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А воно все падає й падає...
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Учорашні курси 
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1 $ = 27,771 грн 

1 € = 33,282 грн
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Мело, мело 
по всій землі
Циклон iз південного заходу Європи приніс в Україну снігові шторми 
та 20-градусні морози



ВІВТОРОК, 9 ЛЮТОГО 20212 ІнФорУМ
«Ми не встигаємо міняти хусточки, якими махаємо навздогін циклонам, що 
унадилися в Україну, як ведмідь до вуликів».

Наталія Діденко
народний синоптик

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Черговий холодний атмос-
ферний фронт прилетів до на-
шої країни з боку Балканського 
півострова та накрив практично 
всі регіони країни потужними 
снігопадами.
 Снігові шторми з різким по-
холоданням нижче 12-15 гра-
дусів морозу триматимуть у 
полоні Україну найближчими 
днями.
 Погода буде вкрай неста-
більна та холодна: спочатку по 
більшості західних областей 
(крім Волині та Рівненщини) 
пронеслися снігопади та хурто-
вини, а починаючи з понеділка, 
під удар стихії потрапили всі 
без винятку області, включно з 
центральною частиною, північ-
ними та південно-східними ре-
гіонами України.
 — Ми не встигаємо міняти 
хусточки, якими махаємо на-
вздогін циклонам, що унадили-
ся в Україну, як ведмідь до ву-
ликів, — з гумором прокомен-
тувала ситуацію з цьогорічною 
зимою в Україні синоптик На-
талія Діденко. — Цей капосний 
циклон уже в понеділок розпо-
чав наш робочий тиждень сні-

гопадами, хуртовинами, на за-
ході та півдні—мокрим снігом, 
навіть дощем. А змішана фаза 
опадів обіцяє організувати оже-
ледь, налипання мокрого сні-
гу та всілякі інші типові зимові 
«какибяки». У Києві вся неділя 
передбачається з морозякою та 
рвучким вітром. Словом, водії 
та комунальники, готуйтеся: 
снігопади з’явилися в обнімоч-
ку з циклоном. Та й пересічним 
українцям слід підготуватися й 
тримати напоготові опалюваль-
ні прилади та нерви від цін у 
платіжках. Можу рекомендува-
ти підкупити у старших жінок у 
переходах товсті шкарпетки, ва-
рити частіше борщ, гарбузовий 
супчик, пекти пундики та інтен-
сивно махати спицями, коли бу-
дете плести теплішу шапку на 
морози.
 За словами синоптиків Укр-
гідрометцентру, найхолодніша 
погода очікується на півночі Ук-
раїни, де вночі пануватиме су-
ворий холод до мінус 17-22 гра-
дусів морозу. 
 Хіба що навколо Карпат i 
на півдні України аж до Дніпра 
буде тепліше.
 Метеорологи обіцяють, що 
морозна погода в Києві протри-

мається принаймнi два тижні: 
температура повітря то підійма-
тиметься до 3-5 градусів тепла, 
то знову падатиме за позначку в 
10 градусів морозу.
 Отож попереду в нас щонай-
менше 21 день чергового випро-
бування справжньою морозною 
зимою, яка міцно тримає пози-
ції в усіх регіонах України й не 
хоче здаватися без бою.
 Зі снігом та хуртовинами зус-
трінемо Новий рік Білого Бика 
за місячним календарем і китай-
ським стилем — 12 лютого 2021 
року. 
 Та й у цілому по Україні мо-
рози уперемішку з відлигами 
триватимуть аж до початку бе-
резня, на весняне тепло та сонеч-
ко слід очікувати не раніше дру-
гої декади наступного місяця. 
 А от на День святого Вален-
тина та православне свято Стрі-
тення зима має реальні шан-
си дати фору весняному теплу, 
бо саме в ці дні очікується чер-
гове похолодання по всій тери-
торії України, коли температу-
ра повітря вночі впаде до 12-19 
градусів морозу, а вдень ледь 
підніметься вище 7-9 градусів 
усе того ж морозу.
 Із неба весь цей час періодич-

но сипатиметься сніг, що лише 
ускладнить загальну ситуацію, 
адже на тлі тимчасових денних 
відлиг він перетворюватиметь-

ся на сіру кашу під ногами, а от 
уночі — замерзатиме, створюю-
чи на дорогах небезпечну оже-
ледь. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Мело, мело по всій землі
Циклон iз південного заходу Європи приніс в Україну снігові 
шторми та 20-градусні морози

■

ДОПОМОГА 

 Як тільки температура повітря в усіх регіонах України впала нижче 7 градусів 
морозу, рятувальники ДСНС стали приймати людей без певного місця проживання 
в облаштованих пунктах обігріву.
 За повідомленням фахівців Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій, у регіонах розгорнули свою діяльність 4 тис. 778 ста-
ціонарних i мобільних пунктів обігріву.
 Більшу частину цих тимчасових притулків фінансують органи місцевого само-
врядування, а ДСНС змогла забезпечити роботу 14 мобільних пунктів обігріву на 
базі наметів і транспортних засобів.
 Лише за один морозний день, у суботу, 6 лютого 2021 року, до спеціалізованих 
пунктів обігріву звернулися 443 людини.
 Рятувальники відзначили, що в разі звернення органів влади на місцях про ус-
кладнення погодної ситуації у ДСНС є можливість додатково розгорнути пункти 
обігріву по всіх регіонах України.

■

Рятувальники розгорнули мобiльнi пункти обiгрiву.
Фото з сайта kmu.gov.ua.
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ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Феміда проти олігарха
Стокгольмський арбітраж відмовив Ігорю 
Коломойському, Геннадію Боголюбову 
та Ігорю Палиці у претензіях до держави 
Україна

■ Тарас ЗДОРОВИЛО 

 На фронті окупанти знач-
но активізувалися: лише 
за два вихідних дні двоє ук-
раїнських бійців загинуло й 
п’ятьох було поранено. Най-
більше втрат ЗСУ зазнали 
саме 6 лютого. У суботу поб-
лизу Пісків російсько-оку-
паційні війська неодноразо-
во вели прицільний вогонь із 
гранатометів різних систем та 
стрілецької зброї, й унаслідок 
цих обстрілів один боєць отри-
мав вогнепальне поранення.
 На цьому ж напрямку, 
поряд із населеним пунктом 
Мар’їнка, троє українських 
військовослужбовців підірва-
лися на невідомому вибухово-
му пристрої під час висування 
на позиції. Від отриманих по-
ранень двоє захисників заги-
нули, за життя третього ве-
дуть боротьбу медики. За-
гиблі — старший солдат На-
зарій Поліщук і солдат 28-ї 
Окремої механізованої брига-
ди Олексій Подвезенний.
 Крім того, поблизу населе-
них пунктів Новозванівка та 
Південне збройні формуван-
ня Російської Федерації здій-
снили кілька прицільних по-
стрілів по наших позиціях зі 
стрілецької зброї, внаслідок 
чого двоє українських воїнів 
отримали вогнепальні пора-
нення.
 А впродовж доби 7 лютого 
на лінії розмежування було 
зафіксовано чотири порушен-
ня режиму припинення вог-
ню.
 У зоні відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» неподалік 
Новомихайлівки російсько-
окупаційні війська здійсни-
ли обстріл позицій українсь-

ких захисників зі станко-
вих протитанкових гранато-
метів та прицільний постріл 
зі снайперської зброї. Під час 
снайперського обстрілу один 
військовослужбовець зі скла-
ду ЗСУ отримав вогнепальне 
поранення: воїна оператив-
но доставили до лікувального 
закладу, де йому надають на-
лежну медичну допомогу. 
 У районі, за який відпові-
дає оперативно-тактичне уг-
руповання «Північ», біля на-
селеного пункту Золоте-4, 
противник вів вогонь з авто-
матичних станкових i ручних 
протитанкових гранатометів, 
а також зi стрілецької зброї. 
Окупанти здійснили дистан-
ційне мінування місцевості 
біля наших позицій мінами 
ПОМ-2.
 Про факт порушення ре-
жиму припинення вогню че-
рез Українську сторону СЦКК 
повідомлено представників 
ОБСЄ. 
 Станом на 7-му годину 
ранку 8 лютого обстановку в 
районі проведення операції 
Об’єднаних сил контролю-
вали українські воїни, пору-
шень iз боку збройних форму-
вань РФ не було зафіксовано.
 Варто наголосити, що оку-
панти вдаються, особливо ос-
таннім часом, до підлих ме-

тодів ведення війни — дис-
танційного мінування. Так, 
цими днями було зафіксова-
но проліт БПЛА противника з 
перетином лінії розмежуван-
ня, який здійснив дистанцій-
не мінування перед позиція-
ми наших захисників міною 
ПОМ-2. Цим же типом мін за 
допомогою ручного протитан-
кового гранатомета збройні 
формування Російської Феде-
рації також здійснили дистан-
ційне мінування місцевості 
біля наших позицій поблизу 
Луганського.
 Додамо, що наприкінці ми-
нулого тижня головнокоман-
дувач ЗСУ генерал-полков-
ник Руслан Хомчак мав ро-
бочу поїздку на фронт і спіль-
но з командувачем операцією 
Об’єднаних сил генерал-лей-
тенантом Володимиром Крав-
ченком перевірили реальний 
стан справ у частинах і підроз-
ділах та їх готовність до вико-
нання бойових завдань безпо-
середньо на позиціях, розта-
шованих на передньому краї 
оборони.
 Спілкуючись із військово-
службовцями, Хомчак відзна-
чив високу патріотичну нала-
штованість воїнів і готовність 
до невідкладного реагування 
на будь-які загрози з боку про-
тивника. ■

НА ФРОНТІ

З неба на голови
Російські окупанти вдаються до 
дистанційного мінування позицій ЗСУ, 
використовуючи безпілотники

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Одіозний український олі-
гарх Ігор Коломойський гучно 
програв ним же ініційований по-
зов до Стокгольмського арбітра-
жу — суд відмовив Коломойсько-
му у відшкодуванні від держави 
Україна на суму 6 млрд доларів. 
У числі міноритаріїв Укрнафти 
бізнесмен вимагав від офіційно-
го Києва компенсацій за невико-
нання рішень судів та обмеження 
на продаж залишків газу. Втім 
суддя у Стокгольмі визнав, що 
справа перебуває не в його юрис-
дикції.
 Таким чином арбітражний 
суд відмовив міноритарним ак-
ціонерам компанії «Укрнафта», 
підконтрольної групі «Приват» 
бізнесмена Ігоря Коломойсько-
го. «Після майже шести років 
судових розглядів сьогодні арбіт-
раж відхилив позов. Відмовлено 
повністю», — написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» міністр 
юстиції Денис Малюська. 
 Як розповів Малюська, в 
2015 році власники 40% акцій 
Укрнафти, три кіпрські офшор-
ні компанії — Littop Enterprises 
Limited, Bridemont Ventures 
Limited і Bordo Management 
Limited, кінцевими бенефіціа-
рами яких виступали Ігор Коло-

мойський, Геннадій Боголюбов і 
колишній голова правління на-
фтової компанії Ігор Палиця, 
звернулися в арбітраж із позо-
вом до Києва на 5 млрд доларів.
 Компанії вимагали від ук-
раїнського уряду компенса-
цій за дії Каб міну і «Нафтога-
зу», що обмежували Укрнафту 
в праві вільного продажу газу 
на ринку, — різке підвищення 
тарифів на використання надр 
і невиконання рішень місцевих 
судів. При цьому троє мінори-
таріїв наполягали на виплаті не 
тільки основної суми, а й відсо-
тків, що набігли за час розгляду 
справи, — в цілому виходило по-
над 6 млрд доларів. 
 Малюська проілюстрував 
масштаби вимог: офшорні ком-
панії намагалися стягнути з де-
ржави суму, що перевищує всі 
витрати на освіту і науку в 2021 
році і становить приблизно поло-
вину витрат держави на пенсії. 
За словами міністра, винесен-
ня рішення Стокгольмським ар-
бітражем кілька разів відклада-
лося. «Відчувалося, що позива-
чі щось підозрюють і затягують 
процес. Але сьогодні це стало-
ся: Коломойський, Боголюбов і 
Палиця отримали нуль доларів 
США, а не 6 мільярдів », — наго-
лосив він. ■
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МОВНЕ ПИТАННЯ

Не суди і 
не судимим 
будеш
Викладачку початкових 
класів із Дніпра не звільнять 
за проукраїнську позицію, 
а от маму другокласника, 
яка виступила проти 
вчительки, внесли до списку 
«Миротворця» 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Депутати від «Опозиційної платформи — 
За життя» зривали засідання міської ради 
Миколаєва, відмовляючись розмовляти ук-
раїнською мовою. Коли один iз них загово-
рив російською, присутні ветерани АТО по-
чали протестувати. Міський голова Олек-
сандр Сєнкевич зробив зауваження депу-
татам. Сказав, що вони порушують мовний 
закон, і в разі чого він готовий допомогти з 
перекладом. Та депутати від ОПЗЖ продов-
жили виступ російською, тож голові Мико-
лаєва довелося вести синхронний переклад, 
що не на жарт нервувало спікерів. 
 Із 16 січня запрацювала нова норма мов-
ного закону — вся сфера обслуговування має 
працювати українською. Майже дві третини 
українців підтримують перехід сфери обслу-
говування на українську мову — такі дані ос-
таннього опитування Київського міжнарод-
ного інституту соціології. Причому підтрим-
ка нововведення вже традиційно залежить 
від регіону. Якщо на сході до таких змін при-
хильно ставиться всього третина населення, 
то на заході підтримують майже 80%. Вод-
ночас 34% українців заявили, що не задово-
лені нововведеннями і їм усе одно, якою мо-
вою їх обслуговують. Нові стандарти тради-
ційно спровокували дискусії. Стався навіть 
скандал iз викладачкою Національного пе-
дагогічного університету імені Драгомано-
ва. Нагадаю, професорка культурології Єв-
генія Більченко назвала мовний закон «фа-
шизмом» i попросила президента Зеленсько-
го і Європарламент захистити її права (про 
що «УМ» нещодавно писала. — Ред.). 
 А от у Дніпрі навпаки: скандал спалах-
нув через проукраїнську позицію вчитель-
ки початкових класів школи №137. Вікторія 
Жданова пояснювала школярам, що Крим 
захопили російські солдати і саме вони вби-
вають українських військових на Донбасі. 
Це не сподобалося деяким батькам. Вони пе-
реконані, що другокласникам не можна роз-
повідати про такі речі, тому вимагають змі-
нити педагога. Однак на її захист стали ад-
міністрація закладу і частина батьківсько-
го колективу. Та все ж учительку встигли 
звинуватити в нацизмі. Водночас до «Миро-
творця» потрапила мати другокласника. На 
сайті її внесли до категорії «антиукраїнсь-
кий пропагандист». Жінку звинувачують у 
демонстративній зневазі до державних сим-
волів України, запереченні російської аг-
ресії та розповсюдженні антиукраїнської 
пропаганди. «Центр «Миротворець» просить 
правоохоронні органи розглядати дану пуб-
лікацію на сайті як заяву про вчинення цим 
громадянином усвідомлених діянь проти на-
ціональної безпеки України, світу, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку, а 
також інших правопорушень», — йдеться у 
повідомленні. 
 Водночас українці протестують і про-
ти чергового рішення Окружного адмінсу-
ду, який нещодавно скасував постанову Каб-
міну щодо нової редакції українського пра-
вопису. Студенти й викладачі вишів країни 
влаштували акцію біля будівлі суду. Переко-
нані: Феміда проти захисту державної мови. 
Нагадаю, уряд схвалив новий правопис май-
же два роки тому. Він мав забезпечити кон-
ституційні положення про державний ста-
тус української мови. У Кабміні планують 
оскаржити рішення суду. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині співробіт-
ників Городищенського від-
ділу поліції №2 відстороне-
но від виконання службо-
вих обов’язків через підоз-
ру в катуванні чоловіка. 
 Як повідомили «Україні 
молодій» в обласному уп-
равлінні поліції, 6 лютого 
надійшло повідомлення про 
те, що в Городищенську міс-
цеву лікарню по медичну 
допомогу з тілесними ушко-
дженнями звернувся чо-
ловік 1992 року народжен-
ня. Він розповів, що його по-
били співробітники поліції.
 У поліції кажуть, що ін-
формацію про побиття відра-

зу почали відпрацьовувати 
керівництво ГУНП, поліцей-
ські відділу інспекції особо-
вого складу УКЗ ГУНП, Чер-
каського управління ДВБ 
Нацполіції, а також праців-
ники Територіального уп-
равління ДБР. 
 «Попередньо вже вста-
новлено, що чоловіка дій-
сно доставляли до відділу 

поліції в Городищі, аби пе-
ревірити його причетність 
до крадіжки та шахрайства. 
Згодом він заявив, що його 
там побили», — розповіда-
ють у черкаському обласно-
му управлінні поліції.
 Наразі територіальне 
управління ДБР внесло ві-
домості до Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань 

за ознаками кримінального 
правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 127 (катуван-
ня) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті пе-
редбачає позбавлення волі 
на строк від п’яти до десяти 
років.
 На Черкащині поліція 
розпочала службове розслі-
дування, інформацію пере-
дано до Державного бюро 
розслідувань.
 Начальник  черкасько-
го обласного управління  
поліції  Михайло Куратчен-
ко відсторонив від виконан-
ня службових обов’язків 
керівництво Городищенсь-
кого відділу поліції та тих 
поліцейських, яких підоз-
рюють у побитті людини. ■

РОЗСЛІДУВАННЯ

Службова агресія
Поліцейських, які катували чоловіка, 
відсторонено від роботи

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харківська область

 Зміївська фабрика пер-
шою в Україні почала виго-
товляти друкарський папір 
винятково з переробленої 
упаковки Tetra Pack та ма-
кулатури. І ось стовідсотко-
во екологічний проєкт «при-
ріс» iще однією новинкою. 
Як повідомила пресслуж-
ба підприємства, тут розро-
били і невдовзі відкриють 
лінію з виробництва природ-
ного скотчу. 
 Таку ідею запропонува-
ли фахівці харківського ви-
давництва «Ранок», яке є 
постійним діловим партне-
ром зміївчан. «Щороку ми 
відправляємо замовникам 
понад 100 тисяч посилок із 
книгами, пакуючи їх при 
допомозі скотчу, — пояс-
нив ситуацію видавець Вік-
тор Круглов. — Таке паку-
вання вже неможливо пере-
робити, бо скотч прилипає 
до обгортки. Тому пригада-
лося, як колись усі заклею-
вали на зиму вікна паперо-
вими стрічками, намаще-
ними крохмалем. Тоді я й 
подумав, а чи можна таке 
зробити промисловим мето-
дом? І от інженери та хімі-
ки трішки «почаклували» з 
синтезованим крохмалем».
 За словами директора 
видавництва, виготовле-
ний екоскотч повністю роз-
кладається природним спо-
собом менш ніж за пів року. 
Але проблема в тому, що пе-
ред застосуванням його до-
водиться змочувати водою. 
Тож на підприємстві вирі-
шили розробити устаткуван-
ня, яке б дозволило механі-
зувати і цей процес. Перший 
ручний пристрій уже вико-

ристовується на практиці. 
 Директор видавництва 
підкреслив, що екоскотч 
вони виготовили першими 
в Україні. Поки що йдеть-
ся лише про експеримен-
тальну партію стрічок дов-
жиною в кілька кілометрів. 
Також планують її випуск у 
промисловому масштабі, що 

дозволить знизити ціну та-
кого продукту.
 «Зараз вартість одини-
ці практично вдвічі вища за 
звичайний скотч, але випуск 
більшими партіями буде де-
шевший», — сказав він, до-
давши, що вже отримав де-
сятки дзвінків від компаній, 
які зацікавилися клейкою 

стрічкою та хочуть її вико-
ристовувати у своїй роботі. 
За словами пана Круглова, 
інтерес до екологічної про-
дукції не може не радувати в 
принципі, оскільки свідчить 
про зростання популярності 
проєктів, спрямованих на 
охорону навколишнього се-
редовища. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У Тернополі презентували тесто-
ву версію  нового електронно-інфор-
маційного порталу «Електронний ка-
бінет тернополянина». Як повідомляє 
пресслужба міськради, це єдина плат-
форма, де жителі Тернополя зможуть 
отримати муніципальні послуги в ре-
жимі онлайн, серед яких: медичні, 
транспортні, освітні, комунальні та 
послуги власне міської ради. В особис-
тому кабінеті жителі обласного центру 
також зможуть переглядати інтерак-
тивні карти з даними про реєстрацію 
громадян, інформацію про місця виво-
зу сміття, заплановані ремонти та інші 
цікаві й потрібні відомості. 
 «Наша мета — зробити все для 
того, щоб максимум послуг, які нада-
ють місцеве самоврядування та вико-
навчі органи, тернополяни могли от-
римувати через інтернет  у зручний 
для себе час, — зазначив міський голо-

ва Сергій Надал під час презентації. — 
Впродовж 2021 року ми будемо працю-
вати над удосконаленням цього порта-
лу і додавати послуги».
 «Електронний кабінет тернополя-
нина»  — це вісім окремих блоків, у 
кожному з яких буде доступна макси-
мальна кількість муніципальних пос-
луг. Серед послуг міської ради, при-
міром, можна вже отримати наступ-
ні: видача витягів iз протоколів засі-
дань виконавчого комітету та копій 
його рішень; видача  витягів iз прото-
колів засідань постійних комісій; ви-

дача витягів iз протоколів пленарних 
засідань міськради та копій її рішень; 
видача копій розпоряджень міського 
голови. 
 Щоб скористатися новим елект-
ронним сервісом, тернополянам не-
обхідно попередньо зареєструватися, 
ідентифікувавшись через електрон-
ний підпис, ID Приватбанку тощо. Та-
кож у міськраді чекають пропозицій i 
побажань щодо вдосконалення роботи 
сервісу, які можна залишати як на са-
мому порталі, так і надсилати на вка-
зану електронну пошту. ■

СЕРВІС

Вісім в одному
Тернополянам доступні послуги служб 
самоврядування цілодобово

■

НОУ-ХАУ

Екострічка вам у поміч 
Зміївська паперова фабрика за ідеєю харківського 
видавництва «Ранок» першою в Україні виготовила скотч 
із синтезованого крохмалю

■
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Чи скресне крига?
Владнiй верхiвцi нарештi треба засвоїти, 
що «благими намiрами дорога вимощена в 
пекло»

■

Василь БОГДАН,
експерт iз питань 
безпеки, генерал- 
лейтенант, публіцист

 Останні події у світі 
та на вітчизняних тере-
нах дають підстави для 
обережного оптимізму не лише у 
справі стримування імперського 
російського і китайського тоталі-
таризму, а й щодо перспектив по-
дальшого утвер дження обороноз-
датної, демократичної, правової 
і соціальної Української держа-
ви.
 Так, до статусу законодав-
ця моди в міжнародних спра-
вах, зі слів Д. Байдена, «повер-
нулася Америка». Вашингтон 
рішуче налаштований посили-
ти свою політичну, економічну 
і військову присутність у регіо-
нах і секторах загрозливої ек-
спансії Москви, Пекіна і між-
народного тероризму. Віднови-
ти дієве трансатлантичне парт-
нерство, конструктивний діалог 
з ЄС та іншими партнерами. Із 
перших заяв президента і держ-
секретаря випливає, що США на 
якісно новому рівні підтрима-
ють Україну як важливого стра-
тегічного партнера на південно-
східному фланзі НАТО. З огляду 
на такий геополітичний перебіг 
подій, схоже, починає притомні-
ти й офіційний Київ. Змінюється 
риторика і практика можновлад-
ців. Міністр А. Аваков заявляє, 
що на східному фронті перемир’я 
немає, а продовжується війна, де 
гинуть військові та мирне насе-
лення. Що фактично знаменує 
прогнозований крах «стратегії» 
В. Зеленського досягти миру че-
рез гасло «не стріляти» та заяву 
«бачу мир в очах Путіна».
 Президент і його монобіль-
шість у ВР під впливом громад-
ськості та санкцій США дистан-
ціюються від «агента Кремля» 
Дубінського. Офіс генпрокурора 
терміново закриває ініці йованi 
таким же агентом А. Дерка-
чем кримінальні проваджен-
ня щодо Порошенка—Байдена. 
Рішенням ВАКС генпрокурор 
зобов’язується повернути справу 
Татарова до НАБУ, а суддю Вов-
ка — примусово доправити для 
проведення необхідних процесу-
альних дій. До честі СБУ, викри-
то низку агентiв спецслужб Росії, 
в тому числі в інтернет-ресурсi 
— мережу ФСБ з числа колиш-
ніх спецпризначенців українсь-
кої військової розвідки. Хоча це 
лише вершина айсберга агентур-
них позицій РФ. Особливо в ор-
ганах державної влади й управ-
ління та секторі безпеки та обо-
рони. У зв’язку із зазначеним 
українська контррозвідка у ко-
роткостроковій перспективі по-
винна на рівні закону посилюва-
тися структурно, штатно, функ-
ціонально і фінансово. Позбутися 
невластивих їй правоохоронних 
навантажень. Подібна трансфор-
мація унеможливить такі непри-
стойні, з точки зору корпоратив-
ної етики, явища, як замовлен-
ня вбивства високопосадовцями 
СБУ один одного.
 І «вишенькою на торті» став 
указ президента щодо блокуваль-
них санкцій стосовно каналів 
Медведчука—Козака (112, ZIK, 
NewsOne). Що загалом позитив-

но сприйнято посла-
ми країн сімки, ЄС та 
більшістю громадсь-
кості і медіаспільно-
ти України. Оскiльки 
такі канали — це не 
про плюралізм і свобо-
ду ЗМІ та журналістсь-

кі стандарти, а про рупори дезін-
формації Кремля, яким нарешті 
треба заткнути пельку. Проте 
продовжує «віщати» телеканал 
Новінського—Азарова—Мурає-
ва «Наш», що в рази більше об-
ливає брудом Україну та зусилля 
нації в подоланні збройної агресії 
РФ і українського відродження. 
Відомо, що не доведена до кін-
ця справа несе в собі загрозу ни-
щівного рецидиву в iще більших 
масштабах. Тому санкції повин-
ні супроводжуватися і порушен-
ням кримінальних прова джень 
стосовно конкретних осіб за фі-
нансування тероризму. Щоб на-
решті підірвати фундамент деста-
білізуючого олігархічно-клано-
вого впливу як на медіапростір, 
так і на державне управління та 
курс України в ЄС і НАТО. Вже 
назріла необхідність ухвалення 
закону про боротьбу з колабора-
ціонізмом. Адже так звані ліде-
ри ОПЗЖ уже неприховано на 
останній пресконференції пог-
рожували ескалацією ворогом 
бойових дій на лінії зіткнення. 
Президент стосовно таких одіоз-
них персонажів обмежується 
лише застереженнями мовою 
країни-агресора, що «нікому не 
дозволить приватизувати росій-
ську мову в Україні». Забуваю-
чи, що «благими намірами доро-
га вимощена у пекло». А також 
як верховний головнокоманду-
вач, не вживаючи рішучих уп-
равлінських рішень щодо при-
пинення осоружної судової тя-
ганини між міністром оборони і 
головнокомандувачем ЗСУ. Та-
кий стан справ у секторі оборо-
ни та фактичний саботаж модер-
нізації оборонно-промислово-
го комплексу підриває боєздат-
ність війська та вкрай негативно 
впливає на морально-психоло-
гічний клімат особового складу. 
Цього і добивається зовнішній i 
внутрішній ворог. Нарешті пре-
зидент повинен ініціювати сут-
тєве коригування захмарних за-
рплат і премій очільників-бюрок-
ратів у державному «Нафтогазі» 
та членів різних наглядових рад 
підпорядкованого уряду секто-
ру економіки. Вкотре усвідоми-
ти, що недоречно ігнорувати ко-
рисні напрацювання попередни-
ків. Тим бiльше санкційний указ 
президента, його офiс i РНБО 
обґрунтовують також постано-
вою ВРУ за 2018 рік.
 Тому, беручи на себе роль 
символічного криголама руйна-
ції очевидних загроз державі та 
нації, В. Зеленський, окрім ви-
роблення чіткої і виваженої стра-
тегії, зобов’язаний діяти рішу-
че, послідовно і безкомпромісно. 
Бути готовим покласти особис-
ту жертовність на вівтар свобо-
ди, незалежності та процвітання 
Вітчизни.
 У такому разі ворожа кри-
га скресне і, як заповідав Тарас 
Шевченко, «на оновленій землі 
врага не буде супостата, а буде 
син і буде мати, і будуть люде на 
землі!». ■

Валентина 
САМЧЕНКО

 «Таки 
олігарх!» 
— віджар-
товується 
мій дав-
ній знайо-
мий на грошовий переказ за 
онлайн-репетиторство з моєю 
дитиною. Він закінчив фіз-
мат Київського університе-
ту Шевченка, через кілька 
років повернувся у свій об-
ласний центр, працював жур-
налістом, а пару останніх літ 
матеріально упевнено почу-
вається, винятково підтягу-
ючи знання з алгебри й гео-
метрії підлітків з усіх усюд — 
уклинитися у його графік по-
серед навчального року точно 
непросто. 
 І то аксіома — не економи-
ти на освіті дітей. І за її знан-
ня кожен з батьків може от-
римати дружній жартівли-
вий статус «олігарха» (чи 
«олігархині»), у значенні 
«забезпечений, багатий». Бо 
за індивідуальні заняття тре-
ба викласти немало грошей.
 Узагалі, це досить ужи-
ване слово, на яке особли-
во реагує масова аудиторія. 
Буквально днями в одному з 
київських видавництв вий-
шов роман «Блондинка для 
олігарха». Ще на початку 
двотисячних почали показу-
вати копродукційний росій-
ський серіал iз назвою з од-
ного слова, притягує увагу. 
А наприкінці минулого року 
представили нашого екран-
ного «18-річного олігарха». 
Саме сенс «грошовитий» 
вкладає кожен, хто, можли-
во, й не надто оригінально, 
утім щиро бажає на днях на-
родження чи весіллях «бути, 
як олігарх», тобто не бідува-
ти. 
 Проте пряме значення сло-
ва «олігарх» — представник 
великого капіталу, який кон-
тролює частину ЗМІ і впливає 
на діяльність державних ор-
ганів, зокрема судів, для про-
цвітання свого бізнесу й отри-
мання надприбутків, що є за-
грозливим для стабільності 
та успіху держави й веде до 
зубожіння інших. Тому вжи-
вання слова «олігарх» у пев-
них контекстах є маніпуля-
цією, неважливо — випадко-
вою чи спланованою, однак 
шкідливою. 
 «З огляду на його багато-
планову економічну діяль-
ність міг би бути олігар-
хом — вміло диверсифіку-
вав свої джерела прибутків 
та примножував свої багатс-
тва вдалими інвестиціями». 
Про кого йдеться? Речення 
з промотексту на сайті ТСН 
про новий історичний про-
єкт «Таємниці великих ук-
раїнців»: кінозірка Анна 
Київська та блогер Петлюра 
— ким би були історичні пос-
таті, якби вони жили у 2021 
році». 
 «Міг би бути олігархом» 
— це про гетьмана Івана Ма-
зепу. І мені радять не сприй-
мати цю фразу серйозно. 
 А я згадую про паплюжен-

ня з 1708 року цього очіль-
ника Української держави, 
який посмів дивитися в бік 
Європи, а не лишатися со-
юзником Росії. За це за на-
казом Петра І спалили з усі-
ма жителями й оборонцями 
гетьманську столицю Бату-
рин, а російська церква на-
клала на Івана Мазепу ана-
фему. А каналу, в назві яко-
го критики часто останнім ча-
сом заміняють цифри на дві 
однакові букви, забажалося 
«покреативити» і саме про 
Івана Мазепу в 2021-му на-
писати «міг би бути олігар-
хом». 
 Ну, як близький до нині 
провладної медіагрупи Ігор 
Валерійович? Насправді в 
дуже різних категоріях ці 
люди в українській історії. І 
не лише тому, що їх розділяє 
три сотні років.
 А перший показаний ви-
пуск «Таємниць великих ук-
раїнців» — як і попередні ро-
боти Акіма Галімова «Украї-
на. Повернення своєї історії» 
та «Скарби нації» — цікаво 
розповiдає про наше минуле 
для масової аудиторії. Хоча 
Богдана Хмельницького з 
екрана один експерт раз на-
звав «маніпулятором». А до-
речнішим було би — «стратег 
і тактик». Бо, у світлі подій 
останніх днів, наче мова про 
медведчуків-портнових-коза-
ків.
 Показу перших кадрів 
«Таємниць великих україн-
ців», до речі, передує застав-
ка «Міністерство культури та 
інформаційної політики Ук-
раїни», тобто для зйомок ви-
користані й гроші держбюд-
жету. Тому «дрібні ляпи», 
може, й завідомо цілеспря-
мовано покликані розбурха-
ти медійний резонанс нав-
коло проєкту; утім по суті є 
або чиїмось непрофесіоналіз-
мом, який не «виловили», 
або маніпуляцією.
 Хоча чи варто дивувати-
ся? Минулого року за гран-
тові гроші державної устано-
ви Українського культурного 
фонду, метою якого є «спри-
яння розвитку національної 
культури та мистецтва в де-
ржаві, забезпечення сприят-
ливих умов для розвитку ін-
телектуального та духовно-
го потенціалу особистості і 
суспільства» — у рамках ре-
зиденції художників в гале-
реї Артсвіт у Дніпрі органі-

зували Всеукраїнський кон-
курс дитячого малюнка «Мій 
улюблений олігарх» (?!). Ок-
рім зображень усіх відомих 
персонажів, до фіналу дій-
шов, до речі, і малюнок-пор-
трет… Володимира Зеленсь-
кого.
 «Метою конкурсу було по-
казати вдячність олігархам. 
Багато років ми завдячуємо 
їм розвитком нашої економі-
ки, підняттям іміджу Украї-
ни та збереженням природ-
них багатств!» — це уривок зі 
спочатку оприлюдненої кон-
цепції того проєкту.
 Після понад двотижнево-
го спротиву у ЗМІ та завдяки 
соціальній мережі «Фейсбук» 
людей зі здоровим глуздом 17 
листопада з’явився такий до-
пис тому абсурду: «Мене зва-
ти Максим Ходак (19 років, 
родом iз Білої Церкви на 
Київщині, випускник гу-
манітарно-педагогічного ко-
леджу. — Ред.), я художник 
і я організував конкурс «Мій 
улюблений олігарх», який є 
частиною мого персонально-
го художнього проєкту. Ціл-
лю мого проєкту була акту-
алізація проблеми та крити-
ка олігархату в українсько-
му суспільстві. Багато років 
упродовж життя мене турбує 
тема впливу олігархів на ук-
раїнське суспільство. Я пос-
тійно чув навколо себе полі-
тичні заклики боротьби з олі-
гархізмом в Україні». 
 Утім ні УКФ, ні Міністерс-
тво культури як його коорди-
натор ні у листопаді 2020-го, 
ні пізніше не повідомили про 
своє ставлення до того див-
ного вшанування олігархів, 
ще й руками дітей від 7 років 
(?!), за фінансової підтримки 
платників податків. 
 Бо так усе переплітається 
в останні роки — і корупція, 
й олігархія. На жаль, для 
більшості людей; з великою 
вигодою для окремих персо-
налій. 
 Бо то за сприяння Івана 
Мазепи понад 300 років тому 
було побудовано або рекон-
струйовано понад 40 храмів 
в Україні. Могилянсько-Ма-
зепинською свого часу нази-
вали у Києві академію, саме 
з причини, що цим навчаль-
ним закладом опікувався зро-
зуміло хто з доброчинців. А 
небагатьох сучасних діячів 
можна назвати державника-
ми і благодійниками. ■

ПОГЛЯД

Тінь на Мазепу: «міг 
би бути олігархом»?

■

Олігархи — не ті, ким варто пишатися.
Фото з відкритих джерел.

❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Конфлікт між владою та інвесторами у 
відновлювану енергетику України різко пе-
реріс у затяжну війну. Наразі обидві сторо-
ни заявляють про готовність піти на комп-
роміс, але наразі не квапляться це робити. 
Тим часом до протистояння долучилися 
міжнародні структури, які вимагають від 
влади виконувати свої зобов’язання. 

Виплатили тільки 4%
 Як зізналася пресслужба держав-
ного підприємства «Гарантований 
поку пець», ця структура тільки поча-
ла виплачувати виробникам «зеленої» 
електроенергії в Україні борги 2020 
року. І повернула... 4% від суми бор-
гу! Таким чином заборгованість змен-
шилася на якихось 4%, залишилося ж 
виплатити цілих 21,5 млрд грн.
 Таке фінансове нахабство влади не-
абияк засмутило і самих обдурених біз-
несменів, і громадські організації, що 
сприяють розвиткові економіки в Ук-
раїні. Так, Американська торговельна 
палата в Україні закликала українсь-
кий уряд та органи державної влади ви-
конати передбачені чинним законодав-
ством зобов’язання та запобігти ухва-
ленню ними рішень, що суперечитимуть 
досягнутим раніше домовленостям між 
державою та інвесторами.
 Як відомо, метою ухвалення Закону 
№810-IX про компроміс між бізнесом та 
владою була стабілізація «зеленого» та-
рифу та підвищення ліквідності ринку 
електричної енергії шляхом законодав-
чого закріплення положень, передбаче-
них у Меморандумі про взаєморозумін-
ня. Його підписали ще у червні минуло-
го року уряд та асоціації з відновлюваної 
енергетики. Зокрема, для покриття де-
фіциту платежів виробникам відновлю-
ваних джерел енергії передбачено 20% 
співфінансування з державного бюдже-
ту та випуск облігацій внутрішньої де-
ржавної позики.

 Утім жоден із зазначених механізмів 
не було реалізовано ні при затверджен-
ні Державного бюджету на 2021 рік, ні 
шляхом застосування боргових фінан-
сових інструментів. А тому компанії-
члени Палати очікували, що джерелом 
покриття боргу перед виробниками «зе-
леної» енергії стануть позики держав-
них банків для оператора системи пере-
дачі. Але в середині січня нинішнього 
року Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, видала на-
станову: щонайменше 50% таких кош-
тів скеровувати на погашення інших за-
боргованостей.
 Таке рішення НКРЕКП у поєднан-
ні з відсутністю дій з боку уряду неаби-
як обурило як самих бізнесменів, так і 
профільні асоціації. Нагадаємо, на їхню 
думку, такі дії влади свідчать про явне 
небажання України виконувати свої 
зобов’язання перед інвесторами. Нага-
даємо 40% існуючої заборгованості де-
ржавного підприємства «Гарантова-
ний покупець»  так і не були погашені 
до 2020 року, а недостатня ліквідність 
українського ринку електричної енер-
гії ставить під сумнів стабілізацію пов-
них виплат виробникам відновлюваних 
джерел енергії. А тому, як вважають ек-
сперти Американської торговельної па-
лати, такі рішення, що суперечать до-
сягнутим раніше домовленостям, і ста-
нуть прямою загрозою інвестиційному 
клімату країни.

Вітренко — проти
 За підрахунками ж влади, компенса-
ції інвесторам в електроенергію за «зеле-
ним» тарифом можуть становити круглу 
суму — від 10 до 20 млрд доларів.
 І ось в. о. міністра енергетики Юрій 
Вітренко заявляє, що встановлений «зе-
лений» тариф у рази перевищує ринкову 
ціну.
 «Ми маємо усвідомлювати, що якщо 
подивитися на різницю між «зеленим» 

тарифом і ринковою ціною, помножи-
ти це на навіть консервативні оцінки 
щодо виробітку електроенергії з віднов-
люваних джерел енергії і помножити це 
на термін дії «зеленого» тарифу до 2029 
року, то розмір компенсацій з держав-
ного бюджету з інвесторами в «зеле-
ну» енергетику становитиме величезну 
суму, — заявив Вітренко і додав: — Для 
такої країни, яка ще розвивається, 10-
20 млрд доларів — це значна сума, яка 
становить проблему».
 Новий виконучий обов’язки очіль-
ника міністерства розкритикував наяв-
ний механізм отримання компенсацій, 
який, на його думку, «нормально не пра-
цює, і через це виникли борги».
 Також Вітренко заявив: «У тарифі 
Укренерго дві третини компенсується 
«зеленим», а одна третина — їхні вит-
рати. Компенсація з тарифу  Укренерго 
більша, ніж вартість електроенергії, яку 
отримує «Енергоатом», який цю елект-
роенергію компенсує. Тобто тільки різ-
ниця «зеленої» енергетики, яку не спо-
живає фактично населення, є більшою, 
ніж вартість електроенергії, яку отри-
мує «Енергоатом».
 Очільник енергетичного міністерс-
тва не погоджується з досягнутими рані-
ше домовленостями між владою та ін-
весторами і заявляє, що фінансування 
«зелених» слід проводити напряму че-
рез держбюджет, адже повітря є певним 
спільним благом, що пов’язано з вико-

ристанням «зеленої» енергетики, і Кон-
ституція каже, що в таких випадках фі-
нансування має здійснюватися через 
держбю джет. ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

У нашій країні триває битва за 
ринок уживаних речей. Офор-
млення цього товару, яке сьо-
годні проводять за правилами 
і розцінками гуманітарної допо-
моги, хочуть скасувати. Головні 
гравці ринку і навіть споживачі 
категорично не погоджуються, 
а сама проблема тим часом на-
буває загрозливих форм. 

Належимо до 70%
 За приблизними підрахун-
ками, 70% усіх людей на Зем-
лі мають хоч одну річ із секонд-
хенду.
 На думку експертів галузі, 
продаж уживаного одягу в Ук-
раїні є бюджетоутворюючою 
галуззю. Щоби переконатися 
у цьому, варто прогулятися по 
будь-якому українському міс-
ту вранці, перед дев’ятою го-
диною. Магазини із секондом 
одразу впадають у вічі — ве-
личезною чергою в очікуванні 
відкриття. Адже тільки перші 
відвідувачі зможуть придбати 
брендовий одяг за низькою ці-
ною. 
 «Світова торгівля уживани-
ми речами становить близько 4 
мільярдів доларів на рік. Украї-
на перебуває на четвертому міс-
ці за споживанням цього одя-
гу. Бізнесмени, які займаються 
цим бізнесом, сплачують усі пе-
редбачені чинним законодавс-
твом податки, забезпечують 
створення робочих міс ць. При 

цьому весь процес у нас відбу-
вається легально», — цитують 
ЗМІ президента асоціації «Ди-
лери одягу секонд-хенд» Вла-
дислава Мясоєдова.
 Влада ж, розуміючи вели-
чезні обсяги ринку, прагне по-

гріти руки у грошових пото-
ках. І при цьому натякає, що 
розповіді про стовідсотковий 
легальний принцип є, м’яко ка-
жучи, перебільшенням. До того 
ж у Кабміні нарікають на те, 
що під виглядом секонд-хенду 
в країну ввозять не лише влас-
не вживані речі. А також уці-
нені, непродані речі з європей-
ських шопінг-молів, які там ку-
пують буквально за копійки, а 
у нас реалізовують у брендових 
магазинах. У деяких випадках 
вартість товару, який на Заході 
закуповують за копійки, під час 
реалізації в Україні зростає до 
500 разів. 

Секонд-хенд чи сток-аутлет
 Якщо товар визначають 
саме як секонд-хенд, то продаж 

відбувається фактично без мит-
ного оформлення. Відтак за-
робляє на цій схемі тільки біз-
нес, а бюджет залишається ос-
торонь. У зв’язку з такою прак-
тикою Міністерство соціальної 
політики виключило з Єдиного 
реєстру отримувачів гуманітар-
ної допомоги 79 організацій.
 Як заявив заступник мініст-
ра соціальної політики Олег Ко-
валь, Кабінет Міністрів Украї-
ни планує заборонити імпорт 

секонд-хенду, оскільки під його 
виглядом у країну ввозять уці-
нені речі для продажу без мит-
ного оформлення. При цьому в 
«тіні» залишаються величезні 
суми. 
 «За тиждень держава у виг-
ляді втрат на митних платежах 
втрачає близько 2 млн доларів, 
що на рік становить близько 
трьох мільярдів. Ми вносити-
мемо пропозицію про заборо-
ну ввезення секонд-хенду в Ук-

раїну. Зараз пропозиції готує-
мо разом із Державною митною 
службою», — сказав Коваль, 
пообіцявши підключити до 
справи поліцію, і похвалився, 
що вже підписав кілька заяв.
 У 2019-му на митні території 
України ввезли понад 122,5 ти-
сячі тонн уживаного одягу та 
речей. При цьому, за словами 
Коваля, при оформленні това-
ру було сплачено 1 млрд 228 
млн грн податків. Через пан-
демію галузь втратила вели-
чезні кошти. Якщо за січень, 
лютий і березень продавці ввез-
ли товару на 13-17 мільйонів 
доларів, то упродовж наступ-
них місяців торгівля впала в 10 
разів і становила близько 1,2—
1,4 мільйона доларів. Втім, за 
даними статистики, вже влітку 
торгівля вживаним одягом на-
долужила своє: обсяги ввезен-
ня товару в липні навіть поби-
ли показник, який існував на 
початку року. Така ж ситуація 
і нині. 
 А от якою вона буде у най-
ближчому майбутньому — за-
лежить від влади. Наша краї-
на, на жаль, залишається до-
волі небагатою — з переважно 
незаможними людьми. Які, 
обираючи собі товари чи пос-
луги, насамперед орієнтують-
ся на фактор ціни. Це робить 
Україну потенційно здатною 
до розширення ринку вжи-
ваних речей. Принаймні до 
поліпшення економічної си-
туації у дер жаві. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ 

Вибачте, ми пожартували
Влада України відмовляється виконувати свої обіцянки 
інвесторам у відновлювану енергетику

■

МАТЕМАТИКА ЗУБОЖІННЯ 

Користь від «других рук» 
Україна перебуває на четвертому місці у світі за споживанням 
секонд-хенду, яке фактично стає бюджетоутворюючою галуззю 
в державі

■

Дешевий одяг «з Європи» дозволяє власникам вітчизняних 
мереж заробляти мільйони.
Фото з сайта kiev.informator.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Краще сонце, ніж вугілля 
 Частка відновлюваних джерел енергії в ге-
нерації електрики в Європі торік уперше в іс-
торії перевищила частку викопного палива. За ре-
зультатами дослідження британського аналітич-
ного центру Ember і німецького інституту Agora 
Energiewende, у 2020 році з відновлюваних дже-
рел було згенеровано 38% усієї електроенергії, 
а за допомогою викопного палива — 37%.
 Цей зсув обумовлений розширенням вико-
ристання енергії, одержуваної від вітру і сон-
ця, обсяги якої майже подвоїлися з 2015 року. 
До 2020 року п’ята частина електроенергії в краї-
нах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних 
електростанціях, йдеться у звіті.
 Це також одна з причин, чому виробництво 
енергії на основі вугілля знизилося на 20% мину-
лого року — вугільні станції забезпечили лише 
13% електроенергії, виробленої в Європі.
 На думку європейських експертів, наш конти-
нент нині спирається на вітрову і сонячну енер-
гію, щоб не лише забезпечити поетапну відмову 
від вугілля до 2030 року, а й також поступово від-
мовитися від газової генерації, замінити атомні 
електростанції, а також задовольнити зростаючий 
попит на електроенергію для електромобілів, теп-
лових насосів і електролізерів. 

■

Влада України дала фінансові обіцянки інвесторам у відновлювану енергетику, 
а потім вирішила забрати свої слова назад.
Фото з сайта megaplast.com.ua.
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Ігор ВІТОВИЧ

Дипломати з декількох країн Європей-
ського Союзу негативно оцінили  візит 
верховного представника ЄС із закор-
донних справ та політики безпеки Жо-
зепа Борреля до Москви. Цей візит був 
помилковим політичним сигналом, і 
Кремль використав його у своїх суто 
пропагандистських цілях — такий лейт-
мотив переважної більшості коментарів 
у європейських ЗМІ.

Фото на пам’ять від Лаврова  
 Раніше від візиту Жозепа Борреля до 
Москви застерігали Польща та держа-
ви Балтії, пояснюючи, що Росія вико-
ристає цю поїздку для пропагандистсь-
ких цілей, а у зв’язку з ув’язненням На-
вального та репресіями проти учасників 
демонстрацій це не найкращий час для 
подібних візитів. Також раніше міністр 
закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау 
висловив думку, що перед візитом до 
Москви Боррелю слід було би навідати-
ся до Києва та провести консультації зі 
Сполученими Штатами.
 Однак тепер навіть дипломати з країн 
ЄС, котрі відкрито не були проти цього ві-
зиту, вражені перебігом розмов у Москві. 
«Непідготовлений візит, ідея перезаван-
таження відносин iз Росією погана та без-
підставна», — це лише декілька комен-
тарів євросоюзних дипломатів Польсь-
кому радіо. Жозеп Боррель не проводив 
жодних консультацій у справі цього візи-
ту з експертами зі східних питань із під-
порядкованого йому євросоюзного дип-
ломатичного корпусу. А там кілька поля-
ків, які добре орієнтуються в ситуації в 
Росії і могли би дати корисні поради.
 Польський євродепутат Яцек Саріуш-
Вольський сказав: «Очільник європей-
ської дипломатії надіслав Росії поганий 
сигнал: хоч що б вона робила, Євросоюз 
закриє на це очі. Жозеп Боррель нічого 
не вирішив, бо він нічого вирішити не 
може. Водночас він iще більше послабив 
Європейський Союз щодо Росії і зміцнив 
Москву».
 Фахівець iз Росії професор Влод-
зімєж Марціняк сказав, що демонстра-
тивне витурення євросоюзних дипло-
матів iз Росії, про яке було оголошено 
якраз під час спільної пресконферен-
ції Борреля та Лаврова, показує «за-
мкнутість» та «інтровертність» політи-
ки Москви. Він вважає, що витурення 
дипломатів — це була «демонстративна 
публічна зневага». Йдеться про дипло-
матів зi Швеції, Польщі та Німеччини, 
яких Росія попросила «на вихід» через 
участь у протестах на підтримку Олек-
сія Навального. 

 

Міністр у канцелярії президента Поль-
щі Кшиштоф Щерський погодився, що 
візит очільника євросоюзної дипломатії 
Жозепа Борреля до Росії був помилкою. 
За його словами, він показав неефектив-
ність політики ЄС щодо Росії та не допо-
міг поліпшенню дотримання прав люди-
ни у цій країні. Кшиштоф Щерський за-
значив, що ЄС повинен ввести жорсткі 
санкції щодо Росії, а найефективнішим 
покаранням було б припинення будів-
ництва «Північного потоку-2».
 Вальяжно відповідаючи на запитан-
ня журналістів, Лавров відверто прини-
жував високого гостя,  заявив, що «не 
буде багато коментувати Навального, 
арешти, протести». Він звично звинува-
тив Захід у «подвійних стандартах» при 
висвітленні дій силовиків у Росії і в де-
мократичних країнах. Санкції назвав 
«внутрішньою справою» ЄС, розповівши 
про «звикання» Кремля до обмежуваль-
них заходів, які вводяться «під надума-
ними приводами». Назвавши Євросоюз 
через санкції «ненадійним партнером», 
Лавров підтвердив відмову Москви роз-
слідувати отруєння Навального бойовою 
речовиною групи «Новачок», заперечу-
ючи сам факт отруєння. Це лише час-
тина того потоку звинувачень і брехні, 
який Лавров вилив на Борреля. Остан-
ній на це нічого не відповів. Він нама-
гався залишатися дружнім, тоді як ес-
капади Лаврова, можливо, вдалося б зу-
пинити лише добре контрольованим спа-
лахом гніву.
 Натомість Лавров, як і обіцяв напере-
додні зустрічі, передав Боррелю добірку 
відеокадрів iз жорсткими діями поліції 
на маніфестаціях у країнах ЄС.

 Змушений захищатися, Жозеп Бор-
рель нагадав, що ЄС засуджує «надмір-
не застосування сили» де б то не було — і 
не тільки в Росії. А в країнах, де діє при-
нцип верховенства закону, ці факти ста-
ють предметом уваги правосуддя.
 «Відносини з Росією мають ключову 
важливість для Європейського Союзу», 
— зазначив примирливо Боррель, пере-
рахувавши показники тісних зв’язків 
(ЄС — перший торговий партнер РФ і 
найбільше джерело прямих іноземних 
інвестицій; російські студенти станов-
лять одну з найбільших груп у програ-
мах університетських обмінів, а біль-
шість європейських шенгенських віз ви-
дається громадянам Росії).
 Жозеп Боррель повідомив, що дізнав-
ся про висилку трьох європейських дип-
ломатів з РФ через соцмережі, відтак 
просив міністра закордонних справ РФ 
Сергія Лаврова не висилати їх, «але без-
успішно». Про це він написав у своєму 
блозі.
 Лише остаточно зрозумівши, що мос-
ковський «боярин» не сприймає його як 
рівного співрозмовника, що конструк-
тивної розмови не буде, глава європей-
ської дипломатії заявив, що під час май-
бутньої зустрічі глав МЗС Євросоюзу, яка 
запланована на 22 лютого, може бути ух-
валено рішення про введення нових санк-
цій стосовно Росії. Він уточнив, що обме-
ження можуть бути введені за порушення 
прав людини. За його словами, в ЄС для 
цього існує новий режим санкцій, який 
передбачає введення обмежень проти фі-
зичних осіб і організацій, причетних до 
порушення прав людини.

Дипломатична поразка ЄС 
 Згодом сам Боррель визнав свою 
поїздку в Москву невдалою і констату-
вав, що «Європа і Росія все більше від-
даляються одне від одного». Про це він 
написав у своєму блозі, підбиваючи під-
сумки візиту. «Агресивно налаштова-
на пресконференція і витурення трьох 
європейських дипломатів під час мого 
візиту свідчать про те, що російська 
влада не хотіла використати цю мож-
ливість для більш конструктивного діа-
логу з ЄС. Хоча це не зовсім несподіва-
но, але це викликає жаль», — конста-
тував Жозеп Боррель. 
 Він також повідомив, що особли-
вої напруги розмова з главою МЗС РФ 
Сергієм Лавровим сягала, коли йшло-
ся про негайне звільнення Олексія На-
вального. «Моя зустріч iз міністром 
Лавровим і сигнали, надіслані російсь-
кою владою під час цього візиту, під-
твердили, що Європа і Росія віддаля-
ються. Здається, Росія поступово від-
ключається від Європи і розглядає де-
мократичні цінності як екзистенційну 
загрозу», — пише дипломат. 
 Москва демонстративно відштовх-
нула простягнуту руку Брюсселя. Поїз-
дка в РФ головного дипломата ЄС Жо-
зепа Борреля, здавалося б, знаменує 
найнижчу точку в двосторонніх від-
носинах. Але це ще не межа, зазна-
чає у своєму коментарі для «Німець-
кої хвилі» дипломат Крістіан Тріппе.  
Спробу відновити нормальні відноси-
ни між ЄС і Російською Федерацією 
можна вважати провалом, у якого бу-
дуть довгострокові наслідки, вважає 
експерт. Адже тільки так і можна оці-
нити підсумки зустрічі між Боррелем 
і Лавровим. Їхня спільна пресконфе-
ренція перетворилася на наочний при-
клад самовпевненості й поразки. Бор-
рель часом виглядав погано підготов-
леним школярем, якого поставили в 
куток. Сергій Лавров відомий своєю 
непоступливістю щодо партнерів по пе-
реговорах і нахабністю, але цього разу 
він позбавив Борреля навіть політичної 
гідності. Боррель не спробував ні зуст-
рітися з Навальним, ні нагадати Росії 
про анексований Крим, кажуть євро-
пейські критики візиту дипломатич-
ного голови ЄС до Москви. Вони майже 
в один голос заявляють, що візит Бор-
реля до Москви — дипломатична пораз-
ка ЄС. 
 Коментатор Бі-Бі-Сі Юрі Вендік на-
звав візит голови дипломатії ЄС Бор-
реля до Москви «катастрофою і при-
ниженням». Британська газета «Те-
леграф» також  назвала візит Борреля 
«принизливим» і процитувала анонім-
ного колишнього високопоставленого 
чиновника адміністрації США (за пре-
зидента Барака Обами), який сказав, 
що Боррелю не треба було їхати в Мос-
кву, не подбавши заздалегідь про хоча 
б якийсь відчутний результат візиту. А 
один iз відомих і рішучих британських 
євроскептиків, колишній лідер Консер-
вативної партії Ієн Данкан Сміт висло-
вився коротко і без дипломатичних зво-
ротів: «Це приклад того, як ЄС цілує 
Росію з тильного боку».■

КОНТАКТИ

Візит ганьби і приниження
Поїздка глави європейської дипломатії до Москви — це приклад того, як Європа 
цілує Росію в те саме місце 

■

Жозеп Боррель поїхав iз Москви приниженим. 
Фото з сайта korrespondent.net. 

❙
❙

Байден пообіцяв змінити 
ставлення США до Росії
 Президент США Джозеф Байден 
виступив у Держдепартаменті з про-
грамною промовою з питань зовніш-
ньої політики. Він пообіцяв змінити 
підходи, які застосовували за його 
попередника, і давати «жорсткі» від-
повіді на «агресивні дії» Росії. Крім 
того, Байден зажадав «негайного 
звільнення» Олексія Навального.
 Під час виступу новий амери-
канський президент «прагнув дати 
зрозуміти світу, що він різко відвер-
тається від Путіна після президент-
ства республіканця Дональда Трам-
па, який уникав прямої конфронтації 
і часто прагнув применшити зловмис-
ні дії російського лідера. Америка по-
вернулася», — підкреслив Байден. 
«Я ясно дав зрозуміти президенту 
Путіну, в зовсім іншій манері, ніж мій 
попередник, що час, коли Сполучені 

Штати відступали перед лицем агре-
сивних дій Росії — втручання в наші 
вибори, кібератак, отруєнь своїх гро-
мадян, — минув», — цитує Байдена 
AFP.

У М’янмі — військовий 
переворот
 Сотні людей вийшли на вулиці у 
М’янмі, невдоволенi військовим пе-
реворотом. Вони скандували: «Ми не 
хочемо військової диктатури! Ми хо-
чемо демократії!». Чимало з них були 
одягнуті у червоні сорочки і розмаху-
вали червоними прапорами політич-
ної партії «Національна ліга за де-
мократію» (NLD), яку очолює лауре-
атка Нобелівської премії миру Аун 
Сан Су Чжі, яка до путчу була фак-
тичною главою уряду. Учасники про-
тесту також несли фотографії Аун Сан 
Су Чжі, їм сигналили автівки, які про-
їжджали повз. Протести у неділю були 

масштабнішими у порівнянні з акція-
ми напередодні. Вони проходять на 
тлі блокування військовими доступу 
до інтернету. Утім, декільком людям 
таки вдалося опублікувати фотографії 
і провести відеотрансляцію протестів 
у соцмережі Facebook, пише агенція 
«Рейтер». 
 Нагадаємо, 1 лютого військові 
М’янми відсторонили від влади 
цивільне керівництво країни на чолі 
з Аун Сан Су Чжі та оголосили надз-
вичайний стан, який триватиме про-
тягом року. Колишній генерал та до-
нині віцепрезидент М’їн Све тепер 
виконуватиме роль тимчасового гла-
ви держави. Проте вся повнота влади 
належатиме керівнику збройних сил 
Мін Аун Хлайну. Поки триватиме над-
звичайний стан, саме він буде найго-
ловнішою особою держави. Аун Сан 
Су Чжі та президент країни Він М’їн 
перебувають під арештом. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Протестувальники проти військового перевороту на вулицях міста Янгон.❙
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 
ще раз чітко заявила про те, що «на да-
ний момент» проєкт будівництва газо-
проводу «Північний потік-2» залишаєть-
ся в силі. Заява була зроблена на спільній 
пресконференції з президентом Франції 
Емманюелем Макроном. При цьому 
Меркель, як і Макрон, «найрішучішим 
чином» засудили те, як чинить російська 
влада з опозиційним політиком Олексієм 
Навальним, повідомляє RFI. 

Мухи окремо, котлети окремо 
 Пресконференція відбулася після про-
ведення засідання франко-німецької ради 
безпеки й оборони. Воно пройшло у фор-
маті відеоконференції. Засудивши «най-
рішучішим чином» арешт і вирок Олек-
сію Навальному й підтвердивши водно-
час, що будівництво газопроводу «Північ-
ний потік-2» поки не скасовується, глави 
Франції і Німеччини також засудили при-
йняте російською владою «неправомірне» 
рішення про висилку з Москви трьох єв-
ропейських дипломатів «за участь у не-
законних акціях» (формулювання МЗС 
РФ) на підтримку опозиціонера Олексія 
Навального. Дипломати оголошені пер-
сонами нон грата, «їм наказано найближ-
чим часом покинути територію Російської 
Федерації», заявило МЗС РФ.
 Ангела Меркель назвала подію «ще 
однією гранню того, що відбувається 
сьогодні в Росії, того, що має мало спіль-
ного з правовою державою». Проте про-
демонструвала при цьому якесь дивне 
роздвоєння особистості, рішуче ставши 
на захист «Північного потоку-2», який у 
США та Європі розглядають не як еконо-
мічний проєкт, а як інструмент політич-
ного шантажу Кремля. Сполучені Шта-
ти виступають проти проєкту, стверджу-
ючи, що він зміцнить владу Кремля на 
європейському енергетичному ринку, 
одночасно підриваючи безпеку та еко-
номіку України.
 Міністр економіки Німеччини Петер 
Альтмаєр також не вбачає конфлікту ін-
тересів, бо теж виступив із застережен-
ням, що не варто котлети і мухи, тобто 

питання про добудову газогону «Північ-
ний потік-2» і дії влади Росії щодо опо-
зиціонера Навального, змішувати в од-
ному казані. Аргументи міністра опуб-
лікувало видання «Більд ам Зоннтаг». 
Альтмаєр підтримав плани завершення 
прокладання газопроводу по дну Балтій-
ського моря, зазначивши, що ці роботи 
вже майже доведені до кінця. «Ділові 
стосунки і бізнес-проєкти, які існува-
ли десятиліттями, — це одне, а серйозні 
порушення прав людини і наша реакція 
на ці порушення — це інше», — заявив 
міністр економіки Німеччини.

Діди воювали...
 А посол України в Німеччині Анд-
рій Мельник у коментарі «Укрінфор-
му» навіть був змушений розкритику-
вати заяви президента Німеччини Фран-
ка-Вальтера Штайнмаєра про «Північ-
ний потік-2» та Другу світову війну. В 
інтерв’ю газеті «Райніше Пост» Штайн-
маєр назвав «енергетичні відносини 
майже останнім містком між Росією та 
Європою, що лишився після суттєвого 
погіршення взаємин» протягом останніх 
років. Президент зазначив, що для нім-
ців важливим є «ще один зовсім інший 
вимір — погляд на дуже мінливу історію 
з Росією». Він нагадав, що 22 червня ви-
повнюється 80-та річниця німецького 
нападу на Радянський Союз. Жертвами 
війни стали понад 20 мільйонів людей у 
колишньому СРСР. «Це не ви правдовує 
хибну російську політику сьогодні, але 

ми не маємо права випускати з поля зору 
цей ширший контекст», — підсумовує 
Штайнмаєр.
 «Згадані висловлювання федераль-
ного президента щодо історичної пам’яті 
викликали в Україні відверте здивуван-
ня і справжній шок, — коментує ситу-
ацію Андрій Мельник. — Адже у та-
кий спосіб, по суті, підхоплюється де-
сятиліттями нав’язуваний російською 
пропагандою наратив про те, що буцімто 
Німеччина повинна нести свою історич-
ну відповідальність і спокутувати свою 
вину за варварські злочини нацистської 
окупації лише перед Росією». 
 Він заявив, що таке трактування, 
коли СРСР автоматично прирівнюєть-
ся до Росії, є «абсолютно неприпусти-
мим перекручуванням історії і прямим 
нехтуванням непомірними жертвами ін-
ших народів», насамперед українців, які 
входили до складу радянської держави 

і зазнали неймовірних людських втрат 
та тотального знищення під час війни з 
гітлерівською Німеччиною. «Якби під 
час візиту до Києва пан Штайнмаєр сво-
го часу відвідав Національний музей іс-
торії України у Другій світовій війні на 
дніпрових схилах, то він би дізнався про 
те, що саме український народ зазнав ко-
лосальних втрат під час нацистської на-
вали і розв’язаної Третім рейхом війни 
на винищення та поневолення», — за-
значив посол.
 Він вважає, що саме ось цей «шир-
ший контекст» і варто було б мати на 
увазі, «перш ніж цинічно використову-
вати настільки чутливі історичні аргу-
менти заради відбілювання «Північно-
го потоку-2», який уже в наші дні несе 
у собі пряму загрозу нової гарячої фази 
російської агресії, що не припиняєть-
ся ні вдень, ні вночі вже сьомий рік пос-
піль». ■

«Важливі докази» з Уханя
 Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) знайшли «важливі докази», які стосуються 
ролі ринку Хуанань в Ухані в поширенні коронавіру-
су нового типу. Вони виявили їх під час відвідуван-
ня цього китайського міста, куди вони вирушили для 
дослідження походження першого спалаху COVID-19. 
Про це повідомляє Bloomberg iз посиланням на зооло-
га з Нью-Йорка Пітера Дашака, який допомагає місії з 
ВООЗ. Як розповів Дашак, учені побували в Ухансько-
му інституті вірусології, на ринку морепродуктів Хуа-
нань і ринку Байшачжоу. До цього вони відвідали дві 
лікарні в Ухані, які одними з перших почали лікувати 
хворих на коронавірус. Дашак повідомив, що делега-
ти місії працювали в складі трьох груп, які займалися 
вивченням ролі тварин у спалаху COVID-19, епідеміо-
логії й результатів проб довкілля. Зоолог зазначив, що 
китайські вчені раніше змогли знайти місця на ринку 
Хуанань, де були взяті перші проби з COVID-19. Фахів-
цям вдалося дізнатися, що до появи перших тяжкохво-
рих були ті, у кого хвороба протікала безсимптомно, а 
також ті, у кого вона була виражена слабо.
 У середині січня 2021 року експерти ВООЗ прибу-
ли в Ухань для розслідування походження нового ко-
ронавірусу.

Сходження льодовика в Індії: 
170 зниклих безвісти
 На півночі Індії у штаті Уттаракханд щонаймен-
ше 170 людей зникли безвісти після масштабної по-
вені. Вранці 7 лютого річка Дауліганга швидко ви йшла 
з берегів через відкол величезного льодовика в Гі-
малаях на півночі Індії. З берегів також вийшла річ-
ка Алакнанда. Повністю зруйновано гідротехнічні спо-
руди електростанції і три мости, які розташовувалися 
за течією річки. Вже знайшли тіла двох співробітни-
ків цієї електростанції, повідомив місцевий керівник 
відомства з цивільного захисту населення. Водночас 
видання Hindustan Times пише про 10 знайдених тіл 
із посиланням на представника місцевої поліції. За-
значається, що льодовик рухається вниз за течією. 
Місцева влада вже попередила жителів розташова-
них поблизу сіл і розпочала їхню евакуацію. Рівень во-
ди у річці продовжує зростати. На місці події працю-
ють три групи рятувальників чисельністю близько со-
тні людей. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Потужні снігопади і крижані дощі 
охопили північ Німеччини. Швидкість 
вітру сягає 80 км/год. Закрито багато 
автотрас, у ніч iз суботи на неділю на до-
рогах сталося понад 220 аварій, при цьо-
му серйозно постраждали 28 осіб. Влада 
закликає громадян без необхідності не 
виходити з дому і тим більше не сідати 
за кермо. У Мюнстері через величезну 
кількість снігу повністю зупинено гро-
мадський транспорт, не можуть проїха-
ти навіть машини рятувальних служб.
 «Термін «катастрофа» цілком до-
речний. Ситуація на дорогах гірша, ніж 
я будь-коли бачив. Під сніговими на-
носами — голий лід. Ми навіть не уяв-
ляємо, з чого почати і чим це все закін-
читься. Машини стають на схилах, на 
паркінгах, посеред перехресть і не мо-
жуть далі рухатися, навіть із зимовою 
гумою», — розповів «Євроньюс» пред-
ставник служби аварійної допомоги 
Загальнонімецького автоклубу Кіліан 
Нордбак.
 За даними німецьких метеорологів, 
відучора, 8 лютого, снігопади та кри-
жані дощі мають відступити. Але вони 
залишать «на згадку» сніговий покрив, 
який подекуди сягатиме 40 сантимет-
рів, а снігові замети можуть переви-
щувати один метр. Ожеледь на дорогах 
зберігатиметься.
 У полоні стихії опинилися і сусід-
ні Нідерланди. Залізничне сполучен-
ня з Німеччиною повністю заблокова-
не. Країну завалило снігом настільки, 
що уряд скасував щотижневу зустріч 
по коронавірусу й замість цього обго-
ворює екстрені заходи щодо відновлен-
ня транспортного сполучення. Це пер-
ший снігопад у Нідерландах за понад 
10 років. Хоча зазвичай за місяць тут 
уже починають розцвітати перші тюль-
пани. Унаслідок негоди місцями при-
зупинено рух громадського транспорту 
та внутрішнє залізничне сполучення, а 
регіональний аеропорт Ейндховена че-

рез негоду тимчасово припинив обслу-
говування рейсів і пасажирів. Амстер-
дамський аеропорт Схіпхол попередив 
мандрівників про можливі затримки, 
передає інформагенція dpa.
 Тим часом у Франції не припиня-
ються повені, що охопили кілька ре-
гіонів по всій країні. У Парижі набе-
режні Сени затоплені вже п’ятий день. 
На південному заході з берегів вийшли 

Гаронна і Шаранта, при цьому вода не 
припиняє прибувати: за словами мете-
орологів, паводок піде на спад лише в 
середині тижня.
 А метеослужба Польщі видала попе-
редження про значне ускладнення по-
годних умов iз понеділка з морозами у 
деяких воєводствах до -23 градусів i до-
бовими опадами снігу до 45 сантимет-
рів. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ЗИМА ПРИЙШЛА...

Тюльпани в снігу
Через негоду в країнах Європи — транспортний 
колапс

■

У Нідерландах — перший снігопад за 10 років.❙

БЛОКУВАННЯ

Берлін з Москвою обнялися 
І президент, і канцлер 
Німеччини — за 
завершення прокладання 
«Північного потоку-2»

■

Меркель і Макрон під час спільної онлайн-пресконференції. ❙
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Київ—Єрусалим
 Знайомство з Ізраїлем розпо-
чалося на борту «Боїнга» авiа-
компанiї «Ель-Аль»:
 — Шалом, дорогi друзi, — 
хорошою українською звернула-
ся до нас стюардеса. — Екiпаж 
приносить вибачення за те, що 
кожному з вас доведеться одяг-
нути маску, без якої ви не змо-
жете ступити на древню iзраїль-
ську землю, не зможете отрима-
ти й речi в аеропорту iменi Бен-
Гурiона...
 А потiм, витримавши паузу, 
додала:
 — Але є й приємна новина: 
нашi вченi винайшли вакцину 
проти нашого спiльного воро-
га — вiрусу, i завтра її офiцiйно 
представлять у нашому парла-
ментi — Кнессетi.
 Ну хто ж залишиться осто-
ронь цiєї справдi сенсацiйної но-
вини?.. Тож я, прибувши до сво-
го приятеля Аркадiя Спектора, 
який приїхав сюди з України, 
застав усю його родину бiля ве-
личезного, на пiв стiни, телевi-
зора. Усi були в зосередженому 
очiкуваннi, а дружина Аркадiя 
Вiкторiя взяла на себе функцiю 
перекладача, бо мiсцевої мови — 
iвриту — я, як вона зрозумiла, 
не знаю.
 І от ущерть заповнений зал 
засiдань Кнессету. На чiль-
них мiсцях президент Реувен 
Ривлiн, прем’єр Беньямiн 
 Натаньяху, спiкер Юлiй Едель-
штейн — україномовний урод-
женець Чернiвцiв. Усi, як i го-
диться, в масках, у тому числi й 
доповiдач — професор Шмуель 
Шапiро. Та вийшовши на трибу-
ну, не стримує емоцiй: опустив-
ши маску, урочисто промовляє:
 — Вакцину створено!
 А потiм, звертаючись до Не-
таньяху:
 — Шановний пане прем’єр-
мiнiстре! Шiсть мiсяцiв тому ви 
доручили Інституту бiологiчних 
дослiджень, який я маю честь 
представляти, створити дiєвий 
засiб для боротьби з важкою не-
дугою. Вiд iменi всього колекти-
ву заявляю: ми виконали ваше 
завдання, отримавши вiдмiнну 
вакцину — ось її перший фла-
кон...
 Пiд бурхливi оплески прем’єр 
Нетаньяху, взявши в руки жит-
тєдайний флакон, iз помiтним 
хвилюванням сказав:
 — На вiдмiну вiд Другої свi-
тової вiйни, коли євреї не могли 
дати гiдної вiдсiчi ворогу, нинi, 
вчасно помiтивши небезпеку, 
ми мобiлiзували всi новiтнi до-
сягнення нашої медицини й до-
сягли успiху.
 Схвильованим був виступ 
представника Управлiння ООН 
iз гуманiтарних питань Йони 
Гiрша:
 — Мiрою того, як Ізраїль 
iшов до розробки вакцини проти 
COVID-19, його взаємини з краї-
нами арабського свiту безпреце-
дентно покращувалися, адже 
COVID-19 — це спiльний ворог 
як для євреїв, так i для арабiв.
 Першим це зрозумiв пре-
зидент Палестини Махмуд Аб-
бас, який одразу ж зателефону-
вав президенту Ізраїлю Реуве-
ну Ривлiну, i обидва вони вис-
ловили надiю: «Наша здатнiсть 
працювати разом у цей важкий 
час — свiдоцтво нашої можли-
востi спiвпрацювати й в усьому 
iншому».
 Слiдом за Палестиною «ан-
тивiруснi» угоди пiдписали 
з Ізраїлем Об’єднанi Арабсь-
кi Емiрати, Бахрейн, Єгипет та 
Йорданiя.
 Не пройшов непомiченим 
виступ посла України в Ізраїлi 

Євгена Корнiйчука: «Україна 
має бути в числi перших країн-
друзiв Ізраїлю, якi отримають 
цю життєдайну вакцину», адже 
«багато хто з громадян Ізраїлю 
— це вихiдцi з України».
 Прем’єр Нетаньяху охоче по-
годився: «Якби свого часу до нас 
не прибули вихiдцi з України, 
Ізраїль не отримав би тисяч iн-
женерiв, лiкарiв, учених, краї-
на не була б такою сильною, ус-
пiшною, квiтучою».
 Додам вiд себе: саме вихiдцi з 
України становлять сьогоднi ос-
нову такої авторитетної громад-
ської течiї, як «Ізраїльськi друзi 
України».

Вареники як складова бiзнесу
 Слова, винесенi в заголовок 
цiєї статтi, Володимир Висоць-
кий виголосив (точнiше проспi-
вав) у далекому 1977 роцi. Вже 
тодi в Ізраїлi мешкало чимало 
вихiдцiв з України, а за роки, 
що минули, їхня кiлькiсть знач-
но зросла i, за оцiнками мiсце-
вих демографiв, нинi становить 
500 тисяч осiб. Крiм «мiзкiв» 
— людей розумової працi, при-
їхали й тi, хто примiряв на себе 
нове, але таке хвилююче слово 
«бiзнесмен».
 Аркадiй Спектор прийняв 
мене не на своїй вiллi в мiстi Сде-
рот, що розташоване неподалiк 
Середземного моря. В Аркадiя 
троє дiтей, i кожен займає окре-
мий поверх, а кожен iз поверхiв 
густо насичений найновiшою 
електронiкою, не кажучи вже 
про такi «дрiбницi», як плоско-
екраннi «Самсунги», музичнi 
центри «Ямаха», електрогiтари 
«Вельмейстар» тощо.
 В Аркадiя двоє синiв i гор-
дiсть сiм’ї — дочка Ейнат. Хоча 
дiвчинцi виповнилося лише 15 
рокiв, вона все частiше загля-
дається на хлопцiв, якi прихо-
дять до старших братiв, вечора-
ми ходить на молодiжнi тусов-
ки. От i зараз, коли годинник пе-
ревалив за десяту вечора, Ейнат 
причепурилася i вийшла з дому. 
Я подивився на обличчя батькiв 
— нiякої тривоги.
 Менi, батьковi двох дочок, це 
неможливо було зрозумiти: дiв-
чина-пiдлiток iде сама спустi-
лим мiстом.
 Пiзнiше, коли я вiдвiдав тi-
хону — середню школу для дiв-
чат, викладачi зрозумiли мене 
й пояснили: це iслам принижує 
жiнку, змушуючи ховати в чор-
них одежах обличчя й тiло, пе-
ретворюючи її на рабиню свого 
чоловiка. Іудаїзм же, навпаки, 
шанує й возвеличує жiнку, вiд-
дає їй прiоритет у всьому. Спира-
ються на догми iудаїзму й свiтсь-
кi закони Ізраїлю: нiхто не може 
пiдiйти до жiнки ближче, нiж на 
три метри. Якщо пiдiйдеш бли-
жче, це буде розцiнено як на-
пад на неї, i тут уже свiтить два 
роки тюрми. Якщо ж чоловiк без 
дозволу жiнки поклав руку на її 
плече, то це вже серйозна вiд-
повiдальнiсть.
 Усе це як алеф i без (почат-
ковi лiтери єврейської абетки) 
визубрюють у хедерах — серед-
нiх школах для хлопчикiв, а 
далi й у вишах. І тому спокiй-
на п’ятнадцятирiчна Ейнат, 
спокiйнi i її батьки.
 Я вдивляюсь у неабияку роз-
кiш, яка зусюди оточує мене, i 
Аркадiй розумiє моє запитан-
ня: як ти змiг так «розкрутити-
ся»? Розповiдає охоче: до Ізраї-
лю приїхав разом iз батьками. 
Працював у майстернi батька, 
а потiм, коли почав упадати за 
киянкою Вiкторiєю Дiжур, зро-
зумiв, що за слюсаря вона не 
пiде. Треба було робити кар’єру. 
А яку?
 Людина спостережлива, 
надiлена «швидким розумом», 

Аркадiй звернув увагу на те, що 
тi новi, якi приїздять сюди з Ук-
раїни, не вживають у їжу мiсце-
вих фастфудiв, таких, як пiта, 
шаурма, мушмула, мухшар 
тощо.
 Почав пригадувати, що ж їли 
його земляки з України? Зви-
чайно ж, вареники, пирiжки, 
пельменi, пончики.
 «Ось вiн, птах щастя», — ви-
рiшив Аркадiй i подiлився здо-
гадкою з Вiтою. Вона зрозумi-
ла все. Тут же замiсила й розка-
тала тiсто, Аркадiй iз пiднесен-
ням крутив м’ясорубку. Ближче 
до обiду вони пiшли по тих квар-
талах, де оселилися новопри-
булi. Успiх перевершив очiку-
вання. Назавтра вони понес-
ли українськi страви на безкраї 
пляжi Середземномор’я, i вiд-
почивальники — мiсцевi приї-
жджi — розiбрали все.
 Тодi Аркадiй узяв позику в 
банку для репатрiантiв, заку-
пив жарочнi автомати АЖ-3 та 
АП-3М Київського заводу «Прод-
маш», а в них фантастична про-
дуктивнiсть — 850 штук за годи-
ну! І справа пiшла. Та ще й як!
 Сьогоднi Аркадiй Спектор 
володiє мiнiфабрикою з вироб-
ництва свiжих i заморожених 
котлет, вареникiв, пельменiв, 
пирiжкiв, пончикiв, обслуговує 
70 (!) торгових точок Середзем-
номорського узбережжя i мiст 
Сдерот, Ашкелон, Арад.
 Вiкторiя повiрила в його ус-
пiх, ставши дружиною, матiр’ю 
трьох дiтей.
 — Як ви думаєте, — каже 
Аркадiй, — чому євреї потягну-
лися до Ізраїлю?
 — Зрозумiло, чому: iсторич-
на батькiвщина, обiтована зем-
ля.
 — Це iдеологiя, — запере-
чує вiн, — їхали ми тому, що 
були одержимi iдеєю — вiдкри-
ти свою справу. Свою!
 — Як ви думаєте, — знову 
каже вiн, — чому євреїв з Ук-
раїни нинi поменшало?
 Я мовчу.
 — Це тому, — каже вiн, — 
що нинi в Українi — хоч на за-
ходi, хоч на сходi — можна вiд-
крити свою справу. І жити за-

можно. Якщо, звичайно, в лю-
дини є розум i трохи талану.

Самбiр як мiсто героїв
 Пам’ять про євреїв, якi за-
гинули мученицькою смертю в 
нiмецьких концтаборах, зберi-
гає Нацiональний меморiаль-
ний комплекс Яд-Вашем (Ім’я та 
Пам’ять). Сказати, що цей ком-
плекс — надбання самого Ізраї-
лю, було б неправильно, його 
знає весь свiт. І тому тут один за 
одним зупиняються красенi-ав-
тобуси, i люди з усього свiту за-
ходять у це святе мiсце, i немає 
на Землi такої мови, яка б тут не 
лунала, i, що дивно, нерiдко лу-
нає й нiмецька.
 Яким же був мiй подив, коли 
на подвiр’ї комплексу я прочи-
тав українською «Самбiр — мiс-
то героїв». Експозицiя, при-
свячена мiсту на Львiвщинi, 
являє собою непофарбований 
дерев’яний паркан, на якому на-
клеєнi накази нiмецької окупа-
цiйної влади. Пiдходжу до пер-
шого, читаю:
 «1 березня 1944 року в мiстi 
Самбiр було виконано вирок. За 
переховування жидiв i сприян-
ня їм страченi:
 Крушковська Марiя, україн-
ка;
 Дмитровська Софiя, україн-
ка;
 Зубович Стефан, українець, 
жонатий;
 Качмар Марiя, українка;
 Масляга Ганна, українка;
 Назар Марiя, українка;
 Куляк Микола, українець, 
жонатий;
 Ковальчук Михайло, украї-
нець;
 Суш Настя, українка.
 Так буде з кожним, хто допо-
може єврею.
 Отто Франк».
 Наступний наказ, який ви-
сить поруч, найкращим чином 
пояснює, чому український Сам-
бiр тут вважають мiстом героїв:
 «На жаль, мешканцi Сам-
бора й сiльське населення сам-
бiрської округи продовжують 
допомагати євреям. Таким чи-
ном вони роблять зле громадi, 
а також собi своїм нелояльним 

ставленням до вимог нiмецької 
окупацiйної влади.
 Населення Самбiрщини за 
допомогою своєї спритностi пос-
тачає в єврейськi гетто всi види 
харчових продуктiв у необме-
женiй кiлькостi. Цивiльне на-
селення необхiдно вiдрiзати вiд 
євреїв, вiдлучити вiд звички до-
помагати євреям. Тих же, хто не 
виконає даний наказ, чекає су-
воре покарання. Карл Ляш».
 Я довго вивчав накази нi-
мецької комендатури, у яких 
найуживанiшим словом був 
«розстрiл», i мою зацiкавленiсть 
помiтили двоє лiтнiх людей. 
Знайомимося: Майк Фрейман, 
юрист, Анда Майзельс, пись-
менниця, обоє з Канади.
 — Маєте якесь вiдношення 
до Самбора? — запитує Марк.
 — Нi, я з Києва. А ви?
 — У Самборi народилися 
нашi з Анною батьки, їх вряту-
вали українцi, тому це мiсто для 
обох нас безмежно дороге.
 Помiтивши, що тема батькiв-
щини розчулила його, спитав:
 — Вашi батьки — корiннi 
самбiрцi?
 — Так. Тато був ортодоксаль-
ним iудеєм — хасидом, глибо-
ко вiруючою людиною. У Сам-
борi хасидизм як течiя виник 
1878 року, i серед самбiрських 
хасидiв тато був не останньою 
людиною. Вiруючою була й моя 
мати, тож пiд час богослужiння 
вони й познайомилися, а згодом 
i побралися.

ЕКСКЛЮЗИВ

«А там на чверть
Незабутнi зустрiчi на Землi Обiтованiй

■

Стiна Плачу — священне мiсце для юдеїв усього свiту.
Фото з сайта planetofhotels.com.

❙
❙

Рафаель Лемкiн, дослiдник 
українського Голодомору.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙
❙



 А далi сталося справжнє 
диво: одразу по вiйнi їм, як i 
батькам Анди, вдалося перебра-
тися до Польщi, звiдти до Авс-
трiї, i згодом вони опинилися в 
Канадi, де й народилися ми з Ан-
дою.
 — Як часто буваєте ви в Сам-
борi?
 — Останнiм часом — раз на 
рiк. Коли приїхав уперше, до 
мене, як до юриста, звернулися 
представники мiсцевої грома-
ди, керiвництво мiста: там наро-
дилася чудова iдея — закласти 
меморiальний парк iз промови-
стою назвою «Пам’ятай!». Рiч у 
тiм, що в Самборi було страчено 
27 мирних мешканцiв, якi до-
помагали євреям, 17 українсь-
ких нацiоналiстiв. Щодо євреїв, 
тут статистика така: до вiйни в 
Самборi жили дев’ять тисяч 
євреїв. Коли в мiсто ввiйшли 
нiмцi, вони холодними товар-
няками почали вивозити євреїв 
у концтабiр Белжец, що в Поль-
щi, але через нестачу вагонiв ви-
везли лише шiсть тисяч, решту 
три тисячi загнали в гетто, вiд-
городжене вiд навколишнього 
свiту. Їх там тримали в нелюд-
ських умовах, а потiм почали 
вивозити до єврейського кладо-
вища й розстрiлювати...
 Тож меморiальний парк 
«Пам’ятай!» зберiгатиме пам’ять 
i про розстрiляних євреїв, i про 
страчених українцiв.
 — То з якою метою звернули-
ся до вас самбiрцi?
 — Мета досить банальна: є 
проєкт, є ескiзи й креслення, ба-
жання також є, але немає кош-
тiв. А кошти потрiбнi, й не малi, 
бо треба впорядкувати дороги, 
вони в жахливому станi, тре-
ба провести великий комплекс 
робiт iз землевiдведення, зеле-
ного будiвництва, благоустрою 
прилеглої територiї тощо.
 Тож, повернувшись до Ка-
нади, я одразу звернувся до пре-
зидента фонду «Українсько-ка-
надська зустрiч» пана Джеймса 
Темертея, який дав згоду про-
фiнансувати проєкт, i в Самбiр 
надiйшов перший транш.
 Про iсторiю своєї родини охо-
че розповiдає Анда Майзельс:
 — Мiй тато Йосиф Майзельс 
був заможною людиною, мав у 
володiннi зерносховище, про що 
в Самборi знали всi. Але нiхто не 
вiдав того, що пiд пiдлогою зер-
носховища був великий впоряд-
кований пiдвал.
 Коли в Самбiр увiйшли нiм-
цi й пролунали першi пострiли, 
тато разом iз молодою дружи-
ною Ганною, моєю матiр’ю, схо-
валися в цьому пiдвалi.
 Двiрником i водночас сто-
рожем у тата працював старий 

Варiон. Вечорами, сидячи на 
лавцi, вiн спостерiгав, як пiсля 
риття окопiв у гетто повертають-
ся колони виснажених євреїв. Із 
дозволу тата Варiон вихоплював 
iз натовпу то юнака, то дiвчину 
й опускав їх у пiдвал. За корот-
кий промiжок часу в цьому пiд-
земному бункерi зiбралося по-
над двадцять (!) бранцiв гетто, 
якi одразу ж заходилися впо-
рядковувати пiдземелля: треба 
було забезпечити їжу, воду, ка-
налiзацiю, вони розшукали ста-
ру динамомашину, i вона давала 
свiтло. Зерно, яке було у схови-
щi, мололи на борошно, випiка-
ючи хлiю i навiть коржi — iншої 
їжi не було.
 Отак i жили вони, аж до вiд-
ступу нiмцiв.
 — А як допомогли вашiй ро-
динi мiсцевi жителi?
 — Вiзьмiть того ж Варiона. 
Щодня i щоночi бiля нього про-
ходили нiмецькi патрулi, але 
вiн удавав, нiби зерносховище 
порожнє, тримаючи на виднотi 
в’язку ключiв.
 І то не все. Якось уночi бать-
ко пiшов на Днiстер (вiн оми-
ває Самбiр), аби набрати води. 
Та нiмцi помiтили його, почали 
стрiляти. Тато кинувся в рiчку, 
пiд зливою куль дiстався проти-
лежного берега. У нього не було 
сил зробити зайвий крок, та рап-
том чиясь сильна рука витягла 
його — то був мiсцевий житель, 
який прийшов порибалити. Вiн i 
переховував батька у своїй оселi, 
щохвилини ризикуючи життям 
своїм i своєї родини.
 На честь українцiв, якi ряту-
вали євреїв, у Єрусалимi виса-
дили цiлий лiс пiд назвою Алея 
Праведникiв. Я йду вiд одного 
дерева до iншого, i кожне з них 
блискучими металевими таб-
личками називає себе: Іван Сте-
бельський, Олена Григоришина, 
Марiя Бабич, Олександра Дуд-
ко, Іван Яцюк, Ольга Чорнобай, 
Леонiд Бак, Фелiкс Рудюк, Пет-
ро Семенiв, Володимир Ланко, 
Богдан i Орест Загайкевичi — 
не полiчити всiх.

Дослiдник Голодомору i 
Голокосту
 Масове знищення євреїв пiд 
час Другої свiтової вiйни ввiйш-
ло в iсторiю пiд назвою Голо-
кост (у перекладi з давньогрець-
кої — «спалення племенi»), ма-
сове знищення українцiв де-
сятьма роками ранiше дiстало 
назву Голодомор i перекладу не 
потребує. Автор обох понять — 
юрист зi свiтовим iменем Рафа-
ель Лемкiн, уродженець колись 
польського, а нинi українського 
мiстечка. У Яд-Вашемi мене зус-
трiчає велика меморiальна сте-

ла з барельєфом Лемкiна з бiлого 
мармуру. Нижче написи чотир-
ма мовами — англiйською, ук-
раїнською й обома єврейськими 
— iврит та iдиш.
 «Ця меморiальна пам’ятка 
вшановує доктора Рафаеля Лем-
кiна (1900—1959), фундатора 
понять «геноцид», «голодомор», 
«голокост».
 У промовi, виголошенiй у 
Нью-Йорку в 1953 р., доктор 
Лемкiн описав Великий Голод 
1932-33 рр. у Радянськiй Ук-
раїнi (Голодомор) як класичний 
приклад радянського геноциду.
 Цей меморiал також ушано-
вує багато мiльйонiв українцiв, 
яких було знищено пiд час Голо-
домору — одного з найбiльших 
геноцидiв, який запоганив євро-
пейську iсторiю XX столiття».
 А суть така: 1953 року доктор 
Лемкiн виголосив свою знаме-
ниту доповiдь «Радянський ге-
ноцид в Українi». У Нью-Йорку, 
в залi Мангеттен-центр, зiбрала-
ся тритисячна аудиторiя.
 «Це було не просто масо-
ве вбивство, — заявив Лемкiн, 
— це був геноцид, винищення 
не лише окремих осiб, а й цiлої 
нацiї». Голодомор, пiдкреслив 
Лемкiн, — це класичний при-
клад радянського геноциду.
 Несподiвано в залi з’явився 
постiйний представник СРСР в 
ООН сталiнський фаворит Анд-
рiй Вишинський. У промовi на 
пiдвищених тонах вiн доводив, 
що не можна видiляти лише 
одну нацiю — українську, го-
лод, як стихiйне лихо, охопив 
Поволжя, Казахстан, частину 
Кубанi...
 — З тiєю рiзницею, — за-
уважив Рафаель Лемкiн, — що 
в цих краях голод i справдi був 
стихiйним, що ж до України, то 
там його штучно органiзували, 
на що була вказiвка найвищого 
керiвництва СРСР.
 На пiдтвердження своїх слiв 
Лемкiн зачитав стенограму вiд 
березня 1932 року: призначив-
ши Павла Постишева новим 
керiвником України, Сталiн за-
значив (дослiвно): «Ты, Паша, 
назначен туда в роли главголо-
да, и этим оружием сделаешь 
больше, чем Буденный конны-
ми армиями. Коссиор немного 
растерялся, а у тебя рука желез-
ная».
 — Неважко бачити, — всту-
пає в полемiку Вишинський, 
— що провина за голод лежить 
на українському керiвництвi, 
i саме за це український лiдер 
Павло Постишев понiс справед-
ливе покарання — 1939 року 
його було розстрiляно.
 — Вiдчайдушно голодуючи, 
— доводить своє Рафаель Лем-
кiн, — українськi селяни без 
проблем розiбралися, хто ж ро-
дючу українську землю вкрив 
попелом Голодомору, i тому 
не до Постишева, а в Москву, в 
Кремль, повноводною рiкою по-
линули листи-зойки українцiв. 
Ось найхарактернiшi:
 «Батьку наш великий 
Сталiн!
 Чи законно це, що людей за-
лишили без шматка хлiба, жод-
ного фунта зерна, чи можна про-
харчувати мiсяць од мiсяця дi-
тей однiєю картоплею, якої вже 
нема, а тому голодних день од 
дня збiльшується.
 Тисячi пудiв забрано i снопа-
ми, i зерном, а ГПУ все шукає, 
у кого ще не забрано. Колгоспна 
худоба кожен день пропадає, бо 

нема соломи, не то що вiвса або 
дертi. Усюди по селах голодов-
ка. До того ж за все, що в нас ви-
везено i зсипано, нiкому нiчого 
не заплатили.
 Розсуди, великий вождь, а 
краще — дай хлiба!
 Члени колгоспу Степан Мар-
тиненко, Михайло Хуторний, 
Микола Шевченко за доручен-
ням ограблених сiл Лосятин, 
Саливонки, Гребiнки, Храпа-
чi, Скребишi Бiлоцеркiвського 
району Київської областi».
 «Дорогий всесвiтнiй вождь 
тов. Сталiн!
 Я звертаюсь i до тебе також iз 
проханням, горе та муки змушу-
ють. Я найнещаснiший у свiтi, 
лежу хворий i голодний i пишу, 
бо сiсти немає сил.
 Пiдкрiпи i ти мене, при-
шли хлiба i сала, пiдтримай мої 
сили. Нехай я не помираю в про-
летарськiй країнi вiд голоду — 
поки смертi немає, то їсти хо-
четься.
 Іван Вовченко. Село Тальне, 
поблизу Черкас».
 Один iз стовпiв погромної 
сталiнської юриспруденцiї Ви-
шинський не знайшов аргумен-
тiв у вiдповiдь i демонстративно 
залишив зал.
 І то була чергова перемога 
блискучого Рафаеля Лемкiна, бо 
першу вiн отримав у 1943 роцi, 
щойно в нiмецькому Ванзеє вiд-
булася «конференцiя», яка про-
голосила про «остаточне вирi-
шення єврейського питання», 
тобто знищення єврейського на-
роду як етносу, як нацiї.
 У вiдповiдь Лемкiн ввiв в 
обiг поняття «Голокост», попе-
редивши iнiцiаторiв «конфе-
ренцiї» Гiммлера та Гейдрiха, 
що на них, як i на всiх ватажкiв 
третьо го рейху, чекають правед-
ний суд i неминуча кара, що за 
подiбнi злочини не буде термiну 
давностi, а нацистських злочин-
цiв розшукуватимуть навiть пiс-
ля вiйни.
 Нацисти тодi посмiялися 
над пророцтвами єврея Лемкi-
на, але дуже скоро все сталося 
за його передбаченнями: вiйсь-
ковий трибунал у Нюрнберзi за-
судив до смертної кари ватаж-
кiв третього рейху, знявши тер-
мiн давностi за злочини проти 
людяностi, встановивши невiд-
воротнiсть покарання за масовi 
вбивства.
 І тут уже за справу взявся 
iнший славний син України — 
Симон Вiзенталь. Вiн народився 
1908 року в Бучачi, що на Тер-
нопiльщинi, закiнчив Львiвсь-
ку полiтехнiку за фахом «архi-
тектура». Дивом урятувавшись 
iз двох фашистських концта-
борiв, Вiзенталь заснував i вiд-
крив у Вiднi «Центр єврейської 
документацiї», де зiбрав досьє 
на всiх винуватцiв Голокосту, 
проголосивши полювання на 
них по всьо му свiту. Серед iн-
ших не уникли кари й кати Ба-
биного Яру в Києвi — Адольф 
Ейхман, Пауль фон Радомскi, 
Пауль Блобель.

Українiсти з Єрусалима
 Щороку на початку березня, 
напередоднi шевченкiвських 
роковин, масштабнi заходи вла-
штовує Асоцiацiя українознавс-
тва Ізраїлю. Цьогорiч прези-
дент Асоцiацiї Вольф Москович 
та академiк-секретар Людмила 
Димерська-Цигельман влашту-
вали конференцiю «Єврейсько-
українськi взаємини: спiвiсну-

вання та конфлiкт». Робочою 
мовою конференцiї одразу стала 
українська — нею робили як на-
уковi доповiдi (доценти Вiктор 
Радуцький та Ошер Вiльхер), 
так i вели широку дискусiю, тон 
у якiй задавав українознавець 
Юхим Торчинський.
 Ізраїльськi українiсти не 
оминали гострих кутiв — у взає-
минах мiж обома народами вся-
ке бувало, проте наголос робили 
не на конфлiктi, а саме на спiвiс-
нуваннi. І тут яскравих при-
кладiв було чимало. Так, уже 
згадуваний Юхим Торчинсь-
кий презентував книгу Авраама 
Шифрiна «Четвертий вимiр», 
яка стала справжньою сенса-
цiєю. Автор книги, заарештова-
ний 1953 року за стандартними 
звинуваченнями у «шпигунс-
твi», поневiряючись по сталiнсь-
ко-берiївських концтаборах 
(ГУЛАГах), спiлкувався з того-
часною українською нацiональ-
ною елiтою, яка вiдбувала пока-
рання за iдейнi переконання. З 
неприхованою симпатiєю автор 
змальовує такi постатi, як кар-
динал Йосип Слiпий, адвокат 
Володимир Горбовий, молодий 
Юрiй Шухевич, а також нази-
ває iнших активiстiв українсь-
кого нацiонального руху: Ми-
хайло Колесник, Павло Кули-
няк, Василь Ільчук, Долiшний, 
Духий...
 — Про те, щоб видати таку 
книгу в Радянському Союзi, в 
Росiї, не могло бути й мови, — 
пiдкреслює Юхим Торчинсь-
кий.
 Не приховує Юхим Леонтi-
йович i власних творчих планiв: 
щойно вiн закiнчив книгу-до-
кумент «27 сiчня» — саме в цю 
дату 1945 року був звiльнений 
жахливий концтабiр Аушвiц 
(Освенцiм).
 — Тривалий час, — каже ав-
тор, — я шукав слiди того героя, 
який на чолi роти перебив нi-
мецьку охорону, вiдкрив ворота 
ув’язненим євреям i слов’янам, 
i в мене фiгурував якийсь абс-
трактний «офiцер Радянської 
армiї». Аж раптом, рокiв десять 
тому, вийшов указ президента 
України Вiктора Ющенка про 
присвоєння звання Героя Украї-
ни з врученням медалi «Золота 
Зiрка» гвардiї майору Анатолiю 
Шапiро, а за що саме, подано ни-
жче:
 «За мужнiсть i героїзм, вияв-
ленi при звiльненнi концтабору 
Освенцiм 27 сiчня 1945 року».
 Радянська Україна всiляко 
замовчувала героїчний вчинок 
уславленого майора, i Анатолiй 
Павлович жив у Запорiжжi на 
скромну пенсiю, вiв напiвнуж-
денний спосiб життя, тож 1992 
року переїхав до США. І тiль-
ки указ президента Ющенка 
розставив крапки над «i»: в За-
порiжжi, на будинку, де жив ге-
рой, встановили меморiальну 
дошку, президент Польщi на-
городив його вiдзнакою «Офi-
церська честь», у США перепо-
ховали з вiйськовими почестя-
ми.
 «А там на чверть колишнiй 
наш народ», — сказав Володи-
мир Висоцький. Спiлкуючись 
iз колишнiм нашим, а нинi з 
iзраїльським народом, я дiйшов 
висновку: кожен iз них з неви-
мовною теплотою згадує свою 
рiдну землю, не розлюбив її. 
Найкраще про почуття новоспе-
чених iзраїльтян сказав поет Ав-
раам Шлiонський:
 Любил у Днепра я ходить ве-
черами.
 Один, завороженный, словно 
во сне.
 Теперь я в Израиле: но при-
сягаюсь:
 Мне Днепр, Украина дороже 
вдвойне.■
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колишнiй наш народ»

Ізраїль урочисто вiдзначає День української вишиванки.❙
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Володимир БОНДАРЕНКО,
журналіст-культуролог

 У столичному Малому Маріїнсько-
му палаці відкрилася виставка живопи-
су народних художників України Ана-
толія Василенка і Радни Сахалтуєва, а та-
кож самодіяльного живописця Валерія 
Орла. 
 ...Батько українського коміксу, 
жива легенда шаржу і карикатури Ана-
толій Василенко  цьогоріч святкує 65-
ліття творчості. «На цій виставці Ана-
толій Петрович продемонстрував, що він 
iще й чудовий живописець», — свідчить 
доктор історичнх наук Олександр Пили-
пенко. Підтвердження сказаного — його 
полотна «Батьківська хата», «В Карпа-
тах», «Старий Трускавець», «На березі 
Дніпра» та «На околицях Галі» (місто в 
Абхазії, де після Чорнобильської аварії 
Анатолій Василенко з родиною оздоров-
лювався).
 Олександр Пилипенко додає: «Уроки 
майстерності Анатолій Петрович брав у 
легендарного графіка і книжкового ілю-
стратора, художника-постановника філь-
мів «Тіні забутих предків» та «Захар Бер-
кут» Георгія Якутовича. Вчився у Георгія 
В’ячеславовича, аж доки той не запевнив 
молодого брата по пензлю: «Анатолію, я 
поділився з тобою усіма тими секретами 
живопису, що знаю».
 Народний художник Анатолій Васи-
ленко вважає, що гарні картини... ліку-
ють. І це правда, бо великі мистецькі тво-
ри, безумовно, впливають на одужання 
хворих, зміцнюючи їхній імунітет. Під-
тверджують це і сила-силенна доказів, 
зібраних Олександром Галаченком, голо-
вним лікарем відомого санаторію «Хміль-
ник», що на Поділлі. Стіни оздоровниці 
прикрашені багатьма картинами знаних 
майстрів.
 Картини та малюнки Василенка, на 

думку соціальної дизайнерки та куратор-
ки Даші Цапенко, є неперевершеними та 
оригінальними за змістом. І заслуговують 
найбільшої популяризації. Це вже зро-
зуміли і багато іноземців, які відвідують 
виставку. Адже він — улюблений худож-
ник багатьох iз них. Оскільки щотижня 
публікує свої роботи в англомовній газеті 
Kyiv Post. Вони охоче купують його робо-
ти на згадку про Україну. Так, дружина 
недавнього посла США Джона Тефта при-
дбала в Анатолія Василенка серію картин 
із зображенням нашої чудової природи, а 
посол отримав у подарунок від Майстра 
його дружні шаржі, а взамін подарував 
чудовий альбом «Мистецтво художників 
США». 
 Цікаво, що картини Анатолія Васи-
ленка полюбляють купувати чомусь фі-
нансисти. Його твори є в колекціях родин 
міністрів фінансів України різних років 
Петра Германчука й Ігоря Мітюкова, біз-
несмена Анатолія Чубинського, родини 
першого голови НБУ, Героя України Во-
лодимира Матвієнка і президента Вікто-
ра Ющенка. Чи не тому, що тонка худож-
ня душа Анатолія Петровича перемогла 
суху математичність життя цих видат-
них особистостей?
 Анатолій Василенко добре знаний і як 
художник слова. У видавництві «Темпо-
ра» вийшла його фантасмагорична повість 
«Тут був Вася», а цьогоріч у видавництві 
«Український пріоритет» побачила світ 

заборонена до друку за часів Януковича 
повість «Відьма». Обидві проілюстровані 
власними малюнками автора.
 Усього ж, за підрахунками художни-
ка книги Вальдемара Яворського, Ана-
толій Петрович проілюстрував близько 
тисячі книг, серед яких книги таких не-
забутніх легендарних авторів, як Остап 
Вишня та Всеволод Нестайко, Ярослав 
Стельмах i багаторічний редактор «Пер-
ця» Федiр Маківчук, а з нинішніх — ви-
датний афорист Анатолій Чубинський i 
переможець багатьох конкурсів Сергій 
Кузан.
 Народний художник України Радна 
Сахалтуєв відзначив 85-річний ювілей 
створенням картини «Український Ност-
радамус» та серії ілюстрацій до книги Ва-
лерія Орла «Зустрічі з українським Ност-
радамусом», які й представив на вистав-
ці.
 Колишній офіцер Військово-Морсько-
го флоту України, нині редактор жур-
налу «Блокпост» Міністерства оборо-
ни Валерій Орел з юних літ залюбле-
ний у малярство. Вийшовши у відстав-
ку, він цілковито присвятив себе цьому 
захопленню, ставши справжнім майс-
тром пензля. На виставці репрезентова-
но кілька картин Валерія Орла на фоль-
клорну тематику з гумористичним сюже-
том: «Біля шинку», «Як кохаю, так і їм», 
а також полотна «Вітрильник» і «Атлан-
тида», виконані у вигаданій автором тех-

ніці, яку він назвав неодивізіонізм. І не-
випадково — Валерій Орел за натурою ек-
спериментатор, працює в авангардному 
стилі та стилі «металік». Самобутній ху-
дожник теж нещодавно захопився літе-
ратурною творчістю. Він у співавторстві 
з автором цих рядків видав книгу буваль-
щин «Легенди Хрещатика та інших ву-
лиць міста», а також збірку гумористич-
них оповідань із життя моряків та ху-
дожників.
 На відкриття виставки, крім самих 
митців, їхніх друзів та шанувальни-
ків, завітав лідер Конгресу громадянсь-
кого суспільства, перший командувач 
ВМС України, віце-адмірал Борис Ко-
жин. Він вручив митцям, які також бе-
руть участь у громадському русі, нагоро-
ди. Анатолій Василенко отримав орден 
«Патріот України», Радна Сахалтуєв — 
медаль «Українсько-японська дружба та 
співробітництво», а Валерій Орел — від-
знаку «Сильний духом». ■

АРТПРОСТІР

Воістину народні 
У Києві представлені роботи трьох самобутніх 
художників

■

Олесь ВАХНІЙ

 Попри Божу заповідь «не 
сотвори собі кумира», чима-
лий відсоток з-поміж нас, ок-
рім закликів та пояснень (як і 
мусить бути в ідеалі), потребує 
живого взірця, який був би при-
кладом і дороговказом. Певно, 
саме тому особливої ваги й по-
шани заслуговує кожен з-по-
між нечисленної, але дієвої ко-
горти невтомних діячів, що без-
доріжжям протоптують шлях. 
Врешті-решт вірність ідеалам 
справедливості (особливої ваги 
вона набуває в час чи не всеза-
гальної деградації) заслуговує 
на те, аби нащадки (за життя 
це було б оцінено як підлабуз-
ництво) зарахували сміливців 
до пантеону героїв.
 Свідомо не вдаватимуся до 
переказування здатних викли-
кати неабиякі емоції біогра-
фічних даних Анатолія Лу-
пиноса, уже 21-ші роковини 
смерті якого минули 5 люто-
го. Кількаразове позбавлен-
ня волі за любов до України 
(зокрема й за за вірш «Тарасе, 
батьку», прочитаний 22 трав-
ня 1971 р. біля пам’ятника 
Шевченку в Києві), кілька-
місячні етапи, перебування у 
штрафному ізоляторі, голоду-
вання, божевільня… 
 Він вистояв — на відміну 
від породжених сталінською 
системою комісарів, які зла-
малися. Фізичні катування та 
морально-психологічний шан-
таж не змусили його на догоду 
катам «щиро покаятися перед 
радянською владою й визнати 

власну провину». Вистояти в 
двобої з пекельною машиною, 
витвореною мудрагелями ко-
муністичної системи, — под-
виг. На таке здатний лише ге-
рой.
 Моє знайомство з Анатолієм 
Лупиносом відбулося наприкін-
ці 1989 р. Горбачовська «відли-
га» (точніше вимушений так-
тичний і вчинений геть не з 
власної доброї волі крок) звіль-
нила з в’язниць і концтаборів 
значний відсоток дисидентів, 
але не покаялася перед ними, не 
повернула вилучене під час аре-
штів і не зняла обвинувачень у 
брутально сфальсифікованих 
кримінальних вироках. На той 
час він не мав сталого місця по-
мешкання й тулився в одного 
з черкаських діячів створеної 
Григорієм Приходьком націо-
налістичної Української націо-
нальної партії. 
 Пригадую, як його без угаву 
обливали брудом комуністич-
ні цербери на шпальтах буль-
варної «Черкаської правди» за 
піднятий синьо-жовтий пра-
пор, за підкріплену вагомими 
аргументами критику Марксо-
вого вчення. Декларована Мос-
квою демократія закінчувалась 
там, де починалось національне 
питання, а передсмертні корчі 
більшовицької системи жодним 
чином не провокували її адептів 
до покаяння.
 За рік доля звела нас у Києві. 
Лупиніс був одним з очільни-
ків Української міжпартійної 
асамблеї, а я — студентом сто-
личного вишу i рядовим (але до-
сить-таки дієвим) членом Спіл-

ки української молоді. Веселі 
то були часи. Бійки з міліціоне-
рами в часі несанкціонованих 
окупаційним режимом мітин-
гів й маршів, нічні прогулян-
ки, в часі котрих розвішували 
листівки, руйнували окупацій-
ну символіку й встановлювали 
над державними установами 
національний прапор. 
 Не соромлячись суттєвої різ-
ниці у віці й відкидаючи фор-
мальну субординацію, пан Ана-
толій нерідко був організатором 
й активним учасником дієвого 
спротиву окупаційній системі. 
Кадебісти впізнавали його в на-
товпі й по раціях попереджа-
ли міліціонерів про невідворот-
ну сутичку. В боротьбі (але не в 
бездумній і беззмістовній лай-
ці й штовханині) він почувався 
щасливим. 
 Після кожної «масової ак-
ції» ми збиралися в «приміщен-
ні» (так між собою ми нарекли 
вибиту для зборів кімнату) для 
обговорення. Це була велика 
школа політичного досвіду. Лу-
пиніс кричав, лаявся, чадив ци-
гарками, квартами пив чифір, 
але нікого не принижував, да-
вав можливість кожному висло-
вити свою думку й своє бачення 
події. 
 Завдяки цим психологіч-
но виснажливим, але вкрай до-
цільним дискусіям ми від емо-
ційного несприйняття неспра-
ведливості ставали на шлях ус-
відомленого змагу за постання 
Української Самостійної Собор-
ної Держави. Його невгамовна 
енергія провокувала й інших на 
чин. Нині зі сміхом пригадую 

його з відбитою від кам’яного 
боввана головою «вождя світо-
вого пролетаріату». Це був по-
дарунок від тернопільських 
прихильників. Майже десяти-
кілограмова вага не позбавила 
його бажання відкрито нести її 
вулицями Києва.
 24 серпня 1991 р. (день про-
голошення Верховною Радою 
Незалежності) пан Анатолій 
зустрів у камері Лук’янівської 
в’язниці. За черговий несанк-
ціонований мітинг на захист 
позбавленого депутатського 
мандату й ув’язненого Степа-
на Хмари його заарештували. 
Нині видаються смішними де-
талі формальностей, але всіх 
ув’язнених за тією справою 
звільнили.
 Сьогодні нерідко доводиться 
чути заклики до єднання зара-
ди України. Головним гальмом 
у справі здійснення декларова-
них гасел є не лише протидія 
спецслужб, а й амбіційність та 
безпідставне взаємопоборюван-
ня одне одного в патріотичному 
середовищі. Лупиніс умів ста-
ти вище сварок та беззмістов-
них обвинувачень. 
 До пам’яті приходить і та-

кий випадок. Діячі створеного 
коштом Організації українсь-
ких націоналістів (революціо-
нерів) Конгресу українських 
націоналістів претензійно на-
рекли вигідне їм трактування 
націоналізму «єдино правиль-
ним шляхом». Всiх інших зара-
хували до «маргіналів і прово-
каторів». Попри відверту зне-
вагу ОУНівцями й КУНівцями 
діячів інших «націоналістич-
них» партій та організацій Лу-
пиніс ніколи і ніде не вдавався 
до з’ясування стосунків й ана-
логічних обвинувачень. Він 
умів пробачати й ігнорувати не-
долугість. 
 Але показовим є такий 
факт. Напередодні виборів 1994 
року на клопотання пані Слави 
Стецько (очільниці ОУН) на-
дати їй за багаторічну бороть-
бу за українську ідею українсь-
ке громадянство челядники з 
Банкової відповіли відмовою. 
Лупиніс і був чи не єдиним, хто 
задекларував обурення й вима-
гав перегляду рішення. 
 Ось так — і словом, і чином 
— він принципово втілював у 
життя сповідування ідеї. Схилі-
мо ж голови перед героєм. ■

ПОСТАТЬ

Замість вінка на могилу героя
Анатолія Лупиноса позбавляли волі і за прочитаний біля 
пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві вірш

■

Анатолія Лупиноса (1937—2000) називали романтиком 
українського опору.
Архівне фото.
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❙
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Майже кожен п’ятий жи-
тель великих міст в Україні 
регулярно відвідує заклади 
швидкого харчування. Про це 
свідчать результати спеціаль-
них соцдосліджень. Основни-
ми клієнтами таких закладів 
є молодь. Але «швидка їжа», 
особливо якщо вживати її час-
то, — прямий шлях до серйоз-
них проблем зі здоров’ям. Лі-
карі не втомлюються нагадува-
ти про небезпеку надмірного за-
хоплення такими перекусами. 
 — Найголовніша проблема 
— умови зберігання продуктів, 
з яких виготовляють хотдоги, 
гамбургери, шаурму, — гово-
рить Ігор Власенко, столичний 
лікар-терапевт. — Не всі вироб-
ники і реалізатори «швидких» 
страв ретельно стежать за тим, 
аби продукти зберігалися на-
лежним чином. М’ясо для ша-
урми не завжди перевіряють у 
лабораторіях, часом воно має 
сумнівні похо дження і якість. 
Не кажучи вже про жири, на 
яких підсмажують сосиски, 
котлети, м’ясо. Здебільшо-
го, в таких закладах викорис-

товують комбінований жир з 
великою часткою маргарину. 
А в нім — чимало так званих 
трансжирів, які осідають на 
стінках судин у вигляді холес-
теринових бляшок. Тож варто 
задуматися, на чому готували 
картоплю-фрі, якою ви вирі-
шили втамувати голод. 
 До речі, про трансжири. 
Вони не зустрічаються в при-
роді — їх виробляють тільки в 
процесі приготування маргари-
ну і меншою мірою — при дезо-
доруванні рафінованої олії. Від-
так організм людини «не знає», 
що з ними робити, тож вони по-
рушують ліпідний обмін, про-
вокують розвиток атеросклеро-
зу і надмірну вагу.
 Жир у фритюрниці рідко 
хто замінює кожні 2-3 години 
(як мало би бути за стандартом), 
його просто доливають за потре-
би. Відтак у продуктах, приго-
товлених таким чином, нако-
пичуються канцерогени (які 
провокують розвиток онкоза-
хворювань) і глікотоксини (що 
призводять до хронічних за-
пальних захворювань).
 — Що вже казати про со-
сиски у хотдогах! На жаль, ми 

про це не задумуємось, тоді як 
цей продукт є дуже дивним за 
складом, — наголошує лікар. 
— Не секрет, що м’яса як та-
кого в сосисках фактично не-
має, зате вдосталь ароматиза-
торів, сої, підсилювачів смаку, 
барвників, консервантів. Зага-
лом підсилювачі смаку — одна 
з найбільших проблем фастфу-
ду, навіть якісного. Зазвичай 
власники закладів заперечу-
ють використання цих додат-
ків, однак на практиці замість 
чистих спецій переважно ви-
користовують готові пряно-
ароматичні суміші, до складу 
яких входять підсилювачі сма-
ку. Звісно, ці підсилювачі роб-
лять фастфуд смачним і водно-
час провокують захворювання 
органів шлунково-кишкового 
тракту.
 Майте також на увазі, що 
коли ви їсте на ходу (а «швид-
ка їжа» переважно так і спожи-
вається), то така трапеза точ-
но не йде на користь. Адже пра-
вильне травлення можливе, 
тільки якщо ви їсте спокійно, 
не кваплячись. Інакше всі ре-
гуляторні процеси в організмі 
порушуються і з часом це вили-

вається у якесь захворювання. 
Знайти альтернативу швидким 
шкідливим перекусам неважко. 
Головне — захотіти. Некорисні 

звички шкодять здоров’ю. Тому 
заради доброго самопочуття 
важливо відмовлятися від них 
вчасно. ■

Юлія КРУК

Хочеш схуднути? Не пропускай 
сніданок!
 Так уже «традиційно» скла-
лося, що взимку ми більше на-
ражаємось на «підводні рифи» 
зайвих кілограмів. Зменшуєть-
ся фізична активність, ми мен-
ше рухаємось, а організм, аби 
зігрітися, «вимагає» більше ка-
лорій. І не завжди є сила опира-
тися спокусі з’їсти зайву порцію 
смачненького. І ось маєш: улюб-
лена сукня на фігурі чомусь роз-
ходиться по швах. І тоді почи-
наємо хапатися за дієти як за 
рятівну соломинку. Однак будь-
яке обмеження в їжі — справа 
відповідальна. Аби у прагненні 
ідеальних форм не зашкодити 
здоров’ю, необхідно пам’ятати 
певні правила. Різке схуднення 
негативно позначається на само-
почутті, зачіпає зовнішній виг-
ляд — можуть виникнути роз-
тяжки на тілі, з’явитися про-
блеми з серцево-судинною сис-
темою, проблеми зі шкірою, 
волоссям. Схуднення — великий 
стрес для організму. Тож дієтоло-
ги радять позбуватися зайвих кі-
лограмів поступово, поволі прив-
чаючи організм до нових для ньо-
го реалій. 
 Найбільша помилка і край-
ність у такій ситуації — негай-
но вдатися до голодування. Діє-
тологи наголошують, що кра-
ще їсти потроху і кілька разів на 
день, ніж намагатися протрима-
тися весь день на воді, а під вечір 
«не втриматися» і наїстися «під 
зав’язку». 
 — Починати ранок варто зі 
склянки якісної води. До неї мож-
на додати сік лимона, трішки 
меду, якщо немає алергії, — ра-
дить лікар-дієтолог Наталія Са-
вицька. — Впродовж дня бажано 
випивати води з розрахунку 30-40 
мл на кілограм ваги тіла. Сніда-
нок — необхідна умова здоров’я, 
і для тих, хто прагне стати струн-
кішим, це неабияк важливо. Пер-
ша трапеза повинна містити вуг-

леводи і білки. Наприклад, мож-
на приготувати кашу з горіхами, 
сухофруктами, сиром, кисломо-
лочними продуктами. Якщо лю-
дина займається спортом, варто 
віддати перевагу білковому сні-
данку. Наприклад, у меню мо-
жуть бути яйця, нежирне м’ясо 
птиці, тушковані овочі. На обід 
краще з’їсти овочі (приготовлені 
на пару або салат) разом із рибою 
або куркою (які також краще го-
тувати на пару). Як перекус (між 
обідом і вечерею) підійде йогурт, 
трохи сухофруктів, яблуко.
 Останній прийом їжі має бути 
не пізніше, ніж за три години до 
сну, наголошує лікар. Добре пасу-
ватиме для вечері гречана каша, 
овочі, які можна запекти в духов-
ці або спожити у сирому вигляді. 
Кашу можуть замінити білки (2 
яйця, печінка). За калорійністю 
раціон не повинен перевищувати 
2000 кілокалорій. Таким чином 
можна без стресів позбутися зай-
вої ваги, нормалізувати обмін ре-
човин в організмі.

Свіжі овочі і фізичні вправи
 Якщо ви прагнете мати струн-
ку фігуру, маєте повністю вилу-
чити з раціону всі продукти, які 
містять рафінований цукор. Їх 
цілком можна замінити на сухо-
фрукти, фрукти, мед. Але й тут 
головне — знати міру. «Цукор — 
це порожні вуглеводи, які не да-
ють організму необхідної енергії, 
— зауважує дієтолог. — Варто та-
кож обмежити споживання біло-
го борошна (краще замінити його 
житнім обдирним або ж пшенич-
ним, але з цільного зерна). Хоча 
варто знати, що надмірне спожи-
вання борошняних продуктів пе-

ретворює їх на жир».
 У їжу корисно додавати ціль-
нозернові злаки — саме вони 
збагачують організм вітаміна-
ми групи В. Цей вітамін бере ак-
тивну участь в обмінних проце-
сах. Клітковина, вуглеводи, які 
містяться у злакових, сприяють 
травленню.
 Овочі дієтологи рекоменду-
ють вживати в сирому вигляді 
(за добу їх варто з’їдати хоча б 
450 грамів). Клітковина, якою 
багата городина, поглинає ток-
сини і зайвий жир. Крім того, 
клітковина нормалізує мікро-
флору кишечнику, сприяє про-
філактиці онкологічних захво-
рювань. Овочі містять фермен-
ти, що сприяють травленню.
 Не забувайте про кисломолоч-
ні продукти з низьким вмістом 
жиру — вони теж допоможуть 
схуднути. Жирні м’ясні вироби 
дієтологи радять замінити на діє-
тичну курятину, індичатину, те-
лятину, рибу.
 І не менш важливий аспект: 
фізична активність. Ранкова гім-
настика, пробіжки або хоча б ре-
гулярні (але тривалі) прогулянки 
на свіжому повітрі необхідні тим, 
хто хоче розпрощатися із зайвими 
кілограмами. Жорстке обмежен-
ня в їжі може позначитися на об-
мінних процесах — вони уповіль-
няться, і це завдасть більше шко-
ди, ніж ви можете уявити. Якщо 
впродовж дня харчуватися неве-
ликими порціями і рівномірно, то 
й відчуття голоду не докучатиме, 
і переїдання не загрожує. А регу-
лярний рух і фізична активність 
стимулюють обмінні процеси в 
організмі, що дуже важливо для 
врегулювання маси тіла. ■

АКТУАЛЬНО

Фастфуд — для здоров’я «не гуд»
Чому трансжири порушують ліпідний обмін, а підсилювачі смаку 
пригнічують роботу системи травлення

■

«Швидка» їжа — швидкі проблеми...
Фото з сайта 1istochnik.net.

❙
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ДО РЕЧІ

 Перекусити смачно і з користю допоможуть:
 Йогурт, кефір, кисле молоко. Корисні бактерії, що містяться в них, сприяють поліп-
шенню травлення, усувають важкість і підвищене газоутворення в шлунково-кишково-
му тракті. Свіжі кисломолочні продукти з низьким вмістом жиру, без добавок і арома-
тизаторів — не тільки корисний перекус, а й ефективний спосіб нормалізувати вагу.
 Фрукти і ягоди — свіжі, заморожені або сушені. Вони містять цінні вітаміни і 
мікроелементи, зміцнюють організм, наповнюють його енергією. Для перекусів підхо-
дять банани, груші, яблука, апельсини, вишня, полуниця, чорниця. 
 Овочеві салати. Як і фрукти, овочі містять багато корисних речовин і мінімум ка-
лорій. Добре в сезон перекусити ароматним салатиком із болгарського перцю, помідо-
ра, огірка, зелені. Заправляти краще рослинною олією, а не сметаною чи майонезом. 
 Смузі. Цей смачний напій можна приготувати в блендері за кілька хвилин. Подріб-
ніть шматочки фруктів, ягід або овочів, додайте в суміш трохи молока, кефіру чи йо-
гурту. Доречними будуть чайна ложечка насіння льону і дрібка кориці. Цукор і сіль 
можна не додавати.
 Сухофрукти і горіхи. Такі перекуси дуже доречні на роботі, оскільки тамують голод 
і сприяють активізації мозкової і фізичної діяльності.

■

ВИХІД Є!

Коли улюблена сукня раптом «поменшала»…
Щоб позбутися зайвих кілограмів і утримати струнку фігуру, необхідно вилучити з 
раціону рафінований цукор і більше рухатися

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 На жаль, проблема ожиріння набуває дедалі більших масштабів. Кожен четвер-
тий українець має надмірну вагу, майже в 30% випадків лікарі діагностують ожирін-
ня. Малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування, збільшення кількості ра-
фінованих продуктів, постійні психологічні стреси сприяють різкому накопиченню 
зайвих кілограмів, особливо серед молоді й осіб середнього віку.
 Зайвий жир призводить до незворотних змін у серцево-судинній системі, по-
рушує гормональний баланс, погіршує імунітет, послаблює статеві функції як у чо-
ловіків, так і в жінок. Такі захворювання, як цукровий діабет ІІ типу, гіпертонія, 
ішемічна хвороба серця, інсульт, деякі види онкологічних недуг, виникають на тлі 
ожиріння.

ВАРТО ЗНАТИ

 Індекс маси тіла
 Визначити кількість зайвих кілограмів допоможе індекс ваги тіла (ІВТ). Для цьо-
го вагу в кілограмах слід розділити на зріст у метрах. Наприклад, у людини вагою 
70 кг і зростом 1, 75 м ІВТ складає 22,9 (70 кг/ 1,75 м х 1,75 м = 22, 9). Нормою вва-
жають діапазон від 18, 5 до 25, надмірна вага — 25-30, ожиріння — вище 30. Якщо 
ваші параметри виходять за верхні межі норми, то ви — у зоні серйозного ризику 
для здоров’я, наголошують фахівці.

■

■

Нормальна вага — ознака не тільки краси, а й здоров’я. 
Фото з сайта pogliad.ua.
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Вікторія КОТЕНОК

На «Сцені 77» Національного те-
атру оперети у Києві стартував 
(нарешті наживо!) мистецько-
освітній проєкт «Перший крок у 
велике мистецтво». Через чис-
ленні торішні обмеження і ка-
рантини організатори змушені 
були зробити прем’єру онлайн 
восени. Та дивитися театраль-
ну виставу в запису — це те ж 
саме, що слухати музичний кон-
церт на програвачі: неможливо 
відчути тiєї потужної енергети-
ки та атмосфери, неймовірного 
звучання та тонких вібрацій, які 
передаються зі сцени у глядаць-
ку залу.

Симбіоз музичного, 
лялькового і тіньового театру
 Перша частина проєкту — 
вистава «У ритмі Африки» (ре-
жисер Богдан Поліщук) була 
представлена 3 січня. У ній роз-
повідається про африканське 
поселення Нтомбінде (грають 
Ігор Матейко, Анна та Руслан 
Кірш, Олена Галушка, Олексій 
Кириллов, Ганна Коваль). Воно 
славилося сильними та мужні-
ми воїнами, а також жінками, 
котрі вміли замовляти сили 
природи. Та найбільшим їхнім 
досягненням було вміння від-
бивати ритм. Вони так вправ-
но грали на барабанах, що їм 
заздрили всі навколишні посе-
лення. Тому, щоб не осоромити 
свій народ, усі нтомбінці — від 
малого до великого — вистуку-
вали ритмічні мелодії та супро-
воджували їх співами-голосін-
ням. 
 «Стук. Звук. Грюк. Удар», 
— так щодня вони починали 
свої «музичні уроки». І лише 
один представник поселення 
Нтомбінде — Тадіан (Ігор Ти-
хонов) — так і не навчився грі 
на барабані. Йому більше по-
добалося створювати нові му-
зичні інструменти, бо це йому 
давалося найкраще. Через це 
його вигнали з поселення. Але 
згодом повернули, адже саме 
Тадіан своїми новими музични-
ми інструментами зміг вряту-
вати поселення від засухи, по-
жежі та страшного велетенсь-
кого змія.
 Постановка «У ритмі Аф-
рики» — це симбіоз музично-
го, лялькового і тіньового те-
атру з освітньою складовою. 
Вистава заворожує ритмічною 
й мелодійною музикою, стро-
катими костюмами, головними 
уборами, прикрасами і гримом 
нтомбінців. Говорить iз най-
меншим глядачем про те, що 
треба довіряти своєму серцю і 
займатися тією справою, яка 
найбільше до душі. Любити 
те, що вмієш робити. Не бояти-
ся бути не схожим на інших. 
Вмінню довіряти собі й зали-
шатися у будь-якій ситуації са-
мим собою. Через негативного 
героя Мамбу (Олена Галушка) 
показує, що заздрість — руй-
нівне почуття, яке отруює лю-
дину і не дає змогу відчувати 
щастя і любов.

Уду, джембе, атабаке й інші
 У виставі публіка має змогу 
побачити близько десяти уні-
кальних африканських інстру-
ментів, почути їхнє виняткове 
звучання. Серед них — тради-
ційний африканський барабан 
у вигляді глечика — уду, через 
який древні поселення розмо-
вляли з предками; «балакаю-
чий» барабан; великий і малий 
джембе, які мають форму куб-
ка; високий дерев’яний барабан 
— атабаке (часто використову-
ють під час капоейри — афро-
бразильського бойового мистец-
тва з елементами танцю, музи-

ки і акробатики); кпанлоґо, 
який відіграє важливу роль у 
багатьох церемоніях західно-
африканських племен. 
 Та найбільше запам’ято-
вується однострунний ударний 
інструмент берімбау, який на-
гадує стрілецький лук, iз при-
кріпленим до нього глечиком, 
а також мелодійна старовинна 
калімба — щипковий ідіофон. 
Усі інструменти після вистави 
залишаються на сцені, й багато 
дітей підходять, щоб доторкну-
тися до них, сфотографуватися 
і навіть побарабанити.
 Ще однією перевагою виста-
ви є розташування глядачів у 
залі: діти розмiщуються на ки-
лимках і подушках на рівні зі 
сценою, де відбувається дійс-
тво. Хочуть — сидять, хочуть 
— лежать, хочуть — стоять. 
Батьки за бажанням сідають до 
дітей або на стільцях за килим-
ками. Зал невеликий, сценіч-
ний майданчик дуже близько, 
тож глядачi мають унікаль-
ну можливість зблизька роз-
дивитися все у виставі (інстру-
менти, костюми, грим на об-
личчях, дерев’яні африкансь-
кі маски тощо) та відчути себе 
частиною театральної оповіді.

Пізнавально-розважальні 
квести
 Театр оперети, зокрема 
його художній керівник Бог-
дан Струтинський, підтримує 

подібні мистецько-освітні про-
єкти. Він переконаний, що діти 
мають особливе значення для 
творчої діяльності театру. Саме 
тому в Опереті багата афіша 
дитячих вистав, часто прохо-
дять розважальні та благодій-
ні дитячі програми, а талано-
виті юні артисти беруть участь 
у виставах театру. Тому Бог-
дан Дмитрович всіляко сприяє 
творчим митцям, які пропону-
ють цікаві ідеї для дозвілля та 
розвитку як дорослої, так і ди-
тячої аудиторії. 
 Так, Тетяна Зілінська в 
Опереті створила та проводить 
пізнавально-розважальні квес-
ти «Вихідний з оперетою» для 
дітей (від 5 до 10 років), запро-
вадила програму «Арт-дія-ін-
клюзія» (перегляд вистав за 
допомогою аудіодискрипції 
для незрячих глядачів), ор-
ганізовувала дитячі програ-
ми на Міжнародних мистець-
ких фестивалях «Карпатсь-
кий простір» та «О-fest». Бог-
дан Струтинський підтримав її 
ідею поставити в театрі різдвя-
ну виставу, і вже рік реперту-
ар прикрашає музично-ляль-
кова фантазія для всієї роди-
ни «Вертеп. Казки тихої ночі» 
(режисер Максим Добролю-
бов). Так само схвалив і спри-
яв втіленню нового задуму Те-
тяни — проєкту «Перший крок 
у велике мистецтво», в якому 
діти продовжують знайомство 
з багатим, різноманітним та за-
хоплюючим світом музики.
 «Мета проєкту передусім  
пізнавальна, — розповідає Те-
тяна. — Хочеться, щоб дитина 
отримувала знання через пози-
тивні емоції. Дивлячись виста-
ву, вона навіть не підозрюва-
тиме, що її чогось навчають. 
Через виставу ми знайомимо 
маленьких глядачів із цілим 
арсеналом оригінальних та ці-
кавих музичних інструментів, 
з жанрами і напрямками музи-
ки, різними музичними термі-
нами, визначними особистос-

тями та їхніми творами, леген-
дами та реальними історіями 
про виникнення музики. Сло-
вом, заохочуємо пірнути глиб-
ше у всесвіт музики, прививає-
мо любов до мистецтва, до пре-
красного».

Кожен актор навчився грати 
на музичному інструменті
 В Опереті Тетяна Зілінсь-
ка створила і веде вже не один 
рік проєкт «Вихідний з опере-
тою», в якому через квести діти 
знайомляться з музикою. Од-
ного дня їй захотілося, щоб ма-
ленькі глядачі, виходячи з те-
атру, не тільки розважилися та 
відпочили, а й щось нове дізна-
лися. 
 Ініціаторка каже: «Проводя-
чи їх, часто ловила себе на дум-
ці, що цікаво було б створити 
якісь театралізовані програми 
чи концерти, з яких діти дізна-
валися б про різні напрямки і 
жанри музики, інструменти різ-
них народів. А коли почала по-
давати документи на грантову 
підтримку Українського куль-
турного фонду, зупинилася на 
форматі музичних вистав. З са-
мого початку я знала, що авто-
ром сценарію буде Наталя Гав-
рилко. Ми з нею вже працювали 
у подібних проєктах. Наталя є 
музичним експертом — працює 
в Київському музеї театрально-
го, музичного та кіномистецтва 

України. Вона вміє вдало поєд-
нувати знання про музику з 
умінням писати тексти, особли-
во для дітей. Теми для вистав я 
придумала самостійно, а Ната-
ля вже створила до них п’єси».
 Перше, що хотілося, — роз-
казати дітям, як виник джаз. 
А цей музичний жанр тісно 
пов’язаний з Африкою та аф-
риканськими ритмами. Так 
виникла ідея показати афри-
канську музику. «Знала точно, 
що буде також одна вистава про 
Україну, адже для нашого на-
роду музика і пісня теж є дуже 
важливою складовою життя і 
побуту. А ще захотілося дода-
ти виставу про Іспанію, зок-
рема про їхній музичний інс-
трумент — кастаньєти. Таким 
чином вималювалися чотири 
різні за тематикою вистави», 
— розповіла Тетяна Зілінська. 
 Поєднати їх вирішили од-
ним персонажем — пані Іван-
кою, яка продає різні приваб-
ливі речі у своїй пересувній 
крамничці-візку. З неї почина-
ються усі вистави. Її покупця-
ми є різні люди і навіть казкові 
герої, які й розказують продав-
чині цікаві історії, що розігру-
ють далі наші актори.
 Загалом вдалося зібрати 
дуже хорошу творчу команду. 
Оскільки вистави не просто му-
зичні, а ще й мають на меті роз-
казати про розвиток музично-
го стилю, розкрити звучання 
якогось оригінального музич-
ного інструменту, то тут над-
звичайно важливою була ро-
бота саме музичного керівни-
ка Сергія Нестерука (диригент 
Театру оперети). 
 Одразу вирішили відмови-
тися від практики, аби про-
фесійні музиканти грали на 
музичних інструментах (аби це 
не виглядало як вставний епі-
зод у виставі), тому кожен ак-
тор навчився грати на музич-
ному інструменті, а то й кіль-
кох. Це робить вистави по-
справжньому оригінальними. 
Адже дитині емоційно більше 
запам’ятається, якщо улюб-
лений герой сам буде грати на 
якомусь музичному інструмен-
ті. Це його заохотить самому 
спробувати, і, можливо, хтось 
із юних глядачів захоче піти 
навчатися до музичної школи, 
стати музикантом.
 Із художницею Оленою 
Поліщук спільно працювали 
над виставою «Вертеп. Казки 
тихої ночі», тому захотілося 
продовжити співтворчість. А з 
режисером Богданом Поліщу-
ком уже давно мріялося попра-
цювати. «Радію, що всі в цьо-
му проєкті були на одній твор-
чій хвилі, однаково мислили і 
по-своєму доповнювали задум 
цікавими знахідками», — ді-
литься Тетяна Зілінська.
 Днями відбулася прем’єра 
другої частини проєкту — 
вистава «Велика Jazz-подо-
рож» (наступний показ — уже 
на початку березня). Вперше 
покажуть третю частину «Іс-
панські історії» в останній день 
лютого, а прем’єру «України 
музичної» заплановано на вес-
ну. ■

«У ритмі Африки».
Фото Оксани ЛАЗЕПКО. 

❙
❙

ЧАС «Т»

Стук. Звук. Грюк. Удар, 
або Що люблю — те обираю!
У Національному театрі оперети для дітей ритми Африки доповнюють Україну музичну

■

Тетяна Зілінська.❙
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 Іван Михайлович сформулював це 
далекого 1981-го. Проте його нотатка 
лишається актуальною, бо й нинішньо-
му авторові-мемуаристу щоразу зно-
ву доводиться долати спокусу писати в 
жанрі «житіє святого». Та відтоді зміни-
лося головне: український письменник 
значною мірою звільнився від ієрархіч-
ного, адміністративного та ідеологічно-
го тисків. А відтак «правдива частина 
правди» тепер уже домінує в сучасних 
літспогадах. Це добре ілюструють топ-
новинки крайнього книжкового сезону: 
«Планета Полин» Оксани Забужко (К.: 
Комора) і «Треба спитати у Бога» Васи-
ля Шкляра (Х.: Клуб сімейного дозвіл-
ля). 
 Літературна вправність обох поза 
сумнівом. Але біографічний чинник 
вони використовують по-різному. Для 
В.Шкляра це не мета, а засіб. Він тво-
рить оповідання, де відома реальна пос-
тать є просто персонажем. І то головним 
— лише номінально. Справжній «ге-
рой» його «біографічних» оповідань — 
сам автор, ексклюзивний учасник опи-
суваної події.
 Ні, це не селфі з зірками. Шкляр — 
сам зірка. Це оприявлення резонансу: 
історії про те, як дві величини сходять-
ся в одному місці й виникає синергія, 
ефект помноження. Причому Шкляреві 
навіть не йдеться про з’ясування суті 
цього феномену, цього блискавичного 
злиття-вибуху — йому досить відчувати 
ексклюзивність процесу. Ба більше: він 
ніби оберігає езотеричну таємницю кон-
такту, зачудований його дивним світ-
лом. Це можна назвати символізмом — 
як, зрештою, і всю Василеву творчість.
 Ось він розповідає про зустрічі з пое-
том Ярославом Павуляком і поміж роз-
сипу цікавих побутових замальовок 
раптом зблискує візія: «Неможливо 
зрозуміти. Неможливо пояснити. Він 
не піддається жодним літературним 
тлумаченням. Його можна лише відчу-
вати. Можна фанатично любити або 
роздратовано ганити як марення бо-
жевільного, в голові якого надмір стис-
нутого сяйва». А далі — ще: «Дорога 
кричала в ньому, плакала і сміялася». 
Те саме і в оповіданні «про Римарука»: 
«Боровся не з вітряками, а з самим віт-
ром». Так, це точно-влучно про них. Але 
і про себе — також. І не знати, про кого 
більше.
 Часом Василь Шкляр розігрує зі 
своїм візаві веселу імпровізацію. Ось 
мініспіч Григора Тютюнника: «У сві-
товій дитячій літературі є три най-
кращі оповідання: «Школяр» Тесленка, 
«Гікор» Туманяна і «Маленький гріш-
ник» Коцюбинського. Але «Маленький 
грішник» — з невеличкою натяжкою. 
— Він злегенька всміхнувся самими 
очима. — Якби я Михайлові Михайло-
вичу переписав останній абзац». Сам 
автор-Шкляр — ні пари з вуст. Але ж 
ми добре пам’ятаємо, як він здійснював 
подібні експерименти з «Повією» Пана-
са Мирного, з «Декамероном» Бокаччо. 
Оце і є — резонанс.

 До слова: у цій же книжці «Треба 
спитати у Бога» вичитуємо і про досі 
не знане: «Саме під той час... зробив із 
«Ревізора» Гоголя прозовий твір, пере-
лицювавши його на сучасний лад... Дру-
кувати її не наважилися, але один ви-
давець викупив у мене «Репетицію 
сатани», і, думаю, колись вона поба-
чить світ». Що й казати — це неабия-
ке гаряче читацьке очікування.
 «Літературні спогади» Оксани За-
бужко — також проза, той її вид, що 
зветься есеїстикою. На відміну від 
В.Шкляра вона прагне проаналізува-
ти-розібратися із кожним випадком-
зіткненням. Але то не логічні схеми, не 
чиста графіка розмислів — а ніби з до-
даванням акварелі супровідного емоцій-
ного стану, який ті розмисли й збуджує. 
«Не абстрагуючись від живої й теплої, 
людської конкретики протікання про-
цесів». Сказати б, не так пише, як го-
ворить, записує мовлене. Інтонує. Як 
влучно підмітила Віра Агеєва, есеїсти-
ка Оксани Забужко наповнена «міжтек-
стовою підсвіткою» й утворює заворож-
ливий «світ перебіжно-мерехтливих 
смислів» (Дороги й середохрестя. — Л.: 
Видавництво Старого Лева, 2016).
 У своїх формально біографічних 
студіях О.Забужко не просто шукає 
точки резонансу з відомими персо-
нажами — вона намагається творити 
спільноту однодумців, фокус-групу з 
«homo verbalis». Перелік тих, із ким до-
водилося зустрічатися, спілкуватися, 
товаришувати, — сліпить яскравістю 
імен: Чеслав Мілош, Світлана Алексіє-
вич, Ольга Токарчук, Соломія Пав-
личко, Леонід Плющ. І насамперед — 
Юрій Шевельов, котрому присвячено 
не один есей, де не пошкодовано супер-
лативів (як на мене — цілком виправ-
дано): «В національному пантеоні ХХ 
століття його ім’я має стояти поруч 
з іменем Михайла Грушевського... Сис-
темний мислитель, останній такий у 
нашій інтелектуальній історії!»
 «Планета Полин» — то не лише 
об’єднавчий майданчик, а й такий собі 
пункт інфо-психічної детоксикації: кого 
точно не можна брати у друзі, попри на-
віть проштамповану геніальність. Як-
от із Нобелівським лавреатом Йосифом 
(Джо) Бродським, котрого наша автор-
ка — як поетка поета — щиро поважає, 
але по кількох перетинаннях-дискусіях 
на міжнародних конференціях висно-
вує: «Як по-звіриному точно він від-
чував — і як обмежено потрапляв свої 
відчуття розуміти». Лишаю читачеві 
самому розкошувати детективною гой-
далкою аналітичного розслідування, на-
веду тільки прикінцевий акорд: «Прик-
метно, що з початком війни в мережі 
вперше з’явився доти цнотливо при-
ховуваний шанувальниками Йосифа 
Бродського відеозапис виступу 1992 р., 
де поет із своїм характерним жалобним 
підвивом декламує «На незалежність 
України» (перед тим русисти двадцять 
літ сперечалися, чи цей текст часом не 
підробка). По оприлюдненню відеоза-

пису вірш хутенько підхопила російсь-
ка шовіністична пропаґанда, остаточ-
но простивши за нього небіжчикові всі 
його давні дисидентські «гріхи», — і виг-
лядає, що в кінцевому підсумку Бродсь-
кий увійде в історію, на жаль, уже не як 
поет (поетів у його добу було багато...), 
а як політичний ідеолог, і то доволі ток-
сичного штибу: саме він стояв, de facto, 
першим, задовго до Путіна, речником 
нової геополітичної доктрини Кремля 
— об’єднаної російською мовою, за бри-
танським зразком, всесвітньої «імпе-
рії без кордонів», інакше — «русского 
мира».
 Так само причаровує смілива де-
конструкція міфу про Міхаіла Булга-
кова («ще одна «людина імперії» в най-
прямішому сенсі слова»). Свого часу 
розвідка «Цей проклятий «квартирний 
вопрос» (Радіо «Свобода», 18.06.2015) 
наробила галасу поміж підсвідомих 
адептів «руского міра», а у книжці міс-
тяться два головні висновки: «Понево-
лений дух» — куди серйозніше, аніж 
сам тільки «поневолений розум» та 
«Література ніколи не буває невин-
ною — навіть якщо дуже хоче бути 
такою (особливо, якщо хоче!)».
 Біографічні есеї Оксани Забужко — 
це історії ідей. Про кого б вона не писа-
ла, усе зводиться до кристалізації інте-
лектуальної суті її персонажу. І це ще 
тільки проміжний етап, далі ті вис-
новки лягають до її власної генераль-
ної лінії — постколоніальних студій 
(із романами включно). Якби існува-
ли патенти на нові-проривні думки 
— пані Забужко виглядала би на Тес-
лу від літературної аналітики. Оцініть  
бодай таку спробу протверезити свідо-
мість апологетів-фанатиків «всесвіт-
нього значення російської літерату-
ри»: «Коли російські танки з Європи 
таки пішли (а російські гроші ще не 
прийшли!), інтерес до русистики по 
всьому світу враз обвалився зі стрім-
кістю Берлінського муру... І якщо 
російськомовне населення (як у тій-
таки Україні) проти обіймів імперії 
протестує, а то й береться за зброю, 
то російські поети (як не рахувати 
риторичних лементацій на тему «яка 

жахлива річ війна») перед лицем чине-
ного від їх імени розбою воліє відмовчу-
ватися: як виживати в мові, за якою 
не стоять танки, вони не знають, в іс-
торії російської літератури такого до-
свіду не зафіксовано».
 Фемінізм О.Забужко — лише скла-
дова її постколоніального концеп-
ту. Ось вона пише: «Коли в 2009 році 
Нобелівську премію одержала Ґерта 
Мюллер і «некоронований Папа» літе-
ратурної Європи Марсель Райх-Раніц-
кі лютував, що її не дали Філіпові 
Роту, я... не без внутрішньої посміш-
ки, подумала: що ж, панове, змиріть-
ся, ваш час минув — приходить час 
тих, кого раніше не чули, і вже ви нас 
не заткнете». Прикінцеве авторське 
виділення свідчить, що це не так про 
літературу, як про «постколоніальне» 
утвердження ґендерного рівноправ’я. 
Бо інакше слід було би з’ясувати, чи 
«некоронований Папа» лютував суп-
роти жінки, а чи проти неадекватного 
зіставлення романних текстів.
 Філософ Володимир Єрмоленко на-
звав свій путівник світовими світог-
лядними доктринами напрочуд вдало: 
«Плинні ідеології» (К.: Дух і Літера, 
2018). На цих непевних теренах завж-
ди небезпечно слизько. А щодо сучас-
них українських феміністичних студій 
і поготів — суцільна ожеледиця. Та ніх-
то не зважає, ковзанка манить. От і Ва-
силь Шкляр не втримується від спокуси 
антифеміністичного стоп-кадру в опові-
данні про Агатангела Кримського, коли 
згадує його співмешканку Олександру 
Каштанову: «Архівом репресованого «чо-
ловіка» вона із задоволенням розпалю-
вала грубу. Від листів Лесі Українки до 
Кримського (а їх було близько двохсот) 
у повітці знайшли тільки окремі обрив-
ки, затоптані козами». Це я про те, що 
біографічна проза обох загаданих пись-
менників — це портрети ідей. Різниця 
лише в тому, що Шкляр ставить наголос 
на слові «портрет», а Забужко акцентує 
на «ідеях». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Портрет ідеї
Маскарад біографічної прози

■

Костянтин РОДИК

«Не на всі ще спомини наспів час», — якось написав Іван Дзюба про виразний брак 
адекватних мемуарів (і не лише письменницьких). І далі пояснив, чому навіть наявне 
портретування виходить спотвореним: «Жанр літературних спогадів схиляє до ми-
мовільної ідеалізації й канонізації. А у нас він перетворився на нестримне змагання у 
запізнілому вславленні небіжчика, на іконописання. За потоком нестямної хвали не 
вгадується реальний образ людини, життя якої не могло ж бути суцільним дев’ятим 
валом величі, праведності й непомильності, а знало й хвилини впаду, слабкості, 
хибливості, сумніву, компромісу зі злом; людина, яка — саме тому, що людина, 
— чогось у своєму житті соромиться, чимось карається... Тож залишається лише 
частина правди. Але нехай це буде правдива частина правди» (З криниці літ. Том ІІІ. 
— К.: Києво-Могилянська академія, 2007).

КОРОТКИЙ СПИСОК 
Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія

Софія АНДРУХОВИЧ. Амадока. — Л.: Видавництво Старого Лева, 832 с.(п)
Тимофій ГАВРИЛІВ. Небо над хварами. — Іван-Франківська: Лілея-НВ, 176 с.(п)
Марина ГРИМИЧ. Юра. — К.: Нора-Друк, 352 с.(п)
Сергій ЖАДАН. Хлібне перемир’я. — Чернівці: Meridian Czernowitz,128 с.(с)
Оксана ЗАБУЖКО. Планета Полин. — К.: Комора, 384 с.(п)
Олесь ІЛЬЧЕНКО. Порт Житана. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 256 с.(п)
Андрій КУРКОВ, Юрій ВИННИЧУК. Ключі Марії. — Х.: Фоліо, 576 с.(п)
Андрій ЛЮБКА. Малий український роман. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 208 с.(п)
Василь МАХНО. Уздовж океану на ровері. — К.: Yakaboo publishing, 336 с.(п)
В’ячеслав МЕДВІДЬ. Потьма. Книга пришт. — К.: Києво-Могилянська академія, 172 с.(п)
Галина ПАГУТЯК. Путівник розгублених. — Л.: Піраміда, 160 с.(п)
Василь СЛАПЧУК. Роман & Роман. — К.: Рідна мова, 592 с.(п)
Гаська ШИЯН. За спиною. — Х.: Фабула,  352 с.(п)
Василь ШКЛЯР. Треба спитати у Бога. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 320 с.(п)

* номінувалося 42 видання
** Лавреатів буде названо на традиційній церемонії наприкінці лютого 

■



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 9 ЛЮТОГО 2021 СПОРТ

Григорій ХАТА

 Клуби вітчизняної прем’єр-
ліги поступово завершують свої 
навчально-тренувальні збори в 
Туреччині. Уже найближчого 
уїк-енду в Україні поновлять-
ся поєдинки другої частини се-
зону. І це буде найбільш ранній 
рестарт чемпіонату України за 
всю історію його проведення.
 Регламент УЄФА зобов’язує 
національні федерації заверши-
ти всі клубні змагання за мі сяць 
до старту чемпіонату Європи, 
аби збірні мали достатньо часу 
для підготовки до єврофоруму. 
Відтак до середини травня в 
Україні мають бути поставлені 
крапки в національному Кубку 
та чемпіонаті.
 Вочевидь морозний та сніж-
ний лютий не сприятиме фут-
больній естетиці в Україні. На-
томість у теплій Туреччині ук-
раїнські клуби мали достатньо 
можливостей для відпрацюван-
ня усіх тактичних та ігрових 
схем.
 В останньому контрольно-
му матчі на турецькому зборі 
київські динамівці нарешті про-
демонстрували весь свій атаку-
вальний потенціал, вперше за 
зиму забивши в одному матчі 
більше двох м’ячів.
 Поєдинок проти білорусько-
го БАТЕ кияни розпочали нез-
вично рано, але зіграти проти 
команди з Борисова о десятій 
годині ранку потрібно було 
для того, аби не запізнитися на 
вечірній рейс до Києва.
 Тож поєдинок проти БАТЕ, 
котрий був восьмим товарись-
ким матчем «біло-синіх» під час 
зимової паузи, підопічні вигра-
ли з розгромним рахунком — 
5:2. Красивий гол зі штрафно-
го за київський клуб забив його 
уругвайський легіонер Карлос 
Де Пена; утретє на зборах за ди-
намівців відзначився їхній лі-
дер Віктор Циганков.
 Загалом, в ОАЕ та Туреч-

чині голи команді Луческу да-
валися з великими зусиллями. 
Власне, більше голу за матч ки-
яни змогли забити лише в трьох 
поєдинках — проти болгарсько-
го ЦСКА (2:2) та опонентів з Бі-
лорусі — «Шахтаря» (2:0) та 
БАТЕ (5:2).
 Напередодні матчу з бори-
совським колективом асистент 
Мірчi Луческу Огнєн Вукоєвич 
заявив, що після цієї гри тре-
нерський штаб сформує основ-
ний пул виконавців, на котрих 
покладатимуть надії у перших 
офіційних матчах 2021 року.
 У такому разі не складно 
зрозуміти підвищену продук-
тивність динамівців у заключ-
ному матчі турецького збору. 
Про данського легіонера «біло-
синіх» Дуелунда чути доводить-
ся не часто, проте у матчі про-
ти БАТЕ він відзначився голом, 
звернувши таким чином на себе 
додаткову увагу наставника.
 А в товариському матчі про-
ти «Шкендії» з Північної Маке-
донії за киян голом відзначився 
інший новачок iз нерозкритим 
потенціалом — Богдан Леднєв, 
принісши таким чином міні-
мальну перемогу своїй коман-
ді. «Це був непростий поєдинок 
проти суперника, котрий добре 
обороняється. Для нас це була 
хороша підготовка перед рес-
тартом чемпіонату, в якому ми 
повинні залишитися на першо-
му місці», — так прокоменту-
вав складний поєдинок проти 
«Шкендії» атакувальний пів-
захисник «Динамо» Жерсон 
Родрігес.

 За словами гравця збірної 
Люксембургу, в «Динамо» Мір-
ча Луческу стоврив єдиний ко-
лектив, у якому всі, як одна 
сім’я, грають один за одного.
 Із хорошим настроєм за-

вершили турецькі збори й го-
ловні конкуренти динамівців 
у чемпіонській гонці. «Ми за-
доволені проведеною роботою. 
І готові до поновлення чемпіо-
нату», — наголосив очільник 

«Шахтаря» Луїш Каштру. У 
заключному матчі в Туреччині 
завдяки «дюблю» Євгена Ко-
ноплянки «гірники» здолали 
«Борац» iз Боснії та Герцего-
вини. ■

Англія
 У новому році Олександр Зінченко отримує в «Ман. 
Сіті» все більше ігрової практики: минулого тижня він 
не лише зіграв проти аутсайдера «Бернлі», а й відбі-
гав надважливий повний матч проти «Ліверпуля». Пі-
допічні Гвардіоли скористалися помилками голкіпера 
«мерсисайдців» Аллісона, здобувши впевнену пере-
могу. Тепер саме «городяни» — головні фаворити на 
титул, адже виграють у «МЮ», який iде другим, уже 5 
пунктів, та ще й мають гру в запасі. А «Ліверпуль» лише 
четвертий і, схоже, вибуває із чемпіонської гонки.
 У зоні єврокубків залишаться «Вест Хем» Анд-
рія Ярмоленка: лондонці набрали 4 бали у двох мат-
чах та мають мінімальне відставання від топ-4. Екска-
пітан «Динамо» виходив на поле одного разу, але ре-
зультативними діями не відзначився.
 Прем’єр-ліга. 22-й тур. «Вулверхемптон» — 
«Арсенал» — 2:1, «Шеффілд Юнайтед» — «Вест 
Бромвіч» — 2:1, «Манчестер Юнайтед» — «Саут-
гемптон» — 9:0 (Ван-Біссака, 18; Решфорд, 25; Бед-
нарек, 34 (у свої ворота); Кавані, 40; А. Марсьяль, 70, 
90; Мактоміней, 72; Б. Фернандеш, 83 (пен.); Джеймс, 
90+4), «Ньюкасл» — «Крістал Пелас» — 1:2, «Бер-
нлі» — «Манчестер Сіті» — 0:2 (Габріел Жезус, 4; 
Р. Стерлінг, 38; Зінченко («МС») — із 64 хв.), «Фул-
хем» — «Лестер» — 0:2, «Лідс» — «Евертон» — 1:2, 
«Астон Вілла» — «Вест Хем» — 1:3, «Ліверпуль» — 
«Брайтон» — 0:1 (Альсате, 56), «Тоттенхем» — «Чел-
сі» — 0:1 (Жоржиньйо, 24 (пен.)).
 23-й тур. «Астон Вілла» — «Арсенал» — 1:0, 
«Бернлі» — «Брайтон» — 0:1, «Ньюкасл» — «Са-
утгемптон» — 3:2, «Фулхем» — «Вест Хем» — 0:0 
(Ярмоленко («ВХ») — із 56 хв.), «Манчестер Юнай-
тед» — «Евертон» — 3:3 (Кавані, 25; Б. Фернандеш, 
45; Мактоміней, 70 — Дукуре, 49; Хамес Родрігес, 52; 
Калверт-Льюїн, 90+6), «Тоттенхем» — «Вест Бром-
віч» — 2:0 (Г. Кейн, 54; Сон Хин Мін, 58), «Вулвер-
хемптон» — «Лестер» — 0:0, «Ліверпуль» — «Ман-
честер Сіті» — 1:4 (Салах, 63 (пен.) — Гюндоган, 49, 
73; Р. Стерлінг, 76; Фоден, 83; Зінченко («МС») — 90  
хв.), «Шеффілд Юнайтед» — «Челсі» — 1:2.
 Лідери: «Манчестер Сіті» (22 матчі) — 50, «Ман-

честер Юнайтед» — 45, «Лестер» — 43, «Ліверпуль» 
— 40, «Челсі», «Вест Хем» — 39.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 16.

Іспанія 
 Після раннього вильоту з Кубка головних конку-
рентів — мадридського «Реала» та «Атлетико» — 
«Барселона», здавалось, легко доведе справу до пе-
реможного кінця. Але каталонці у чвертьфінальному 
матчі добряче  намучились з «Гранадою», відіграв-
шись з 0:2 за 2 хвилини до фінального свистка.
 Не без проблем, але таки здобула перемогу «Бар-
са» і в матчі Ла Ліги. Проте відставання від лідера — 
«Атлетико» — все ще велике: «мінус» 7 балів, «мат-
рацники» до того ж  мають два матчі у запасі.
 Кубок Короля. 1/4 фіналу. «Альмерія» — 
«Севілья» — 0:1 (Окампос, 67), «Леванте» — «Віль-
ярреал» — 1:0 (у дод. час), «Бетіс» — «Атлетік» — 
1:1 (по пен. 1:4), «Гранада» — «Барселона» — 3:5 (у 
дод. час; Кенеді, 33; Сольдадо, 47; Феде, 103 (пен.) — 
Грізманн, 88, 100; Альба, 90+2, 113; Ф. де Йонг, 108).
 Прімера. 22-й тур. «Алавес» — «Вальядолід» 
— 1:0, «Леванте» — «Гранада» — 2:2, «Уеска» — 
«Реал Мадрид» — 1:2 (Х. Галан, 48 — Варан, 55, 84), 
«Ельче» — «Вільярреал» — 2:2, «Севілья» — «Хе-
тафе» — 3:0 (Ель-Хаддаді, 67; Ал. Гомес, 87; Ен Несірі, 
89), «Реал Сосьєдад» — «Кадіс» — 4:1, «Атлетік» 
— «Валенсія» — 1:1, «Осасуна» — «Ейбар» — 2:1, 
«Бетіс» — «Барселона» — 2:3 (Іглесіас, 38; Руїс, 75 
— Мессі, 60; Руїс, 68 (у свої ворота); Трінкау, 87).
 Лідери: «Атлетико» (19 матчів) — 50, «Барсело-
на» (21 матч), «Реал Мадрид» (21 матч) — 43, «Севі-
лья» (21 матч) — 42, «Вільярреал» — 36, «Реал Со-
сьєдад» — 35.
 Бомбардир: Л. Суарес («Атлетіко») — 14.

Італія
 Минулого тижня український півзахисник Віктор 
Коваленко офіційно став одноклубником Руслана Малі-
новського, підписавши контракт із «Аталантою». Вікто-
ру, схоже, дають час на адаптацію, адже минулого тиж-
ня у матчах Кубка та чемпіонату він не грав. Не потра-
пив вихованець «Шахтаря» і до заявки на плей-оф Ліги 
чемпіонів.

 Натомість уже традиційно чергує виходи у старті із 
появою з лавки запасних Руслан Маліновський. У ви-
довищному поєдинку з «Торіно» 27-річний півзахис-
ник відіграв повний матч, але не допоміг бергамаскам 
утримати перевагу.
 Героєм же тижня в Італії став 39-річний форвард 
«Мілана» Златан Ібрагімовіч: нестаріючий швед «дуб-
лем» допоміг «россо-нері» розгромити «Кротоне» і 
повернутись на першу сходинку таблиці. Це, до речі, 
500-й та 501-й гол у клубній кар’єрі Златана.
 Кубок. 1/2 фіналу. Перші матчі. «Інтер» — 
«Ювентус» — 1:2 (Л. Мартінес, 9 — Роналду, 26 
(пен.), 35), «Наполі» — «Аталанта» — 0:0.
 Серія А. 21-й тур. «Фіорентина» — «Інтер» — 
0:2 (Барелла, 31; Перішич, 52), «Аталанта» — «Торі-
но» — 3:3 (Ілічіч, 15; Гозенс, 19; Муріель, 21 — Белотті, 
42; Бремер, 45; Бонаццолі, 84), «Сассуоло» — «Спеція» 
— 1:2, «Ювентус» — «Рома» — 2:0 (Роналду, 13; Іба-
ньєс, 70 (у свої ворота)), «Дженоа» — «Наполі» — 2:1, 
«Беневенто» — «Сампдорія» — 1:1, «Мілан» — «Кро-
тоне» — 4:0 (Ібрагімовіч, 31, 64; Ребіч, 69, 70), «Удіне-
зе» — «Верона» — 2:0, «Парма» — «Болонья» — 0:3, 
«Лаціо» — «Кальярі» — 1:0 (Іммобіле, 61).
 Лідери: «Мілан» — 49, «Інтер» — 47, «Ювен-
тус» (20 матчів) — 42, «Рома», «Лаціо» — 40, «На-
полі» (21 матч) — 37.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 16.

Німеччина
 Мюнхенська «Баварія», яка зазвичай не залишає 
слабшим за класом суперникам жодних шансів, ми-
нулого уїк-енду досить скромно як для себе обіграла 
«Герту» — лише 1:0. Утім, не виключено, що підопіч-
ні Ханца-Дітера Фліка економили сили перед матча-
ми клубного чемпіонату світу, який триває у Катарі. На 
правах чинного переможця ЛЧ мюнхенці розпочинають 
турнір одразу з півфіналу.
 Кубок. 1/8 фіналу. Найцікавіші результати. 
«Штутгарт» — «Боруссія» (М) — 1:2 (Вамангітука, 2 
— М. Тюрам, 45; Плеа, 50), «Вольфсбург» — «Шаль-
ке» — 1:0, «РБ Лейпциг» — «Бохум» — 4:0 (Айдара, 
11; Забітцер, 45; Поульсен, 66, 75), «Боруссія» (Д) — 
«Падерборн» — 3:2 (у дод. час; Джан, 6; Санчо, 16; 
Холанд, 95 — Юстван, 79; Овусу, 90+7 (пен.)), «Вер-

дер» — «Гройтер Фюрт» — 2:0, «Ессен» — «Байєр» 
— 2:1 (у дод. час).
 Перша Бундесліга. 20-й тур. «Герта» — «Ба-
варія» — 0:1 (К. Коман, 22), «Аугсбург» — «Вольфс-
бург» — 0:2, «Байєр» — «Штутгарт» — 5:2, «Майнц» 
— «Уніон» — 1:0, «Фрайбург» — «Боруссія» (Д) — 
2:1 (Чон У Єн, 50; Шмід, 52 — Мукоко, 76), «Шаль-
ке» — «РБ Лейпциг» — 0:3 (Мукіеле, 45; Забітцер, 73; 
Орбан, 87), «Боруссія» (М) — «Кельн» — 1:2, «Хоф-
фенхайм» — «Айтрахт Франкфурт» — 1:3.
 Лідери: «Баварія» — 48, «РБ Лейпциг» — 41, 
«Вольфсбург» — 38, «Айтрахт Франкфурт» — 36, 
«Байєр» — 35, «Боруссія» (Д) — 32.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 
24. 

Франція
 Синхронно перемагає та не відпускає конкурентів у 
відрив тріо лідерів — «Лілль», «Ліон» та «ПСЖ». За 
парижан знову забиває Кіліан Мбаппе, котрий впевне-
но очолює бомбардирську гонку. Тим часом iще одна 
зірка команди з Парижа — Неймар, який раніше гово-
рив про бажання повернутися в «Барсу», схоже, вирі-
шив залишитись у Франції: за даними ЗМІ, бразилець 
уже погодив новий 4-річний контракт.
 Ліга 1. 23-й тур. «Бордо» — «Лілль» — 0:3 
(Язиджи, 55; Веа, 66; Дж. Девід, 89), «Мец» — «Мон-
пельє» — 1:1, «Реймс» — «Анже» — 0:0, «Ренн» — 
«Лор’ян» — 1:1, «Страсбур» — «Брест» — 2:2, «Ді-
жон» — «Ліон» — 0:1 (Пакета, 22), «Ланс» — «Мар-
сель» — 2:2, «Монако» — «Ніцца» — 2:1, «ПСЖ» — 
«Нім» — 3:0 (Ді Марія, 18; Сарабія, 36; Мбаппе, 68), 
«Сент-Етьєн» — «Нант» — 1:1.
 24-й тур. «Лор’ян» — «Реймс» — 1:0, «Ліон» — 
«Страсбур» — 3:0 (Депай, 20, 68; Токо-Екамбі, 30), 
«Ланс» — «Ренн» — 0:0, «Брест» — «Бордо» — 2:1, 
«Монпельє» — «Діжон» — 4:2, «Нім» — «Монако» 
— 3:4, «Ніцца» — «Анже» — 3:0, «Сент-Етьєн» — 
«Мец» — 1:0, «Нант» — «Лілль» — 0:2 (Дж. Девід, 
10, 84), «Марсель» — «ПСЖ» — 0:2 (Мбаппе, 9; Ікар-
ді, 24).
 Лідери: «Лілль» — 54, «Ліон» — 52, «ПСЖ» — 51, 
«Монако» — 48, «Ренн» (23 матчі) — 38, «Ланс» — 36.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 21. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Підготовку до початку сезону київські динамівці завершили розгромною перемогою над білоруським БАТЕ.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.
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ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Емоційна підзарядка
Українські команди УПЛ готуються до найбільш раннього рестарту чемпіонату країни

■
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«Ми прагнули зробити так, щоб не було сценарію, коли Ягупова забиває по 

40 очок за гру, а команда програє. У матчах проти Португалії та Фінляндії 
Аліна грала на команду, і це позначалося на результаті».

Срджан Радулович
чорногорський наставник жіночої збірної 
України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Довгоочікуваний старт першого в се-
зоні турніру з серії «Великого шолома» 
приніс українському тенісу подвійну не-
вдачу. У перший ігровий день Відкри-
того чемпіонату Австралії з одиночного 
розіграшу вилетіли Сергій Стаховський 
та Марта Костюк.
 Єдиний представник України в чо-
ловічій сітці у напруженій боротьбі по-
ступився 27-му за рейтингом тенісисту 
АТР — Душану Лайовичу з Сербії.
 Молодий вік та високий рейтинг опо-
нента в табелі про ранги АТР не обіцяли 
українцеві багато шансів на продовжен-
ня турнірного шляху.
 Однак упродовж п’яти сетів ветеран 
українського тенісу боровся зі значно мо-
лодшим та рейтинговішим суперником 
за вихід до другого кола.
 Близько трьох із половиною годин 
опоненти з’ясовували свої стосунки на 
корті.
 У заключній частині протистояння, 
коли серб упритул наблизився до здобут-
тя переможного очка, Стаховському чо-
тири рази вдалося відіграти «матчбол». 
Проте в підсумку Лайович усе ж зумів 
дотиснути виснаженого багатогодинним 
марафоном українця, котрий, нагадаємо, 
вперше за п’ять років грав в основній сіт-
ці «Аустреліен оупен». 
 Тож уже сам факт його участі в «ос-
нові» австралійського «шолома» можна 
вважати успіхом для 35-річного Стаха.
 Для 18-річної Марти Костюк кар’єра 
у дорослому профі-тенісі, можна сказати, 
лише починається. Як і Стаховський, до 
«основи» «АО»-2021 вона пробилася без 
кваліфікації, котру через коронавірусні 
обмеження організатори турніру прово-
дили в Катарі та ОАЕ.
 Після прибуття до Австралії третій 
ракетці України довелося два тижні про-
сидіти в готельному номері в суворій ізо-
ляції. Позбавлена можливості проводи-
ти в той період повноцінні тренування на 

корті, в матчі першого кола «АО» проти 
росіянки Вероніки Кудерметової, Кос-
тюк була далекою від своєї оптимальної 
форми. Відтак посіяна в Мельбурні під 
32-м номером представниця Росії, як-то 
кажуть, на досвіді здолала третю за си-
лою тенісистку України — 6:2, 7:6 (7:5).
 Відзначимо, що у Марти у другому 
сеті був шанс вирівняти рахунок за пар-
тіями, однак у ключовому моменті на 
«тайбрейку» вона припустилася неви-
мушеної помилки, втративши таким чи-
ном нагоду взяти у Кудерметової реванш 
за нещодавню поразку у півфіналі турні-
ру WTA 500 у Дубаї.
 Хай там як, а в Мельбурні Костюк 
спробує свої сили ще й у парному розряді, 
де її напарницею буде білоруска Олексан-
дра Соснович.
 А от у одиночному розряді на цьо-
горічному «Аустреліен оупен» від Ук-
раїни залишилася лише одна тенісист-
ка. Свої виступи на турнірі прима вітчиз-
няного тенісу Еліна Світоліна розпочне в 
другий змагальний день, коли вийде на 
корт проти чешки Марії Бузкової.
 Напередодні поєдинку українка зга-

дала своє попереднє побачення з пред-
ставницею Чехії, котре відбулося у фіналі 
турніру в Монтерреї. «Той поєдинок три-
вав три години, тож я добре знаю манеру 
її гри. Бузкова добре діє на задній лінії й 
може добре подавати», — зауважила Сві-

толіна. Утім, за словами українки, голо-
вна запорука успішного старту на «АО»-
2021 — добра адаптація та відновлення 
після попереднього турніру WTA, в яко-
му Еліна в чвертьфіналі програла бель-
гійці Мертенс (3:6, 7:5, 6-10). ■

TEHIC

У процесі адаптації
Після перших стартових 
поєдинків Відкритої 
першості Австралії в 
одиночній сітці турніру 
залишилася лише прима 
вітчизняного тенісу

■

Разом із Сергієм Стаховським свої виступи в одиночному розряді 
«Аустреліен оупен»-2021 припинила й Марта Костюк.
Фото з сайта sport.ua.
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Григорій ХАТА

 На другому місці в групі G 
завершила відбір на чемпіонат 
Європи-2021 жіноча збірна Ук-
раїни з баскетболу.
 Відтак, аби потрапити до 
числа учасників фінальної час-
тини Євробаскету, «синьо-жов-
тим» потрібно було опинитися 
в першій п’ятірці «других» ко-
манд кваліфікації.
 Можливість отримати єди-
ну пряму перепустку від групи 
на ЧЄ українські баскетболіст-
ки втратили достроково, коли 
вдруге у відборі програли фаво-
риту квартету — команді Бель-
гії. Бельгійки, зрештою, виг-
рали «пульку» й потрапили до 
числа майбутніх учасників Єв-
робаскету.
 А от «синьо-жовті», навіть 
попри переконливі перемоги в 
заключних двох турах кваліфі-
кації, залишилися за бортом 
континентальної першості.
 Матч проти Португалії збір-
на України виграла з перева-
гою в 29 очок, команду Фінлян-
дії здолали з «гандикапом» у 
16 балів, проте докладених зу-
силь, у підсумку, виявилося за-
мало для кваліфікації на Євро.
 У таблиці кращих «других» 
команд відбору «синьо-жовті» 
посіли лише сьоме місце, маю-

чи доволі скромний показник 
«закинутих та пропущених 
очок» — «+2».
 І хоч як дивувала капітан 
збірної України Аліна Ягупова 
баскетбольну спільноту своєю 
результативністю, для досяг-
нення стратегічної мети її пер-
сональних зусиль виявилося за-
мало.
 Як інформує пресслужба 
ФБУ, у шести матчах кваліфіка-

ції Ягупова заробила 153 очки, 
а це  25,5 бала за матч і кращий 
показник відбору в Європі. Так 
само Аліна стала кращим асис-
тентом континентального від-
бору, маючи в активі 8,3 пере-
дачі за гру.
 «Я задоволений грою та ре-
зультатом наших останніх мат-
чів. У них ми діяли як єдина 
команда», — зазначив голо-
вний тренер збірної України 

Срджан Радулович.
 Утім, за словами очільника 
«синьо-жовтих», стабільність 
та висока якість гри прийш-
ла до його підопічних із неве-
личким запізненням. Радуло-
вич наголошує, що на початку 
своєї роботи з жіночою збірною 
України, розпочинаючи відбір 
на ЧЄ-2021, йому довелося бу-
дувати нову команду. При цьо-
му свої корективи в підсумко-

вий результат внесла й епідемія 
коронавірусу, через яку одразу 
сім баскетболісток збірної зму-
шені були пропустити поєдин-
ки передостаннього відбірково-
го «вікна».
 «Я хочу подякувати керів-
ництву ФБУ, за те, що мені дові-
рили таку відповідальну робо-
ту. Спочатку був план провести 
зміну поколінь та попрацюва-
ти на майбутнє, дати шанс мо-
лодим гравчиням, у яких цьо-
го шансу в збірній раніше не 
було», — розповів Радулович.
 За словами чорногорського 
спеціаліста, одне з його голо-
вних завдань полягало в тому, 
аби уникнути сценарію, коли 
Ягупова забиває по 40 очок 
за гру, а команда програє. «В  
матчах проти Португалії та 
Фінляндії Аліна грала на ко-
манду і це відбивалося на ре-
зультаті», — зазначив Радуло-
вич. ■

Лідер збірної України Аліна Ягупова — краща за результативністю баскетболістка відбору на ЧЄ-2021.
Фото з сайта fbu.ua.
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БАСКЕТБОЛ

Не вистачило стабільності
Вітчизняні баскетболістки не пробилися до фінальної частини Євробаскету-2021

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Кваліфіка-
ція. Група G. Україна — Португалія 
— 87:58, Фінляндія — Україна — 
75:91»».
 Підсумкове становище: Бельгія 
— 6 перемог/0 поразок, «Україна — 
4/2, Португалія, Фінляндія — 1/5.

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

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

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -3…-8

 -3…-8

Північ -9…-14

 -3…-8

Центр -3…-8

 +2…-3

Схід +2…-3

 +2…-3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -1…+4

 +5…+10

 Мало хто з чоловіків уміє пра-
вильно подати руку жінці, яка вила-
зить iз погреба з мішком картоплі 
за плечима.

* * *
 — Розо Марківно, мені реко-
мендували вас як досвідченого пси-
хотерапевта.
 — А що вас турбує?
 — Осінь, нудьга, ні з ким випи-
ти хересу.
 — Називайте мене просто 
Роза, я побігла по штопор.

* * *
 — Фімо, ти чув, що Рабинови-
чу прописали сувору дієту?
 — Нарешті ми зможемо запро-
сити його в гості.

* * *
  Оголошення на Привозі: «Гро-
мадяни продавці, при обважуваннi 
майте рамки пристойності».

* * *
 Маленька дівчинка пішла пер-
ший раз у дитячий садок. Прихо-
дить увечері додому і каже:
 — Що ж ви, батьки, бреха-
ли мені про лелеку і капусту? Роз-
повісти, звідки я з’явилася на світ? 
А завтра я дізнаюся, як я туди пот-
рапила.

* * *
 Ти знаєш, Сьомо, був сьогодні 
на похоронi, ховали видатного полі-
тика і кришталево чесну людину.
 — Що, обох в одній могилі?

«Краще б я дояркою була!» — іноді, коли щось не ладилося у творчості, 

говорила Раїса Кириченко

По горизонталі:
 1. Іспанська національна розва-
га, проти якої виступають зоозахисни-
ки. 4. Американський науковець і ви-
нахідник, який отримав 1093 патен-
ти США та 1239 патентів інших країн. 
9. Дрібна нечиста сила. 10. Затич-
ка в бочці. 11. Американський штат 
у районі Великих Озер. 13. Запору-
ка миру. 14. Великий чоловічий пра-
вославний чи греко-католицький мо-
настир, що має особливе історичне 
та духовне значення. 15. Національ-
на українська скаутська організація. 
16. Індивідуальна особливість по-
ведінки, одягу, письма. 20. Місто на 
Донеччині, біля якого був збитий ма-
лайзійський «Боїнг» у липні 2014-го. 
22. Збірка географічних карт. 23. Ви-
хор страшної руйнівної сили, смерч. 
24. «Застав дурня молитися, то й ... 
розіб’є» (народна приказка). 26. «За-
проси мене у ... свої, хоч на мить, та 
запроси» (пісня Володимира Івасю-
ка). 27. Хвороба, що проявляється в 
нездатності говорити. 28. Легендар-
ний український актор, що переграв 
практично всіх генсеків та гетьманів.
 По вертикалі:
 1. Збірка поезій Тараса Шев-
ченка. 2. Сировина для виготовлен-
ня саке. 3. Країна, звідки родом Гам-
лет. 5. Глиняна огорожа в Середній 

Азії. 6. Нічний птах. 7. Дрібний під-
приємець у 1920-х роках у Радянсь-
кому Союзі. 8. Різке загострення про-
тиріч, коли попередній порядок речей 
нікого вже не влаштовує. 11. Висо-
ка башта при мечеті, з якої муедзин 
скликає мусульман на молитву. 12. 
Жіноча прикраса на шию. 17. Очіль-
ник СРСР, що став символом крива-
вих репресій та знищення власного 
народу, з якого в Росії роблять свято-
го. 18. Страхувальний канат для акро-
батів у цирку. 19. Філософська кате-
горія, яку шукають у вині. 21. Атрибут 
школяра. 22. Прихильник якоїсь ідеї. 
25. Мисливський пес з трагічною до-
лею із повісті Гаврила Троєпольсько-
го. 26. Традиційна перша страва. ■

Кросворд №9
від 3 лютого

Дара ГАВАРРА

 Молода, але дуже талановита 
і, що там казати, фартова (адже 
в 28 років стала власницею «Ос-
кара» за найкращу жіночу роль 
у супероскароносному фільмі 
«Ла-Ла-Ленд», а два роки пото-
му — номінанткою на ту ж таки 
нагороду у стрічці «Фаворитка») 
актриса Емма Стоун розпочинає 
роботу в новому проєкті режисе-
ра «Фаворитки» Йоргоса Ланті-
моса — фільмі «Бідолашки» за 
романом шотландського пись-
менника Аласдера Грея «Бід-
ні-нещасні». До слова, до зні-
мальної команди картини при-
єднається і сценарист вищезга-
даного фільму Тоні Макнамара. 
До зйомок група візьметься вже 
восени цього року, а поки трива-
ють підготовчі роботи.
 Відомо, що Емма Стоун зіграє 
у новому фільмі головну роль — 
леді Белли Бакстер, яка накла-
де на себе руки через знущання 
чоловіка-тирана. Героїня стає 
жінкою-Франкенштейном після 
того, як їй замінили мозок на мо-

зок дитини, яку вона носи-
ла. Що характерно, режисе-
ри часто вибирають акт-
рису на ролі жінок, 
які роблять жахливі 
речі, але при цьому 
викликають до себе 
якщо й не симпатію, 
то бодай жалість. На-
справді ж мила і весе-
ла провінціалка Емма 
Стоун — скромна інт-
ровертка, яка навіть не 
веде власну сторінку в 
«Інстаграмі», як це зазви-
чай роблять усі зірки.
 Відтермінування зйомок 
аж на осінь, швидше за все, 
пов’язане не лише з підготов-
чими роботами чи пандемією. 
Пані Стоун минулого року 
вийшла заміж за режисера по-
пулярного телешоу «Суботньо-
го вечора в прямому ефірі» Дей-
ва Маккері, а вже на початку 
цього року пройшла чутка, що 
актриса вагітна. Тож до осені 
в сім’ї Маккері—Стоун слід 
чекати поповнення. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, чим закінчиться невиму-
шена вечірка, не міг передбачи-
ти ні мешканець Маямі, ні його 
друг. Молодики відпочивали в од-
ному з ресторанів курортного міс-
та, коли до них підійшли дві жін-
ки з метою познайомитися. Ком-
панія весело і приємно провела 
вечір у закладі, а потім Вітас Чан-
сао (так звати героя пригоди) за-
просив нових знайомих «закріпи-
ти» знайомство вже у нього вдома. 
Мабуть, Вітаса в дитинстві батьки 
не вчили, що незнайомих чи мало-
знайомих людей не варто впуска-
ти одразу в свою оселю, тому весе-
ла пригода завершилася для ньо-
го не так оптимістично. На ранок 
чоловік зрозумів, що, швидше за 
все, нові приятельки підсипали 

йому в напій наркотичну речови-
ну, після чого він заснув чи «від-
ключився», а коли прокинувся, 
то виявив пропажу цінних речей 
— золотого «Ролекса» та... двох 
іграшкових мавпочок.
 Останні предмети в поліції 
навряд чи назвали б цінними 
у порівнянні з дорогим швей-
царським годинником, вартість 
якого 125 тисяч доларів. Про-
те саме за мавпочками найбіль-
ше побивався пан Чансао. З його 

слів, одну з них йому подарувала 
колишня кохана і він дуже доро-
жить нею як пам’яттю про ті сто-
сунки. Друга ж іграшка належала 
його родині понад двадцять років, 
тож Вітасу вона дорога як сімейна 
реліквія.
 Якщо годинник можна придба-
ти, то сімейні цінності — ні. Тому 
пан Чансао запропонував випла-
тити 5 тисяч доларів тому, хто по-
верне таких дорогих його серцю 
іграшкових мавпенят. ■

10 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, снiг. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -9...-11, удень -4...-6.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий мокрий снiг. Славсь-
ке: вночi -6...-8, удень -4...-6. Яремче: вночi -1...-3, удень 
-1...+1. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +2...+4. Рахiв: уночi 
+2...+4, удень +2...+4.

8 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
10 см, Стрий — 5 см, Славське — 6 см, Плай — 50 см, 
Мiжгiр’я — 2 см, Рахiв —  6 см, Долина — 5 см, Івано-
Франкiвськ — 8 см, Яремче — 18 см, Коломия — 17 см, 
Пожежевська — 84 см.

«БАРТЕР»

Сімейні реліквії безцінні
Навіть якщо це іграшкові мавпочки

■

Емма Стоун.❙

СІНЕМА

Прекрасне чудовисько
Емма Стоун зіграє Франкенштейна

■

Шістнадцять років тому, 9 лютого, зупинилося 
серце народної артистки України, яку називали 
Берегинею української пісні
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