«Я Шевченка за Бога
маю!»
Книжками, пам’ятниками і
перекладами світ продовжує
освідчуватися в любові
українському Пророку

Надія Буравська: Мені Марія Примаченко
близька, бо вона сільська
людина, так само, як і я

Хризантеми, яблука під
снігом і котлети
з капусти

Заслужена артистка розповідає про феномен
сучасного київського фольклорного
театрального колективу «Берегиня»

Оригінальні рецепти
Юлії Стець-Грещук зі
Львівщини

» стор. 13

» стор. 14

» стор. 8—9

Середа, 28 жовтня 2020 року

№104 (5706)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,335 грн
1 € = 33,490 грн
1 рос. руб. = 0,371 грн

Потопаючий
корабель
«Слуга
народу»
Що Зеленському
робити з Радою
» стор.

❙ Фото з сайта apostrophe.ua.

4

2

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ 2020

ІнФорУМ

«У день місцевих виборів зареєстровано 250 викликів швидкої до дільниць. 50
людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця. Найчастіші
порушення на дільницях — недотримання соціальної дистанції та відсутність
щитків у членів виборчих комісій.»

■ КОНФІСКАТ

Віктор Ляшко
головниий державниий санітарниий лікар України

■ НА ФРОНТІ

Новинки
Фальшиві пов’язки окупантів
контрабандою Міжнародні спостерігачі зафіксували розвідку незаконних
В Україну через
аеропорти намагалися
незаконно провезти
модерні гаджети
Тарас ЗДОРОВИЛО
Зараз важко уявити своє щоденне життя без гаджетів, тож нечисті на
руку спритники, користуючись особливим попитом на новинки, намагаються випередити відкриття офіційного сезону продажів для найбільш нетерплячих. Зокрема, незаконно заводячи
iPhone 12, офіційний продаж якого в
Україні стартує лише 30 жовтня. Але
у столичних аеропортах «Бориспіль» і
«Київ» за останні дні вже тричі зафіксували спроби ввезення цих мобільних телефонів без сплати митних платежів.
Як поінформували на Київській
митниці, минулими вихідними 11 «свіжоспечених» iРhone 12 митники виявили у нашого співвітчизника, який
прилетів з Італії в аеропорт «Київ (Жуляни)» — телефони знайшли під час вибіркової перевірки речей громадян. Два
мобільні апарати, згідно з українським
законодавством, пропустили, як особисті речі громадянина, а решту дев’ять
iРhone 12 Київська митниця вилучила
на відповідальне зберігання.
Згідно з цією процедурою, громадянин може або сплатити за дев’ять гаджетів останнього покоління передбачені податки, або ж вивезти їх з території України.
Інший наш співвітчизник відзначився в аеропорту «Бориспіль»: повертаючись із Великобританії, захопив із
собою чотири новеньких мобільних телефони iРhone 12 та один Samsung. Як
і попередній пасажир, для проходження митного контролю він також скористався «зеленим коридором», без заповнення митної декларації. Згідно з
товарними чеками, кожен iРhone коштував 1099 англійських фунтів стерлінгів. Як особисті речі, громадянину дозволили забрати один iРhone 12 та один
Samsung, а за три телефони з частини
фактурної вартості, що перевищує 1000
євро, громадянин прийняв рішення
сплатити передбачені митні платежі.
Ще у одного нашого туриста, який
прямував з Об’єднаних Арабських
Еміратів через аеропорт «Бориспіль»
до Одеси, митники вилучили аж 29 новеньких iРhone 12 загальною вартістю 30,4 тисячі євро. Телефони виявили під час перевірки багажу, який належав чоловікові. Усі 29 телефонів вилучено до рішення суду. За порушення
порядку проходження митного контролю, встановленого на «зеленому коридорі», стосовно горе-контрабандистів
складено протоколи про порушення
митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо, що історія виникнення
iPhone пов’язана з появою популярного
плеєра iPod: у період 2002–2004 директор Apple Стів Джобс почав розробляти ідею створення пристрою, здатного
об’єднати в собі всі гаджети, які людям
доводилося носити окремо: мобільний
телефон, плеєр, КПК. iPhone, як ряд
смартфонів, розроблений компанією
Apple, у США вперше з’явився у продажу в червні 2007 року, а в Європі —
у листопаді. Фахівці різних аналітичних компаній запевняють, що відмітка
в 2 мільярди проданих по всьому світу
іPhone буде подолана цьогоріч. ■

збройних формувань у нарукавниках із написом «СЦКК»
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Протягом минулої доби
в районах відповідальності
українських бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню
збройними формуваннями Російської Федерації
та їхніми посіпаками. Неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкине
російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь iз гранатометів
різних систем.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні
у щоденному звіті, опублікованому 26 жовтня, зафіксувала присутність членів

російських збройних формувань на території та поблизу ділянок розведення у
Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Зокрема, в районі Станиці Луганської в межах ділянки
розведення на непідконтрольній урядові території
спостерігачі бачили трьох
членів збройних формувань
на південь від нового прольоту мосту біля контрольнопропускного пункту. В межах ділянки розведення в
районі населеного пункту
Золоте безпілотний літальний апарат СММ дальнього
радіусу дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань РФ. «24
та 25 жовтня за межами ділянки розведення спостері-

гачі бачили членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом
«СЦКК»), які зайшли вглиб ділянки розведення до
місця приблизно за 350 метрів на північ від її південного краю, а згодом повернулися. 24 жовтня члени
збройних формувань йшли
у супроводі трьох осіб у захисному спорядженні», —
зазначається у звіті. Також
25 жовтня, здійснюючи
моніторинг на південному
краю ділянки розведення,
члени патруля Місії зафіксували 10 пострілів з озброєння невстановленого
типу.
Тим часом, за словами
міністра з питань реінтеграції тимчасово окупова-

■ ЗДОРОВ’Я

Пiдмога
для лiкарнi
Медики у Смілі отримали
в підмогу сучасні
діагностичні апарати
Людмила СТРИГУН
Смілянська лікарня імені Софії
Бобринської поповнилася дороговартісним обладнанням. Як розповіла «УМ»
голова місцевої РДА Валерія Бандурко, завдяки субвенції з державного бюджету району на обладнання для цієї лікарні надійшло 2 мільйони 500 тисяч
гривень. Тож лікувальний заклад провів тендерні процедури і придбав iз тих
коштів надсучасний апарат УЗД вартістю 1 мільйон 990 тисяч гривень. Також придбано відкриту реанімаційну
стійку для новонароджених за 181 670
гривень. На стадії завершення тендерних торгів перебуває також закупівля
гістероскопа з відеосистемою та монітором. «Закуплене обладнання дозво-

❙ Нове медичне обладнання у Смілянській
❙ багатопрофільній лікарні імені
❙ Софії Бобринської вже працює.
❙ Фото з «Фейсбука».
лить розширити обсяги надаваних послуг iз діагностики патології внутрішніх органів i функціонування систем
організму, стану судин. Також придбане обладнання поліпшить якість надання медичної допомоги новонародженим, особливо — недоношеним в умовах
акушерсько-гінекологічного стаціона-

них територій Олексія Резнікова в інтерв’ю телеканалу «Україна 24», 10 листопада влада планує відкрити
два новi контрольнi пункти в’їзду-виїзду на лінії
розмежування — у Золотому та Щасті Луганської області. «Я персонально за це
відповідаю, за підготовку
українською стороною на
підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні
роботи», — заявив міністр.
За його словами, в межах
ТКГ також було укладено
попередню домовленість
про нові локації для розмінування, а також визначено
чотири локації, де може відбутися розведення військ.
Нагадаємо, в Луганській
області поки що діє лише
один пункт пропуску — у
Станиці Луганській. Він
пішохідний. Міністерство з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
прогнозувало, що два КПВВ
повноцінно запрацюють у
Золотому та Щасті. ■

ру», — наголошує пані Валерія.
Бюджету Сміли передбачено також
субвенцію в сумі понад 2 мільйони 348
тисяч гривень. На ці кошти міській лікарні вже придбали апарат ШВЛ для
неонатологічної допомоги та вiсiм медичних функціональних ліжок для реабілітації. Заплановано ще придбати
комплект системи відеогастроскопу з
процесором, апарат iз міостимуляції,
комплекс комп’ютерного елетронейроміографічного обладнання, автоматичний біохімічний аналізатор, вiсiм медичних прилiжкових тумб i комплекс
системи ендоскопічної цифрової відеокамери з гістероскопом. «Безсумнівно,
такі медичні обновки стануть корисними для наших лікарень i врятують не
одне людське життя», — впевнена Валерія Бандурко.
Нагадаємо, у травні представники
Всеукраїнського Об’єднання «Черкащани» подарували Смілянській районній лікарні імені Софії Бобринської
довгоочікуваний і необхідний апарат
штучної вентиляції легень. То була непересічна подія для району, адже далеко не всі високопосадовці чи підприємці безплатно допомагають Смілянщині.
Ініціатором закупівлі такого необхідного для райлікарні в період пандемії обладнання був секретар політичної ради
ВО «Черкащани» Анатолій Семинога,
який особисто привіз апарат ШВЛ у лікарню. ■

■ МАХІНАЦІЇ

Рекет під юридичним прикриттям
Колишній правоохоронець із «корешами» переполовинили «Держзакупівлі. Онлайн»
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині за матеріалами СБУ
повідомлено про підозру учасникам
злочинного угруповання в незаконному заволодінні частини власності компанії «Держзакупівлі. Онлайн». «За
матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру учасникам злочинного угруповання, які незаконно заволоділи половиною частки у статутному капіталі майданчика
системи ProZorro ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн». Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи
входило вiсiм мешканців Черкаської

та Київської областей», — розповідає
«Україні молодій» Катерина Дрога,
прессекретар управління СБУ в Черкаській області. За її словами, одним
з організаторів став колишній правоохоронець. У 2017 році члени угруповання організували механізм заволодіння корпоративними правами
компанії. Використовуючи фізичний
тиск, зловмисники змусили одного зi
співвласників укласти договір на відчуження його частки корпоративних
прав ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» у
розмірі 50%. Вартість цієї частки становила 500 тисяч доларів. Потім учасники групи переоформили право влас-

ності на кількох підставних осіб. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та
ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України,
трьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм міри
запобіжного заходу.
Викриття зловмисників проводили
спільно зі слідчими територіального
управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ 2020

Тарас ЗДОРОВИЛО
Кількість пенсіонерів в Україні, за
офіційними даними, на вересень цього року — понад 11,24 мільйона осіб.
Серед них, згідно з даними Пенсійного фонду, лише 11,6 відсотка мають
пенсію більшу за 5 тисяч гривень. Решта 88,4% отримують менше. І, згідно з
обіцянками уряду, вже у перший місяць зими в Україні проведуть перерахунок пенсійних виплат. Максимальну та
мінімальну пенсії підвищать на 570 та
57 гривень відповідно. Чому не навпаки — питання риторичне, бо пояснень
щодо логіки перерахунків досі не озвучували. Таким чином, із 1 грудня 2020
року мінімальну пенсію підвищать iз
1712 до 1769 грн, а максимальну — з 17
120 до 17 690 грн. Зауважимо, що максимальну пенсію може отримати українець із 35 роками стажу і «білою» зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень. Крім того, відбудеться також перерахунок у бік збільшення доплат за стаж
понад норму: якщо зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад
35 років для чоловіків і 30 років для жі-

■ ГРОШІ

■ РЕСУРСИ

Пенсіонерів ощасливлять?

Будемо
з рибою

Із грудня в Україні зростуть пенсійні виплати
нок становить 17,1 грн, то через два місяці вона збільшиться до «аж» 17,6 грн.
Варто зазначити, що українці, які зараз
мають повний стаж, отримують мінімум
2 100 грн, тож на них підвищення мінімальної пенсії фактично не вплине, зате
за рахунок зростання доплати можуть
трохи збільшитися виплати.
Наразі в Україні співвідношення
працюючих і пенсіонерів — один до одного, і навіть менше. Для порівняння: у
Німеччині на одного пенсіонера припадає три працюючих, і це на сьогодні середньоєвропейський показник. Тим часом, наголошують вітчизняні економісти, ми не маємо і п’яти років, щоб залишати у нинішньому вигляді пенсійну
систему України, адже пенсійний фонд
України давно вже є банкрутом. Кіль-

кість грошей, яка надходить до Пенсійного фонду, майже вдвічі менша вiд
суми, яку виплачують на пенсії: ніяких накопичень немає, їх обнулили ще
в дев’яності роки, коли Росія взяла на
себе функцію відповідача і наступниці
фінансових ресурсів Радянського Союзу. Скрутне становище посилює ще негативна динаміка смертей/народжень останніх десятиріч. Крім того, талановиті,
кваліфіковані працюючі українці через
безвідповідальність політиків, які здійснюють державне управління, виїжджають, і пропорція пенсіонерів у загальній
демографії збільшується. Навіть якби
зараз раптом почався бебі-бум, це призведе лише до того, що матимемо більше
дітей, більше пенсіонерів, але працюючих людей не додасться. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Днями канівські лісівники додали затишку і краси улюбленому майданчику місцевих дітлахів «Гайок». «Наші працівники
провели озеленення території, висадивши
квітучі дерева та кущі. Тепер територію дитячих ігор прикрашатимуть катальпа, чубушник, форзиція, гортензія, калина бульденеж. Увесь декоративний посадковий матеріал вирощено у розсаднику Михайлівського лісництва», — розповіла «Україні
молодій» Наталя Сегеда, прессекретар Черкаського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
До хорошої справи, наголошує вона, допомагаючи працівникам державної лісової
охорони Канівського лісгоспу, долучились
місцеві жителі та школярі.
За словами директора Канівського лісгоспу Едуарда Симоненка, лісівники постійно звертають увагу на потреби містян,
зокрема й найменших. Адже від того, як виховуються наші діти залежить спільне майбутнє, тому надзвичайно важливо забезпечувати їм щасливе дитинство.
До речі, Наталя Сегеда каже, що кілька
років тому саме канівські лісівники власноруч облаштували це чудове місце для
дитячих iгор та відпочинку в Каневі. Цей
дитячий майданчик став популярним серед малечі. Малюки люблять гратися у пісочницях, випробовувати себе на ігрових i
спортивних спорудах, які встановлені на
його території. Тут постійно весело та гамірно. «Аби територія була в належному
стані, місцеві лісівники постійно доглядають за нею. Цьогоріч, наприклад, вони замінили паркан довкола майданчика», — зазначила пані Наталя. ■

«Гайок» уже з деревами
У Каневі лісівники озеленили улюблений майданчик
дітлахів

❙ Лісівники Канева садять дерева у «Гайку» разом iз місцевими дітлахами.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаського обласного управління лісового
❙ та мисливського господарства.

■ ВТРАТИ

Олег Микитенко, людина-епоха...
У засвіти відійшов багаторічний головний редактор журналу «Всесвіт»
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
26 жовтня Олега Івановича Микитенка прийняли небеса. У кращі світи відійшов
визначний літературознавець, глибоко закорінений у
буття українського слова. Понад 60 років у редакції журналу «Всесвіт» видається
чимсь неймовірним сьогодні, коли мало хто віддає себе
одній справі. Проте це відданість праці, яку любиш.
Скільки блискучих перекладів опубліковано в журналі з 1958 року: Маркес, Орвелл, П’юзо, Льйоса, Мілош...
Олег Іванович був одним із
тих, хто прагнув об’єднувати
землі — підтримував пере-

кладачів, уболівав, щоб у
«Всесвіті» з’являлися лише
найкращі, високохудожні
переклади. Чимало років віддав богемістиці, бо надзвичайно любив чеську літературу.
Звісно, як і українську класику. Захоплювався культурою
1920-х років, повсякчас перечитував літературні журнали та альманахи того періоду,
коли кипіло життя українського аванґарду й модернізму.
Знався на архітектурі й живописі, був надзвичайно освіченою людиною з енциклопедичними знаннями.
Олег Микитенко справді людина-епоха. Вишуканий естет, наділений тонким
художнім смаком. Якщо він

і давав комусь поради, то
вони були вкрай виважені й
мудрі. Умів підтримати і словом, і ділом. Ми разом відвідали кілька міжнародних
перекладацьких заходів у
різних країнах світу. І Олег
Іванович, зазвичай непоказний, бо надзвичайно делікатний, блискуче розкривався у
своєму слові, коли виходив до
мікрофона. Він був глибинно
переконаний, що жодні обмеження не повинні перешкоджати доступу до літератури.
Не віриться, що Олега Івановича не стало. Просто не віриться... Здавалося, що він
буде з нами завжди... На 95річчя літературного «Всесвіту» прощаємося з тим, хто в

❙ Олег Микитенко.
найтяжчі роки зміг зберегти
журнал як частину української культури. ■
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Понад 600 мальків
товстолобика, білого
амура й сазана вирушили
обживати пониззя Дніпра
Ірина КИРПА
Осінній процес зариблення водойм
півдня України здійснили працівники Новокаховського рибоводного заводу в районі Дрімайловської затоки,
неподалік від села Новоберислав, а також у Любимівській затоці Каховського району. Загальна вага цінних порід
риби склала близько 68 тисяч 412 кілограмів. Передбачається, що за зиму
мальки значно підростуть i вже навесні дадуть потомство. Раніше подібні
роботи провели фахівці держустанови «Херсонський виробничо-експериментальний завод iз розведення молодняку частикових риб», які випустили
до вод Дніпра поблизу Голої Пристані
близько 250 тисяч мальків рибного молодняку.
Зазначимо, що наприкінці жовтня та на початку листопада зариблення проходить у всіх регіонах України,
а незмінним постачальником мальків
залишаються профільні заводи на півдні нашої країни (Херсонська та Миколаївська області). Зокрема, у Києві
до річки незабаром випустять близько
200 тисяч особин рослиноїдних видів
риби поблизу Оболонської набережноі, а ось у Запоріжжі мільйони мальків уже вирушили обживати місцеве
водосховище.
— Останні два роки ми двічі на рік
проводимо зариблення водойм загальнодержавного значення та плануємо
нарощувати обсяги вселення штучно
підрощених мальків, — розповів голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
— Уся риба вирощена за рахунок держави на Херсонському заводі. Існують
програми та наукові обґрунтування,
яку рибу можна впускати, в якій кількості та яким повинен бути середньостатистичний розмір кожного малька. Спільними зусиллями ми робимо
дуже добру справу, відновлюючи рибні ресурси водойм у межах всієї України.
Попри титанічний труд екологічних служб та працівників рибоводних заводів, екологи практично щороку фіксують масові мори риби у Дніпрі
через людський фактор.
— Вага одного малька не перевищує
25 грамів, а вартість кожного дорівнює
одній гривні, — розповів представник
риболовецької організації «Флагман»
Олексій Страшний. — Щороку держава витрачає кілька мільйонів гривень
на відновлення водних ресурсів у масштабах усієї країни, та через розгул
браконьєрів i недобросовісних підприємців, на жаль, реальний шанс вижити має лише десята частина мальків.
Відзначимо, що риба у Дніпрі виконує важливу місію, адже здатна ефективно очистити водойму від заростання. Наприклад, лише один білий товстолобик здатний за рік з’їсти майже 30
кілограмів синьо-зелених або бурих водоростей та зберегти прозорість річної
води.
Активно відновлювати популяцію риби в Дніпрі почали ще 10 років
тому, випускаючи щорічно по кілька
мільйонів мальків цінних порід риби,
й фахівці стверджують, що результат
можна побачити неозброєним оком. За
словами іхтіолога Олега Візнюка, останніми роками рибалки-любителі відзначають зростання числа хижої риби,
що потрапляє їм на гачок, а це явна ознака того, що стан водойм України поступово поліпшується. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ 2020

■ НА ДЕМБЕЛЬ!

Потопаючий
корабель
«Слуга народу»
Що Зеленському робити з Радою
Володимир ШЕВЧУК
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Провал на місцевих виборах і зростаючі протиріччя всередині фракції «Слуга народу» підштовхують президента Зеленського до розпуску парламенту і проведення
дострокових виборів. Все гучніше лунають голоси скептиків усередині «Слуги народу», що передрікають не тільки перезавантаження Верховної Ради й уряду, а також і
розпад президентської партії на кілька нових проєктів. У разі поглиблення внутрішньої кризи, у Банкової буде два варіанти: створити нову коаліцію з залученням інших
фракцій або піти на дострокові вибори, які все одно призведуть до коаліційного
процесу. В якому випадку Володимир Зеленський може розпустити парламент і чим
у такому випадку ризикує офіс президента — з’ясовував «Апостроф».

Фактор «групи Коломойського»
Місцеві вибори суттєво підігріли протиріччя всередині фракції СН. Є ризик,
що після провального для «слуг» голосування на місцевих виборах почнеться
черговий виток кризи всередині президентської фракції з виходом з її складу
депутатів. У такому разі перед Банковою
замайорить два варіанти: створювати коаліцію з іншими партіями (що само по
собі є дуже проблематичним) або ж Володимиру Зеленському доведеться спочатку пустити «під ніж» уряд Дениса Шмигаля, а потiм розпустити парламент, оголосивши дострокові вибори. Саме такий
прогноз у недавньому інтерв’ю озвучив
відомий народний депутат від «Слуги
народу» Микита Потураєв.
За його словами, криза в СН перейде
у відкриту фазу, якщо з фракції вийдуть
парламентарії від так званої групи Коломойського.
«Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це десь 40-45 депутатів. У нас у цілому 245 «багнетів». Віднімаємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція... Якщо не «За майбутнє» і
«Батьківщина», то «Європейська Солідарність» і «Голос»? Вибір невеликий.
Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він
буде обирати. Або розпуск парламенту», — сказав Микита Потураєв в одному з недавніх інтерв’ю.
«Група Коломойського» — неформальне об’єднання нардепів, яких
пов’язують iз відомим олігархом. За
ними з самого початку роботи парламенту поточного скликання тягнеться низка скандалів і «темних історій». У разі
демаршу прихильників Коломойського, перед Володимиром Зеленським відкривається дуже вузьке вікно можливостей.
«Відставка уряду Дениса Шмигаля.
Думаю, за це без проблем проголосують
всі інші фракції, та й у нашій бажаючі
знову «сісти на схеми» знайдуться. Запуск 60 днів для формування коаліції і
нового Кабінету Міністрів. Відсутність
уряду, далі — розпуск», — говорить Микита Потураєв.
На його думку, до наступної парламентської кампанії «Слуга народу»
може розвалитися на 2-3 партії, одна з
яких залишить за собою бренд СН. У підсумку, як він припускає, перші дві партії будуть правоцентристські і лівоцентристські відповідно, а третя — без вираженої ідеології, але з орієнтацією на Володимира Зеленського.

Удаваний спокій керманичів
Керівництво парламенту поки демонструє спокій. Спікер Дмитро Разумков заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту. Глава фракції СН Давид
Арахамія також наполягав, що ймовірність дострокових парламентських виборів становить менше одного відсотка.

Політичні спостерігачі не можуть
розділити оптимізм керівництва ВР.
«Протиріччя в СН загострюються.
Між окремими внутрішньопартійними
групами пролягла нездоланна прірва.
Учасники мега-фракції не можуть знайти спільну мову з ключових питань політичного та економічного розвитку країни. Якщо кожне голосування буде обходитися для Банкової занадто «дорого» (в
політичному плані), то президент може
піти на дострокові парламентські вибори. Не виключено, що буде офіційний
розкол фракції «Слуга народу». Для цього потрібен тригер, який з’явиться після
місцевих виборів, коли в деяких областях не вийде сформувати потрібну для
Банкової більшість в облрадах», — зазначив у розмові з «Апострофом» керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
«Слуга народу» опинилася в непростій ситуації, а місцеві вибори для президентської партії стали тим самим хо-

Провал на місцевих виборах
дорого коштуватиме
президенту і його фракції.
лодним душем, про який їх попереджали весь цей час. Про наслідки «Апострофу» розповів експерт Українського
інституту політики Кирило Молчанов.
«Якщо після місцевих виборів відцентрові тенденції в СН зростатимуть і
буде постійна нестача голосів щодо законопроєктів, то виникне ситуація, про
яку говорив Микита Потураєв. Або доведеться створювати нову коаліцію (питання — з ким?), або йти на дострокові вибори. Для президента розпуск парламенту
стане крайнім варіантом, коли вже зовсім припече і потрібно буде істотно розрядити обстановку», — говорить Кирило
Молчанов.
У разі дострокових виборів у ВР, від
президентської партії відколеться електорат, який з самого початку не був для
«Слуги народу» базовим. Як зазначають
спостерігачі, на південному сході виборці, найшвидше, повернуться до «традиційних» партій, таких як «Опозиційний
блок» і «Опозиційна платформа — За
життя» (ОПЗЖ) (цю тенденцію вже підтвердили місцеві вибори). Ура-патріоти
з ЄС Петра Порошенка мають шанси відкусити частину електорату в центральних і західних областях. «Батьківщина»
також має шанси отримати голоси виборців, незадоволених економічною і соціальною політикою «Зе-команди», а таких набирається багато.
Якщо «Слуги народу», як припускає Микита Потураєв, підуть 2-3 колонами, то це тільки посилить проблему
для Володимира Зеленського. Умовно
прозахідне крило СН конкуруватиме з

❙ Зеленський і Єрмак.
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
Ризики для Зеленського

❙ Ігор Коломойський.
ЄС Петра Порошенка. Частина «слуг»,
орієнтованих на південно-східні регіони, протистоятиме «Опозиційній платформі» та ОПЗЖ. За відсутності серйозних зрушень по Донбасу прихильники
президента тут також програють. В обох
випадках «зелені» гратимуть на чужому полі, а Володимиру Зеленському доведеться вибирати, яку саме групу тягнути за рахунок особистого рейтингу.

Втрачені можливості
Питання полягає ще і в тому, наскільки офіс президента зміг скористатися воістину унікальним шансом (власна мегафракція в Раді) для реалізації
давно назрілих реформ. Як зазначив у
розмові з «Апострофом» старший економіст CASE Україна, член Несторівської групи Володимир Дубровський, Зеленський став першим главою держави
в історії незалежної України, який отримав повністю лояльну до нього парламентську більшість.
«Маючи такий ресурс (підконтрольна парламентська більшість. — «Апостроф»), президент міг вистрибнути «за
прапорці», розпочати системні реформи
в державному управлінні та економіці,
будувати і зміцнювати інститути, засновані на верховенстві права. У підсумку
наявність мега-фракції Володимиру Зеленському ніяк не допомогла, і навіть у
деякому сенсі завадила. Щоб вискочити «за прапорці», потрібно розуміти, що
шлях між ними веде в глухий кут. Президент проявив самозаспокоєність, вирішивши, що й так усе йде ніби добре, і
«ми всіх зробили». На такому тлі він самовпевнено вирішив, що змінювати підходи не потрібно», — зазначив Володимир Дубровський.
За його словами, президентську мегафракцію розколюють не лише політичні, а й економічні протиріччя.
«Частина «Слуги народу» виступає
за виважену макроекономічну політику та продовження співпраці з Заходом.
Частина депутатів, перебуваючи під
впливом промислового лобі, наполягає
на запуску друкарського верстата нібито з метою «оживлення» економіки.
Таку тезу просуває зокрема нардеп від
СН Людмила Буймистер, що входить у
парламентський Комітет iз питань економічного розвитку. Поки немає явних
ознак, що Банкова пішла на емісію, але
такий ризик все одно зберігається. Влада легко піддається спокусі простих і
одночасно неправильних рішень. Коли
офіс президента і нардепи зіткнуться з
дилемою — менше витрачати або надрукувати більше грошей — вони можуть
вибрати останній варіант», — зазначив
експерт.

Дострокові вибори, якщо президент
на них зважиться, проходитимуть у непростій обстановці. Відсутність миру на
Донбасі й гучних посадок корупціонерів,
«коронакриза», яка відправила і без того
кволу економіку в нокдаун, «принади»
чергового опалювального сезону, падіння рейтингів і пробуксовка реформ призведуть до того, що Володимиру Зеленському буде важче витягати «слуг» за рахунок власного бренду.
Є підстави вважати, що оточення на
Банковій нашепотіло Володимиру Зеленському, що його політичним позиціям нічого не загрожує і можна піти на
ризик iз перезавантаженням парламенту й уряду. Заодно перекласти відповідальність на міністрів і народних депутатів. Нинішнє керівництво офісу президента в особі Андрія Єрмака монополізувало зв’язок Володимира Зеленського
з зовнішнім світом. Президенту намагаються доносити лише позитивну інформацію. У такій ситуації є велика спокуса підтримати рейтинг, що падає, за рахунок перекладання відповідальності на
Кабмін і ВР.
«Подібні настрої простежувалися у
недавньому посланні Володимира Зеленського до парламенту. Практично
вся його промова звелася до того, що він
рятував себе персонально: все хороше —
заслуга президента, а всі проблеми походять від уряду, парламенту або ще звідкись. Не виключаю, якщо ситуація зайде в глибоку кризу і навесні потрібно
буде випустити пару, то президент може
принести в жертву парламент і уряд», —
говорить Кирило Молчанов.
Однак українське суспільство влаштоване так, що всі проблеми пов’язують
саме з главою держави. Прихильникам
президента буде проблематично пояснити провали тим, що за економіку «відповідає уряд».
«Володимир Зеленський залишається одним iз найбільш рейтингових політиків, і ще здатний витягнути за рахунок свого іміджу партію, але рейтингова
інерція зменшується з кожним місяцем
карантину. Все йде до того, що з президентом залишиться тільки його ядерний
електорат. Монобільшості у Володимира
Зеленського вже не буде і все одно доведеться шукати партнерів для коаліції»,
— говорить Віталій Кулик.
При цьому в кулуарах уже ходять
чутки, що незабаром у «Слузі народу»
почнеться масовий вихід мажоритарників, незадоволених тим, що перед місцевими виборами нагорі влаштували розпродаж квот у партійних списках. Про
загрозу бунту говорили ще у вересні, але
на якийсь час їх вдалося утримати під
контролем.
Тепер, після провалу «Слуги народу»
на виборах, багато хто з них може вирішити, що зараз саме час покинути президентську фракцію. У такому разі «зелених» і
президента чекає дуже складний період:
уже офіційний розпад монобільшості й необхідність домовлятися про формування
коаліції з іншими партіями. Якщо ж зробити цього не вдасться, то скоро на Україну чекають нові позачергові парламентські вибори, які радикально змінять розстановку сил у нашій політиці... ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
Нинішні цифри попереднього голосування американців є рекордом і можуть бути передвісниками
найвищої явки виборців за
останні сто років, повідомляє агенція «Рейтер» iз посиланням на американський портал U.S. Elections
Project («Американський
проєкт виборів»).
Популярність дострокового голосування демонструє винятковий інтерес
громадян до президентських виборів цього року, а
також стурбованість виборців пандемією коронавірусу та бажанням уникати переповнених дільниць у день
голосування. Професор Університету Флориди Майкл
Макдональд прогнозує, що
явка цього року становитиме 150 мільйонів, або 65
відсотків мешканців США
з правом голосу, — найбільше з 1908 року. Згідно з опитуваннями, демократи набагато прихильніші до голосування поштою, і зараз
на кожного дострокового виборця республіканців припадає два демократи.
Цього року через епідемію коронавірусу голосування поштою значно спростили у більшості штатів.
Залежно від місцевого законодавства, бюлетені для голосування, отримані поштою, можна повернути заповненими, кинувши їх у
спеціальні скриньки або
доставивши особисто на виборчу дільницю. У 10 штатах кожен, хто має право голосу, повинен отримати через свою поштову скриньку
бюлетень для голосування.
Оскільки достроково активніше голосують прихильники демократів, очікується,
що безпосередньо до виборчих дільниць в день офіційного голосування, 3 листопада, прийде більше прихильників республіканців.
3 листопада американці обиратимуть не лише президента, а й членів Конгресу. Зрозуміло, що увагу світу більше привертають саме
президентські вибори, але
для США вибори до Конгресу,
призначені на той самий день,
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ КОСМОС

Проголосували достроково

Супутник
з таємничими
водами

За тиждень до офіційних виборів президента США
свій голос уже віддали 60 мільйонів американців
не менш важливі. Схоже, що
в підсумку обидві його палати
можуть перейти під контроль
Демократичної партії.
У діючій Палаті представників (нижній палаті
парламенту) 232 демократи та 197 республіканців. У
Сенаті (верхній палаті) республіканці становлять більшість — 53 до 47 — (точніше: у верхній палаті Конгресу є 45 демократів і два незалежних сенатори, але вони,
як правило, голосують разом
iз демократами). Як і на кожних виборах до Конгресу, які
відбуваються через кожні
два роки, на них переобираються всі члени Палати представників та одна третина сенаторів, які обираються на 6річний термін.
Прогнози, що республіканці на цьогорічних виборах можуть втратити більшість в обох палатах, ґрунтуються на тому, що досі
американці зазвичай голосували відповідно до партійних уподобань, тобто, обводячи на виборчих бюлетенях
ім’я кандидата в президенти
та кандидатів в обидві палати федерального законодавчого органу від однієї партії. Тим часом, згідно з опитуваннями, проведеними за
10 днів до виборів, кандидат
від демократів у Білий дім,
колишній віце-президент
Джо Байден, має цілком очевидну перевагу перед чинним президентом Дональдом Трампом, у тому числі у
вирішальних штатах-«гойдалках», у яких виборці не
мають усталених симпатій,
а кожного разу голосують
залежно від поточних уподобань. Прогнозується, що,
програвши боротьбу за переобрання, Трамп може певним чином потягнути за собою «на дно» і депутатів від
Республіканської партії.
Передвиборчі опитуван-

На Місяці більше
життєдайних ресурсів,
ніж досі вважалося
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ У США достроково проголосували вже близько третини виборців.
ня показують, що демократи навряд чи втратять свою
більшість у Палаті представників. Відома аналітична
фірма FiveThirtyEight дає їм
96 відсотків шансів на успіх.
Її прогнози також говорять
про те, що навіть якщо демократи втратять на цих виборах два місця, то республіканці втратять на них цілих
16 на користь політиків від
так званих «третіх» партій,
таких як «зелені» або «лібертаріанці». Як наслідок,
вибори до Сенату викликають більший інтерес.
Байден може стати президентом, але він не зможе
здійснити найважливіші
реформи, якщо верхня палата Конгресу залишиться
в руках республіканців. Сенат може блокувати законопроєкти, прийняті в Палаті представників. Теперішній розклад сил у Сенаті
53 до 47 на користь республіканців означає, що якщо
Трамп виграє битву на другий термін, демократи повинні отримати додаткові
чотири місця, щоб отримати там більшість і блокувати
рішення президента-республіканця. Однак, якщо Байден виграє вибори, їм потрібно отримати лише три
додаткових місця, оскіль-

ки в ситуації, коли обидві
партії в Сенаті мають однакову кількість представників і всі голосують відповідно до політичної лінії своєї
партії, голос віце-президента вирішує долю законопроєктів, — а в такому випадку це буде голос демократки
Камали Харріс.
Цьогрічні вибори до Сенату відбудуться у 35 штатах, з яких у 33 сенаторів закінчується термін повноважень, а два тимчасово виконують обов’язки сенаторів,
призначені губернатором
внаслідок дострокового припинення їх повноважень. У
більшості цих штатів результат виборів досить прогнозований на користь кандидата від однієї партії. У
кільканадцяти штатах, від
яких сенатський мандат
на цей час мають республіканці, сили збалансовані,
що дозволяє припускати,
що демократичні суперники мають там шанс на перемогу. Однак лише у двох
штатах, де перебувають сенатори від Демократичної
партії, їхній мандат, згідно
з опитуваннями, перебуває
під загрозою. Тобто, потенційно демократи мають кращі шанси на перемогу і здобуття більшості в Сенаті. ■

■ ДОСЛІДИ

У пошуках ефективного щеплення
Експрес-тести на наявність коронавірусу стають реальністю
Олег БОРОВСЬКИЙ
Ранні випробування вакцини проти COVID19, розробленої Оксфордським університетом
у співпраці з компанією AstraZeneca Plc, показали, що вона викликала сильну імунну відповідь у літніх людей, які є найбільш уразливою групою. Вік став основним фактором
ризику серйозно захворіти на COVID-19. Оскільки імунна система слабшає з віком, є побоювання, що вакцина може бути найменш
ефективною в групі, яка найбільше потребує захисту. Британське видання «Файненшл
Таймс», посилаючись на осіб, фахово ознайомлених iз відкриттям, повідомило, що
нова вакцина стимулює захисні антитіла та
Т-лімфоцити у пацієнтів старших вікових
груп. Це має захистити людей похилого віку
від серйозних захворювань або смерті, спричиненої вірусом SARS-CoV-2.
Ще в липні медичний часопис Lancet опублікував дані, які показують, що вакцина генерувала «сильні імунні реакції» у групі здорових дорослих людей віком 18-55 років принай-

мні впродовж 56 днів. Біофармацевтична компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину разом
із дослідниками Оксфордського університету,
вважається світовим лідером у змаганнях iз виробництва вакцини для захисту від COVID-19.
Також стало відомо, що результат експрес-діагностики стане доступним усього за
12 хвилин завдяки швидким тестам на коронавірус, які незабаром з’являться в британських аптеках. Утiм така діагностика буде доступна не для всіх, бо вартість одного такого тесту сягає 120 фунтів стерлінгів (близько
4,5 тисячi гривень). Тести призначені в першу чергу для тих, у кого немає жодних симптомів. Бо люди з очевидною симптоматикою,
а також медичні працівники та працівники соціальних служб у Британії можуть замовити безкоштовні тести через систему охорони здоров’я. Тест, розроблений компанією
LumiraDx, проводиться за допомогою мазка
з носа, який аналізують на місці в невеликих
портативних пристроях. Ці тести мають точність 97-98%, що трохи нижче від тих, які направляють до лабораторій.

У Великій Британії здійснюють понад 300
тисяч щоденних тестів на коронавірус, що, як
підкреслює уряд, є найбільшою кількістю в
Європі, але час, необхідний для отримання
результатів, лишається серйозною проблемою. Незважаючи на заяви уряду, що всі тести — за винятком тих, що надсилаються поштою, — очікують упродовж 24 годин, дані минулого тижня показали, що наразі лише 15,1
відсотка результатів надходять упродовж
доби. ■

За результатами двох досліджень, оприлюднених у понеділок, 26 жовтня, на Місяці може бути набагато більше води, ніж вважалося раніше. Таким чином, відкриваються
шалені перспективи для того, що астронавти
в майбутніх космічних місіях могли б знайти — і, можливо, навіть паливо — на місячній поверхні.
Вважалося, що Місяць сухий, немов кістки вимерлих десятки тисяч тому динозаврів,
але приблизно десять років тому низка знахідок дозволила припустити, що у нашого найближчого небесного сусіда є певні запаси
води, що потрапила в поверхню. Попередні
дослідження виявили ознаки води шляхом
сканування поверхні, але не змогли розрізнити H2O та гідроксил — молекулу, що складається з одного атома водню та одного атома
кисню. Нове дослідження надало додаткові
хімічні докази того, що Місяць утримує молекулярну воду навіть в освітлених сонцем
областях. Розміщена на літаку стратосферна
обсерваторія інфрачервоної астрономії (СОФІЯ) (Stratospheric Observatory for Infrared
Astronomy (SOFIA)) американської космічної агенції НАСА вперше підтвердила наявність води на боці Місяця, освітленому Сонцем, повідомляє часопис «Природна астрономія» (Nature Astronomy.
SOFIA — спільний проєкт НАСА та Німецького центру авіації та космонавтики.
Модифікований літак Boeing 747SP Jetliner,
обладнаний телескопом діаметром приблизно
270 см, дозволяє астрономам вивчати Сонячну систему та багато іншого в умовах, де це неможливо за допомогою наземних телескопів.
Пролітаючи на висоті понад 13 кілометрів від
Землі, літак здіймається над атмосферною водяною парою (точніше 99% цієї пари), щоб
отримати більш чітку інфрачервону картину
Всесвіту. За допомогою інфрачервоної камери Faint Object («Слабкий об’єкт»), підключеної до телескопа (FORCAST), СОФІЯ змогла
захопити специфічну для молекули води довжину хвилі (6,1 мкм) і виявила її в освітленому сонцем місячному кратері Клавіус. Той
розташований у південній півкулі Місяця і
є одним iз найбільших кратерів, видимих із
Землі. Раніше спостереження за місячною
поверхнею виявили певну форму водню, але
не змогли відрізнити воду від схожого до неї
гідроксилу (ОН). Дані Клавіуса виявили саме
наявність води в концентраціях від 100 до 412
частин на мільйон — приблизно трохи більше
1/3 літра в кубічному метрі ґрунту місячної
поверхні. Для порівняння, в піску пустелі Сахара води у 100 разів більше, ніж у місячному ґрунті, що вивчався SOFIA. Відкриття породжує нові питання про те, як виробляється вода і зберігається на сирій, безповітряній
поверхні Місяця. На думку експертів, вона
може бути присутньою на поверхні Місяця
не тільки в холодних, затінених місцях.
Вода є цінним ресурсом у космосі та ключовою складовою життя, яким ми його знаємо. Невідомо, наскільки легко буде використати резерви води, виявлені на Місяці. Як
частина програми Artemis, НАСА хоче дізнатися все про її наявність, перш ніж відправити більше людей на поверхню нашого єдиного природного супутника в 2024 році й вивчити можливість постійної присутності людини
там до кінця десятиліття. Результати проєкту SOFIA базуються на роках попередніх досліджень наявності води на Місяці. Коли астронавти «Аполлона» вперше повернулися з
Місяця в 1969 році, він вважався повністю
сухим. Орбітальні дослідження останніх 20
років підтвердили наявність льоду в постійно
затінених кратерах навколо полюсів Місяця.
Оприлюднені дані підтверджують наявність
води і на сонячній стороні Місяця. ■
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■ ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Газ по-польськи
Західний капітал робить чергову спробу реалізувати
бізнес-проєкти з видобутку газу та управління
енергетичними активами в Україні
Олег ГАНСЬКИЙ

Українські енергетичні активи стають усе цікавiшими іноземному капіталу. Чергова
спроба залучити європейські кошти для вирішення внутрішньоукраїнських завдань
— проєкт із видобутку природного газу на західному кордоні України. Компаніяоператор — із Польщі, яка має досвід роботи у цьому ж регіоні, але з іншого боку
кордону. Попутно поляки зацікавилися і енергетичною приватизацією, яка вкотре
намагається стартувати в Україні.
Експерти позитивно оцінюють таку тенденцію, адже прихід іноземного капіталу
може перевести енергетичну галузь, що сьогодні балансує на межі державної корупції та олігархічного інтересу, на прозорі європейські правила гри.

Родовище з обох боків кордону
Польська компанія PGNiG таки розпочне проєкт розвідки та видобутку природного газу в Україні. Трапиться це в
першій половині 2021 року — після отримання необхідних погоджень і дозволів.
Польська фірма підписала інвестиційну
угоду з групою компаній «Енергетичні
ресурси України», яка встановлює рамки співпраці і визначає графік подальшої
роботи на ділянці, розташованій поблизу
польського кордону в Україні.
Підписант iз польського боку — це
найбільша нафтогазова компанія сусідньої держави, яка здійснює розробку газових і нафтових родовищ, видобуток,
зберігання і транспортування енергоносіїв, а також будівництво й розвиток
нафтогазової транспортної мережі, експорт та імпорт газу.
«PGNiG також має намір активніше
брати участь у проєктах, пов’язаних iз
видобутком вуглеводнів в Україні», —
заявили у компанії та додали, що потенціал проєкту підтверджується результатами геологічних досліджень, які показують схожість геологічних структур
ділянки з Перемишлем, найбільшим родовищем природного газу в Польщі.
«Ця ліцензія — наша перша перспектива розвідки в Україні, ділянка розташована в дуже перспективнiй геологічній зоні, яка охоплює також Перемишльське родовище. У нас є всі необхідні ресурси, технології та обладнання, а
наші співробітники мають знання, накопичені за 60 років розвідки і видобутку в Жешувському регіоні. Це забезпечує міцну основу для успіху проєкту»,

— зазначив глава правління PGNiG Єжи
Квецінскій.
«Упродовж останніх п’яти років ми
успішно співпрацювали з PGNiG. Ми переходимо до розвідки і видобутку газу,
тому дуже раді мати такого досвідченого
партнера і сподіваємося робити подальші кроки разом», — сказав керуючий
партнер групи ЕРУ Дейл Перрі.

Енергетика із західним капіталом
Також PGNiG і Фонд держмайна уклали угоду про конфіденційність у рамках
майбутньої участі компанії в приватизації українських енергетичних об’єктів.
«Підписання цього документа між
двома структурами дозволить отримати широкий доступ до інформації про
об’єкти приватизації», — сказав голова
Фонду Дмитро Сенниченко, зазначивши, що підписання угоди з польськими
партнерами у присутності президентів
обох країн поклало початок співпраці з
великою європейською компанією і має
стати сигналом інвесторам інших країн
про відкритість України та прозорість
процесів приватизації.
«Таку безпрецедентну відкритість,
прозорість і рівні умови участі ми га-

Усі пішли в онлайн!
В Україні масово закриваються банківські
відділення, при цьому ринок онлайн-платежів
залишається стабільним
Фінансова система України,
яка і до пандемії коронавірусу
стрімко освоювала онлайн-інструменти, тепер ще активніше
переходить на мережеві технології роботи. Відтак «дівчинкаоператор» за склом відділення
потроху стає анахронізмом, як і
саме відділення. Прискорює процес й економічна криза: грошей
стає менше, і багато банківських
відділень тільки зменшують їх
прибутки, а не навпаки.
Українські банки закривають сотні «зайвих» відділень.
Найбільше наразі не закритих
підрозділів залишається у державних фінустановах. Так, за
підрахунками НБУ, мережа відділень українських банків у третьому кварталі нинішнього року

рантуємо кожному потенційному інвесторові — внутрішньому та іноземному», — написав глава ФДМ на своїй
сторінці у «Фейсбуцi». І зазначив, що
приватизація відкрила можливості до
значного розширення «інвестиційного
меню України».
Передбачається, що польську компанію насамперед зацікавлять ТЕЦ і
обленерго. Це значно актуалізує інте-

«На глибинах понад 5 тисяч метрів Україна має значний потенціал
iз видобутку вуглеводнів. Тому ми розглядаємо глибокі горизонти
як один зi стратегічних напрямів для пошуку нових покладів та
нарощення запасів газу.

■ НАШІ ГРОШІ

Олег ГАНСЬКИЙ

❙ Західні інвестори, на відміну від північно-східних сусідів, переконані, що Україна має
❙ достатні запаси природного газу.
❙ Фото з сайта espreso.tv.

скоротилася на 251 структурний
підрозділ і становить 7 329 одиниць.
За зауваженнями галузевих
експертів, ця тенденція не нова,
і вона посилюється. Так, за весь
минулий рік у країні закрилося
507 відділень банків, а з початку 2020-го їх кількість скоротилася вже на 673. При цьому найбільше діючих відділень станом
на сьогоднішній день налічується у державних фінустановах: в
«Ощадбанку» — 1 931 відділення, та «Приватбанку» — 1 750.
Утім вони ж і скоротили свої мережі найсильніше: на 166 і 83
відділення за квартал, відповідно. Державний «Укргазбанк»,
навпаки, розширив регіональну
мережу і відкрив 21 підрозділ.
З одним відкритим відділенням, як і в першому півріччі,

рес поляків, адже саме зараз ФДМУ
готує до приватизації акції 70%
«Хмельницькобленерго» і «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 60,25% «Запоріжжяобленерго» і
50,99%«Тернопільобленерго».

Робота на глибоких горизонтах
Тим часом вітчизняні газовики також активізують свою діяльність в українських надрах. Нещодавно компанія
«Укргазвидобування», що входить до
складу НАК «Нафтогаз України», завершила буріння чергової надглибокої
свердловини №58 — на Комишнянському родовищі, що розташована в Миргородському районі Полтавської області.
Його відкрили у 1984 році та ввели в експлуатацію в 1995 році. Наразi на родо-

працюють «Промінвестбанк»
(ПІБ), «Альтбанк», «БТА Банк»,
банки «Траст-Капітал», «Кредит
Європа» і «Фамільний», а без
підрозділів — «ІНГ банк Україна», «Сітібанк», «Український
банк реконструкції та розвитку», «Кредитвест банк», «Дойче
банк ДБУ», «СЕБ Корпоративний банк», «Альпарі банк», банк
«Авангард» і банк «Портал» .
Аналітики НБУ пояснюють:
банки позбавляються від збиткових відділень заради оптимізації витрат, або, простіше кажучи, економії коштів. Адже
портфель гривневих кредитів,
виданих банками для корпоративного сектору, у вересні зменшився на 0,4%, а за три квартали — на 2,3%, і становить сьогодні 430 млрд грн. Скоротилися і валютні кредити — на
11,1%, при цьому за три квартали падіння становить 13,9%, або
11,66 млрд доларів у грошовому
вимірі.
Натомість обсяг депозитів,
навпаки, зростає. Особливо у
гривні. Так, у вересні він збільшився на 1,8%, а за три квартали ми мали навіть плюс 17,2%,
— до 368,8 млрд грн. А валютних — незначно зменшився: на
0,6% і становить сьогодні 9,66
млрд доларів.

вищі експлуатується 11 свердловин, добовий відбір iз яких становить близько
одного мільйона кубометрів газу.
Як повідомили у компанії, на глибині
6040 м отримано значний приплив вуглеводнів: понад 170 тис. кубічних метрів газу на добу. Саме ж Комишнянське родовище є складним за геологічною
будовою і визначається глибоким заляганням продуктивних горизонтів. Його
запаси сягають близько 8 млрд кубометрів газу. Впродовж року компанія вже
завершила буріння трьох глибоких свердловин на родовищі, останньою з яких є
експлуатаційна свердловина №58.
«На глибинах понад 5 тисяч метрів
Україна має значний потенціал iз видобутку вуглеводнів. Тому ми розглядаємо глибокі горизонти як один зi стратегічних напрямів для пошуку нових покладів та нарощення запасів газу. Проте
буріння свердловин на значних глибинах пов’язане з підвищеними ризиками:
як геолого-технічними, так i економічними. Нова свердловина вкотре показала, що спеціалісти «Нафтогазу» мають
необхідний досвід та експертні знання
для досягнення мети. Водночас компанії необхідні стимулюючі рішення з
боку держави та інвестиції», — сказав
Олександр Романюк, директор дивізіону
«Нафтогаз Розвідка та Видобування».
За інформацією газовиків, нову свердловину пробурили на 41 добу швидше,
ніж планувалося. Комишнянське родовище перебуває в активній стадії розробки. Наразі вже розпочали буріння ще однієї нової свердловини, в планах на найближчі півроку — ще дві. ■

При цьому обсяг гривневих
вкладів корпоративного сектору у вересні зріс на 5,1%, за
три квартали ми мали зростання на 15,5%, і становить сьогодні 376,8 млрд грн. Валютні зросли на 2,6%, (за три квартали —
на 3,8%) — до 8 млрд доларів.
Тим часом кількість платіжних систем на нашому ринку,
навпаки, навіть зросла. «Платіжний ринок становить 36, а раніше у нас було 35, платіжних систем, створених резидентами та
13 міжнародних платіжних систем — нерезидентами. У вересні
було створено нову внутрішньодержавну платіжну систему», —
повідомили в НБУ. Нова платіжна система, яку створили у вересні, має назву Moneycom.
Банкопад же в Українi тим
часом продовжується. Шість
фінансових компаній покинули ринок за власною ініціативою. Водночас зареєстровано
нову лізингову компанію та нового страхового брокера. Усього ж фінансовий ринок України
складається iз 74 банків та 2080
учасників ринків небанківських фінансових послуг. Кількість діючих банків зменшилася з 75 до 74 після відкликання банківської ліцензії у банку
«Аркада». ■

■ ДО РЕЧІ
Грошей стає більше
Грошова маса в Україні
у вересні 2020 року зросла на 2,9% — до 1 трлн 723
млрд грн. За минулий місяць
вона зросла на 1% — до
567,87 млрд грн. Національний банк України також наголошує: грошові кошти в обігу
поза банками у вересні зросли також на 1%, і сьогодні їх
загальний обсяг становить
475,07 млрд грн.
За його ж даними, чисті міжнародні резерви у вересні знизилися на 11,3% — до
15,79 млрд доларів. У серпні, як відомо, грошова маса в
Україні зросла на 0,7%, грошова база — на 2,4%, у тому
числі гроші поза межами банків — на 1,8%. Депозитний
і кредитний портфелі банків
за серпень збільшилися на
0,2%.
Згідно з даними в інфляційному звіті, оприлюдненому центробанком у липні, регулятор переглянув прогноз
зростання грошової бази на
2020 рік iз 7,5% (у квітневому
прогнозі) до 20,7% і грошової
маси — з 3,5% до 19,5%.
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Я ВАМ ПИШУ...
Вадим ПЕПА, письменник
Київ
Звернімося до Конституції України, ухваленої
Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відтворюю потрібне за редакцією станом на 01.01.2020 р.:
«Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним
фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони
здоров’я медична допомога надається безоплатно,
існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури
і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя».
А що ж «станом» на сьогодні в дійсності? Сеча
— 33,50 грн. Ні, це не те, що ви подумали. Якби
було те, що вам за нинішньої суцільної брехні здалося, то мільйони бідарів відчутно б збільшили добавки до своїх пенсій. Ні, це зовсім не таке, як винагорода донорам за здану кров. Навпаки — оплата
аналізу в київських поліклініках за направленням
гучно розпропагованих «сімейних лікарів». А що
стосується складнішого, то хоч стій хоч падай. Загальний аналіз крові — 153 грн. УЗД — від двохсот
до п’ятисот. Близько до останньої суми — біохімічний аналіз крові. Викручуйся, коли спостигла хвороба, як знаєш чи як зумієш.
Президія НАН України одним розчерком пера
розправилася на свій розсуд із 49 статтею Конституції України. Перейменувала поліклініку й лікарню
вчених на Центр інноваційних медичних технологій, доступний безоплатно лише контингенту із системи Академії. Ті ж, хто роками, а то й десятками
років були приписані до медичного центру й за необхідності одержували потрібну допомогу, віднині
зобов’язані за візит до лікаря викладати 250 грн.
Ціни за аналізи — захмарні. А не приведи, Господи,
до стаціонарного лікування, то оплата майже така,
як у п’ятизірковому готелі.
Чверть тисячі — це ще, виходить, по-божому.
В Інституті дерматокосметології консультація обходиться в 450-650 грн. А операційне втручання з видалення шкідливого утворення на шкірі тягне до 10
тисяч. Для кого це по кишені — святий дух відає. Та
хіба що президент і міністр охорони здоров’я. А кого
це аж ніяк не зачіпає, то колишніх високопоставлених комуністів, тепер патріархів, і вихованих ними

■ БУДЬМО ЗДОРОВІ!
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«Сини дня» чи «сини віку»?
комсомольців, котрим пощастило дорватися до високих посад. Вони як удовольнялися в усіх своїх потребах, так і продовжують користуватися привілейованими медичними закладами як у Києві, так і в
обласних центрах. До не так давно компартійного
тепер товпляться «нові обличчя».
Для мільярдерів і мільйонерів, яких тепер не
перерахувати не лише на пальцях обох рук, а й на
пальцях ніг, дуже обнадійлива позиція в 49-й статті
Конституції: «Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності». Чим багатший,
тим ліпше подбають про здоров’я у приватних клініках, у тому числі й ізраїльських. Прірва між убогими й торбохватами, як мовиться по-народному, поглиблюється не по днях, а по годинах.
Як міраж у пустелі для змучених невтолимою
спрагою — рядки в Конституції: «Існуюча мережа
таких закладів не може бути скорочена». «Слуги»
підкралися, за своєю звичкою, хитріше. Перекроїли
адміністративний устрій, який формувався століттями, на ОТГ. Вискочили, як голий iз конопель,
Об’єднані територіальні громади. Сільські лікарні
змаліли до мінімуму. Поскорочувано штати одним
махом. На моєму рідному райцентрі в смт Драбів на
Черкащині влада «слуг» поставила жирний хрест.
Породіль із того чи того села віднині корінні жителі
змушені доправляти до полового будинку в новому
райцентрі Золотоноша. До нього щонайменше тридцять кілометрів не розкішними трасами, як у США
чи Канаді, а вщент розбитими сільськими дорогами. Перейми в нетерплячої молодої жінки сталися
неждано. Привела дитя посеред безлюдного поля.
Воно ж начебто й не дивина. За царату закріпачені народжували й під копами. У розпал жнив на
осоружній «панщині» годували немовлят «у холодочку під снопом» та чим скоріш поспішали, «щоб
дожать до ланового». «Ще копу дожинать» ішли. Не
знічев’я вказували мудрі елліни — жорстока юдоль
земна. Не приведи, Доле праведна, співати не своєю
мовою: «То ли еще будет».
А з другого боку — як же ні в що ставити Конституцію? Записано ж, як закарбовано: «Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена». То як же
всупереч Конституції ліквідовувати відділення в тому
чи іншому недавньому районі? Не вистачає мільйонів
і мільярдів для виведення в офшорні зони? То мен-

ше треба красти. Де ж хоч якась крихта совісті? Чи
дехто замість серця «твердий камінь має»?
Пенсіонери пам’ятають, як комуністи кололи очі
капіталістам. Переконували, що під покровом будівничих світлого майбутнього медицина безкоштовна. Не хтось же інший, як інтернаціоналісти та виховані ними комсомольці зробили крутий поворот
від поголовного атеїзму до православ’я. Статтю 49
Конституції про безкоштовну медицину їм не вистачило духу оголосити скасованою. Чому б тепер не
провести позачергове урочисте засідання Верховної Ради й не проголосувати за платну, як на практиці, медицину? Доки ж обвинувачувати в усіх несосвітенних гріхах «попєрєдніков» та бозна-кого. Чи
не пора врешті-решт заявити, куди ж і до чого вони
самі, любимі, ведуть маси, що купилися на пустопорожні обіцянки так само, як колись на манну небесну від комуністів, котрі ввергли українських селян у пекло геноциду — Голодомору 1933 року.
І останнє запитання. Це вже до МОЗ і до відповідних служб на митницях. Викликане, знову ж
таки, позицією в 49-й статті Конституції: «Держава… забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя». Бо ж на те й держава, щоб бути матір’ю, а не
злою мачухою. Чому ж тоді плавом пливуть в Україну імпортні овочі й фрукти з вмістом нітратів у
півтора, два, а то й три рази вище норми? Невже у
владних кабінетах панує гнітюча безвихідь — «служить бы рад, прислуживаться тошно»?
Наскільки ж правдивим є відоме багатьом судження: «Зверху донизу — всі раби»? І не тільки
Мамони — символом багатства та безумної наживи в Євангеліях. А й раби тих, що прибрали Мамону
до своїх рук. Загрозливою є трясовина узурпованої
влади, такої ж дволикої, як і наявна нині медицина.
А її ж обов’язок за клятвою Гіппократа — безкорисливо служити людям, які понад усе — вищі створіння, а не раби Мамони. Якщо ж біблійні заповіді для
когось не указ, то нехай би діткнула скоробагатьків
ще й мудрість Григорія Сковороди: «Щастя за допомогою власності — велика помилка. Найвище щастя є в досягненні глибин власної душі». Видатний
філософ вважав подвижників «синами віку», які бачать далі за «синів дня». Просвіщаймося і судімо
прозірливо, хто ж є хто — «сини дня» чи «сини
віку»? Скороминущі чи гідні вдячної пам’яті? ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Роздуми
про вибори
Микола ДЯГІЛЬ
Київ
Обіцяне підписувать пора
Всі сприйняли почин цей на «ура!» —
Обіцяне підписувать пора.
Та як в Сірка давно позичив очі,
То й підпису твоєму гріш ціна.
«Нові обличчя» в політиці
«Нові обличчя» — кара нам за гріх,
Що обираємо з одних і тих,
Котрі давно тасуються в колоді,
Зробивши щеплення нам «проти всіх».
Призначенці по квоті
Ні богу свічка він, ні чорту кочерга.
Зробити щось корисне й чин не помага,
Бо був призначений на чин по квоті,
Тому-то й сподівань на корисне катма.
«Слугам народу»
Народним слугам із дніпровських круч
Потрібно перти воза обіруч,
А нам, на возі сидячи, молитись,
Щоб не злетів із колеса обруч.
Багатьом із нас
Ми голосуємо якось не так,
Й щоб голос не пропав наш, як п’ятак,
Віддаємо тому, за кого більшість,
А потім лоба чешем, як простак.
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Осінь налаштовує на роздуми про швидкоплинність життя, про пройдене і незворотне. А де
найкраще думається? Звісно, на природі, в тиші парків та лісів. Жовтень iз його неперевершеною
палітрою так і кличе пройтися затишними алеями, встеленими жовтим багрянцем, помружитися на
лагідне сонце крізь мереживо крон.
Такий ностальгійно-елегійний настрій ви точно отримаєте, завітавши в дендропарк «Олександрія»,
що в Білій Церкві. Тут можна помилуватися чудовими пейзажами, античними скульптурами,
павільйонами і місточками, а всю цю красу створив на базі неперевершеної української природи на
берегах Росі француз Мюффо наприкінці ХVIII століття на замовлення пані Олександри Браницької
— дружини коронного гетьмана Речі Посполитої. Тепер же вся ця краса — наше надбання, тож
користуймося тим, що належить нам.

«Скажи, хто твій
друг...»
Гарій МАКАРЕНКО
Латиняни, що жили в районі
Риму («Рома» латинською), подарували світу латинську мову, яка
стала мовою науки. На її основі
виникла сім’я романських мов:
італійська, французька, іспанська, португальська, румунська та
ще кілька мов. Латинські літери — основа писемності більшості
держав світу. Латинські прислів’я
та приказки витримали тисячолітні випробування. Бо вони мудрі,
стислі, влучні. На будівлі бібліотеки Львівського політехнічного інституту (нині це «Львівська
політехніка»), де я навчався в минулому тисячолітті, викарбовано вислів латинською: Hic mortiu
vuvunt et muti loquuntur. Так у перекладі звучить уявлення латинян
про бібліотеку: «Тут мертві живуть
і німі розмовляють». Чи можна
придумати щось мудріше і влучніше? Мута-німфа, яку за надмірне
базікання Юпітер покарав німотою.
Відомі антиукраїнські висловлювання Йосифа Кобзона. Він
називав Україну фашистською
державою, країною вбивць, бандерівців. За кілька років до своєї
смерті приїхав у Донецьк, захоплений окупантами. Його спитали,
чи він не боїться, що українська
влада йому заборонила в’їзд в Україну? Кобзон відповів: «Я плював
на Україну». До його самої смерті
Дмитро Гордон відвідував у різних
країнах свого друга Йосифа Кобзона. Гордон на телебаченні неодноразово говорив, що він не поділяє
поглядів свого друга-співака, що
він намагається змінити погляди
останнього про Україну. Не переконав. При цьому Гордон кожного
разу запевняв, що він любить Україну, що він патріот України. Тут
мені на думку приходить латинський вислів: «Скажи, хто твій друг,
і я скажу, хто ти». Після цього весь
патріотизм Гордона спростовується мудрими латинянами.
Більшість громадян України
справедливо вважають президента РФ Путіна ворогом України. Є,
звичайно, і такі люди, що люблять
Путіна. Та це хай буде на їхній
совісті. Вони забули про анексію
українського Криму, про окупацію Донбасу, про тисячі вбитих і
поранених українців путінськими окупантами. Віктор Медведчук — кум Путіна. Медведчук має
в Україні кілька провідних телеканалів. Ці телеканали намагаються запевнити українців, що
тільки Медведчук може звільнити українців із московських тюрем. Що тільки через Медведчука
можна досягнути миру на Донбасі.
Що тільки Медведчук може домовитись із Путіним про зниження
ціни на російський газ та нафту
для України. І тут знову пригадую латинський вислів: «Друг
мого ворога — мій ворог». І ніякі медведчуківські телеканали не
переконають, що мудрі латиняни
помиляються. «Шила в мішку не
сховаєш». Але це вже думка мудрих українців. ■
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ПОСТАТЬ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ 2020

Андрій НЕЧИТАЙЛО,
заслужений журналіст України, лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії
імені Пантелеймона Куліша

Могуть Тараса Григоровича Шевченка неосяжна, наш Кобзар досі не пізнаний до
найсокровенніших глибин, однак Микола Славинський, — завдяки вільному, прозірливому добору й зіставленню подій і фактів життя, де чутливо й достовірно відтворив злигодні та знегоди, скрути й подолання, злети і... злети нашого Пророка,
завдяки цілеспрямованій, невсипущій праці й потужному власному літературному
таланту — зумів досягти того, що його книжка «Освідчення в любові» з уточненим
призначенням «Тарас Шевченко: для школярів та студентів» стала рідкісною знахідкою для читачів. Дуже швидко (бо вміло скомпоновані тематично, чітко сформульовані та промовисто названі 13 коротких розділів, уміщені на двохстах сторінках
малого формату) видання здобуло популярність і серед значно ширшого кола шанувальників Тараса Шевченка. На жаль, нинішні тиражі книжок, навіть дуже-дуже
потрібних, — настільки нечисленні, що аж соромно стає за тих, хто відає політикою
книгодрукування в Україні.
Отож і перша вимога: «Освідчення в любові» Миколи Славинського беззаперечно
заслуговує додаткового, притому масового, виходу у світ, аби стати настільною
книжкою передусім для кожного українця. А наступний крок випливає з абсолютної
константи: Тараса Шевченка знає і поціновує весь світ — не таємниця, що пам’ятники
українському Світочу, геніальному поетові й художнику-академікові височать по
всіх усюдах нашої планети. Сьогодні їх налічується понад 1500. Причому йдеться
про пам’ятники видатних і відомих скульпторів, публічні, витворені на яскравому
історичному тлі епох та знаменних подій. Такі, як у Києві навпроти Національного
університету його імені, в Каневі, де «лани широкополі, і Дніпро, і кручі», у Харкові...
Бо ж полічити всі погруддя в музеях, у школах, у затишних куточках міст, містечок і
селищ просто неможливо. Жодного іншого письменника не пошановано таким вселенським визнанням.

«Світ пізнавав і
пізнаватиме Україну
через творчість Шевченка»
Не приховую: маючи багатотомники творів
Тараса Шевченка (серед
них є навіть комплект,
п’ятикнижжя, випущене
1939 року, яке витримало
нацистську окупацію закопаним у схроні), маючи
ще й чимало спогадів про
Кобзаря, дослідження відомих шевченкознавців,
я з особливим пієтетом
розгорнув «Освідчення
в любові»... Саме тут доцільно зізнатися: Микола Славинський — мій однокурсник на факультеті
журналістики Київського державного (тепер національного) університету імені Тараса Шевченка, мій земляк зі степового
краю, нарешті увінчаного іменем великого класика українського реалістичного
театрального
мистецтва Марка Лукича Кропивницького. Отож
припав я поглядом до першої сторінки — та так і не
відірвався, аж поки не дочитав до останньої. Не міг
інакше! «Без Тараса Шевченка Малоросія ніколи не явилася б світові як
Україна, — пише автор. —
Поза «Кобзарем» не можна збагнути історії, долі
й духу українського народу. Світ пізнавав і завжди пізнаватиме Україну через творчість Шевченка, бо Шевченко — це
сам український народ,
його Віра, Надія й Любов.
Україна й Шевченко невіддільно, нероз’єднанно
стоять нині перед зором
земної цивілізації, перед
глобальними викликами
ХХІ століття — століття,
яке відкрило добу утвердження нової, модерної
України й пізнання світовою спільнотою істинного
Шевченка».
Вочевидь, наполягатиму на слушному уточненні умовисновку автора: нинішнє століття
покликане утверджувати подальше, неперервне
пізнання українського
Пророка світовою спільнотою. А ще, аби разом із
читачами «України молодої» піднестися до всепланетної слави нашого Кобзаря, хочу процитувати
президента США Ліндо-

на Джонсона: «Шевченко
цілком заслуговує на почесті, якими його оточують. Він був більше ніж
українцем, він був державником і громадянином світу. Він був більше ніж поетом, він був хоробрим борцем за право і волю людей.
Він писав вірші, щоб вести рішучий бій за свободу. Його поезія вийшла з
народу і слугувала народові. Вона подавала надію
тим, хто впадав у розпач,
і спонукала до дії тих, хто
інакше змирився б із рабством».
Можна і другого, теж
американського. Теж президента: «Ми вшановуємо
великого українського поета Тараса Шевченка за винятковий духовний внесок
у культуру не лише України, яку він так любив,.. а
й у культуру світову. Його
творчість є благородною
часткою нашої історичної
спадщини». «Нашої», —
наголосив Джон Кеннеді.
А третій президент, знову
ж американський, Дуайт
Айзенгауер підписав документ після ухвали Конгресу США про спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні і відкрив монумент із
нагоди 150-річчя від дня
народження українського Велета духу. (Уявімо:
подія відбувалася у присутності ста тисяч представників
української
спільноти, що з’їхалися
з усього світу!). І сказав:
«Не тільки нині, а й на всі
прийдешні часи ми представляємо цю статую Тараса Шевченка, Кобзаря України та Борця за
Волю, щоб увічнити віру
людей у те, що Свобода,
зрештою, переможе». А
до складу Почесного комітету, який опікувався пам’ятником Тарасові
Шевченку, ввійшли 16 сенаторів, 69 конгресменів
і понад 100 найвідоміших
учених, літераторів, митців Америки...

Місія Шевченкового
слова
Давайте спинимося.
Роззирнемося
навкруги, по всіх усюдах сьогоденної нашої України,
яка «переможною ходою»
наближається до 30-річного ювілею державної неза-

лежності. Уже не раз вустами людей видатних, тих,
чия творчість просвітлена
й ошляхетнена духовною
величчю Кобзаря, проголошено істину, зовні просту й дохідливу: Шевченко у нас один. Єдиний —
на всіх. Не ділиться на догоду різним ідеологам (чи
підголоскам, чи й паскудникам) його творчість,
його поезія, мистецька
спадщина академіка-живописця, зрештою — і це
найістотніше! — ніколи
й нікому не схилити, не
схитнути його пророчу
думу-ідею, його постать.
Отже, Бог? Ідол? Ні,
не ідол. І не сам Господь,
а, вочевидь, його апостол,
посланець долі, може,
Всевишньої. Тим, хто читає ці рядки із прискаленим оком, не можу порадити нічого кращого
й доцільнішого, як узяти «Кобзар» і перегорнути першу сторінку. Читати далі й далі, не квапливо, не похапцем. Якщо
причина покличе до іншої справи — відкладіть
книжку... Повертайтеся
до неї, до самого єства Та-
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«Я Шевченка
Книжками, пам’ятниками і перекладами світ продовжує
освідчуватися в любові українському Пророку
ця-краю немає. Спробуйте спростувати Пророка,
який із гнівом писав про
нас — для нас самих:
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!
Другий буде — оце вже наш! —
Катам помагати.
Місія Шевченкового
слова, винятково енергетична для українців, разюча й болісна, часто стає
засторогою, яку ми, його
невдячні нащадки, мусимо сприймати самокритично, не шукаючи ворогів поміж своїх, не звинувачуючи ближніх, єдинокровних, не піднімаючи
руку на брата. «Єдиномисліє подай і братолюбіє
пошли!». Такі сокровенні
слова западають не просто у пам’ять — у душу, і,
якщо в людини живе сумління, якщо совість щемить від кожної кривди,
Шевченко пробуджує, загострює наші чесноти. З
Поетом у серці не скоїш
зла, не потуратимеш злу,
більше того — боротимешся проти зла у будь-якому
його прояві. Ми ж погрузли у фальші, в самоомані,
збайдужіли й розчарувалися. Ми втрачаємо віру
в державу, в те, що нами
правлять чесні верховоди, у самих себе в підсумку. Це страшно. «Дивитись, плакать і мовчать».
Тим, хто думає (їх більше), і тим, хто спересердя може й докинути: «А
що Шевченко — жити поможе?», певно ж, не варто
«читати лекцію» про життя і творчість Кобзаря, цитувати поетичні рядки. Їм
насамперед потрібно до-

❙ Книжка Миколи Славинського «Освідчення в любові».
Олександр Пономарів,
який учора пішов у засвіти, а сьогодні повернувся і звеличився у вдячній
пам’яті тисяч і тисяч його
студентів та інших послідовників — тим, що самовідданим служінням багато десятиліть примножував лави знавців і прихильників української
мови, її лексичного розмаїття, образного й дохідливого слововживання.
Однак на противагу чесним, патріотичним
пориванням і діянням
орудують і «домашні ге-

«Шевченко цілком заслуговує на почесті, якими його оточують. Він був
більше, ніж українцем, він був державником і громадянином світу».
раса Шевченка, без поспіху, коли забринить душевна струна. Його проникливі слова потрібні
нам сьогодні не менше,
ніж учора. Вже ж тридцять літ, вже цілих тридцять літ... А України тої,
омріяної, очікуваної і Поетом, і кожним із нас, щось
не видно й не чути.
Мій Боже милий, як-то мало
Святих людей на світі стало.
Один на другого кують
Кайдани в серці. А словами,
Медоточивими устами
Цілуються і часу ждуть,
Чи швидко брата в домовині
З гостей на цвинтар понесуть?..
Хіба ж не про нас?! Ми
ж, образно кажучи, вже
шапки на велелюдних мітингах підкидали, повні
груди ейфорії набирали,
сподіваючись на сильний,
із дедалі потужнішим наростанням, національний розвій... А сталося ж
інакше, причому недолі й
нинішнім знегодам кін-

помогти у повсякденній
скруті. Духовна пожива
не настільки самодостатня й беззастережна, надто нині, коли «пів світу
плаче, а пів світу скаче».
Схиляючись перед Василем Стусом чи перед Аллою Горською, сьогодні
не можна вимагати самопожертви від усіх поголовно. Зважаймо на те, в
якому світі живемо. Ситий голодного не розуміє.
Наше життя регламентоване, відомо ж, нецивілізовано. Сподіватися, що
«діждемося Вашингтона
з новим і праведним законом», поки не випадає.
Скажете: та не все ж
так безпросвітно. Є в Україні впливові сили, які
дбають про те, аби Шевченкові провісні ідеї,
«сни», наша пам’ять про
нього карбувалися в чуттях і помислах нових і нових поколінь. До таких
непохитних належить і

рострати» (знаємо ж: із
чужих, із кремлівських
подач!) — підривають засади, перекручують, спотворюють правічну місію
рідної мови великої нації
в титульній Україні, блокують і гальмують споконвічне, законне право
українців спілкуватися
материнською пісенною...
Дійшло не просто до парадоксу, а до глупства:
нас запевняють ревні, але
близорукі «спічрайтери»
й «суфлери» президента,
вкладаючи йому у вуста
мудрагельство (дослівно):
вживаючи різні мови, ми
краще розуміємо одне одного, а багато мов (на теренах мононаціональної
України?!) краще єднають людей... Можна ще
багато чого розповісти про
облудні й підступні версії
нахрапистого «запровадження» російського «язика» на противагу рідній
українській. Та годі!

Чому в Києві — «дід»
Тарас, а у Вашингтоні
Шевченко — молодий?
Хочу сказати про те, що
давно стало дивиною для
людей, добре обізнаних із
життєписом Шевченка:
Тараса всюди й завжди зображали якщо не зовсім літнім, то підстаркуватим чоловіком. Уславлений автор
визначних пам’ятників
Кобзареві Леонід Молодожанин (Лео Мол), скульптор із Канади, який народився у нас на Поділлі, цілком слушно уявляв Тараса
Шевченка молодим: поет
помер у 47 років — яка ж
то старість?! І малював він
молодим, і вірші писав молодим.
А скажіть-но, чи замислювалися ви, шановні читачі, знаючи Тараса Шевченка та, краще чи гірше, його творчість, чому
комуністична влада так
завзято подавала нашого Пророка не національним світочем України й
українства, а «революціонером», «бунтарем»? Щоб
підкріпити «революцію»
(насправді — переворот за
німецькі гроші!) у тому сумнозвісному жовтні 17-го,
незмірно велику, наділену
багатьма винятковими талантами особистість мислителя, академіка намагалися вихолостити, звузити до «знакового символу» борця проти царизму.
Ви ж розумієте, що «ідеологів епохи» не влаштовувала неосяжність Кобзаря,
надто його справжня, дивовижна вченість (читайте, читайте Шевченка —
відчуватимете душевний
трепет від художніх барв
його поезій, від осягнення
могутнього, глибоченного
інтелекту, пізнавального
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за Бога маю!»

❙ Пам’ятник поету у Вашингтоні: таким Шевченка побачив скульптор Лео Мол.
❙ Фото з сайта uk.wikipedia.org.
обширу «географії», розмаїття імен, дат, подій; за
усім цим — титанічна робота мозку!). Стоячи перед жертовним олтарем
служіння неньці-Україні,
Тарас Шевченко здобув
визнання і велич як повноважний громадянин світу.
І як же, з огляду на все
це, минула влада — чи царат, чи «комуно-совєти» —
могла залишати його молодим?! То ж дерзновенна
пора людського віку — ще,
гляди, сколихнеться, завирує енергійне, схильне
до перемін покоління ровесників Тарасових літ...
І замість «Ленин, партия,
комсомол» скандуватиме
«Борітеся — поборете!..»
чи тисячоголосим хором
співатиме:
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Подробиці отих подій у
США до 150-річчя від дня
народження Тараса Шевченка чудово пам’ятав Леонід Молодожанин: після
резолюції американського
Конгресу оголосили конкурс на кращий пам’ятник
Кобзареві. Створили організаційний комітет, розпочали збирати кошти...
Було подано аж 17 проєктів. Переміг творчий задум Лео Мола, громада
зібрала пів мільйона доларів, на той час — величезну суму...
А про те, як довго — понад століття! — збиралися
поставити пам’ятник Шевченкові у Петербурзі, вже
й розповідати не хочеться. Лео Мол наголосив лишень, що відвідував Тарасову Академію, переживав
подібні емоції як митець...
У підсумку містобудівний
комітет ухвалив саме його
проєкт, отож Кобзар там
— знову молодий! — віднедавна височить і в СанктПетербурзі. До речі, активно підтримував ідею встановлення пам’ятника нашому генію тодішній мер
Анатолій Собчак.
«Дід» Тарас у Києві,
переконливо
доводить

Лео Мол, виготовлений
М. Манізером нашвидкуруч. У 1938-му до 125-річчя вже навіть був відлитий
у бронзі новий, зовсім інший, пам’ятник Тарасові
Шевченку, проте... застосували своє владне свавілля сумнозвісні земляки
Каганович і Хрущов: приїхали й заборонили.
Є одна винятково важлива обставина, що постає за позицією видатного канадського скульптора, вихідця з України: прилучившись раз, і вдруге, і
вкотре до постаті Кобзаря,
до його поетичної, мистецької (Лео Мол казав: малярської) спадщини, мимоволі з дедалі сильнішою
жагою набираєшся нестримного бажання пізнавати нові й нові сторінки його
творчості, власноручного життєпису, поринати у
глибини Шевченкових світлих, пророчих дум. Чим
краще знаєш Поета, тим
легше, охочіше приймаєш
його Слово. Кривотлумачити Кобзаря може або дрімучий невіглас, котрий знає
лише першу строфу «Заповіту», або підлий перевертень, що «вилущує» з
цілісної поетичної картини окремі «дивні» фрази, а
зі щирої, сповідальної прози — спокуси для обивательського носа...
Не втримаюся від усвідомленого захоплення
тим, що великих мистецьких монументів на честь
Тараса Шевченка на всіх
континентах планети вже
понад 1500, причому величина ця динамічно зростає.
(Десь прочитав, щоправда, вже давненько, що
пам’ятників Пушкіну тоді
було 80. Не зловтішаюся.
В Україні, відомо всім, до
великого російського поета
(хоч і затятого «імперіаліста») ставляться в неабиякою шаною. Скажімо, в
Києві є і гарний пам’ятник,
і вулиця в центрі, і чудовий
парк, і відкритий у 1999му, коли мером був Олександр Омельченко, музей,
хоча Олександр Пушкін у
нашій столиці й не бував.

«Діла добрих оновляться,
діла злих загинуть»
Змалку цікавлячись
життям і творчістю Тараса Шевченка, уже дорослим, зрілим, прищеплюючи пізнавальний інтерес
до його поезії усім чотирьом моїм дітям (досі згадуємо в нашій великій родині, як найменший Назар, у неповних чотири
роки навчившись читати,
ще до п’ятирічного віку
напам’ять знав «Мені
тринадцятий минало...»
і розповідав у дитсадку
старшим вихованцям випускної групи), мав щемливу нагоду читати друге,

властива для українців із
давніх часів: мої пращури
добре знали грамоту, вміли
читати й писати, ясна річ,
рідною мовою.
Незрячий змалечку
(постраждав від віспи
у дворічному віці), мій
тато самотужки опанував
струнні інструменти. Я
пам’ятаю його віртуозну
гру на мандоліні. Далі —
гармошка, згодом баян...
Жодні проводи до армії чи
весілля, чи тодішні свята
у клубі не обходилися без
батькової іскрометної музики. Маючи виняткову
пам’ять (адже все засвоював на слух!), тато знав
і любив оповідати вірші з
«Кобзаря». А якось, коли
ми, аж дев’ятеро друзівстудентів Київського університету, приїхали до
мене додому в гості у село
Козаче (співали всі ще й
у найдавнішій в Україні
хоровій академічній капелі «Дніпро») та завели «Думи мої...», «Реве
та стогне...», а тоді й «Заповіт», батько, підтягуючи за нами, у підсумку виголосив: «Я Шевченка за
Бога маю!»
Я не просто запам’ятав
ці сокровенні татові слова.
Мені запало до уваги все:
як він сидів за столом, як
підвів голову трохи вище,
ніж це робили зрячі, як
м’яко, зі звичним передчуттям дотику, поклав
велику свою правицю на
міхи баяна «Кремінне»,
збереженого досі, й урочисто промовив те, від чого
в гостей навернулися сльози, а душа товариства, розумниця Оксана не змогла
їх стримати...
«Я Шевченка за Бога
маю!» — оцю батькову настанову повторюю всім
моїм дітям — трьом синам
та доні. Вони мене чують і

ж у порівняно малому форматі дібрано і сконцентровано багатогранний життєпис про Кобзаря!) дослідження, я не ставив за мету
висвітлювати його зміст.
Навіщо? Конспект викладати недоцільно, найкраще читати саму книжку
— кожна сторінка постає
чистомовним згустком виваженої, достовірної інформації про Поета.
Так, чистомовним, адже Микола Славинський
бездоганно володіє українським слововживанням. Книжку, насичену
тонким, чутливим захопленням автора сміливими
кроками Тараса невимірно
важкими життєвими гонами й перехрестями, з відкриттями і здобутками, з
перешкодами й переслідуваннями, з гнітючим тягарем кріпацтва і нестерпним десятирічним засланням, — уявіть-но, читати легко. «Крізь терни до
зірок...»

«Заповіт» має аж
24 англомовні варіанти
Ось заголовки невеликих розділів: «Богом освячена зірка», «Від граматки до Біблії», «Малював,
малював, і ще раз — малював», «І руку вольную,
мій друже, подай мені...»,
«Поїхати далеко, побачити багато», «І перебендя,
і кобзар, і...», «Великий
бібліофіл», «Усе те видавалося чарівними снами»,
«І стежечка, де ти ходила...», «Творець букваря»,
«Спадщина генія», «Шедеври з унікального рукопису», «Став символом
України». Кожний розділ
містить кілька коротких
оповідей про особливі, визначені автором, невідомі
широкому загалу українців факти чи події, безпосе-

«За кордоном і досі мало хто усвідомив надзвичайну довершеність
ліричної творчості Шевченка, де висвітлені теми стосуються не лише
його батьківщини, а й усієї тодішньої епохи».
доповнене, видання «Спогадів про Шевченка».
Саме тут один із сучасників поета розповідав, як
малий Тарас із сусідським хлопчиком Ясем везли сливи у візку Нечитайловим містком, а той візок
ненароком перекинувся, і
сливи пороснули у Нечитайлів ставок... Я взявся
докладніше розпитувати
свого батька, нині покійного, який виріс у Юрківці Тарасового Звенигородського району. Тато, Михайло Петрович, оповів
те, що знав: і ставок, і місток ще раніше були названі нашим прізвищем,
а його дід Іван вручну ретельно вичищав береги
водойми після весняних
повеней. Та важка робота
потребувала неабияких
зусиль, але мій прадід був
такий дужий, що піднімав на плечах добре вгодованого дворічного лошака. Прапрадід Кіндрат
Нечитайло теж був хазяйновитим плугатарем-хліборобом. А дід мій Петро
Іванович, уже вельми грамотний, головував у колгоспі задовго до і ще тривалий час після Другої
світової... Істотна ознака,

розуміють. Спочатку самі
зацікавлено розпитували
про батька — їхнього діда,
про діда — їхнього прадіда, про те, що знаю про
прадіда — їм прапрадіда, а
найстарший у родині Кіндрат — уже для них прапрапра... І коли народилися й почали підростати
мої онуки (їх поки шестеро), виявилося, що у нас,
як в англійських лордів,
«родове дерево» охоплює
сім поколінь! Закономірний родинний пієтет найтісніше поєднується з пророчим, одвічним напуттям
Тараса Шевченка: «Діла
добрих оновляться, діла
злих загинуть».
Мені легко повернутися і продовжити розмову
про книжку Миколи Славинського, невеликі розділи якої промовисто свідчать, що автор неспроста
взявся написати «Освідчення в любові»: кожна
подія, кожний факт, зрештою, кожен рядок його
погляду і глибокого осмислення заважують неослабної уваги читачів. Беручись розповісти про корисне, а з огляду на швидкоплинність
сучасного
життя — навіть вигідне (бо

редньо пов’язані з життям
і творчістю нашого генія.
До речі, можна «танцювати» від щойно названого
визначення. Наведу цитату з оповіді «Коли зустрічаються два генії...»: «У різних куточках світу поезію
Тараса Шевченка перекладали, шанували, часто-густо інтуїтивно возвеличували, хоч далеко не завжди
іншомовні перевтілення
шедеврів ставали повноправними «двійниками»
оригіналів.
Уперше це сталося тоді,
коли до текстів генія звернувся ще один геній — Іван
Франко. Він не лише наголосив, що для перекладів
творів Кобзаря іншими мовами потрібні «золотарі з
дуже делікатним струментом і дуже ніжною рукою»,
а й сам узявся інтерпретувати німецькою мовою вірші великого попередника.
За все життя відтворив німецькою 22 Шевченкові
шедеври.
Деякі рядки трансформував так, щоб вони лягали на душу західному читачеві, деякі наповнював
новим, мовби додатковим,
змістом, та зберіг найголовніше — те, що називав
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«вогнем в одежі слова».
Опублікував лише дві інтерпретації — «Заповіт» та
«І небо невмите, і заспані
хвилі...» Через довгі роки,
вже перед завершенням
життєвого шляху, умудрений Каменяр iще раз переглянув власні переклади й
підготував їх до друку. На
жаль, видання не побачило
світу: на перешкоді стали і
хвороба, і невимовна нужденність, і, зрештою, Перша світова війна.
Коли на початку нинішнього століття формувався
широкомасштабний проєкт «Шедеври Шевченка
— мовами світу», присвячений 200-річчю з дня народження Поета, діяльну
участь у ньому взяв Надзвичайний і Повноважний
Посол ФРН в Україні Дітмар Штюдеманн. Він, без
перебільшення, закоханий у поезію нашого Кобзаря, допоміг вибрати її
найкращі переклади німецькою мовою (зокрема
й Івана Франка) і написав
передмову до видання, яке
прикрашають шістдесят
кольорових ілюстрацій.
«За кордоном, — акцентує пан Штюдеманн,
— і досі мало хто усвідомив
надзвичайну довершеність
ліричної творчості Шевченка, де висвітлені теми стосуються не лише його батьківщини, а й усієї тодішньої епохи... Потрібно заново відкрити видатного
письменника, який усупереч несприятливим життєвим обставинам... зберіг
невтомну жагу до знань і
духовну спорідненість із
такими великими особистостями у світовій літературі, як Шиллер, Гете, Гейне, Байрон, Руссо, Гюго,
Шекспір і Данте. Те, що
Шевченко мало відомий у
нас, різко контрастує з легендарною славою, якою
оповита постать цього велета на його батьківщині
— в Україні».
Ось такий невимушений (і символічний!) перегук — від американських
президентів до німецького посла — про Тараса Григоровича Шевченка. Цілком закономірним є те,
що до його творчості, —
пише у своєму «Освідченні в любові» Микола Славинський, — знову й знову
звертаються не десятки, а
сотні перекладачів світу
(лише англомовних — понад вісімдесят). Поетична перлина «Заповіт» має
аж 24 англомовні варіанти, «Садок вишневий коло
хати» — 11. Нині всі віршовані тексти Кобзаря
відтворено англійською
мовою. Особливо великий
внесок у цю воістину планетарну духовну справу
зробила британська поетеса Віра Річ, яка народилася і померла в Лондоні,
а похована, за прижиттєвим заповітом, у Каневі,
біля могили українського
генія. Автори передмови
до академічного видання
його творів академіки Микола Жулинський та Іван
Дзюба, — зазначає Микола Славинський, — наголосили, що поезія Тараса Шевченка «давно стала
найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу...». ■
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■ ВАРТО ЗНАТИ

Як врятувати осінні канікули
Можна iдеально спланувати особистий час i час вашої
дитини, а також перетворити канiкули на незабутню
пригоду
Наталія ЛОТОЦЬКА,
освітянка, співзасновниця мережі шкіл
англійської Green Country
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

Людина зазвичай отримує задоволення
не від того, що нічим не займається, а
від того, наскільки якісно вона проводить час та які активності обирає. Тому
ідеальний відпочинок — це поєднання
різних активностей та трохи креативності.
Щоб перетворити канікули моїх двох
доньок — молодшої Марусі та старшої Софії — на захоплюючу пригоду,
я зберігаю здоровий баланс між відпочинком i навчанням, хаосом та рутиною,
емоціями та спокоєм.
Так, для нашої сім’ї канікули — це поєднання абсолютного нічогонеробіння (валяння у ліжку, ходіння в піжамі та перегляду мультиків i фільмів) з активним
відпочинком (екскурсіями, театрами,
вело- та пішими прогулянками, домашніми вечірками з друзями) та корисною
діяльністю (підтягуванням «хвостів» із
шкільних предметів, читанням книг та
додаткового навчання).
Щоб спростити муки вибору та зекономити ваш час, я поділюсь, як зазвичай
проходять наші канікули.

Сімейний перегляд кінострічок
Ще один обов’язковий пункт усіх наших планів — сімейний перегляд стрічок. На це ми виділяємо один-два вечори, коли можна спокійно посидіти вдома, посмакувати щось, що приготували
разом, та насолодитись хорошим кіно.
На ці канікули ми обрали стрічку «Зелена книга». Але якщо цей фільм ви вже
бачили, то ось ще кілька класних варіантів: «Уся правда про ведмедів: фільм»,
«Скубі-Ду», «Дивовижна подорож доктора Дуліттла», «Маліфісента», «Міст в
Терабітію; «Пригоди Паддінгтона», «Ми
придбали зоопарк». І звісно, якщо ще не
бачили, обов’язково передивіться Гаррі
Поттера, бо куди ж без нього?
Якщо ж усі вищезгадані стрічки ви
вже переглядали, можете обрати давно
і добре відомий вашій сім’ї фільм i подивитись його англійською. Це завжди відкриває нові грані вже відомого кіно чи
мультика.
Для першого перегляду краще обрати
фільм англійською з англійськими субтитрами, це значно спростить розуміння
та допоможе мозку швидше перелаштуватися. Великий вибір стрічок з якісними
субтитрами ви можете знайти на Netflix,
MEGOGO, Apple TV+ та Ororo.tv.

Нові настільні ігри
Рутина
На канікулах можна поспати на
1-1,5 год. довше і, відповідно, трішки
пізніше лягати спати. Тому мої доньки зазвичай прокидаються близько 89-ї години й лягають ближче до 23:00.
Здоровий і повноцінний сон — гарантія
хорошого настрою і бажання досліджувати, мандрувати, навчатися. Так і дівчата виспані, і ввечері ми маємо більше
часу для прогулянок, вечірок, фільмів,
ароматних ванн, настільних ігор та розмов при свічках.
Мені пощастило, й мої канікули зазвичай збiгаються з дончиними. Проте якщо ви працюєте, не страшно, алгоритм залишається таким же: зранку довше поспати, ввечері лягти пізніше. От тільки вечори та вихідні у вас
можуть бути більш насиченими різноманітними активностями. А вдень займіть дітей навчанням чи сплануйте екскурсії.
І ще поділюсь для працюючих батьків лайфхаком, який колись відкрила
для себе. Домовтесь iз батьками найкращої подруги чи друга вашої дитини, які
на канікулах будуть удома, про бартер.
Наприклад, у будні ваша дитина
буде в гостях у них, а на вихідні ви влаштовуєте вечірку з ночівлею та забираєте
дітей собі. Для дітей гості — це завжди
свято, а вечірка стане приємним бонусом для дорослих, які за тиждень, нарешті, будуть мати час на себе.

Також у планах організувати сімейну
піца-вечірку з друзями за настільними
іграми. Для себе ми обрали Ligretto, мета
якої — першим розіграти всі карти колоди, та Саботер, де одні гравці перетворюються на золотошукачів, і їхня ціль
— прорити тунель до скарбів, а інші —
прагнуть завадити їм, саботуючи та створюючи перешкоди.
Залежно від уподобань ви також можете обрати для настільних ігор класичну Jenga — ту саму, де необхідно будувати вежу та витягувати блоки з основи i
класти на верхню. Або ж Uno — карткову гру, мета якої — не дати іншим учасникам злити всі карти певного кольору.
Можна спробувати й щось складніше, наприклад Cluedo: Sherlock Edition,
у якій гравці повинні з’ясувати, хто, чим
і де скоїв злочин.
Чи Chronicles of Crime, яка поєднала у собі настільні ігри та гаджети. У
ході розв’язання злочину з’являються
штрих-коди, які дають ще більше інформації про злочинця. А якщо у вас є
3d окуляри, ви зможете побачити місце
злочину власними очима!
Якщо ж дітям набридли звичайні
ігри, підіть далі та здивуйте їх, взявши
в оренду Xbox. Зараз є купа сервісів, які
дають приставку та ігри напрокат, вам
необхідно тільки визначитися з терміном та іграми. Тут список iз 30 ігор, в які
можна пограти з дітьми та здивувати їх.

Дізнаватися нове
Готуйте смаколики разом
Для нас приготування смаколиків
— це must have усіх наших списків, бо
дуже важко знайти час та сили на кулінарні шедеври в будні дні. Зазвичай ми
щодня готуємо разом сніданки, при цьому я шукаю для дівчат незвичайні рецепти англійською мовою, щоб не розслаблялись.
На цих канікулах у планах приготувати: морозиво, ліниві вареники, салат
цезар iз куркою та окремо з кіноа, панкейки з голландез, авокадо та яйцем пашот, лаваш iз сулугуні та грушею, бананово-малиновий смузі, чіа з малиново-банановим пюре, яєчню з кабачками, помідорами та баклажанами, голий
бургер iз курячою котлетою й овочами
та фруктовий боул iз гранолою. Щось із
цього вам незнайоме — погугліть. Я зазвичай шукаю відразу в YouTube, щоб
бачити процес.

Щоб збалансувати відпочинок та
трішки розворушити мозок, ми зазвичай пізнаємо щось нове. Наприклад,
цього разу доєдналися до цікавого і досить нестандартного онлайн-курсу від
Єльського університету The Science of
Well-Being (Наука про добробут). Цей
курс вчить людей бути більш щасливими у повсякденному житті та не засмучуватися через маленькі негаразди. Але не
варто обмежуватися лише курсами. Ви
можете вибрати будь-що, хоч уроки з гри
на укулеле, хоч опанувати разом новий
спорт.

❙ Для дітей гості — це завжди свято!
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
друга», його можна просто взяти напрокат. Ми, наприклад, орендуємо у сервісі
Bikenow.
Якщо ж ви не любите велосипед,
можна обрати будь-яку іншу активність:
прогулянку міським парком чи вирушити по гриби в ліс. Можна покататись на
ролердромі, відвідати скеледром, зайнятись разом танцями, спробувати новий
вид спорту, відвідати сімейний майстерклас iз гончарства чи живопису.
До речі, якщо ви ще ніколи не робили карамельки та шоколад — пошукайте такі майстер-класи у своєму місті. Це
окремий вид творчості.

Романтика
Я — велика прихильниця романтики, й дочок теж вчу робити маленькі приємності. Тому ми організовуємо пікнік у
парку поруч iз домом. Дівчата вже запросили своїх друзів, ми разом приготуємо
смаколики для гостей, і навіть купили
спеціальну корзинку, пледики та посуд
для естетичного оформлення маленького свята. Також ми запросили до себе на
ночівлю друзів дочок. Вони самостійно
придумали тематику та програму вечірки.
Знаєте, що цікаво: дітям потрібно
набагато менше, ніж ми думаємо. Вони
радіють кожній можливості прожити
день якось інакше, ніж звичайно.
Якщо ви не налаштовані на пікнік, то
залежно від біологічного годинника вашої дитини можете прокинутися вдосвіта та зустріти світанок. Або ж поспати
довше, але ввечері виїхати за місто та подивитися на зорепад.
Також ви можете запропонувати дитині написати своє найщиріше бажання
на ліхтарику та запустити його в небо,
аби воно швидше здійснилося. Чи просто влаштувати вдома розмови при свічках.
Наша улюблена гра — Скелет у шафі.
Ідея в тому, що кожен почергово тримає
свічку, а всі інші ставлять довільні запитання, на які тримач свічки має відповідати чесно і відкрито. Свічка іде по колу,
а питання можуть ставати все більш особистими й неочікуваними.

Відвідати нове місце
Звісно, не можна провести всі канікули вдома, тому в нашому списку є пошук нових цікавих місць. Під час літніх
канікул мої дівчата відкрили для себе дивовижний заклад iз перевернутою будівлею — «Кабачок на бочок». Цього ж разу
вони обрали відвідати ресторан Індійської
кухні Delhi Delhi та заняття паркуром.
Також дівчата записані до масажиста, а ще я готую для них особливий сюрприз зі спа-процедурами. Я поки не вирішила, буде це спа-вечір удома чи в салоні. Але повірте, ароматна ванна зі свічками та різноманітними масками для
обличчя й кремами всім будуть до душі.
Але можна обрати й більш екстремальні. Наприклад, картинг чи кінний спорт.
Або взагалі присвятити день риболовлi,
провести на СТО чи щось у цьому дусі.
Тут важливо дати право вибору саме
дітям. Нехай самі знайдуть заклад, який
хочуть відвідати, чи, можливо, вони
вже мають місця, про які давно мріяли. Це може бути спортивний простір,
кав’ярня, ресторан, творча майстерня,
музей чи кінотеатр.

Життя — це рух
У нашому списку завжди обов’язково
є пункти, які передбачають активний
відпочинок. Поки ще дозволяє погода,
ми обрали для себе катання на велосипеді містом. Круто, що зараз не потрібно ламати голову, де зберігати «залізного

Вклад у майбутнє
Цей пункт дуже важливий, оскільки нагадує дітям, що відпочинок відпочинком, а саморозвиток та роботу над собою ніхто не відміняв. Зазвичай діти не
дуже хочуть займатись на канікулах, але

якщо ви оберете курси та заняття, які
відповідають захопленням та інтересам
ваших дітей, проблем не виникне.
Тому моя молодша донька Маруся
піде у англомовний денний табір «Англійська+спеціалізація» від Грін Кантрі, а
також попросила доступ до платформи
для онлайн-занять математикою, а старша Софія займатиметься дистанційно на
курсі «Розмовний Light» та в танцювальній студії. Так ми поєднаємо навчання з
фізичним навантаженням.
Але якщо англійська для вашої дитини — це занадто, щоб не забути все, що
вчили за канікули, можете грати в ігри
з елементами вивчення англійської, переглядати фільми чи вчити слова улюблених пісень. Також ви можете вибрати
курси на будь-яку іншу тематику.

Зробити те, що давно відкладали
А ще канікули — це прекрасний привід зробити те, що ви давно хотіли, але
все ніяк не вистачало часу. Тому ми плануємо перебрати одяг: літній — заховати, осінньо-зимовий — поміряти, попрати та розвісити, а ще відкласти малі
та зіпсовані речі, взуття та верхній одяг
і скласти список покупок на заміну старим речам.
Також будемо ловити золоту осінь
для фотосесії. Дівчата самостійно підготували образи, продумали локацію та
підібрали референси. Ми плануємо зробити аматорську зйомку на телефон, але
ви можете замовити й професійну фотосесію.
Крім того, доньки самостійно складуть список сніданків на перший навчальний тиждень та самі замовлять потрібні продукти в інтернет-магазинах. А
потім ми проведемо півдня в магазині з
канцтоварами, обираючи необхідне для
навчання та гуртків.
На канікулах класно займатись плануванням, вільний час дозволяє заздалегідь продумати й подбати про важливі
питання. Тому ми складемо список родичів та друзів, яким потрібно підібрати подарунки на Миколая та Новий Рік, порахуємо необхідний бюджет і почнемо шукати все в Instagram.
А ще нарешті створимо сімейний
канал на YouTube з папками, закинемо туди відео з усіх пристроїв у сім’ї з
правильними назвами, щоб можна було
легко знайти все необхідне. І наприкінці відправимось в сусіднє місто, де зустрінемось iз друзями дівчат iз садочку,
яких не бачили три роки.
А взагалі тут може бути безкінечна
кількість варіантів. Наприклад:
— відкрити дітям банківські картки,
— навчити робити замовлення на НП
і забирати його,
— навчити купувати онлайн,
— йти кудись самостійно,
— відвідати школу безпеки,
— навчитися кликати про допомогу,
— поглибити знання про власне
тіло,
— розібратися із засобами догляду за
волоссям та купити новенькі засоби,
— скласти тижневе меню сніданків/
снеків,
— запланувати святкування дня народження/організацію вечірки з друзями,
— скласти список днів народження
рідних, запланувати їм подарунки,
— завантажити дітям зручні додатки
для спільного складання списків та планування подій,
— створити альбоми онлайн з фото/
вибрати фотоспогади за останній рік чи
кілька років і видрукувати такий альбом,
— почати складати вішлісти до свят/
днів народження.
Ось такі насичені та яскраві у нас
вийшли плани на канікули. І при цьому
в мене та доньок лишиться час на відпочинок і саморозвиток.
Більшість iз пунктів ми вже почали
реалізовувати чи запланували заздалегідь, але завжди залишається місце для
імпровізації та спонтанних рішень.
Комбінуючи ідеї з різних списків, ви
зможете ідеально спланувати ваш особистий час та час вашої дитини, а також
перетворити канікули на незабутню пригоду. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Костянтин РОДИК

Колись візіонерами називали осіб, схильних до галюцинацій. Старий психіатричний
термін вийшов з ужитку й перебрався у царину культурології. Тепер візіонерами частіше означують митців, що спромоглися віддзеркалити прихований, як спід айсберґа
— а тому й малозрозумілий, — соціальний феномен. Окреслити упізнаваними образами новий, а відтак інший спосіб колективного реагування на традиційні, здавалося
б, виклики. Першими візіонерами в літературі були, либонь, Сервантес і Шекспір (а у
нас — Шевченко), котрі явили читачеві-глядачеві магічну спроможність слів впливати
на людську психіку, а отже, спричиняти неочікувану дію. Огром інтерпретацій їхньої
творчости, які не вичахають донині, засвідчує позачасову актуальність тих візій.
Візіонерами у сучасній українській літературі можна вважати Андрія Куркова та Сергія Жадана. Від такого означення вони не стають кращими чи гіршими
стосовно тепер уже десятків вітчизняних
письменників коли не світового, то бодай
європейського рівня. Ходить про те, що
обидва яскраво-вабливо змалювали НЛО
нашої незалежности: постсовєтський менталітет. Певен, що коли б патріотичні виборчі штаби свого часу прочитали й замислилися над їхніми романами-візіями, ми
би не програли, як «Аргентина–Ямайка»,
— ні президентові-рецидивісту, ні президентові «какаяразніца».
Сергій Жадан щойно написав твір у
невластивому собі виді — п’єсу «Хлібне перемир’я» (Чернівці: Meridian
Czernowitz, 2020). Сценічне дійство і досі
лишається найбільш адекватним способом ченелінґу — ніби нізвідки узятому
свідченню про перехід сьогоднішнього у
завтрашнє. Так званий «театр абсурду»,
позначений непроминальними світовими
іменами, — потвердження й водночас гарантія якости таких візій. До всього п’єса
— це можливість-спроба вийти з-під диктату власних прозових персонажів.
Саме таку спробу здійснив у «Хлібному перемир’ї» Жадан. Варто поставитися
з граничною увагою до анотації, приміщеної на звороті титулу — стилістика свідчить, що її писав автор. Головний месидж:
«Як вибратися з пастки, до якої сам себе
загнав?». Ідеться як про персонажів, так
і про самого автора. Почнемо з перших.
Померла мати. Старший син приїздить
до молодшого, який жив із нею. У «сіру
зону». Схоже, не так у термінах військових, як екзистенційних: дім розташований в окупованому задуп’ї, куди жодна
адміністрація не сягає — єдиний осередок місцевого адміністрування — пошта — згорів. Поза простором і, як видно з
обізнаности персонажів, поза часом.
Поза часом — не лише через технічну
відсутність комунікації (електрики нема,
смартфони не працюють). Брати Антон і
Толік — це ті самі персонажі ранньої Жаданової повісті «Депеш Мод» (2004), хіба
трохи подорослішали: «Собака вкінець
замордував стару, спробуйте, поживіть
з онуком, який на сніданок вживає спочатку водяру, а потім уже все інше». Або
так: «Загалом, Карбюратор має таку
здатність — вступати в гівно, не для
нього приготоване». Чи навіть так: «Гога
сидів у себе в кабінеті й нервово розгадував кросворди, надруковані у «Бухгалтерському обліку» («Гімн демократичної
молоді», 2006). Отже, «Хлібне перемир’я»
— це всі ранні персонажі Жадана по всіх
своїх екзистенційних метаморфозах. Їхній життєвий шлях проаналізував Іван
Дзюба: «Неосмислені боріння... навіть за
межею відсутности будь-якого ґлузду...
Моторошна атмосфера якоїсь гібридної
недоцивілізації» (Чорний романтик Сергій Жадан. — К.: Либідь, 2017).
І от тепер, у п’єсі, постає питання: «Що
нам робити з нашим минулим, яке виявилося сильнішим за нас, голоснішим, наснаженішим?». Раніше Сергій Жадан ставився, м’яко кажучи, поблажливо до проблем
пам’яти: «Моя пам’ять чіпка й витривала, як дикий виноград на стіні дому, вона
не потребує жодного догляду з мого боку,
вона харчується власними соками, перетруюючи жирні соковиті шматки минулого — мого минулого, чужого минулого,
спільного минулого» (Anarchy in the UKR,
2005). Соковита пам’ять — це здебільшого про карнавал в усіх його проявах: від
«традиційних карнавалів першого та
дев’ятого травня» (там само) — до бійцівських ігрищ футбольних фанатів. І на-

віть до сприйняття політичних здвигів
рівня Помаранчевої революції: «Вуличні акції у будь-якому разі приваблюють
публіку неврівноважену, яка виповзає
на звуки революційних барабанів, на запах адреналіну і перетворює будь-яку
пафосну, сплановану в штабах забаву
на суцільний цирк, на строкату ходу ряжених, на гіт-парад вуличної неврівноважености» (там само).
Але хто це говорить? Письменник
Сергій Жадан? «Цікаве питання», — кажуть у таких випадках. Усюди — і у прозі, і в поезії — він делегує відповідальність своїм персонажам. У тому числі й
персонажеві під маскою «оповідач». І
ніяк не коментує мовленого своїми големами. Авжеж, «я насправді великий конформіст — не люблю і не вмію критикувати», — зізнався якось (Тетяна Терен.
RECвізити. Антологія письменницьких голосів. — Л.: Видавництво Старого
Лева, 2015). Тож Іван Дзюба, аналізуючи «чорну романтику» Жадана, занепокоївся: «Він гадає, що право на самовираження має кожна, всяка людина... Він
любить життя. Усяке життя... Сергія Жадана рятують дитяча неупередженість (позаморальна???) і дух Христа, який ніким не гидував».
Іван Михайлович зупиняється на констатації сумнівних літературних прийомів свого письменника-улюбленця, але
не йде далі. Так, емпатія, спів-чуття —
добра річ. Важко не погодитися із Жаданом: «Ми слухаємо биття їхніх натомлених сердець, не маючи змоги бодай
якось їм допомогти, бодай якось вплинути на них, маючи змогу хіба що любити
й пам’ятати». («Коли спаде спека». —
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015). Але
чи всім, кому роздаєш милостиню, справді варто давати публічне слово? Тим більше, що сам автор зізнається: «Я тверезо
оцінюю моральні якості своїх друзів. Не
певен, що хотів би опинитися в еміґрації саме серед них» (там само). І.Дзюба
ніби коментує це: «Дружні зв’язки аж до
втрати самоорієнтації».
«Граючи у «веселу безпритульність» (І.Дзюба), С.Жадан, здаєтьсятаки, загубив орієнтири. Першим це
помітив Володимир Моренець, коли
проаналізував один із кращих Жаданових віршів 2014-го року «Звідки ти,
чорна валко?». Тамте його мало не програмове «не пощастило» — добре описана філософами ознака ресентименту:
«Усвідомлення того, що не пощастило,
може принести значне полегшення...
Подія трапилася із людиною помилково... Це захищає від проблематичної і
небезпечної реакції. Це звільнює її від
відчуття безсилля... Це робить з неї
жертву, сповнену жаги до помсти... Ненависть теж є результатом безсилля...
Одержимість... У публічному просторі
тепер домінують жертви, вороги та
обурення... Вигадується виправдальна,
і в той же час отруйна історія й поширюється на інших членів суспільства»
(Сібе Шаап. Мстива отрута: Ріст невдоволення. — К.: Видавництво Жупанського, 2015).
Далі критик Євгеній Стасіневич запропонував прочитання Жаданових «недомовок» (хто, з ким, за що воює) у дещо
несподіваний спосіб: «Саме це може зіграти на руку «Інтернату», коли його
«конвертують»: в перекладі від такого
ступеня умовности книга лише виграє
— не «війна на Донбасі», а більш-менш
універсальна «сіра зона», що їх сьогодні на світових картах чимало» (Читомо, 06.09.2017). Як на мене, це аргументація штибу «какаяразніца», і на

Візіонерство:
слава чи ницість?
неї можна відчитати в Оксани Забужко:
«Активна медіалізація, в т.ч. в Росії,
Сергія Жадана як «винятку з правил»
це саме правило тільки потверджує —
і в найдрімучіші «щербицькі» часи на
партійних з’їздах обов’язково мав бути
один україномовний виступальник,
тож «одного україномовного поета» на
всю проєктовану «Новоросію» якраз і
мало вистачити сповна». (І знову я влізаю в танк... — К.: Комора, 2016). І далі
пані Забужко подає асоціацію з історії
окупації Франції німцями: «Повним ходом ішов «культурний обмін»... до Берліна їздили офіційними делеґаціями літератори... «Французькі Жадани», не
соромилися запрошувати окупантів до
співпраці, ніхто не глумився в соцмережах, перепрошую, в богемних салонах,
— і не грозивсь не подати їм руки... Простіше кажучи, культурна Франція обміняла честь на комфорт» (там само).
Обмін чести на комфорт — це історія
нинішнього президенства. Чи варто вважати письменника Жадана промоутером
такого обміну? Повернімося до початків.
З подачі автора ми, читачі, довго вірили, що кожна з ранніх Жаданових повістей постає як «лірична історія без жодних наслідків» (Anarchy in the UKR). Та
й далі він обмежував розуміння одержимости, якій надав право публічного висловлювання, вичерпно-коротко: «–Шо
за хуйня? — сказав я, уважно підбираючи слова» («Ворошиловград», 2011); «–А
хуй його знає, — дає вичерпну відповідь»
(«Інтернат», 2017). А ще у нього промайнуло таке: «Моя пам’ять не потребує
точності, вона потребує пристрасті й
вогню» («Біґ Мак. Перезавантаження»,
2015). Пристрасть і вогонь «виноградноневинної» пам’яти спалахнули 2014-го.
Але до того хтось із чорних політтехнологів таки уважно прочитав чорного
романтика Жадана. Художниця Алевтина Кахідзе, емігрантка з Донеччини,
свідчить про ребрендинг-імплементацію
ресентиментного менталітету: «Усі почувалися тут наче в богом забутому місці.
Ніхто не пишався тим, звідки він... Ніколи до 2004 року не було цих слоганів «Донбасс не поставить на колени», «Дондас
порожняк не гонит», «Донбас кормит
всю Украину»» (Олександр Михед. «Я
змішаю твою кров з вугіллям». Зрозуміти український Схід» — К.: Наш формат,
2020). «Пропаща молода сила», — як характеризує Жаданових персонажів Дзюба, — на те повелася.
Та й не дивно. Усе, що пов’язане з інтелектом, Жаданові персонажі ословлюють виключно негативно: «Публіка
інтеліґентна, там ще бар є» («Гімн демократичної молоді»); «Ти людина інтелігентна, на ринку працюєш» («Хлібне перемир’я»); «Випадкові ліберали,
котрим традиційно нічого робити»
(Anarchy in the UKR); «Діти лібералізму, вершники без голови» («Вогнепальні
й ножові»). І як по цьому повірити Іванові Дзюбі, що це «пошуки критеріїв
життєозначення... вперта санітарна
робота справжнього гуманіста, який розчищає простір для здорового ґлузду і чистого повітря»? Особливо після визнання
Жаданових творів «апологією зовсім інших стосунків між людьми — суєтних,
хаотичних, миттєвих, безвідповідальних, понижувальних»?
Гаразд, повернімося до власне-жаданових координат. «Знаєш, ну тут же ніколи не знаєш, хто за кого. Говориш із
людиною і не знаєш, шо в неї у голові. Краще взагалі не говорити», — це з «Хлібного перемир’я». Щодо провокативного гасла «Почути Донбас», то так воно,
мабуть, і є. Але навіщо з такою упертіс-

тю повсякчас давати слова усім одержимим, що «читають псалтир, привезений
із Почаєва» (Список кораблів. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 2020)? Та ще й зодягати їх у біблійні ореоли, як-от:
Горить сонце над приреченим містом.
Горить сонце, стоять пророки.
Оплакують місто, яке бореться і не
здається.
Оплакують місто, наповнене мужністю.
Плачуть і не розуміють,
звідки стільки любові в тих,
кого ніколи не любили (там само).
Що дивного, коли після таких одкровень «в повітрі тихо, наче в обкраденій
церкві» (Антена. — Чернівці: Meridian
Czernowitz, 2018)?
Раніше Сергій Жадан реагував на це
невідпорно: «Нам з тобою не лишилося нічого. / Крім любові, звісно. / Крім любові»
(«Тапмплієри», 2016). Тепер у «Хлібному
перемир’ї» з’явилася інша метафізична
формула: «Просто забагато смерті довкола. Не вистачає правил. І слів не вистачає». Хтозна, чи письменник насправді
відповідає за тих, хто «мовчать, чекають,
бояться» («Хлібне перемир’я»).
Щодо аналізу власне п’єси «Хлібне
перемир’я», далі дам слово літературній
аналітикині Ганні Улюрі: «Інтернат»:
щось зробити й не вижити. «Хлібне
перемир’я»: нічого не зробити й не вижити... Страшнючий текст... З кожним візитером у п’єсі прибуватиме слів на позначення пастки, безвиході, глухого кута,
щоб зрештою прозвучало слово «мишоловка» і залишилося тут до самого кінця...
Це детективний модус типу «зачинена
кімната», значить, підозрюються в злочині всі, але один-то точно винний... Брат
скеровує іншого проститися з матір’ю,
мовляв, іди, не бійся, вона не вкусить. Уже
ні, — погоджується той. Та я не була би в
тому такою певною, це лише 2014-й, далі
буде» (ЛітАкцент,02.07.2020).
І навздогін: історикиня Олена Стяжкіна, емігрантка з Донецька, порівнює колективну пам’ять земляків із портретом
Доріана Грея: на мальовидлі все ОК, поки
не загнеться замовник.
А усі мої повищі закиди Жаданові —
громадянинові України. Письменник він
— від Бога. Та варто зважати на долю Булгакова, котрий — так само позначений
Господом літератор, — зганьбив себе «голосами одержимих» у «Білій гвардії». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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КУЛЬТУРА

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Містер Гелікоптер
повертається додому
Киянин Ігор Сікорський, який винайшов трансатлантичні
літаки-амфібії, — в новому інтерактивному музеї
Катерина ДАНЧЕНКО

Геніальний винахідник, авіаінженер світового рівня, що сконструював гвинтокрил та інші літальні
апарати, напрацюваннями якого досі користується світова авіація, — усе це Ігор Сікорський. Він
став успішним і відомим поза межами України. Але ми не перестаємо пам’ятати, що він наш, і
мріємо повною мірою повернути історію Містера Гелікоптера «додому». Більше того, знайшлися
громадські активісти, що взялися відновлювати справедливість і створили унікальний інтерактивний музей Сікорського Museum Sikor Sky.

Сімейний будинок
Сікорського в Києві
Генієм авіації Містером
Гелікоптером наразі пишаються США, а в штаті Коннектикут, де він жив і працював останні роки, навіть є його Цифровий архів. Частково своїм
його вважає Росія (були часи,
коли Україна входила до складу Російської імперії, а українці вважалися її громадянами).
У кого ж є більше прав пишатися? У всіх. Звичайно, є
багато відомих людей, світових зірок, українського походження (Міла Йовович, Ольга Куриленко, Квітка Цісик,
Сильвестр Сталлоне навіть, в
якого бабця одеситка, та багато інших). Але ж у Сікорського є цілий сімейний будинок у
Києві, він був студентом Політеху та й, врешті-решт, перші його досягнення як авіатора належать саме до київського періоду життя.
Дід Ігоря Сікорського був
священником у Київській губернії. Батько Іван Олексійович навчався в духовній академії, згодом — в університеті
св. Володимира (зараз — університет ім. Шевченка), де й
потім викладав. І сам Ігор Сікорський, перебуваючи вже в
Америці, відповідав на питання щодо походження, що має
українське коріння.
Тому на питання «чий Сікорський?» можна відповісти,
що до 1912 року він київський,
до 1918-го — санкт-петербурзький, а після цього — американський.
У Києві завдяки Ігорю Сікорському піднявся перший
літак вітчизняного виробництва в Російській імперії. Тут
він конструював свої перші
гвинтокрили, а вже в Америці запровадив їх серійне виробництво, а також винайшов «літаючі човни» — трансатлантичні літаки-амфібії, що могли приводнюватися. До речі,
саме винахід Сікорського дозволив розвинути Панамериканські авіалінії — сполучення між Північною та Південною Америками. У Петербурзі
ж перед Першою світовою війною він зробив багатодвигунні літаки (спочатку «Гранд» та
«Русский Витязь», потім — легендарний «Ілля Муромець»).

Чому родинна будівля
авіатора не може бути
музеєм?
Повертаючись до Києва,
слід зазначити: у столиці наразі є вулиця Сікорського (колишня Танкова, де розташована амбасада США), є два
пам’ятники відомому авіато-

ру: один на території КПІ, а
другий нещодавно встановили в Жулянах, біля аеропорту «Київ» імені Сікорського. Нині у столиці проходить
виставка, присвячена знаменитому уродженцю, в Музеї
української діаспори.
Власного музею свого імені
Сікорський в Україні не мав до
цього часу. Але є напівзруйнований дім Сікорських, по вулиці Ярославів Вал,15-Б. Можна
було б зробити його там. Але
це лише теоретично, адже історія з ним складна.
Будинок, у якому проживала родина Сікорських, сьогодні майже не помітний серед величних новобудов, до того ж
перебуває у досить жалюгідному стані. А саме тут хлопчик мріяв створити літальний
апарат, надихаючись творами
Жуля Верна, особливо книжкою «Робур — завойовник», та
кресленнями Да Вінчі.
Саме в цьому будинку — в
майстерні у підвалі та у дворі
садиби — він сконструював
перші літальні апарати. До
речі, в 12 років саме тут малий Ігор запустив у небо свій
перший власноруч зроблений
гвинтокрил iз гумовим двигуном.
Нині ситуація з будівлею
складна: багато років у ній
ніхто не живе. Як розповів в
інтерв’ю Українському радіо
керівник проєкту Museum
Sikor Sky, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, дослідник історії родини Сікорських
Віктор Гріза, з 1919 року споруда підпорядковувалася різним військовим інституціям.
І дотепер перебуває у складі
майнового комплексу готелю «Козацький», що на майдані Незалежності. З причини судового позову до «Козацького» потерпає будинок Сікорських, адже юридично ані
держава, ані приватні інвестори не мають права вкладати в
будівлю свої кошти.
А якби й могли, то, за попередніми підрахунками, потрібно було б виділити мінімум 80100 млн грн на першочергові
протиаварійні заходи, реставрацію, обладнання тощо. Хто
може виділити такі кошти?
У квітні 2019 року, коли
остаточно стало зрозуміло, що
фізично відновити будинок Сікорського — непідйомна сьогодні задача, ГО «Креативна
Україна» вирішила шукати
інші шляхи. І вони знайшлися! Зважаючи на те, якими
темпами розвиваються 3D-технології, виникла ідея створити онлайн-музей. Більше того
— всесвітній музейних хаб. І

❙ Конструювання легких маневрених машин iз вертикальним злетом
❙ Ігор Сікорський вважав найбільшим своїм досягненням,
❙ бо вони могли прийти на допомогу в найскладніших ситуаціях.

❙ 3D-модель будинку Сікорських у Києві.
❙ Ігор Сікорський вчився
❙ у Київській політехніці
❙ у 1908—1911 роках.
саме у цьому і є унікальність
проєкту.
Музей існуватиме у віртуальному просторі, але на основі сканування та відтворення у цифровому вигляді реальної будівлі на колишній вулиці
Велика Підвальна. Звісно, що
є музеї, які існують фізично і
мають «представництво» у мережі, а Museum Sikor Sky — це
винятково цифрова історія.

Уже можна прогулятися
віртуальними коридорами
модерну
Отже, будівля вже відсканована, інтер’єри створені
заново, основна експозиція
сформована та доповнюється
деталями, і вже можна прогулятися коридорами, якими ходив сам Сікорський, не виходячи з дому. Інтер’єри у кімнатах — це дух тогочасної епохи,
київський модерн. Тому проєкт можна розглядати ще й
як спробу культурної реконструкції.
«Проєкт вирішує ще одну
болючу проблему суспільства — збереження культурної спадщини. Зараз, на жаль,
не маємо можливостей відновити будинок, він в аварійному стані, і ми його поступово
просто втрачаємо. Тому цифрова фіксація об’єкта культурної спадщини світового масштабу дозволить не лише зберегти та дослідити, а й залишити
базу для подальшої реставрації та відновлення в реальному
житті. Ми вдячні Українському культурному фонду, завдяки якому мрія багатьох українців стане хоча б і віртуальною,
але реальністю», — коментує
Віктор Гріза.
Вхід до музею за новою адресою https://www.sikorsky.

❙ Віртуальний музей Ігоря Сікорського відкрито — заходьте.
❙ Фото надані Museum Sikor Sky.
kiev.ua. Тут можна походити поверхами, подивитися
на документи, фото, плакати
того часу, 3D-моделі перших
творінь Ігоря Сікорського. Реальні моделі зробив моделіст
Євген Галущенко, і вони розміщені у фізичному вигляді в
експозиції «Наш Сікорський»
у Музеї української діаспори.
Вже відібрана колекція авторських креслень, створені
3D-моделі, зокрема, першого
гелікоптера Н-1, який розробив Ігор Сікорський, та літака БіС-2, на якому він уперше піднявся в небо. Всі моделі
проєктовані з використанням
оригінальних даних.
Зараз формуються й інші
цифрові колекції. І в цьому дуже допомагає Цифровий архів Сікорського у США.
Крім того, планується у рамках реалізації ідеї й музейний
хаб. Тобто, будуть віртуальні
«двері» в ньому в інші музеї,
що долучаться до ініціативи.
Також на платформі будуть
розвиватися навчальні науково-технічні проєкти. Наприклад, можливість для охочих
віртуально конструювати літаки та гвинтокрили, буде симулятор польотів для пілотів
та ще багато цікавого! Це проєкт майбутнього, спрямований
у майбутнє, але зважаючи на

доробки минулого.
Над створенням музею в одній команді працюють керівник Віктор Гріза, директор
Музею української діаспори
Оксана Підсуха, генеральний
директор Національного музею «Київська національна галерея» Юрій Вакуленко, генеральний продюсер Ukrainian
Fashion Week Володимир Нечипорук, графічний дизайнер Єлизавета Зігура, кураторка музейних експозицій
Ганна Лексіна, авіамоделіст
та історик української авіації Євген Галущенко, членкиня Європейської асоціації з оцифрованої культурної
спадщини Europeana Network
Association Ольга Баркова, яка забезпечує зберігання цифрових колекцій, керівник Aero3Dengineering Сергій
Присяжний (саме його співробітники оцифровують будинок), автор багатьох вагомих
культурних проєктів Віктор
Кожевніков i багато небайдужих фахівців та громадських
діячів і волонтерів — директорка Державного політехнічного музею КПІ Наталія Пісаревська, видавець Алла Істоміна та інші.
Сайт музею Museum Sikor
Sky вже відкрив для кожного
свої віртуальні двері. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Надія Буравська: Мені Марія
Примаченко близька, бо вона
сільська людина, так само, як і я
Заслужена артистка розповідає про феномен сучасного київського
фольклорного театрального колективу «Берегиня»
Едуард ОВЧАРЕНКО

Першою прем’єрою нового театрального сезону в Київському
академічному театрi українського фольклору «Берегиня» стала
вистава «Марія Примаченко».
Роль народної художниці у зрілому віці виконує провідна актриса
театру, заслужена артистка України Надія Буравська. Сьогодні
вона — наш гість.

Глибокий драматургічний
матеріал — вперше
■ Пані Надіє, коли ви познайомилися з творчістю Марії
Примаченко?
— Вперше побачила її твори
ще в дитинстві. Тоді не знала, хто
їхній автор. Це було в 60-ті роки.
Пам’ятаю, мама принесла з базару паперові рушники з чудовими звірами. Дивилась на них
і думала, що це за диво, де вони
живуть. Отак відбулося наше
знайомство.
Більше про її творчість взнала вже в театрі «Берегиня».
Наша режисерка Тетяна Матасова написала сценарій вистави про Марію Примаченко. Саме
тоді зрозуміла, що насправді
знаю цю майстриню вже дуже
давно.
■ Роль Марії вам запропонувала режисерка?
— Так. Зразу були думки:
«Мені довірили роль такої великої людини. Чи впораюся я
з нею?». Цей образ пройшов через моє серце. Мені Марія Примаченко близька, бо вона сільська людина, так само, як і я. У
нас багато в чому схожі біографії. Як і в неї, моє дитинство
минуло далеко від цивілізації.
Коли навчалася вже у восьмому класі, у нас вдома, у селі Виселок Кагарлицького району на
Київщині, ще не було світла. Наскільки роль вдалася — судити
глядачеві.
Режисерка Тетяна Матасова
— молода людина, але вона дуже
талановита. У неї вже є що взяти.
Вона глибоко проникає в образи
тих творів, які ставить. Це такі
різні вистави, як «Тіні забутих
предків» та «Конотопська відьма». Дуже проникливо зробила
Тетяна і виставу про Марію Примаченко. Чудово висвітлила її образ як людини, як особистості.

Режисерка по-новому подає
матеріал, у неї зовсім інше трактування образів.
■ Ви працюєте в театрі фольклору, в репертуарі якого переважно концертні програми. А чи
доводилося вам до цього створювати драматичні образи?
— У нас і раніше концерти
були поєднані з драматургією.
Драматична роль була у мене у
виставі «Чумацький шлях», багатьох інших виставах, де пісня
переплітається зі словом, з образом. Запам’яталися прекрасні
постановки «Українське весілля», «Русалії». Чистої драматургії, звичайно, не було. Такий глибокий драматургічний матеріал
у мене вперше.
Звичайно, у такій виставі грати складніше. Це драматичний
театр, тут доводиться по-іншому
доносити до глядача свій образ.
Рада, що в мене з’явилася така
робота. Все життя мріяла зіграти
велику драматичну роль. Дуже
люблю театр. Свого часу вступила до театрального інституту.
Тоді, на жаль, не склалося.

«Із дочкою створюємо образи
паралельно»
■ Розкажіть, будь ласка, про
вашу партнерку по сцені.
— Це моя дочка Марина Корогода. Думаю, що вона добре
розкрилася в ролі Марії Примаченко у молодості. Марина виконує багато пісень. Роль у неї теж
складна. Але мені з дочкою легко на сцені, ми розуміємо одна
одну, створюємо свої образи паралельно. Граємо разом у багатьох виставах. Марина працює у
театрі вже майже 25 років. Прийшла до «Берегині» ще студенткою. Народний артист України
Микола Буравський узяв її на
роль Молодої, з того часу вона
зіграла багато різних ролей.
■ Ви згадали чоловіка Миколу Буравського. Як зійшлися
ваші творчі шляхи?
— Я працювала в ансамблі
«Калина». А Микола Олександрович був диригентом Капели
бандуристів імені Георгія Майбороди. Добре знав український
фольклор. А нашому колективу потрібен був керівник. Пішли
його запрошувати. Познайомилися ми біля Оперного театру, і
відтоді багато років нас єднають

Катерина МАРТИЧ
У жовтні відбулася перша онлайнпрем’єра вистави для дітей «У ритмі
Африки». Це перша постановка з чотирьох, які є частиною проєкту «Перший крок у велике мистецтво», реалізованого Національною оперетою України за підтримки Українського культурного фонду. Наступного дня, 18 жовтня,
глядачам продемонстрували ще одну
виставу — «Велика Jazz-подорож». Відеострімінг відбувався через YouTubeканал KievOperetta.
«Загалом онлайн-прем’єра — це великий ризик, глядачів поряд немає,
вони за екраном. Але ми отримали чимало позитивних відгуків у соцмережах
після трансляцій. Один iз коментарів
особливо запам’ятався: «Діти захоплені

життя і творчість.
Я стояла біля витоків театру «Берегиня», а створив його
Микола Олександрович. Тоді
це було нове слово в мистецтві.
Такої подачі матеріалу не було
не лише в Україні, а й країнах
близького зарубіжжя. За ці роки
створили багато програм, маємо
численних прихильників. Інші
колективи стали нашими послідовниками, ми були для них
орієнтиром.
Спочатку нас було лише 6
осіб. Людмила Сорокіна акомпанувала на баяні. Колектив
поступово зростав кількісно і
якісно. Микола Олександрович
зумів розкрити чимало голосів і
талантів.
Першою була програма «Животоки». Коли вперше виходила
на сцену, то дуже хвилювалася,
як наш виступ сприймуть люди.
За більш ніж тридцять років роботи в «Берегині» набула великий досвід, але хвилювання залишилося й дотепер.
На віку було всього. Зізнаюся, що інколи забувала текст.
Але якось вдавалося знаходити
вихід. Для партнерів, які його
знали, це, можливо, виглядало
смішно. Та глядачі, думаю, цього не помічали. Звичайно, не обходиться у нас і без імпровізації,
але намагаємося йти за малюнком, який задав режисер.

«Співають менше —
бо розкішно живуть»
■ Які гастролі найбільше
запам’яталися?
— Об’їздили всю Україну.
Часто бували за кордоном. Нерідко виступали і в Росії, звичайно ж, до війни. Там нас тепло приймали. На фестивалі «Русский остров» у Москві (це було
ще до війни, у 2005 році) я отримала відзнаку за кращу жіночу роль, була відзначена моя робота у виставі «Наддніпрянське
весілля». Побували в Африці.
З Йоханесбурга привезли 6 нагород. Дуже добре приймали і в
Болгарії. Зал вітав стоячи. Довго не хотіли відпускати нас зі сцени, кілька разів запрошували заспівати на біс. А ще були Корея,
Німеччина, Іспанія, Швейцарія,
Італія.
Багато творчих подорожей я
здійснила з «Берегинею». У 1998

❙ Надія Буравська.
❙ Фото надані театром.
році стала лауреатом Міжнародної премії імена Гулака-Артемовського. Були нагороди та відзнаки й до створення нашого театру. Ще у 1982 році я стала лауреатом Міжнародного конкурсу
«Молоді голоси».
■ Напевне, співом захопилися ще в дитинстві?
— Співаю відколи себе
пам’ятаю. Виростала у співочій
родині. Мати, бувало, пряде і співає, батько робить діжки або шиє
чоботи і теж співає. Любила співати й сестра. Сходилися рідні,
друзі, співали разом.
Запитаєте, чому зараз співають менше? Мама моя відповідала: тому що розкішно живуть.
Так вона сприймала світ. Звичайно, і зараз горя не менше, ніж
було тоді. Можливо, нині навіть
складніше. Але тоді люди були
чистіші душею, щиріші. Можливо, тому й співали більше.
Я вже згадувала, що в нас не
було в селі світла. Любили слухати радіо. Саме по радіо вперше
почула Белу Руденко, Євгенію
Мірошниченко, Ольгу Воронець,
Дмитра Гнатюка, Юрія Гуляєва,
інших співаків. Їхня творчість
уже тоді справила на мене великий вплив.
Також велике враження було
від кіно, яке в нашому селі показували на повітці на стіні. Особливо запам’ятався фільм «Запорожець за Дунаєм». Дуже хотілося грати самій. У нашому селі
було багато дітей. Самих дівчат
приблизного однакового віку 12
на 30 хат. Під впливом фільмів
самі створювали невеликі сценки і грали їх. Відтоді мріяла грати в театрі.
Після школи почала шукати щастя у Києві. Рік працювала на руберойдовому заводі.
Потім вступила до студії при
Хорі ім. Верьовки. За студентським квитком мала можливість
безкоштовно відвідувати вистави. Часто бувала в столичних театрах імені Івана Франка, Лесі
Українки, опери та балету. Хоча
оперне мистецтво мені тоді було
зрозумілим не в повній мірі, але
з великим захопленням слухала
арії саме з тих опер, які вперше
почула по радіо в дитинстві. У ті
роки навіть мала досвід роботи в

■ ЧАС «Т»

«У ритмі Африки» й не тільки
Національна оперета представила онлайн-прем’єри
вистав «У ритмі Африки»
африканськими ритмами! Онлайн-формат дозволяє навіть приєднатися до музикування». Це написала матуся й прикріпила фотографію, де дитинка барабанить у побутовий предмет — каструльку. Значить, ми зацікавили юних
глядачів і тепер чекаємо їх у театрі»,
— зазначає куратора проєкту Тетяна
Зілінська.

«Перший крок у велике мистецтво»
— це серія вистав, які мають на меті познайомити дітей зі світом музики. Через
театральне мистецтво юним глядачам
розповідають про музичні інструменти,
традиційні й зовсім оригінальні, про
творчість знаних композиторів, представляють цікаві факти та легенди світу музики різних країн.

самодіяльному театрі. Але тоді
не склалося.
■ Що дало навчання в студії
при Хорі імені Григорія Верьовки?
— У музичній школі я не навчалася. Просто не було куди ходити. А студія мені дала дуже
багато. По-перше — музичну
грамоту. Переважно тут навчалися студенти з міста, які перед цим вже отримали музичну освіту. Але ми, сільські діти,
вже через два роки їх перегнали,
бо дуже хотіли вчитися. Вже о
шостій ранку були в студії. Саме
завдяки отриманим тут знанням
я змогла вступити до Інституту
культури.
Після цього шість років працювала у вже згаданому ансамблі «Калина». Тоді про нас зняли
фільм «Поліські посиденьки». А
з 1988 року — в «Берегині». Також від дня заснування й до сьогодні в театрі служать Дмитро
Кульєчов, Анатолій Пахомов,
Лілія та Юрій Мілевські.
■ Що можете сказати про колег?
— Поганих людей у нашому
театрі просто немає. Як і Марія
Примаченко, я дуже люблю людей.
Коли директором нашого
театру стала Ільїна Генсіцька,
то «Берегиня» немов отримала
нове дихання. Те, що вона робить, на 200 відсотків відповідає тому, що потрібно для нашого театру. Радує, що склався
хороший тандем між засновником нашого театру Миколою Буравським та режисеркою Тетяною Матасовою, які разом працюють над виставами.
Якби вдруге обирала професію, то знову б вибрала саме
цю. Я вже говорила, що мріяла
працювати в театрі. А фольклор
і пісня — це теж театр. Відтепер
маю ще й велику драматичну
роль. Чого можна ще бажати?
Хочу, аби люди цінували тих,
хто поруч, були уважнішими одне
до одного. Щоб було порозуміння
у нашому суспільстві. Все треба
робити з любов’ю. Без любові нічого не буде, бо любов — це Бог.
Саме вона дає нам велику силу.
Маємо жити за Божим законами, хоча це непросто. ■

«Із самого початку планували грати
виставу на глядача, але карантин вніс
корективи, і довелося робити прем’єру
онлайн. Тому деякі мізансцени ми переробляли, щоб вони, грубо кажучи,
«працювали на камеру». Коли буде дозвіл грати виставу в театрі, вона йтиме
на малій сцені й глядачі будуть зовсім
поряд з акторами, тоді буде взаємодія.
Коли буде зворотна реакція на сюжет,
події, жарти, то припускаю, що вноситимемо корективи», — розповів режисер проєкту Богдан Поліщук.
Проєкт «Перший крок у велике
мистецтво» — це ще дві показані днями
прем’єрні вистави — «Іспанські історії»
та «Україна музична». Надалі всі ввійдуть до репертуару Національної оперети України і демонструватимуться для
маленьких глядачів наживо. ■
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■ ДО СЕЗОНУ

Хризантеми, яблука під
снігом
і дивина
з капусти
❙ Картопляний тертюх.

Оригінальні рецепти
Юлії Стець-Грещук
зі Львівщини
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Як тільки хризантеми своїм барвистим
цвітінням прикрасили клумби, господині,
ніби змовляючись, почали пекти пляцок
за рецептом Юлії Стець-Грещук із міста
Пустомити, що на Львівщині, який так
і називається «Хризантеми». Точніше
— «Хризантеми під снігом», але він такий
смачний, що хочеться його пекти і перед
снігом також. Та й навесні цей пляцок актуальний, може, через квіткову назву, а
може — через особливий смак.
Юлія жартує, що час для неї — категорія
дивна: плануєш ніби розмірено і чітко,
але він усе одно переганяє плани. Та все
ж господиня радить не здаватися і попри
все йти до мети. Ще в школі дівчина вирішила бути вчителькою, і от тепер вона в
родині перша ступила на педагогічну дорогу, «бабця пишалася, що має вчителя в
домі, та ще й іноземних мов».
Наразі Юлія в декретній відпустці — з чоловіком виховують синочка. Господиня
тим часом опанувала мистецтво кулінарії
— з тих же міркувань — не здаватися!
Бо хоч вона і мріяла пекти, але бісквіти
почали вдаватися далеко не відразу. Але
зараз — ніби по маслу, не стомлюється
жартувати Юлія.

«Печу з 6 класу»
Вона розповідає про своє перше кулінарне творіння. Мама пече дуже смачні
пиріжки з вишнями, отож коли батьки
поїхати в район у справах, другокласниця Юля вирішила потішити їх по приїзді. Замісила тісто, ввімкнула духовку. Усе було б добре, якби пиріжки не
пеклися три з половиною години, бо тісто вдалося, як дубове — без дріжджів і
соди, замісила, як на вареники. «Сюрприз не вдався, а ті булки навіть кури не
їли, не розмочились у воді. Тато ще довго жартував, щоб я пекла ще такі, щоб
ними курей розганяти. Але з 6 класу (аж
не віриться) я печу на свята і просто так
— мама завжди на мене розраховує, на
мої горішки, печиво, пляцки».
А тепер на кулінарні шедеври Юлі
чекають її чоловік і синок. «Він у мене
засинав під звуки міксера, — каже про
мамині будні Юля. — Тому творилися
шедеври. А тепер моє маля з галареткою в руках до того міксера повзе, тому
на витвори вже часу менше, готую що
швидше, але все-таки смачне і красиве».
Кредо в житті Юлії Стець-Грещук —
бути зайнятою створенням краси, а мрія
— щоб це захоплення кулінарією переросло у велику смачну справу. Мрії здійснюються, якщо працювати над ними,
тому за чудовим «Яблуневим цвітом»
з неймовірно легким кремом і ніжними барвами у Юлі з’являються барвисті
«Чорнобривці» — для мами і не лише,
красивий торт «Очі цариці», особливий
«Празниковий», незвичний «Шаховий», розкішна «Попелюшка», барвиста
«Усмішка» та багато інших, а ще рулети, різноманітне печиво! З печивом у неї
особливі стосунки: пече, створює, придумує такі цікаві варіанти, ніби вони їй

❙ Юлія Стець-Грещук.

❙ Котлети з капусти.

ру, 3 ст. л. борошна, 1 ч. л. порошку до
печива і 300 г різаної кураги (курагу замочити у гарячій воді, порізати).
3 начинка: 3 білки збити з 0,5 ст.
цукру, додати 3 ст. ложки борошна з 1 ч.
ложкою порошку до печива, 250 г чорносливу (розрізала навпіл і не запарювала). Пекти при температурі 175 градусів
до підрум’янення.
Крем: біла згущенка і 500-600 г масла. Можна заварний (використавши залишені жовтки). Спечіть на вихідні —
здивуйте рідних!

Тертюх — запіканка,
яку хочеться ще і ще

❙ Пиріг «Яблука під снігом».
❙ Пляцок «Хризантема».
даруються ельфами випічки. «Є такі!»
— усміхається Юлія, мрійниця по життю, але сувора і справедлива вчителька,
завантажена багатьма обов’язками, але
така, що все встигає. «Мрійте і дійте! —
каже вона, — у діях відчуваються крила!».

Хризантема в снігу
Отож — до смачних справ, і почнемо з «хризантем». «Пляцок надзвичайно м’який, готується швидко, як і зникає. Не за горами зима, і щось так навіяло таку назву, але нехай завжди буде
вам тепло і все у Вас буде щось до чаю»,
— заохочує Юлія до роботи.
Розмір форми 20х20.
Рожевий корж: 6 жовтків, 2 яйця,
1 ст. цукру — збити до білого кольору
(4-6 хв), додати 4 ст. л. муки, 1 п. порошку до печива, 5 ст. л. олії, 1 ст. л. крохмалю, 1 п. польського рожевого киселю — збити міксером на найменших
обертах.
Білий корж: 6 білків, дрібка солі —
збити до піни, додати 1,5 ст. цукру, збити, додати 1 стакан (6 ст. л.) крохмалю,
збити міксером на найменших оборотах.
Додати 1 ст. л. оцту, 5 ст. л. олії — перемішати акуратно.
Викладаємо на форму, застелену
пергаментом, рожеве тісто, зверху —
кульками біле тісто, мішаємо вилкою
спіралеподібно. Робимо візерунки, щоб
не об’єднати в один суцільний рожевий.
Пекти при температурі 175 градусів до
сухого сірника, остудити і розрізати на
2 частини.
Крем: 1 пакет вишневого пудингу,
1 ст. л. крохмалю, 400 г молока, цукор
— зварити, остудити і збити з 350 г масла.
Малиновий прошарок: 500 мл малини, цукор — проварити, збити, додати 1 п. желатину (25 г), попередньо заливши його трохи холодною водою, щоб
набух, і розмішати в гарячій малині до
розчинення. Вилити на форму, застелену харчовою плівкою, нехай застигає.
Перекладаємо: корж — крем — малиновий шар (викладати з плівкою,
плівку знімаємо на пляцку) — крем —
корж — крем і кокосова стружка.

Замість малини можна будь-які ягоди,
навіть яблука на терці з галареткою для
кольору. Красиві «хризантеми» готові!

«Яблука під снігом» — особливий
пиріг для прохолодних вечорів
Нема сенсу боятися снігу, швидше,
навпаки: маючи такий пиріг, спостерігати сніг буде смачно і приємно.
За рецептом Юлії, для тіста потрібно: 1 п. маргарину, 4 жовтки та 2 ст.
муки. Замішуємо тісто, ділимо,1/3 тіста кладем у морозилку, решту тіста —
на форму, робимо бортики.
Яблучна начинка: 5 великих яблук
потерти на тертці, посипати цукром,
відцідити сік і додати 2 ст. л. кориці.
Викладаємо на тісто, посипане манкою
або панірувальними сухарями.
Окремо збити 4 білки з дрібкою солі
(ще — трохи соку лимона), додаючи
склянку цукру поступово, до білого.
Викладаємо на яблука, зверху — потерти тісто з морозилки. Пекти 30-40 хвилин при температурі 175 градусів.
Біла пінка зверху буде волога, не мокра. Якщо хочете брати в дорогу, можна
додати 1 ст. л. крохмалю. Краса готова!

«Празниковий» — нехай в родині
відчуваються свята
«Головне, каже молода кулінарка
Юлія, — створити свято у власній родині, бо з родини починається все. Ось
із таким пляцком навіть якщо на календарі будень, у родині буде свято, спробуйте!».
Форма 27х37.
4,5 ст. борошна (тісто м’якіше, як на
вареники), 1,5 п. маргарину, 5 жовтків,
6 ст. ложок сметани.
Замісити тісто (трохи сікла ножем
борошно з маргарином, але не до крихт,
додала решту і замісила тісто), розділити на 6 частин, поставити мінімум на 2
год. в холодильник (на ніч).
Розкачуємо одну частину тіста і готуємо першу начинку: 3 білки збити з
0,5 стакана цукру. Додати 3 ст. ложки
борошна, 1 ч. л. порошку до печива і 1,5
ст. мелених горіхів.
Начинку викладаємо на тісто, накриваємо другим тістом, проколюємо
виделкою.
2 частина: все те саме тільки міняємо начинку: 3 білки збити з 0,5 ст. цук-

І навіть гості проситимуть добавки,
переконана Юлія Стець-Грещук. «Тісто
готуємо, як на звичайні деруни, тільки
стояти над плитою не потрібно, все зробить духовка, — швидко, просто, незатратно, смачно!».
Отже, 3-4 кг картоплі і 4-5 середніх
цибулин потерти на тертці, як на деруни. Додати моркви за бажанням для
гарного кольору, 3-4 яйця, сіль, перець,
муку (стакан) і обов’язково 100 г (можна більше трошки або менше) маргарину або масла розтопленого (це надасть
запіканці золотистого кольору при запіканні). Все перемішуємо і виливаємо
на форму з пергаментним папером, змащеним олією, і печемо при температурі
160 градусів до золотої скоринки — приблизно годину.
Обов’язково остудити, бо спочатку
запіканка, як сирник, розлазиться, а
коли холодна — легко нарізається.
Нам потрібно холодну запіканку
нарізати тонкими пластинками і обсмажити на олії, щоб була золота хрустка
скоринка з двох боків.
Господиня уточнює: до тіста можна додавати підсмажений фарш, гриби, ковбасу. Моркву додавати не
обов’язково. Обсмажувати після запікання теж не обов’язково — кому як
смакуватиме.
Ідеально підійде замість канапок чи
булочок у дорогу. Смакувати можна з
будь-якими соусами, сметаною, сметаною із сиром чи й так.

Котлетки з капусти для осінньої
вечері
Вони — легкі, пухкі і дуже смачні. Капустину шинкуємо, заливаємо
водою і проварюємо в підсоленій воді
до м’якості. Затим слід злити воду на
друшляк, остудити, руками відтиснути
воду.
Додати 6 картоплин (середніх), потертих на терці, як на деруни, 2-3 підсмажені на олії цибулини (кубиками),
якщо є — кілька пір’їн цибулі, 4 ст. л.
манки, 3 ст. л. борошна, яйце, спеції до
смаку. Сформувати котлетки, обкатати
в панірувальних сухарях і обсмажити.
Або ж, як і у випадку з картопляною запіканкою, капустяну масу можна запекти в духовці і подавати із сметаною, йогуртом або овочевим салатом.
Господині радять брати їхні рецепти за основу, але кожен продумувати
відповідно до власних уподобань. Найчастіше такі стави вдаються особливо
смачними. Смачного! ■
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СПОРТ
Вальдемарас Хомічюс
литовський наставник БК «Будівельник» (Київ)

«За нетривалий час, що я перебуваю в команді, ми зіграли чотири матчі
й провели два тренування. Уявіть, як гравцям зрозуміти, що від них
вимагають. У них у голові мішанина».

■ «ФОРМУЛА-1»

■ БАСКЕТБОЛ

Британський
феномен

Голова для прогресу

Зірка останнього десятиліття у «королівських»
перегонах перевершив за кількістю виграних гран-прі
легендарного Шумахера

❙ На Гран-прі Португалії Льюїс Хемілтон за кількістю перемог перевершив, здавалося,
❙ непорушне досягнення Шумахера.
❙ Фото з сайта www.dailymail.co.uk
Григорій ХАТА
Сьогодні виглядає закономірним,
що після багаторічного домінування у
«формулічному» пелотоні британець
Льюїс Хемілтон побив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю виграних етапів у «королівських»
перегонах.
Але, як каже очільник «Мерседеса»
Тотто Вольф, у 2013 році, коли лише починалася співпраця Льюїса зi «срібними зірками», ніхто навіть уявити не міг,
що їхня взаємодія виллється в досягнення такого масштабу.
Дебютувавши у «Формулі-1» у 2007
році, минулого уїк-енду на етапі в португальському Портімао 35-річний британець виграв свій 92-й за ліком гран-прі,
змусивши гоночний світ говорити про
становлення нової легенди. «Дев’яносто
дві перемоги — це якесь неймовірне число. У це навіть зараз складно повірити», — каже керівник «Мерседеса» Тото
Вольфф. Зауважимо, що колекціонувати переможні етапи Льюїс розпочав за
кермом «Макларена», на якому в 2008
році він приїхав до свого прем’єрного
чемпіонства. Водночас левову частину
звитяг здобути Хемілтону допомогла команда «Мерседеса».
Осягнути здобуте британцеві наразі
складно. «Потрібен час», — каже рекордсмен. При цьому британець визнає,
що, приєднавшись до «Мерседеса», він
витягнув свій щасливий квиток. «Наш
болід неймовірно надійний. Я дякую команді та всім партнерам за те, що вони
працюють на максимумі та постійно шукають можливостей для удосконалення. Працювати в такій атмосфері — це
справжнє задоволення», — наголосив
Льюїс.
Усі, хто знайомий iз першим номе-
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ром «Мерса», синхронно відзначають
його працелюбну, цілеспрямовану та
різносторонню особистість.
«У Льюїса не так багато слабкостей. Він рідко припускається помилок
і відзначається неабиякою стабільністю. Саме це й лежить в основі його успіхів», — зауважує колишній керівник
«Мерседеса», нині спортивний директор «Ф-1» Рос Браун, під орудою котрого якраз і розпочалося зіркове становлення британця в німецькій стайні.
Знаний співвітчизник Хемілтона
Девід Култхард, кращим досягненням
котрого за 14 років виступів у «Ф-1» стало здобуття віцечемпіонського титулу,
каже: «Себе я взагалі не включаю в одну
категорію з Льюїсом, але я знаю, скільки енергії потрібно витратити, аби досягти бодай рівня моїх результатів. Він
майстерно розпоряджається своїм часом, вміло розподіляє сили, що дозволяє йому демонструвати фантастичні
результати».
За словами Култхарда, йому не вдалося помітити у Хемілтона жодних ознак втоми, через яку він міг би вже зараз завершити свої виступи у «Ф-1».
Тож передбачає, що в найближчі роки
його зірковий співвітчизник продовжить встановлювати нові рекорди.
А найближчим для шестиразового
чемпіона світу орієнтиром є здобуття у
«Ф-1» сьомого чемпіонського титулу,
що дозволить йому зрівняти з рекордним показником Шумахера. У нинішньому сезоні лідер «Мерседеса» тріумфував
на восьми з 12 етапів і до повторення історичного здобутку «Червоного барона» британцеві залишилося зовсім трохи. По суті, кожен наступний етап уже
може стати місцем дострокового здобуття Льюїсом сьомого чемпіонського кубка. ■

Найтитулованіший баскетбольний клуб країни здобув
першу перемогу в чоловічій суперлізі
Григорій ХАТА
Попри те, що, за рішенням федерації, до кінця року баскетбольні змагання в Україні проходитимуть без глядачів, напруга всередині головного турніру країни — чоловічої суперліги — від
цього навряд чи стане меншою.
Неабиякої інтриги чемпіонату країни додав один лише факт виходу на старт
іменитого «Будівельника». Зрозуміло,
що зібраній нашвидкуруч команді знаного литовського наставника Вальдемараса Хомічюса на розкачку знадобиться
певний час. Після трьох стартових поразок баскетболісти «Будки» нарешті відчули смак перемоги — у гостях у Южному кияни переграли серйозно ослаблений коронавірусом «Хімік». Однак,
як визнає литовець, його підопічним наразі не вистачає ні «фізики», ні підготовки, ні голови. «За нетривалий час,
що я перебуваю в команді, ми зіграли
чотири матчі й провели два тренування. Уявіть, як гравцям зрозуміти, що
від них вимагають. У них у голові мішанина», — зауважує Хомічюс.
Водночас не буде перебільшенням
передбачення, що перед «Будівельником» на поточний сезон стоять найвищі завдання.
А задля прогресу «гладіаторам» необхідна практика, особливо ж — матчі з сильними опонентами. Відтак Хомічюс бажає баскетболістам «Хіміка»,
котрі перебувають на коронавірусній
ізоляції, якнайшвидшого повернення на ігровий майданчик і готується до
столичного «дербі» з «Київ-Баскетом».
Вочевидь, що саме цей суперник справлятиме на «Будку» найбільший подразнювальний ефект, адже тут тобі не
тільки принципова за географічною ознакою дуель клубів, а й протистояння
тренерів, які представляють один прибалтійський легіон.
Латвієць Айнарс Багатскіс уже непогано призвичаївся до українських реалій. Свого часу попрацювавши з «Будкою», тепер він очолює інший столичний клуб, з яким має дуже амбітні плани. Новий сезон «Київ-Баскет» розпочав

❙ «Київ-Баскет» переграв чемпіона
❙ й подовжив стартову переможну серію
❙ до шести матчів.
❙ Фото з сайта fbu.ua.
краще за інших, здобувши в шести матчах стовідсотковий результат. Останню з шести стартових звитяг підопічні Багатскіса вирвали в протистоянні з
чинним чемпіоном — «Дніпром», після
якого латвієць передбачив, що в такій
запеклій боротьбі проходитимуть усі
дуелі його команди з дніпрянами. Примітно, що без поразок на першому етапі чемпіонату йде й «Запоріжжя». А от
«Черкаські мавпи», котрі в 2018 році
сенсаційно виграли чемпіонські персні,
нинішній розіграш розпочали з шести
поразок... ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Чоловіча суперліга.
«Прометей» — «Черкаські мавпи» — 101:80,
«Миколаїв» — «Запоріжжя» — 66:90, «Тернопіль» — «Харківські соколи» — 96:67,
«Київ-Баскет» — «Дніпро» — 76:75, «Хімік» —
«Будівельник» — 74:84.
Турнірне становище: «Київ-Баскет» — 6
перемог/0 поразок», «Запоріжжя» — 5/0, «Тернопіль» — 4/2, «Прометей» — 4/1, «Дніпро»
— 3/1, «Харківські соколи» — 2/2, «Черкаські
мавпи» — 0/6, «Одеса», «Хімік» — 1/4, «Будівельник» — 1/3, «Миколаїв» — 0/4.

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 об’єктивна iнформацiя була
доступною для читачiв. Невелике
зростання вартостi за 2019-2021
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.
Зi свого боку, ми обiцяємо не
просто чесну журналiстику. Ми

забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною iнформацiєю. Ми також робитимемо все
можливе для відстоювання головних нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності
України в час, коли за сприяння
влади промосковськi сили рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338
100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний
внесок на розвиток газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив «України молодої»

Читайте
в наступному
номері:

16

«Робити те, що корисне Україні»
Ідеолог українського націоналізму Юрій Липа відводив особливу роль нашому народу
в Причорноморському регіоні

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ 2020

■ БЕБІ-БУМ

Приховане материнство
Іггі Азалія хоче зберегти приватність
свого сина
року. Тож, звісно, фанати виконавиці відразу визначили,
що батько хлопчика — темношкірий репер Playboi Carti, з
яким Іггі почала зустрічатися ще в 2018-му, а влітку минулого року навіть красувалася з діамантовою обручкою на безіменному пальці.
Проте згодом пара розлучилася.
Наразі співачка не озвучує, хто ж батько її
сина, але вже саме ім’я
дитини та його зовнішність розкривають цю
таємницю. Хлопчика звати Онікс, тож
відразу виникають
асоціації з ювелірним
каменем, адже один
із найпоширеніших
видів халцедонів —
онікс — має чорний
колір. ■
Іггі Азалія.

Відома австралійська хіп-хопвиконавиця Іггі Азалія продовжує
збурювати інтерес до своєї особи. Та
й як інакше, коли це запорука популярності, адже поки про тебе говорять — тебе пам’ятають. Позаду
плітки про романи дівчини, жвавий інтерес — вставила Іггі імпланти тільки в груди чи ще й у сідниці. Тепер усі прихильники таланту 30-річної співачки захоплено обговорюють новину: виявляється,
Азалія «таємно» народила дитину.
Ну як таємно — просто не теревенила про свою вагітність на кожному кроці, а вирішила цей важливий
період у житті жінки пережити наодинці зі своїми відчуттями. Коли
ж настав час, співачка виклала в
«Інстаграмі» фото зі своїм синочком, після чого всім відразу стало
ясно, хто ж батько малюка: на світлині видно «шоколадне» янголятко на руках у матусі, якому вже пів
Варка ВОНСОВИЧ
Політика — справа серйозна,
думає більшість народонаселення. Але, як показує життя, там
стільки всього комічного, сатиричного, особливо коли в очільники країни чи ОТГ йдуть блазні,
а їх серед кандидатів завжди вистачає. Та бувають і просто курйозні випадки, коли, скажімо, серед
усіх 16 кандидатів — усі однофамільці. Так, так, і таке трапляється, як ось у селі Серники Зарічненського району, що на Рівненщині, де кандидували в депутати
Зарічненської селищної ради аж
16 Полюховичів! І як тут розібратися, за кого віддати свій голос?
Селянам доводилося уважно вивчати список майбутніх обранців,
аби вибрати саме того, який, на
їхню думку, того вартий: звіряти ім’я, по батькові, адресу і на-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №104

❙

■ ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ

Село з колоритом
Полюховичі! На перший — шістнадцятий
розрахуйсь!
віть дату народження, щоб не помилитися. Хтось спитає: це що,
такі політтехнології — 15 спойлерів проти одного справжнього
Полюховича? Та ні, просто в цьому поліському селі майже все
населення (приблизно 80-90% із
1366 мешканців) носить це прізвище. Ще важче буде членам виборчої комісії розкласти по 16 різних купках бюлетені за тих Полюховичів.
Членкиня дільничної вибор-

чої комісії Віра... Полюхович розповіла представникам ЗМІ, що
виборцям і так було важко цього
року розібратися в нових бюлетенях — куди поставити «пташку», а куди цифру, а тут ще й таке
випробування з місцевим колоритом. До того ж людям видавали на
руки аж чотири бюлетені, адже
обирати довелося голову ОТГ, депутатів Зарічненської селищної
ради, Вараської районної та обласної рад. ■

■ ПОГОДА
29 жовтня за прогнозами синоптиків

Північ

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних
опадiв. Славське: вночi +2...+4, удень +12...+14. Яремче: вночi +3...+5, удень +13...+15. Мiжгiр’я: вночi +3...+5,
удень +13...+15. Рахiв: уночi +4...+6, удень +14...+16.

мінлива
хмарність

Захід

+4…+9
+10…+15

+4…+9
+11…+16
Схід

хмарно

Центр

+3…+8
+11…+16

+1…+6
+12…+17

дощ
сніг

Південь +7…+12
+13…+18
дощ,
гроза
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і першодрукар. 9. Твердий матеріал,
який застосовують при шліфуванні заліза, скла, алмазів. 10. Передня частина будинку. 12. Французький актор, зірка фільмів «Укол парасолькою» та «Високий блондин
у чорному черевику», який є шанувальником гарного вина. 15. Наступальна воєнна операція, розрахована на придушення опору противника
і роз’єднання його фронту чи армії.
17. Хижий ссавець із цінним хутром темно-бурого кольору, що живе
в річках. 18. Отаман повстанських
військ УНР на Чернігівщині, один з
керівників руху опору проти російських інтервенцій у 1918—19 на півночі. 19. Портовий вантажник. 20.
Відома гора в Криму, біля якої розташований «Артек». ■
Кросворд №103
від 27 жовтня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Уночi
та вранцi можливий туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8
м/с. Температура вночi +6...+8, удень +12...+14.

По горизонталі:
2. Третє за населенням місто
Японії. 6. Широкий шкіряний пояс
гуцула. 7. Особистий представник
Папи Римського в інших країнах чи
в іншій частині католицької церкви.
8. Інтервал в музиці величиною в сім
тонів. 10. Кінний екіпаж, який використовувався в ролі таксі до винаходу автомобіля. 11. Військова розвідка і контррозвідка Третього Рейху.
13. Давньогрецький філософ, якому приписують фразу: «Обов’язково
одружуйтеся! Пощастить — будете
щасливою людиною. Не пощастить
— станете філософом». 14. Популярний радянський дитячий гумористичний кіножурнал. 16. Білоруська назва річки, яку литовці називають Даугавою. 19. Грошова одиниця
багатьох арабських країн. 21. Відомий авіаконструктор, пов’язаний із
Києвом. 22. Дрібні цукерки в глазурі, переважно круглої форми. 23.
Французький поет, перший чоловік
музи Сальвадора Далі Гали. 24. Нутрощі свійської худоби та птиці, які
використовують в кулінарії для приготування різноманітних страв.
По вертикалі:
1. Стільці, дивани, шафи, ліжка і все те, що робить кімнату обжитою і комфортною. 2. Місто і річка
на Чернігівщині. 3. Осіння квітка. 4.
«...-матер», старовинна назва університетів. 5. Човен американських
індіанців. 8. Білоруський просвітник
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Одеський ресторан. На дивані
сидять три подруги. Кожній цікаво
дізнатися, що iнша з них подарувала молодятам.
— Беллочко, а що ти подарувала?
— Я подарувала чайний сервiз
на 12 персон.
— А ти, Соню?
— Я подарувала сервiз для обіду на 24 персони.
— А ти, Фаєчко, що подарувала?
— А я подарувала чайне ситечко на 48 персон.

***
Мій наречений гучно під’їхав
до нашого будинку на мотоциклі, і
тато від несподіванки розбив пляшку горілки. Після цього про весілля
не могло бути й мови.
***
Дві жiнки спiлкуються мiж собою:
— Я від злодіїв включаю
радіо.
— А я на других дерев’яних дверях залишаю записку: «Юро, всi змії
розповзлися. Збери їх, я не встигла».
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