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Через плутанину в 

законодавстві східні 

регіони можуть 

залишитися без 

україномовного радіо

Кулінарна подорож до Польщі

стор. 4»

або Віктор Ющенко — 

державний муж і красива 

шляхетна людина

Скуштувати журек, посмакувати 

осципком, навчитись випікати 

традиційний пряник, або Чому 

знайомство з польською кухнею 

стане смачною пригодою для 

мандрівників-гурманів

Фото з сайта 24tv.ua.❙

Бог — не без милості, 
козак — не без долі,

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,008 грн 

1 € = 33,709 грн

1 рос. руб. = 0,367 грн

Спіраль бездарного 
авторитаризму

Президент 
Зеленський 
повнiстю 
контролює 
i законодавчу, 
i виконавчу, 
i судову 
влади, 
i силовий 
блок
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«Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році». Джон Кірбі
речник Пентагону

УКРАЇНА МОЛОДА

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Купіть Приват... 
і Беню на додачу
 «ПриватБанк незабаром буде 
виставлений на продаж», — 
заявив голова НБУ 
Кирило Шевченко
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Два інтригуючі слова однозначно мають збудити ці-
кавість українського сусільства. Слово «ПриватБанк», бо 
ця фінансова установа займає 20% українського банківсь-
кого ринку, обслуговує половину українських пенсіонерів 
та без зупинки впроваджує все нові та нові інновації. Та 
слово «незабаром»: адже в прийнятій стратегії розвитку 
державних банків у 2018 році зазначалося, що в середині 
2022-го Україна мала б продати 100% акцій ПриватБан-
ку міжнародному інвестору. Але у вересні 2020 року уряд 
знову змінив стратегію. До кінця 2025 року «держава має 
на меті вийти з капіталу ПриватБанку». Тож «незабаром» 
— це в наступному році чи в 2025-му? Експертна спільно-
та від такої заяви зніяковіла... І промовчала. «Ми споді-
ваємося, що міжнародні банківські групи отримають час-
тку в українських державних банках», — зауважив пан 
Шевченко. Але будемо відвертими: на сьогодні інвесторів, 
які при здоровому глузді бажають купити ПриватБанк, — 
катма. І їх не буде, допоки не вирішено два питання: яс-
ності у численних судових позовах з ексвласником банку 
Ігорем Коломойським та величезного (у 200 млрд грн) пор-
тфеля NPL, так званих «поганих кредитів», які структу-
ри пана Коломойського залишили державі.
 У грудні 2016-го держава націоналізувала Приват-
Банк — найбільший приватний банк України. Для його 
підтримки Україна витратила сумарно 155,3 млрд грн у 
формі капіталізаційних процентних ОВДП. Судове про-
тистояння держави з колишніми власниками Привату 
Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим триває 
донині, але, що цікаво, вирішальне засідання Лондонсь-
кого суду, де питання фінансових претензій до пана Коло-
мойського на сьогодні складає понад $3 млрд, очікується 
рівно через рік, у квітні 2022 року. Отже, виникає слуш-
не запитання: якщо, скажімо, потенційні інвестори захо-
чуть купити ПриватБанк, то численні  позови у Великій 
Британії, США, Україні, Ізраїлі та на Кіпрі мають діста-
тися їм як сумнівний, витратний «бонус» при купівлі? 
(Це щось на кшталт: не мала баба клопоту — купила по-
рося). 
 У ПриватБанку давно обговорюється ідея розділення 
банку на дві частини: роздрібний технологічний банк (або 
«хороший банк») планують продати інвестору, а «поганий 
банк», тобто установа з майже 200 млрд грн токсичних ак-
тивів ексвласників, має залишитися у держави і продов-
жувати судове протистояння з колишніми власниками. 
Відповідно, надходження від майбутнього «поганого бан-
ку» йтимуть не інвестору, а державі. На жаль, цей нюанс 
голова правління НБУ не коментує. Тому залишається не-
відомим, які будуть критерії відбору потенційних покуп-
ців ПриватБанку. «Зацікавити найпрестижніших міжна-
родних інвесторів» — це поки що ні про що. Занадто вели-
кий ризик отримати нового пана Коломойського. 
 Інвесторам пропонуватимуть лише прибуткові устано-
ви: чистий прибуток ПриватБанку за 2024 рік очікується 
в межах 15,8-19,3 млрд грн, Ощадбанку — 3-3,7 млрд грн, 
Укрексімбанку — 1,8-2,2 млрд грн, Укргазбанку (який на 
цей момент уже має бути приватним) — 1,6-2 млрд грн. 
«Наявність чи відсутність покупця — питання ціни та ба-
жання продавця укласти угоду і підготувати банк до про-
дажу. Але це не стосується Привату», — вважає Марія 
Репко, заступник директора Центру економічної страте-
гії. «Попиту немає. Немає тих, хто хотів би купити При-
ватБанк або будь-який інший великий банк в Україні», — 
пояснює аналітик Сергій Фурса.  Навіть незважаючи на 
те, що у ПриватБанку є величезний плюс: його, на відмі-
ну від інших фінустанов, не включали так сильно в систе-
му взаємодії державних банків iз державними компанія-
ми, з бюджетом, коли банк непрямо слугує джерелом пе-
рекриття бюджетного дефіциту. 
 Після 2007 року в Україну не зайшов жоден великий 
інвестор, а міжнародні банківські групи, які увійшли на 
український ринок у попередні роки, після двох наступ-
них криз шукали можливість «утекти» з нашої країни. В 
таких умовах держава дуже довго шукатиме ризикових 
інвесторів для ПриватБанку чи Ощадбанку серед амери-
канських, європейських та азійських банків. А без  від-
повідної підготовки та «розлучення» з Коломойським 
ПриватБанк має шанс iще довго залишатись у державній 
власності. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Чорний список за-
гиблих на сході Украї-
ни поповнився 18 квітня 
— у цей день поліг боєць 
128-ї окремої гірничо-
штурмової бригади гру-
зин Давід Шартава. Із 
росіянами почав воюва-
ти ще у 2008-му, оборо-
няючи свою батьківщи-
ну, а з 2016 року у складі 
Грузинського легіону за-
хищав Україну. Коман-
дир Грузинського легіо-
ну Мамука Мамулашвілі 
каже, що Давид був на-
прочуд відважним бій-
цем, ніколи не боявся йти 
під кулі: «Не про кожного 
таке можна сказати, але 
Давид дійсно був відваж-
ною людиною. Протя-
гом трьох років він брав 
участь у всіх боях легіону. 
Зокрема й коли ми захоп-
лювали висоту в Дебаль-
цевому. Іще він був дуже 
веселим». Не так давно 
Давид уклав контракт із 
128-ю бригадою, оскіль-
ки бійців легіону розки-
дали по різних підрозді-
лах. У Грузії у Давида за-
лишилися два сини.
 Не вгамувалися росій-
сько-окупаційні війська 
й 19 квітня, продовжую-
чи вести обстріли позицій 
українських захисників, 
яких планують у подаль-
шому звинуватити в пору-
шенні режиму припинен-
ня вогню. Упродовж доби 
понеділка було зафіксова-
но шість порушень з боку 
збройних формувань РФ.
 Так, неподалік Авдіїв-
ки ворог відкривав вогонь 
iз мінометів 120-го каліб-
ру, а біля селища Півден-
не — ще й з протитанко-

вих ракетних комплек-
сів, зенітних установок, 
гранатометів різних сис-
тем та великокаліберних 
кулеметів.
  Біля Майорська росій-
ські окупанти здійсни-
ли обстріли з мінометів 
82-го калібру, велико-
каліберних кулеметів та 
стрілецької зброї. На око-
лицi Пісків противник ви-
користав великокалібер-
ні кулемети, підствольні 
та станкові протитанкові 
гранатомети. 
 У районі населеного 
пункту Зайцеве росіяни 
провели дистанційне мі-
нування з ручних проти-
танкових гранатометів 
мінами ПОМ-2. Бойових 
втрат серед наших захис-
ників за минулу добу не-
має.
 Про дії збройних фор-
мувань РФ повідомлено 
представників ОБСЄ че-
рез Українську сторону 
СЦКК.
 Станом на 7-му годи-
ну ранку 20 квітня з боку 
російсько-окупаційних 
військ зафіксовано одне 
порушення режиму при-
пинення вогню. Так, не-
подалік Золотого-4 ворог 
відкривав вогонь з грана-
тометів різних систем. 
 Офіцер ЗСУ Сегрій Не-
щадим повідомив у твiт-
терi про чергові втрати 
російсько-окупаційних 
військ на сході України. 
«Втрати орків 20.04.21 р. 
склали 2 особи: Безпово-
ротні (200) — 1 (1-6 омсп 
2 АК, небойовий, не 
виключено самогубство; 
1 — зі складу 4-ї омсбр 2 
АК, небойовий, усклад-
нення стану здоров’я піс-
ля інсульту). Крім того, 

за уточненою інформа-
цією, 18.04.2021 р. втра-
ти окупантів склали 3 
особи: санітарні (300) — 
3 (3 — 9 омсп 1 АК, не-
бойові, внаслідок підри-
ву на НВП)», — уточнив 
офіцер.
 Додамо, що речник 
Пентагону Джон Кірбі 
заявив: «Росія зосередила 
поблизу кордону з Украї-
ною більше військ, ніж у 
2014 році». Конкретне 
число він не назвав, але 
наголосив, що ситуація 
викликає серйозне зане-
покоєння. Кірбі також до-

дав, що заявлена Росією 
мета перебування військ 
— навчання — не вигля-
дає очевидною.
 Водночас після засі-
дання Ради міністрів ЄС 
голова європейської дип-
ломатії Жозеп Боррель 
повідомив, що Росія, за 
його даними, сконцент-
рувала 150 тисяч своїх 
військових на кордоні з 
Україною та в окуповано-
му Криму. Він наголосив, 
що ЄС збільшує диплома-
тичні зусилля для віднов-
лення української тери-
торіальної цілісності. ■

 У ПЦУ наголошують, що зброя, 
яку агресор беззаконно спрямовує 
проти українців,  обернеться гні-
вом Божим на його ж голову. ПЦУ 
застерiгає російську владу від во-
рожої агресії, а усіх офіційних і 
таємних найманців Кремля за-
кликала не брати участь у злочи-
нах своїх начальників. Із таким 
посланням звернулися у священ-
ному синоді ПЦУ до українсько-
го народу, людей доброї волі всьо-
го світу та владоможців Росії.
 «Ми не боїмося! — наша від-
повідь на цей черговий агресивний 
намір російської влади. «Душу й 
тіло ми положим за нашу свобо-
ду» — не просто речення з Гімну 
України. Це переконання — одна 
з ключових рис української полі-
тичної нації, виплекана від часів 
княжої Київської держави, утвер-
джена у визвольних змаганнях 
козацької доби та ХХ століття.
 Ми не потребуємо і не прагне-
мо чужого, український народ ба-
жає жити у мирі та порозумін-
ні з усіма, в першу чергу — з на-
шими історичними сусідами. Але 
ми не дозволимо знову накинути 
на нашу шию імперське ярмо, від 

якого український народ звільнив-
ся три десятиліття тому!» — гово-
риться, зокрема, у посланні ПЦУ.
 Саме так відреагували у ПЦУ 
на найбільше з часу початку не-
оголошеної війни Росії проти Ук-
раїни в 2014 р. скупчення біля на-
ших кордонів військ РФ. 
 «Тож доки ще не прийшло на 
вас остаточне покарання за невин-
но пролиту кров — зупиніться, 
покайтеся, загладьте свою прови-
ну припиненням війни та згодою 
на справедливий мир», — застері-
гають священники.
 Російських військовослужбов-
ців просять не виконувати злочин-
них наказів влади. Тим же, хто в 
Україні очікує на «прихід Путі-
на», нагадують про долю Юди Іс-

каріота — «не ставайте на шлях 
зради і прислужництва ворогу», 
— також сказано у посланні.
 Крім того, у відкритому листі 
від священного синоду додали: 
«Звертаємося до всіх наших вір-
них та до людей доброї волі із за-
кликом продовжити молитву про 
справедливий мир для України. 
Щодня ми підносимо в храмах 
прохання про захист Божий від 
нашестя чужинців, про допомогу 
нашим воїнам, які оберігають рід-
ну землю, про визволення понево-
лених. Дотепер ми бачили не раз 
милість Господню до українсько-
го народу — віримо, що й у ниніш-
ніх випробуваннях Бог не зали-
шить нас беззахисними проти аг-
ресії ворога». ■

З НАМИ БОГ

Ми не боїмося!
Православна церква України закликала Путіна 
покаятись і припинити агресію

■

НА ФРОНТІ

Іншого місця для військових 
навчань не знайшли
До українського кордону Москва продовжує стягувати збройні сили

■

Хоробрий грузинський воїн, який загинув за Україну.❙
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 На вiдмiну вiд елек-
тронних ЗМІ, друко-
ванi видання дуже до-
роговартiснi у вироб-
ництвi. Кожен номер 
газети — це папiр (iм-
портований, тому не-
дешевий), друк i до-
ставка Укрпоштою, на 
якi в останнi роки пос-
тiйно зростають цiни.
 «Україна молода» 
всi цi роки витримува-
ла конкуренцiю на га-
зетному ринку. Попри 
тягар збиткiв i мiзер-
нi зарплати спiвробiт-
никiв, намагалася не 
пiдвищувати перед-
платну i роздрiбну 
цiни, аби об’єктивна iн-
формацiя була доступ-
ною для читачiв. Пев-
не зростання вартостi 
за 2020-2021 роки — 
це збiльшення частки 
вiдрахувань Укрпоштi 
при тому, що до її робо-
ти з доставки видання 
— безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя 
перебуває в непросто-
му фiнансовому ста-
новищi. Тому звер-
таємось до всiх при-
хильникiв «України 
молодої» пiдтримати 
улюблену газету в силу 
своїх можливостей. 
Надто ми сподiваємо-
ся на український бiз-
нес.
 Зi свого боку, ми 

обiцяємо не просто чес-
ну журналiстику. Ми 
забезпечували i буде-
мо забезпечувати чита-
чiв об’єктивною iнфор-
мацiєю. Ми також ро-
битимемо  все можливе 
для відстоювання го-
ловних нацiональних 
цiнностей, утверджен-
ня реальної незалеж-
ності України в час, 
коли за сприяння вла-
ди промосковськi сили 
рвуться до реваншу.

 Банкiвськi реквiзити 
для перерахування кош-
тiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026
005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 
351005
Призначення платежу: 
благодiйний внесок на 
розвиток газети

АТ Комерційний банк 
«ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674

 Щиро вдячнi за пiд-
тримку!
 З повагою — редак-
тор Михайло Дорошенко 
і колектив «України мо-
лодої»

До наших читачiв

АУДИТ

Підрахували — 
просльозилися
Громада втратила 26,2 млн гривень 
через неефективне управління
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині ревізори провели державний фінансо-
вий аудит бюджету Ротмістрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади і встановили факти неефектив-
них управлінських рішень на суму 26,2 млн гривень.
 Як повідомили «УМ» в управлінні Північного офі-
су Держаудитслужби в Черкаській області, незважаю-
чи на те, що одним із основних джерел наповнення міс-
цевих бюджетів є платежі від використання земель, Рот-
містрівською ОТГ через неповну передачу в оренду, не-
перегляд чинних договорів оренди втрачено можливість 
отримати додатково доходи на суму 9,3 млн гривень.
 Також, наголошують ревізори, запровадження ставок 
податку на нерухоме майно нижче максимального рівня, 
визначеного податковим кодексом, позбавило громаду до-
даткових коштів на суму 0,5 млн гривень. Не було вико-
ристано й застосування розміру пайової участі на рівні 
10% загальної кошторисної вартості будівництва для не-
житлових будівель та споруд, що позбавило можливості 
отримати додаткових надходжень на загальну суму 0,9 
млн гривень.
 «Вжиття комплексу заходів з оптимізації мережі за-
кладів освіти дозволило б зменшити навантаження на 
видаткову частину бюджету об’єднаної територіальної 
громади та уникнути витрат на загальну суму близько 7 
млн гривень», — наголошують в управлінні Північного 
офісу Держаудитслужби в Черкаській області. 
 І додають, що планування та здійснення видатків зі 
стимулювання працівників, інших незахищених видат-
ків за наявності заборгованості з захищених витрат  при-
звели до зайвих витрат бюджетних коштів на суму 6,7 
млн гривень.
 «За результатами державного фінансового аудиту 
надані відповідні пропозиції, спрямовані на поліпшен-
ня ефективності використання бюджетних ресурсів і ко-
мунального майна територіальної громади, збільшення 
дохідної частини місцевого бюджету», — підсумовують 
в управлінні Північного офісу Держаудитслужби в Чер-
каській області. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У Сватовому на Лу-
ганщині недавно «за-
мовкло» радіо «Про-
мінь», а на Харківщині 
опинилися під загрозою 
закриття одразу дві ук-
раїномовні радіостан-
ції — «Балаклія ФМ» 
та «Радіо Ізюм». У роз-
пал інформаційно-пси-
хологічної війни, яку 
постійно веде проти Ук-
раїни сусідній агресор, 
ця новина з подачі На-
ціональної спілки жур-
налістів, природно, за-
цікавила членів РНБО. 
Там визнали сигнал 
медіаспільноти досить 
тривожним i переда-
ли «естафету» розгля-
ду документів до Міні-
стерства культури та ін-
формаційної політики, 
зобов’язавши чиновни-
ків «вжити необхідні 
заходи». 
 Наскільки ефектив-
ним виявиться увесь 
ланцюжок «державно-
го» реагування на про-
блему, покаже час. Але 
вже зараз очевидно, 

що без зміни законо-
давства, спрямованого 
на підтримку україно-
мовних радіостанцій, 
вони навряд чи «ви-
живуть» у східних ре-
гіонах. І справа тут не 
лише у фінансах. 
  На різних етапах 
адміністративно-тери-
торіальної реформи тут 
справді виникла юри-
дична колізія, оскіль-
ки ці редакції залиши-
лися без фінансової під-
тримки. Тобто сьогодні 
Національна суспільна 
телерадіокомпанія не 
може взяти на себе оп-
лату за трансляцію на 
передавачах комуналь-
них ТРК, бо їй не нале-
жать відповідні ліцензії. 
А місцеві бюджетні ор-
ганізації не мають пра-
ва, за законом, сплачу-
вати за щось третім осо-
бам. Як буде розв’язаний 
цей гордіїв вузол і чи 
розв’язуватиме його 
хтось узагалі, наразі теж 
невідомо. Але водночас 
стало зрозуміло, що ця 
проблема набагато глиб-
ша, ніж може здатися на 
перший погляд. 

 Рiч у тiм, що колиш-
ні керівники тепер уже 
ліквідованих районів, 
вочевидь, розуміли 
значення місцевих ЗМІ 
і доступу населення до 
сигналу незалежно-
го суспільного мовни-
ка, тому й вкладали бю-
джетні кошти в розбудо-
ву місцевого мовлення 
з частковою ретрансля-
цією «Суспільного». А 
ось недавно обрані ради 
ОТГ такої потреби чо-
мусь не бачать і готові 
«поховати» вкладені 
попередниками кошти 
у розбудову радіо. Пер-
шою тривожною ластів-
кою стало Сватове, де 
міська рада, прийняв-
ши з району комуналь-
ну радіостанцію, взяла 
її і просто ліквідувала. 
А ось у Балаклії місце-
ва ОТГ навіть не хоче 
брати собі на баланс ко-
мунальну ТРК колиш-
нього Балаклійського, 
а тепер уже Ізюмського 
району. Водночас тут 
охоче роблять ставку на 
приватні російськомов-
ні редакції, де постійно 
лунає попсова музика, 

передаються «прівєти» 
і вітання з днем наро-
дження. Схоже, такий 
веселенький контент 
місцевому начальству 
жодним чином не зава-
жає.
 Простежується у 
цій історії й політична 
складова. Рiч у тiм, що 
у східних регіонах піс-
ля останніх місцевих 
виборів до влади знову 
прийшли представни-
ки проросійської пар-
тії ОПЗЖ, після чого в 
україномовних редак-
цій і почалися пробле-
ми. Зокрема, директор 
«Балаклії ФМ» Юрій 
Лисенко повідомив, що 
саме представник цієї 
партії Віталій Костома-
ров на засіданні райра-
ди пропонував ліквіду-
вати конкуруюче кому-
нальне підприємство, 
оскільки сам володіє 
приватною медійною 
структурою «Дані-Теп-
лоцентр». Наразі його 
пропозиція не отрима-
ла підтримки, але бо-
ротьба триває вже біль-
ше трьох місяців. ■

Світлана МИЧКО

 Проєкт під назвою «Особ-
ливі» почала реалізовувати тер-
нопільська громадська організа-
ція «Бебіко» (повністю — «Центр 
сприяння дітям із синдромом Да-
уна «БебіКо», створена у вересні 
2010 року). Як повідомила керів-
ниця ГО та ініціаторка проєкту 
Ольга Гордієнко, його мета — со-
ціалізація та адаптація молодих 
людей з інвалідністю до спілку-
вання, перебування в людних 
місцях, спільного проведення 
дозвілля за допомогою та в суп-
роводі типової молоді. А назву 
та ідею організатори запозичили 
з відомого однойменного фран-
цузького фільму. В ході проєкту 
представники обласного благо-
дійного фонду «Майбутнє сиріт» 
та Тернопільського міського цен-
тру соціальних служб для дітей, 
сім’ї та молоді спільно проводи-
тимуть час із дітьми та підлітка-
ми із синдромом Дауна та аутиз-
мом, що допоможе їм краще зро-
зуміти потреби людей з інвалід-
ністю.
 «У програму входитимуть 
відвідини іподрому, аквапарку, 
боулінгу, спільне приготуван-
ня їжі, висаджування рослин, 
— розповідає Ольга Гордієнко. 
— Нам допомагатиме ініціатива 
«Веселі колеса». Зранку транс-
порт забиратиме волонтерів, піс-
ля цього вони заїжджатимуть за 
молоддю з інвалідністю, а вже 
потім усі разом відвідуватимуть 
попередньо сплановане місце доз-
вілля, обідатимуть, і так прохо-
дитиме їхній день. Поки що зуст-
річі відбуватимуться раз на тиж-
день. Ми лише вчимося разом 
комунікувати, звикаємо один до 
одного. Проте вже було проведе-
но спільну зустріч волонтерів та 
учасників проєкту Inclusibe Art, 
яка показала, що налагодження 
контакту між учасниками відбу-
вається дуже швидко». 

 Реалізатори проєкту прагнуть 
навчити тих, хто не перебуває в 
оточенні людей з інвалідністю, 
допомагати останнім, не нашко-
дивши їм, та співпрацювати ра-
зом. А для молоді з інвалідністю 
це буде допомога в адаптації, виз-

нання, призвичаювання до пере-
бування в громадських місцях. 
Наразі учасники проєкту працю-
ють десятьма парами — волонте-
ри та їхні підопічні. З фінансу-
ванням сприяє Тернопільська об-
ласна рада. ■

ДОБРА СПРАВА

Разом з особливими
У Тернополі реалізовують важливий проєкт 
для дітей та молоді

■

Під час відвідин теплиці.
Фото Ольги ГОРДІЄНКО.

❙
❙

МЕДІА ДЛЯ МАС

Суцільний «прівєт»
Через плутанину в законодавстві східні регіони можуть залишитися 
без україномовного радіо

■
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Ослабити опозиційного 
Порошенка 
 Але от сигнали та дії, що 
ініціюються в офiсі президента 
Зеленського, підводять до про-
тилежних висновків. 
 Наприклад, нещодавно вип-
ливла на поверхню ще одна інс-
трукція щодо того, якими мето-
дами з опонентами готові боро-
тись сьогоднішні можновладці. 
Глава офiсу президента Андрій 
Єрмак поставив лідеру кримсь-
ких татар, народному депута-
ту від «Європейської Солідар-
ності» Мустафі Джемілєву умо-
ву — питання кримських татар 
почнуть вирішуватися швидше, 
як тільки він вийде з партії Пет-
ра Порошенка.
 Розмова відбулась минуло-
го року. Про це Джемілєв нещо-
давно розповів у ефірі кримсь-
котатарського телеканала ATR. 
Ймовірно, саме з такою пози-
цією очільника ОП і пов’язані 
проблеми з фінансуванням зга-
даного телеканала. 
 Ми не говоримо зараз про 
моральність дій представників 
влади, бо то світоглядні питан-
ня і, вочевидь, iз подібними оп-
ціями там проблема. А те, що 
це дуже схоже на діяльність в 
інтересах ворога на державній 
службі, — з цим важко поспе-
речатись.
 Легендарний депутат iз Кри-
му пропозицію не підтримав. 
За словами Джемілєва, під час 
розмови з головою ОП також 
були присутні голова Меджлі-
су кримськотатарського на-
роду Рефат Чубаров і Рустем 
Умєров. 
 «Просто в порядку дискусії 
він висловив ідею, щоб з фрак-
цій вийшли не лише я, а й інші 
депутати — Ахтем Чийгоз (iз 
«Європейської Солідарності»), 
Рустем Умєров (iз фракції 
«Голос»), — і тоді питання, 
пов’язані з Кримом, у парла-
менті легше б вирішувались», 
— повідомив Джемілєв. 
 Рефат Чубаров порівняв сло-
ва Андрія Єрмака зі словами 
Сергія Льовочкіна, колишньо-
го керівника АП Віктора Яну-
ковича, який свого часу також 
ставив аналогічні неприйнятні 
умови для Мустафи Джемілєва.
 Ознаки авторитаризму не в 
кращому своєму прояві: розіг-
рати кримську карту в своїх 
інтересах і поставити кримсь-
ких моральних авторитетів та 
лідерів у ситуацію безвиході. 
Дуже знайомі прийоми. 
 Про те, що нинішній прези-
дент зможе впевнено почуватися 
лише за умови відсутності силь-
ної альтернативи, було зрозумі-

ло ще з самого початку. Особли-
во коли сформувався парламент 
імені ЗЕ. Президент привів у 
Раду монобільшість, установив-
ши таким чином президентську 
вертикаль. І його влада, за недо-
статньої інституалізації опози-
ції та залежності судової гілки 
влади, абсолютно нічим не об-
межується й автоматично стає 
авторитарною. 
 Президент Зеленський на-
разі повністю контролює і за-
конодавчу, і виконавчу, і судо-
ву влади, і силовий блок. 

Авторитаризм як шлях до 
економічного прориву?
 Подивимось на явище ав-
торитаризму під іншим кутом. 
Чому варто насправді сахатися 
авторитаризму? Особливо якщо 
досвід інших країн вказує — 
ні. Але за умови, що лідер краї-
ни чітко усвідомлює свою про-
ривну місію для країни. 
 Зокрема саме завдяки авто-
ритаризму Іспанія побудувала 
свою ринкову економіку, вда-
ло скористалася нею як інстру-
ментом і увійшла в 70-х роках 
минулого століття у двадцят-
ку розвинутих індустріальних 
країн. У 60-70-х роках світ заго-
ворив про серйозні успіхи в Ла-
тинській Америці та Південно-
Східній Азії. Тим часом майже 
у всіх цих країнах панували ав-
торитарні режими без наймен-
ших просувань до демократії. 
Серед фахівців утверджувалася 
думка, що авторитарний режим 
скоріше гарантує економічне 
зростання, ніж демократія без 
берегів. Знаний у тамтешньому 
світі соціолог, колишній прези-
дент Бразилії Фернанду Енрікі 
Кардозо казав, що демократія 
стала, швидше, екзотичною 
рослиною, аніж політичною мо-
деллю суспільства, з якою хоч-
не-хоч потрібно миритися. 
 Потім, у 80-х роках, вияви-
лось, що все ж таки в економіч-
но благополучних країнах де-
мократії проростають природ-
ним чином. Як виявилось і те, 
що ринкова економіка може за-
вести країну дуже далеко від 
демократії, бо вона сумісна аб-
солютно з усіма режимами. 
Висновок: демократія повин-
на визріти у масовій суспіль-
ній свідомості, це плід великої, 
важкої роботи й тривалого істо-
ричного досвіду. 
 Авторитарний лідер, яким 

би це видавалося дивним, має 
бути одержимим демократом 
і людиною біблейської моралі. 
Яку з цих двох іпостасей ми мо-
жемо швидко, без роздумів і 
впевнено приписати чинному 

президенту України? Питання 
риторичне. 
 У сучасній Україні таких 
політиків можна перерахувати 
на пальцях однієї руки. Лік по-
чинається з, на жаль, покійно-
го В’ячеслава Чорновола... 
 У плині політичного часу не 
буває так, щоб внутрішня логі-
ка історичної драматургії вима-
гала появи певної особи, а вона 
не виникала. З різних причин 
та обставин така персона може 
спізнюватись. Та з’ява її все 
одно відбудеться. 

Олігархічна специфіка 
українського президентства
 Але вітчизняний авторита-
ризм за своєю суттю може бути 
тільки специфічно українсь-
ким. У тих суспіль ствах, які на-
зиваються традиційними, які 
пройшли чи проходять фазу 
нормального капіталістично-
го розвитку, накопичення капі-
талу відбулося завдяки праці, у 

межах суспільної моралі. Одне 
із завдань авторитарного режи-
му — забезпечити простір функ-
ціонування капіталу. На теренах 
колишнього Радянського Союзу 
чесно заробленого капіталу (за 
незначним винятком) немає, він 
увесь кримінальний, отож, ук-
раїнський авторитаризм може 
бути тільки бандитським. 
 Причини та обставини в су-
часній Україні — надто склад-
ний, заплутаний клубок, що 
його ще тугіше зав’язала вій-
на з Росією. Часом складаєть-
ся враження, що наукова на-
ціональна еліта жахається цьо-
го клубка, як міфічної Горго-
ни, і відвертається від нього. І 
доки це відбувається, чужозем-
ні впливи агресорів через авто-
ритарний тиск своїх ставлени-
ків роблять свою чорну справу. 
Ми продовжуємо блукати у рід-
коголоссі спрощених міфоло-
гем, ми не знаємо, через що му-
симо пройти й скільки доклас-
ти зусиль, щоб стати справді єв-
ропейською державою. І, хоч як 
боляче це усвідомлювати, лише 
тепер нинішня війна починає 
очищати замулений зір. 
 Бо колишня радянська лю-
дина тривалий час плутала сво-

боду з волею, а звільнення від 
тоталітарних кайданів — як 
звільнення від усякої відпові-
дальності. 
 А тому є великі сумніви, що 
«повернення в береги» відбу-
деться добровільно й швидко, 
хай президент хоч сто указів ви-
дасть. Особливо ж не захочуть 
повертатись ті, хто посеред без-
ладдя та безправ’я робить вели-
кі гроші. 
 Закономірність, виведена 
відомим американським соціо-
логом та політологом Сейму-
ром Мартіном Ліпсет, очевид-
на: чим значніші успіхи нації 
в економіці, тим більше в неї 
шансів стати демократичною. І 
для того, щоб у суспільстві поча-
ли розвиватись справді демокра-
тичні процеси, потрібно хоч би 
десять років стабільного росту. 
 Однак не в нашій ситуації. 
Економічного дива не стало-
ся, і навряд чи ми станемо його 
свідками за Зевлади. Хоч як би 

цинічно це звучало, але ниніш-
нє агресивне осатаніння Мос-
кви щодо України працює на 
руку Зеленському, бо якщо світ 
напружився через це, то що вже 
говорити про українців. Зате 
відволікається увага від катас-
трофічного зростання цін на 
найнеобхідніші продукти хар-
чування та такого ж падіння 
рівня життя людей. Ще трохи 
такого господарювання ниніш-
ньої влади — і можна буде вво-
дити продуктові картки. Еконо-
міка розвалена, а країною керу-
ють олігархи. 
 І з огляду на всі успіш-
ні практики авторитаризму 
та поєднання, на перший пог-
ляд, непоєднуваних речей ви-
никає чимало сумнівів щодо 
того, чи достатньо у президен-
та Зеленського компетентностi 
для реального розвитку Украї-
ни, аби виправдати його жадіб-
ну тягу до авторитарності. 
 Кабінет Міністрів? Що він 
може ініціювати, окрім «хотє-
лок» Ахметова? А реформува-
ти? 
 До речі, найефективнішим і 
найбільш реформаторським се-
ред післяреволюційних урядів 
був, за оцінками VoxUkraine, 

уряд Арсенія Яценюка. 
 А сьогодні владу в країні от-
римали люди, які доти дуже 
мало розуміли, як працює, і го-
ловне — як має працювати сис-
тема державного управління в 
Україні. А без цього вичистити її 
від корупції, перебудувати, звес-
ти хоча б елементарні економіч-
ні рейки майже нереально.
 Тому рівень довіри навіть 
тієї значної маси наївних виб-
орців, котрі купились на видо-
вища, не може залишатися за-
високим нескінченно довго. Ра-
зом із рейтингом Зеленського 
поступово тане монобільшість 
у парламенті. 
 Отже, практично повністю 
керований Банковою Кабмін 
не може управляти країною та 
проводити реформи, тому що, 
по-перше, апріорі не може. А 
по-друге, складно це робити без 
парламентської підтримки, яка 
чим далі — все хиткіша. 
 І ми знову вийшли на виток 
спіралі, що може стати колом, 
замкненим низьким професій-
ним рівнем. 
 Чинний уряд останні пів року 
однiєю ногою на межі відставки. 
Президент бідкається про кадро-
вий голод у владі — лава запас-
них порожня. А залучити нових 
фахових управлінців на держав-
ні посади важко з різних причин. 
Одна з них — небажання про-
фесіоналів iще раз пов’язувати 
свою репутацію з чинною влад-
ною командою. З іншого боку, 
посадовці сьогоднішнього крою 
зазвичай не вітають поряд із со-
бою сильних, а тим більше силь-
ніших, партнерів. 
 Отже, країна стає заруч-
ником майже кожного нового 
президента, який прагне пере-
тягнути на себе всі важелі вла-
ди в Україні, а головне — ляль-
ководів, котрі міцно тримають 
його за «достоїнство». Що чіт-
ко було видно за Януковича, 
що, власне, прослідковується і 
тепер. 
 А тому питання, з якою ме-
тою: для проведення реформ і 
модернізації чи для створення 
власного авторитарного режи-
му? Також із розряду риторич-
них. 
 І що залишається? Позбав-
ляти опозицію права говорити 
аргументами та ослаблювати її 
розколами, інтригами та роз-
гойдуваннями ситуації всере-
дині опозиційного руху. 
 Але Петра ще не такі гойдал-
ки хитали. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Спіраль бездарного авторитаризму
Президент Зеленський повнiстю контролює i законодавчу, i виконавчу, i судову влади, i силовий блок

■

Занадто сліплять очі  президенту Зеленському софіти олігархів.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Не так давно думалося, що нам не загрожує ні диктатура авто-
ритарного, але талановитого керманича, ні авторитарний режим 
загалом. За десятиріччя незалежності у нас так і не проросла 
постать державного діяча, на авторитет якого беззастережно 
поставив український народ. У нас немає кандидата на непросту 
роль, яку на європейській сцені грали де Голль i Конрад Адена-
уер, на англійській — Черчилль, на американській — Рузвельт. 
Не найгірші політики ХХ століття.
Не загрожувала нам і досі тривала диктатура, бо претенденти на 
цю непросту роль виявилися маріонетками в лапах свого кримі-
нально-олігархічного оточення. Янукович спробував. І де він те-
пер? 
До певного часу не загрожував нам і військовий переворот. Бо до 
2014 року національний генералітет у розцяцькованих одностро-
ях був придатний хіба що до участі у кіномасовках та віддавати 
по-фельдфебельськи прямі клятви бути вірним «своєму прези-
денту».

Країна стає заручником майже кожного нового 
президента, який прагне перетягнути на себе всі 
важелі влади в Україні.
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Початок весни приносить на-
шим співвітчизникам не лише 
перші теплі дні і сподівання 
на літній відпочинок, а й зде-
шевлення продуктів харчу-
вання. Які взимку іноді б’ють 
цінові рекорди. Сьогоднішня 
весна не виняток, навіть поп-
ри незвично холодну як на 
цю пору року погоду. Втім ек-
сперти переконані, що сезон-
ні товари дешевшатимуть, 
навіть незважаючи на це. 

Стабільність до Великодня 
 Українські експерти пос-
пішили заспокоїти наших 
громадян: до Великодніх свят 
цінова ситуація на продук-
ти, на їхню думку, залиша-
тиметься стабільною. Пред-
ставники Спілки птахівни-
ків України підтвердили, що 
найближчого місяця збіль-
шення цін на яйця та м’ясо 
птиці не передбачається.
 В асоціації «Укрцукор» 
також заявили, що не існує 
жодних передумов для зро-
стання ціни на цукор. Адже, 
за їхнім твердженням, попит 
і пропозиція збалансовані, а 
тому не існує жодних підстав 
для коригування відпускної 
вартості товару. За повідом-
ленням пресслужби асоціа-
ції, гуртово-відпускні ціни 
складають 21,35-22 гривні 
за кілограм солодкого про-
дукту. Ще одна причина — 
очікування вже найближ-
чим часом імпорту до Украї-
ни 120 тисяч тонн цукру-сир-
цю для подальшої переробки 
на внутрішньому ринку. Та-
кож у деяких регіонах Украї-
ни гуртово-відпускна ціна на 
цукор уже знизилася.
 «За даними оперативно-
го моніторингу Державною 

службою статистики спожив-
чих цін на соціально значущі 
товари, спостерігається ста-
білізація цінової ситуації — 
підвищення цін зупинило-
ся і підстав для подальшого 
зростання не передбачаєть-
ся, — додали у Міністерстві 
економіки. — Також за ос-
танній тиждень зафіксовано 
зниження вартості окремих 
соціальних продуктів, зокре-
ма деяких видів хліба, круп, 
масла вершкового, яєць, ци-
булі, моркви та картоплі». 

Час міняти цінники 
 Тим часом експерти очіку-
ють уже найближчим часом 
здешевлення чотирьох кате-
горій продуктів харчування. 
Як повідомляють ЗМІ з поси-
ланням на старшого науково-
го співробітника ННЦ «Інсти-
тут аграрної економіки» Ігоря 
Сабія, йдеться про ранні овочі, 
але за умови, що уряд знову не 
запроваджуватиме обмежу-
вальні заходи на їх продаж 
безпосередньо виробниками, 
як це було в минулому році. 
 Очікує експерт і падіння 
вартості курячих яєць. На 

його думку, ціни впадуть че-
рез сезонне збільшення несу-
чості та за умови, що на ринку 
не виявиться ознак традицій-
ної «передпасхальної» кор-
поративної змови. Також має 
подешевшати молочна про-
дукція — внаслідок сезонно-
го збільшення надоїв. І, на-
решті, експерт також підтвер-
джує падіння вартості цук-
ру. 
 «Ціни на інші продукти 
харчування залежатимуть 
від обсягів вирощування 
сільськогосподарської про-
дукції нового врожаю, ціни 
на пально-мастильні матеріа-
ли, електроенергію, газ», — 
пояснив Ігор Сабій. 
 Ще один тренд до знижен-
ня — в Україні стрімко дешев-
шає картопля. Заступник ди-
ректора Інституту картоп-
лярства Микола Фурдига роз-
повів, із чим пов’язана така 
зміна вартості овоча: «Якщо 
його зберігати в сучасних схо-
вищах, то з’являються додат-
кові витрати, які «тягнуть» 
за собою вартість цього овоча. 
Тому сьогодні виробники по 
максимуму намагаються його 

реалізувати, адже розуміють, 
що до молодої картоплі ціна 
падатиме і стара картопя не 
зможе конкурувати з моло-
дою», — каже він і додає: вар-
тість знижуватиметься і на-
далі, приблизно на 30%. 
 За прогнозами експерта, 
вже в середині травня гурто-
ва ціна картоплі може склас-
ти 5 гривень, а реалізацій-
на — в межах 6 гривень. Ще 
однією причиною знижен-
ня цін на картоплю є високі 
запаси внаслідок зростання 
виробництва в минулому се-
зоні, а також тиск із боку ім-
порту картоплі з ЄС. Тож кар-
топля в Україні вже дешевша, 
ніж у минулому році, в серед-
ньому на 15-20% — залежно 
від сорту і регіону. Як пояс-
нюють експерти, наші вироб-
ники багато років орієнтува-
лися на виробництво обсягу, 
не думаючи про якість. Від-
так наша країна перетвори-
лася на одного з найбільших 
у світі імпортерів картоплі, 
хоч офіційно ми і входимо в 
трійку найбільших у світі ви-
робників картоплі, поступаю-
чись лише Китаю та Індії. ■

Вартість перших сезонних овочів уже починає знижуватися.
Фото з сайта sputnik.by.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Ціновий рекорд з 2014 року
 Подорожчання продуктів харчування, яке мину-
лого місяця було зафіксовано в Україні, — не наш 
особливий випадок, а міжнародний тренд. У біль-
шості країн харчі також дорожчали. Причому вже 
десятий місяць поспіль. 
 За повідомленням Продовольчої і сільсько-
господарської організації ООН, індекс цін на про-
довольство в березні виріс із лютого 2021 року на 
2,1%, досягнувши найвищого рівня з червня 2014 
року — 118,5 пункта. 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Фальш-молоко
 Молоко та молочні продукти, а особливо верш-
кове масло, є лідерами серед харчових продуктів, 
які найчастіше фальсифікують. «Наявність жирів 
немолочного походження — найпоширеніше пору-
шення при виробництві вершкового масла. На дру-
гому місці за типом порушень — невідповідність 
маркування», — йдеться у повідомленні пресслуж-
би Держпродспоживслужби.
 З початку нинішнього року фахівці Держпрод-
споживслужби провели 85 планових та 29 тис. 8 по-
запланових перевірок і вилучили з обігу понад 31 
тонну продуктів.
 Серед товарів, яких найбільше підробляють і 
яких, відповідно, найбільше вилучили: молоко та 
молочні продукти (понад 6 тонн); риба (4,7 т); м’ясо 
птиці (3,3 т); м’ясо та м’ясопродукти (понад 2 т). Та-
кож прийняли 49 рішень про призупинення обігу 
харчових продуктів. 

ПОКАЗНИК 

 Рай для геймерів
 Україна увійшла в число держав з найнижчою 
вартістю мобільного інтернету. За підрахунками ав-
торів дослідження, британської компанії Cable.co.uk, 
наша країна зайняла 31-ше місце серед 230 дослі-
джуваних, а середня вартість передачі 1 ГБ мобіль-
ного трафіку станом на лютий цього року склала 0,75 
долара. Аналітики вивчили 19 тарифних планів, се-
ред яких у найдорожчому гігабайт коштував 35,88 до-
лара, а в найдешевшому — 0,14 долара.
 У п’ятірку найдорожчих країн, з точки зору се-
редньої вартості 1 ГБ мобільних даних, входять Ек-
ваторіальна Гвінея (49,67 долара), Фолклендські 
острови (44,56 долара), острів Святої Єлени (39,87 
долара), Сан-Томе і Прінсіпі (30,97 долара) і Малаві 
(25,46 долара).
 «Подібність між цими п’ятьма країнами разю-
ча й очевидна», — зазначили автори дослідження. 
Чотири з п’яти розташовані в Африці на південь від 
Сахари, інша «четвірка» — це острівні держави.
 П’ятьма країнами з найдешевшим мобільним ін-
тернетом стали Ізраїль (0,05 долара за 1 гігабайт), 
Киргизстан (0,15 долара), Фіджі (0,19 долара), 
Італія (0,27 долара) і Судан (0,27 долара).
 На відміну від найдорожчих, тільки Фіджі є ос-
тровом, і тільки Судан розташований в Африці на 
південь від Сахари. Крім цього, всі вони або містять 
відмінну оптоволоконну широкосмугову інфраструк-
туру, або, як у випадку Киргизстану, Фіджі та Суда-
ну, значною мірою покладаються на мобільні дані 
як на основний засіб підтримки зв’язку свого насе-
лення з іншим світом. 

■

■

■

Інф. «УМ» 

 Правління Національного банку ухва-
лило рішення підвищити облікову став-
ку до 7,5% річних. «Цей крок спрямова-
ний на поступове сповільнення інфляції 
в другому півріччі 2021 року та повернен-
ня її до 5% уже в першому півріччі 2022 
року», — повідомили в регуляторі.
 «У 1 кварталі 2021 року інфляція 
очікувано вийшла за межі цільового 
діапазону 5% плюс-мінус один відсо-
тковий пункт, але відхилилася від ньо-
го суттєвіше, ніж передбачалося про-
гнозом, під дією переважно тимчасових 
факторів», — заявив голова НБУ Кири-
ло Шевченко, додавши, що, за підсумка-
ми березня, зростання споживчих цін у 
річному вимірі прискорилося до 8,5%, а 
базова інфляція — до 5,9%.
 «Динаміка показників перевищила 
прогноз Національного банку України, 
опублікований в Інфляційному звіті за 
січень 2021 року. З одного боку, стрім-
ке прискорення інфляції зумовлювало-
ся здебільшого тимчасовими чинника-
ми — зростанням світових цін на продо-
вольство та енергоносії. Пожвавлення 
глобальної економіки та ефекти від гір-
ших урожаїв і далі підштовхували ціни 

вгору. Значний вплив також мала низь-
ка база порівняння, — продовжив Шев-
ченко. — З іншого боку,  фундаменталь-
ний інфляційний тиск посилювався че-
рез подальше зростання споживчого по-
питу, зокрема за рахунок підвищення 
зарплат. Роздрібний товарооборот ста-
більно перевищував докризові рівні. У 
лютому він був на 5,6% більшим, ніж 
в аналогічному місяці минулого року. 
Унаслідок подорожчання товарів що-
денного вжитку інфляційні очікування 
залишаються підвищеними».
 Відтак через стрімке відновлення сві-
тової економіки та посилення інфляцій-
ного тиску Національний банк України 
переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% 
у 2021 році, але очікує її повернення до 
цілі 5% у першому півріччі 2022 року та 
подальшу стабілізацію на цьому рівні.
 Пік інфляційного сплеску, за даними 

Нацбанку, припаде на III квартал 2021 
року. Проте надходження на ринки ново-
го врожаю, вичерпання ефекту від низької 
бази порівняння для окремих товарів, а 
також підвищення облікової ставки НБУ 
поступово розвернуть інфляційну динамі-
ку у протилежний бік. «Восени інфляція 
почне знижуватися та повернеться до ці-
льового діапазону 5% в першому півріччі 
2022 року, де й залишатиметься надалі», 
— наголосили в регуляторі. Втім, про-
гноз НБУ передбачає збереження обліко-
вої ставки на рівні 7,5% до кінця року.
 «Національний банк України готовий 
і надалі продовжувати цикл підвищен-
ня облікової ставки до рівня, який забез-
печить повернення інфляції до цілі 5% у 
першому півріччі 2022 року», — додали в 
НБУ.
 Як відомо, зміна облікової ставки є 
важливим сигналом для визначення бан-

ками процентних ставок за вкладами і 
позиками. Вона впливає на вартість кре-
дитів, що надаються Нацбанком комерцій-
ним банкам. Чим вона вища, тим дорожче 
обходяться банкам позики рефінансуван-
ня, тим дорожче вони пропонують власні 
кредити, тим менше позичальників офор-
мляють позики.
 Утім це вимушений крок, адже коли 
інфляція та ризики макроекономічної 
нестабільності в країні посилюються, цен-
тральний банк повинен ужити заходів для 
стабілізації. Тоді НБУ підвищує обліко-
ву ставку та проводить жорстку монетар-
ну політику. Це означає, що кредитува-
ти вже ризикованіше, тому ціна на гроші 
в економіці зростає. І навпаки, при змен-
шенні інфляції та поліпшенні макроеко-
номічної ситуації облікова ставка зазви-
чай знижується і це спричиняє поступове 
здешевлення депозитів та кредитів. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Дорожчі кредити, вигідніші депозити
НБУ вирішив підвищити вартість грошей, щоб знизити показник інфляції

■

НАШІ ГРОШІ 

Перелік до зниження 
В Україні очікують 
зниження цін на 
низку продуктів 
харчування: сезонні 
овочі, цукор, яйця

■
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Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, 
учасник Другої світової війни

Неначе праведних дітей,
Господь любив отих людей,
Послав на землю їм пророка...
...І лукаві
Господнюю святую славу
Розтлили...Омерзились! 
І праведно Господь великий 
Вомісто кроткого пророка...
Царя вам повелів подать.

Тарас Шевченко, «Пророк». 

Здавалося... Після могутнього 
відродження нації, яке розпо-
чалося після Помаранчевої ре-
волюції 2004 року, Україна на-
решті, стане такою, як про неї 
мріяли багато століть патріоти. 
Та незабаром після Ющенка 
«лукавії» обирають у президен-
ти Януковича, а після Порошен-
ка — Зеленського.
Віктор Ющенко. Один із шести 
найкращих банкірів світу, про-
вів, як писала преса, гросмейс-
терську грошову реформу, був 
найуспішнішим і найефектив-
нішим менеджером як прем’єр-
міністр і згодом як президент 
України. У результаті діяльності 
його та команди було підвище-
но зарплати, пенсії, пішов потік 
інвестицій, різко зріс валовий 
внутрішній продукт, збільшився 
золотовалютний запас держа-
ви, громадяни України закупили 
сотні тисяч автомобілів, будува-
ли дороги. 
Віктора Андрійовича вперше 
зблизька я побачив у 2002 році 
на вечорі у філармонії, коли 
вшановували пам’ять Анатолія 
Солов’яненка, якого не стало у 
році двотисячному. Моє місце 
було у четвертому ряду, повз 
мене проходить Віктор Андрі-
йович і сідає в ряду сьомому. 
Подумки відзначаю: високий і 
дуже красивий. 
Миттєво пригадалися «Роз-
повіді про неспокій» Юрія Смо-
лича та його спогади про Дов-
женка: «Сашко був красень. І 
любив гарних красивих людей. 
За красу він багато прощав, міг 
простити якусь ваду у характері. 
До красивих зразу розкривався 
душею і скоріше вірив красивій 
людині».
Красу людську неможливо 
створити штучно, зате «злії 
люди» дуже швидко можуть її 
спотворити... 

Коли є доля, буде і воля
 Отруєння Ющенка. Скіль-
ки пліток та нісенітниць було 
придумано навколо цього! Дрі-
мучо–дикий обиватель відки-
дав висновки медицини і реми-
гав жуйку, яку йому підкинули 
московські спецслужби.
 А ось іще про одне отруєн-
ня. Одного разу ми сиділи з кі-
норежисером Юрієм Іллєн-
ком у кав’ярні. Я запропону-
вав випити «по чарці». На моє 
здивування, Юрій Герасимо-
вич категорично відмовився. 
Про причину відмови він напи-
сав у своїй «Доповідній апосто-
лові Петру»: «На банкеті в Ака-
демії мистецтв України хлюп-
нули мені в чарку з коньяком 
клофелінчику, і я практично 
вмер тоді в корчах. Як і Ющен-
ко, я знаю, хто це зробив, і, як 
і Ющенко, боюся назвати іме-
на».
 Відзначаючи сприяння 
Ющенка розвитку мистецтв та 
відновленню історичної пам’яті 
українців, Юрій Герасимо-
вич говорив про те, про що на-
писав і в своїй книзі: «Якби не 
його добра воля, не було б філь-
му «Молитва про гетьмана Ма-
зепу» і «Доповідної апостолові 
Петрові» не було б, бо я сконав 

би з голоду і безробіття».
 Ми говорили про те, що 
завдяки Ющенку відновив-
ся Батурин, а вдячні жителі 
гетьманської столиці одну з ву-
лиць міста назвали його іменем, 
наново створено музей Богда-
на Хмельницького в Чигирині 
та Суботові, побудовано Музей 
пам’яті жертв Голодомору в 
Києві.
 Цінуючи високе мистецтво 
та знаходячи в ньому спокій, 
Віктор Андрійович 22 листопа-
да 2004 року, коли голова ЦВК 
«Підрахуй» оголосив про пере-
могу Януковича і народ вий-
шов на Майдан, у той вечір Вік-
тор Ющенко прийшов у філар-
монію послухати Анатолія Па-
ламаренка.
  А помаранчевий Майдан у 
ці дні вирував, кипів пристрас-
тями, зі сцени Майдану луна-
ли полум’яні промови, Ана-
толій Паламаренко доносив ак-
туальне на всі часи Шевченкове 
«Обнімітеся ж, брати мої, молю 
вас, благаю!». І Майдан відпові-
дав Майстру сотнями тисяч го-
лосів: «Разом нас багато, нас не 
подолати!». І над усім тим люд-
ським морем присутніх на Май-
дані красивих людей майоріли 
помаранчеві прапори з крила-
тим гаслом «ТАК!». Та коли на 
трибуні з’являвся Віктор Анд-
рійович, Майдан гримів стоти-
сячними голосами: «Ющенко! 
Ющенко!».
  На тій зустрічі я сказав 
Юрію Герасимовичу, як був 
приємно здивований тим , що у 
своїй «Доповідній» він відобра-
зив подію, яка відбулася у міс-
течку Широкому, що на Дніпро-
петровщині, де проживали мої 
батьки. «Ти розповів мені фан-
тастичну історію, і я не міг її не 
записать», — відповів Юрій Ге-
расимович.
  А було ось як. У містечко 
Широке у грудні 1919 року при-
йшли червоні ордино–московсь-

кі окупанти і зразу ж почали ви-
являти і на місці розстрілюва-
ти широчан, які зі зброєю в ру-
ках захищали Україну. Одним 
із таких хлопців, що потрапили 
до рук карателів, був друг мого 
батька Іван. Хлопцю зв’язали 
руки, кинули в сани, поруч сіли 
двоє озброєних москалів із кри-
вавою зіркою на лобі та рогом на 
голові («асвабадітєлі» носили 
так звані «будьоновки», і носій 
такого головного убору більше 
нагадував Сатану, аніж люди-
ну), і поїхали до місця страти.
  «Вот, хахол, шлепнем сей-
час тебя, и будет тебе и твоя 
мова, и твоя Украина, а мы не-
сем всему миру русскую куль-
туру, русский мир!».
 І така думка окупантів не 
була безпідставною. Десь у той 
час у Москві проходив конгрес 
Комінтерну (єдиної, як зазна-
чає «Малая советская энцикло-
педия», світової комуністичної 
партії, в програмі якої було за-

писано «диктатура пролетариа-
та в СССР и международная со-
циалистическая революция»). 
Голова Комінтерну Григорій 
Зінов’єв (справжнє ім’я — Ов-
сей-Гершен Ааронович Радо-
мисльський (Апфельбаум) за-
явив тоді: «Скоро во всем мире 
будет установлена советская 
власть, и товарищ Ленин будет 
председателем Совета народ-
ных комиссаров всего мира!». 
«Мы на горе всем буржуям ми-
ровой пожар раздуем, мировой 
пожар крови», — так характе-
ризував мету «Великого Октяб-
ря» Олександр Блок.
  Принагідно зазначу. Хто 
хоче побачити зображення 
«асвабадітєля», хай відвідає 
краєзнавчий музей у Боярці 
(колись музей Островського, 
який, між іншим, ніколи в Бо-
ярці не був), там на подвір’ї му-
зею ще й досі бовваніє потвор-
на скульптура рогатого сата-
ни-будьонівця, який свого часу 
нищив нашу Україну. Коли я 
слухаю аргументи від деяких 
боярчан, що, мовляв, Корча-
гін— Островський — то є історія 
і її не треба чіпати, мені це нага-
дує (я читав про це, здається, у 
Герцена) російських кріпаків, 
які після звільнення із рабства 
журилися: «Как же мы без ба-
рина теперь жить-то будем?» Це 
як у Евгенія Євтушенка: «Кто 
в клетке зачат, по клетке пла-
чет». 
  У 30-х роках у Москві за 
наказом Сталіна було зруйно-
вано головний храм Російсь-
кої православної церкви — со-
бор Христа Спасителя, і на його 
місці планувалось побудувати 
Дом совєтов, у якому для кож-
ної країни, включаючи країни 
Азії, Африки, Америки та Авс-
тралії, в яких у результаті «ми-
ровой революции» (читай сві-
тового панування монголо-мос-
ковської Орди) була б встанов-
лена «советская власть», мала 

бути кімната для уряду, який 
мав підкорятися головному 
уряду в Москві. А на вершині 
«дворца» мала височіти стомет-
рова статуя «аснаватєля міраво-
ва камуністічєскава гасударс-
тва» Леніна. Уже було закладе-
но фундамент монстра-будівлі, 
але коли почалася війна і ні-
мецькі війська ледь не розгро-
мили Орду, Сталін наказав зни-
щити фундамент, а на його міс-
ці було влаштовано басейн для 
літнього і зимового купання. 
Пізніше, після краху СРСР, у 
90-х роках минулого століття 
на тому ж місці за старою на-
звою побудували новий храм, 
звідки московські патріархи 
продовжують розповсюджува-
ти по всьому світу ідеї «трєтєва 
міра». 
 Але повернімося до подій у 
Широкому 1919 року.
  «Мені стало якось ніби бай-
дуже, — розповідав батькові 
Іван, — і я відповів споконвіч-

ним нашим ворогам: «У нас в 
Україні кажуть: «Бог — не без 
милості, козак — не без долі!».
  Як тільки Іван те промовив, 
один із полозків саней потра-
пив у канаву, яка була занесе-
на снігом, сани перекинулися, 
руки в Івана розв’язалися, мос-
калі тим часом почали вовтузи-
тись у снігу, а Іван, миттєво ско-
риставшись моментом, чимдуж 
кинувся навтьоки. «Стой, мать-
перемать»! («В Рассее матом не 
ругаютца, на нем разгаварива-
ют!» — каже «рускій чєлавєк 
с широкай душой»). Та куди 
там! 
 Цю історію батько розповів 
мені десь у сімдесятих роках.
 — І що? — питаю батька. 
  — І досі живе! 
  Отже, Іван після «Бог не без 
милості...» прожив іще з пів 
 століття.
  Незабаром я замовив на Кро-
левецькій ткацькій фабриці два 
рушники з таким гаслом, один 
iз них я подарував Юрію Гера-
симовичу, він казав мені, що 
повісив той рушник у себе над 
ліжком на дачі в Прохорівці і 
кожного вечора перед сном чи-
тав напис на рушнику...

Пізнати минуле, зрозуміти 
сучасне і передбачити 
майбутнє
 Віктор Андрійович, на від-
міну від інших політиків, ніко-
ли не вживає словосполучення 
«народ України». Як наголо-
шує народний артист Анатолій 
Паламаренко, ніде в світі немає 
такого поняття, як, наприклад, 
народ Німеччини, народ Фран-
ції чи народ Америки. Є німець-

кий, французький, американсь-
кий народ, а не народ будь-якої 
країни. І тільки ми дозволили 
називати себе не українським 
народом, а народом, що прожи-
ває на певній території. І це дає 
підставу скоробагатькам, які 
раптово, обікравши українсь-
кий народ, стали мільйонерами 
та мільярдерами, та їх прихвос-
ням верещати з телепомийок: 
«Я хочу жить в этой стране (сло-
во Україна, як правило, не вжи-
вається), говорить на русском 
языке, и чтоб дети мои учились 
в русской школе!». І навіть зна-
ючи українську мову, ці люди 
виступають та спілкуються на 
«єзикє» Путіна і Жириновсько-
го. Ну не знають сердешні про 
те, що Біблейна енциклопедія 
гласить, що людина, яка не го-
ворить мовою корінного насе-
лення, є варвар, а українська 
— одна з найкращих мов світу, 
про що неодноразово говорив 
незаперечний авторитет у га-
лузі мов та мистецтв А. В. Лу-
начарський (до речі, етнічний 
єврей). 
 І саме про людей «какая раз-
ніца» ще декілька століть тому 
Леонардо да Вінчі сказав: «При-
рода дуже широко наділила лю-
дину органами почуттів та від-
чуттів. Але переважній біль-
шості людей (читай: сучасному 
виборцю, який складає 73 від-
сотки. — Авт.) ці органи зовсім 
не потрібні. Їм потрібні були би 
місце, куди їжа входить, і місце, 
звідки вона виходить. Бо живуть 
ці люди для того, щоб наповню-
вати нужники». Бо ж головний 
інтерес у житті після холодиль-
ника для них — «бабло».

Бог — не без милості, 
або Віктор Ющенко — державний муж і красива шляхетна людина

ПАТРІОТИ■

Римський імператор Калігула говорив: «Ми не тоді 
завоюємо народ, коли знищимо його армію, а тоді, 
коли напишемо йому історію і змусимо його повірити, 
що то його історія».

Віктор Ющенко був і залишається одним із творців української України. ❙
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 Віктор Ющенко чітко ро-
зуміє, що знання історії дає 
можливість пізнати минуле, 
зрозуміти сучасне і передбачи-
ти майбутнє. Недарма завойов-
ник багатьох народів, римсь-
кий імператор Калігула гово-
рив: «Ми не тоді завоюємо на-
род, коли знищимо його армію, 
а тоді, коли напишемо йому іс-
торію і змусимо його повірити, 
що то його історія» (Гай Све-
тоній, римський письменник, 
I ст. н.е.). Тому найпершим за-
вданням вітчизняних істориків 
від Шевченка, Грушевського, 
Яворницького і до Білінського 
було очищення нашої історії 
від «московської блекоти».
 Ющенко першим із прези-
дентів обґрунтовано підняв 
тему Голодомору як геноциду 
українського народу і, незва-
жаючи на шалений опір «п’ятої 
колони», керованої з Кремля, 
провів через Верховну Раду за-
кон про Голодомор як геноцид 
нації, посприяв тому, аби чи-
малий перелік країн визнав 
те явище геноцидом і, як гіт-
лерівська Німеччина була на-
звана винуватцем Голокосту, 
так сталінська Росія — вину-
ватцем Голодомору.
  Віктор Андрійович розумів, 
яке значення для самопова-
ги кожного українця і нації в 
цілому має оцінка звитяги та 
діяльності Української повс-
танської армії.
  Згадаємо, що про нашу 
доблесну УПА говорили, пи-
сали і ще й досі верещать про-
московські ЗМІ. «Бандити, те-
рористи...» Зрештою, те саме 
монголо-московська Орда та 
послужна їй «п’ята колона» 
в своїх телепомийках ще вчо-
ра говорила, а Москва і зараз 
говорить відверто негатив-
но про нашу армію, як УПА, 
так і нинішню. Їм не звика-
ти. Згадаємо «Царицю поміж 
шлюх та шлюху між цариць», 
як назвав Катерину II Бай-
рон, від якої смерділо на весь 
палац (хворіла на венеричні 
болячки). У московитів вона 
«Єкатєріна Вєлікая», яка пи-
сала у своєму маніфесті після 

зруйнування Запорозької Січі: 
«Нет теперь более Сечи Запо-
рожской в ее политическом 
уродстве, следовательно же и 
козаков сего имени».
 Ось так — кріпосна Росія-
орда, де людей продавали, за-
сікали на конюшнях до смер-
ті, вішали (як декабристів), за-
бивали різками і шпіцрутена-
ми (як солдатів), де скажений 
цар власноруч рубав голови 
своїм стрільцям, а свого влас-
ного сина власноруч піддавав 
смертельним мукам, така краї-
на була «правильною», а запо-
розькі козаки, які боронили 
волю свого народу і яких Маркс 
і Герцен називали шляхетними 
рицарями, у понятті Орди були 
«разбойнікі-вори». Згадаємо, 
відповідь Тараса Григоровича 
і курві-цариці, і її нинішнім 
послідовникам:
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб’є живе серце
За свою країну...
 Розуміючи та шануючи 
нашу історію, Віктор Андрі-
йович добився належного вша-
нування ветеранів УПА та 
присвоїв звання Героя Украї-
ни Степану Бандері та Рома-
ну Шухевичу (які через суд за 
президента-втікача Януковича 
було анульовано).

Українці незалежно від 
походження 
 Ющенко був і залишається 
одним із творців української 
України, де «врага не буде, су-
постата», країни, в якій кожен 
громадянин незалежно від ет-
нічного походження вважав би 
себе українцем російського, єв-
рейського чи іншого походжен-
ня. Як, наприклад, усі грома-
дяни США, незалежно від по-
ходження, вважають себе аме-
риканцями. 
 Журналіст Віталій Портни-
ков розповідає, що, коли пра-
цював у Москві, там у цей час 

познайомився зі знаменитим 
театральним режисером Рома-
ном Віктюком. «Він етнічний 
українець, а я — етнічний єв-
рей, — розповідає Віталій, — 
але нас здружила Україна!
  Юрій Щербак, голова Шев-
ченківського комітету попе-
реднього складу, відзначаю-
чи блискучу професійну майс-
терність та патріотизм Віталія 
Портникова, пропонував при-
своїти йому звання лауреата 
Шевченківської премії. Тоді не 
склалось. Гадаю, нинішній ко-
мітет на чолі з українцем бол-
гарського походження Юрієм 
Макаровим схвалить таке рі-
шення, а українець єврейсько-
го походження, президент Зе-
ленський його затвердить.
  Ще приклад. Українець 
російського походження Єв-
ген Покровський (1939—
2020) народився і виріс на 

Уралі, там закінчив політех-
нічний ін ститут, переїхав до 
Києва, захистив дисертацію, 
став тут доцентом політехніч-
ного ін ституту. Спостерігаю-
чи за розгулом «п’ятої коло-
ни» в Україні та шовіністич-
ною, відверто фашистською 
істерією в Росії, коли там захо-
дила мова про події в Україні, 
Євген полум’яно полемізував 
зі своїми земляками. А згодом 
він пішов до ректора КПІ і за-
явив, що віднині він буде чита-
ти лекції студентам з техніч-
них (!) дисциплін винятково 
українською мовою.
  Не сприймав перемогу Зе-
ленського на виборах, дорі-
кав українській інтелігенції 
за її пасивність під час вибор-
чої кампанії, сприймав те, що 
сталося в результаті прези-
дентських і парламентських ви-

борів, як особисту трагедію, а 
головним винуватцем трагедії 
своєї і держави в цілому вва-
жав «дурноголових телепнів 
— хохлів» (Ліна Костенко), які 
купилися на дешевенькі відо-
сики з телеканала Коломойсь-
кого. На відміну від своїх ко-
лег — викладачів політехніч-
ного інституту, зросійщених 
хохлів («какая разніца, на ка-
ком єзикє чітать лекції»), Єв-
ген був патріотом своєї країни!

Заїхав в історію на 
«кравчучці»
  Віктор Ющенко нажив 
собі немало опонентів, на-
віть iз числа колишніх друзів. 
Запам’яталося, як Юлія Капі-
тельман, у заміжжі Тимошен-
ко, — про яку у своїй книзі 
«Макуха» пише Дмитро Чобіт: 
«В Ізраїлі є документи, які під-
тверджують, що Юлія Володи-
мирівна є галахічною єврей-
кою», — у парламенті звелі-
ла своїй фракції заблокувати 
двері, у які мав зайти до зали 
Верховної Ради президент 
Ющенко зі щорічним послан-
ням до Ради. Тривалість висту-
пу — не більше сорока п’яти 
хвилин.
  «Немає часу слухати прези-
дента, нам треба приймати ан-
тикорупційні закони», — так 
недолуго хотіла замаскувати 
свій ганебний вчинок ця пані. 
А закони ці, до речі, і зараз ще 
так до кінця і не ухвалені.
  А ще був перший президент 
України, колишній секретар 
ЦК Компартії України Крав-
чук. Його найперші кроки, 
коли зароджувався Народний 
Рух, — це боротьба з ним.
  Запам’ятався Леонід Мака-
рович тим, що «допоміг» усім 
українцям, які мали якісь гро-
шові заощадження, позбутися 
їх і, як і Янукович, достроково, 
після трьох років перебування 
у президентському кріслі, поз-
бувся його, залишивши піс-
ля себе збіднілу країну та руко-

творний пам’ятник — «крав-
чучку». 
  У 2004 році у передвибор-
чій компанії Кравчук радив 
висунути від влади єдиного 
кандидата в президенти (Яну-
ковича) і перемогти у першо-
му турі на виборах. А коли пе-
реміг Ющенко, Кравчук разом 
з Медведчуком створив свою 
партію СДПУ(О), програмою 
якої було «НАТО-НІ! Держав-
ній російській мові — ТАК!», 
а на противагу гаслу партії 
«Наша Україна «ТАК!» — гас-
ло партії Медведчука-Кравчу-
ка— «НЕ ТАК!». Та це ще було 
не все. Мабуть, згадуючи своє 
вкрай невдале президентство 
та заздрячи шаленій популяр-
ності та успіху на президент-
ських виборах Ющенка, Крав-
чук та його «партія» носилися 
з ідеєю імпічменту Ющенку. 

Не вийшло, як не вийшло, на-
приклад, у 2019 році проштов-
хування леді Ю у президенти. 

У роки війни врятували 
бджоли
 Багато чого не відомо про 
особисте життя Віктора Анд-
рійовича. І певно, це непогано. 
Але є одне його захоплення, під 
час заняття яким він відпочи-
ває і яке широко відоме. Це — 
бджолярство.
 Мені це особливо імпонує, 
бо мій батько був професійним 
пасічником у колгоспі «3-й вирі-
шальний» Широківського райо-
ну. Як це сталося, пам’ятаю з 
його розповіді: «Одного разу 
йшла Єлька* (його дружина, 
моя мати) по саду і побачила 
рій бджіл, який сидів на де-
реві, хлюпнула на нього водою 
з пляшки, і рій упав у торбу». 
Далі, коли у батька з того рою 
розвелися бджоли і сім’я отри-
мала мед, батька послали від 
колгоспу на курси пасічників, 
він досить успішно давав лад 
вуликам iз бджолами як у кол-
госпі, так і у своєму господарс-
тві. А коли у 1944-45 рр. батько 
був в армії, у нас раптово здох-
ла корова. Для сільської ро-
дини, а для не зов сім здорової 
жінки з двома малими дітьми 
зокрема, то була трагедія. І нас 
виручили бджоли: мати прода-
ла частину меду, і ми купили 
нову корову.
 Пам’ятаю, як любив мій 
батько цих вічних трудівниць, 
які як рій не могли існувати без 
матки (так і громада, держава 
не можуть бути успішними без 
талановитого лідера!), як дбай-
ливо доглядав за ними, і не раз 
я чув від нього, що найкращий 
фізичний та душевний відпочи-
нок — бджоли. І бджоли — це 
те, що в моїй уяві ріднить мого 
батька і Віктора Андрійовича, 
як, мабуть, ріднить усіх бджо-
лярів світу.
 Дмитро Чобіт у своїй книзі 
«Макуха» ставить запитання: 
«Хто із сучасних відомих ук-
раїнських політиків може пох-
валитися своїм родоводом? 
Особисто я знаю лише одного 
— Віктора Ющенка: козацьке 
коріння його родинного дерева 
заглиблене аж у першу полови-
ну ХVII століття... Юлія Тимо-
шенко тут — діаметральна про-
тилежність». 
 Високоосвічений, благо-
родний (благородність, зазна-
чав Довженко, — це здатність 
сприймати Красу, красу приро-
ди, красу мистецтва, красу лю-
дини), Віктор Ющенко єдиний 
з усіх президентів України за-
значав, що найпотужнішим ва-
желем і точкою опори для ство-
рення сильної незалежної де-
ржави, як це зробили поляки, 
чехи, прибалти та інші народи, 
є створення нації.
 Ось на цій мажорній ноті 
мені і хочеться закінчити свою 
суто персональну оцінку та 
враження від діяльності й жит-
тя президента і красивої Люди-
ни з великої літери, патріота–
українця Віктора Андрійовича 
Ющенка. ■

 * ім’я Єлька було дуже поши-
рене на півдні України. Зокре-
ма, Олесь Гончар у своєму ро-
мані «Собор», який Папа Рим-
ський висунув на присвоєння 
автору Нобелівської премії, і 
кремлівській хунті-камарильї 
коштувало великих зусиль, 
щоб не допустити присвоєння 
тієї премії автору, а всередині 
країни влада організувала всі-
ляке цькування Олеся Терен-
тійовича, пише: «Проживає у 
селищі дівчина по імені Єлька-
Олена». 

козак — не без долі,

Третій президент у Батурині: колишню гетьманську столицю відроджено за його ініціативою. 
Фото НІКЗ «Гетьманська столиця». 

❙
❙

Кріпосна Росія-орда, де людей продавали, засікали 
на конюшнях до смерті, забивали різками і 
шпіцрутенами, була «правильною», а запорозькі 
козаки, які боронили волю свого народу, були 
«разбойнікі-вори».

ПАТРІОТИ■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

У понеділок Партія зелених ФРН оголо-
сила, що на посаду Ангели Меркель від 
них претендуватиме 40-річна Анналена 
Бербок. Пані Бербок буде першою за 40-
річну історію політсили жінкою, яку ви-
сувають на посаду канцлера, і, скоріш за 
все, буде єдиною жінкою у цих виборчих 
перегонах. «Зелені», яких колись роз-
глядали як хаотичну купу бородатих хіпі 
у сандалях, тепер, імовірно, увійдуть до 
наступного уряду, зазначає Бі-Бі-Сі.

Поки пани чубляться
 Оскільки правлячі консерватори за-
нурені у хаос сварок щодо свого кандида-
та та втрачають популярність у виборців 
через корупційні махінації при закупці 
захисник масок від коронавірусу мину-
лого року, Партія зелених може навіть 
стати найбільшою у новій коаліції. У та-
кому випадку Анналена Бербок буде на-
ступною канцлеркою Німеччини. Її вже 
порівнюють з молодими жінками-лідер-
ками Нової Зеландії чи Фінляндії. 
 Згідно з останнім опитуванням, «зе-
лені» мають 22% голосів, поступаючись 
лише консервативному блоку ХДС/ХСС 
Ангели Меркель. Підтримка консерва-
торів упала з понад 40% влітку, коли Ні-
меччина порівняно добре почувалась в 
умовах пандемії, до 29%. У деяких опиту-
ваннях консерватори набирають ще мен-
ше, випереджаючи «зелених» лише на 4-
5 відсотків. Лівоцентристська СДПН має 
в середньому 15-20%. Всі інші партії ма-
ють підтримку близько 10% або менше.
 Ситуацію для ХДС/ХСС погіршує те, 
що і так жахливі для них цифри опиту-
вань не враховують останні сварки кон-
серваторів щодо свого кандидата на по-
саду канцлера. Поки консервативні аль-
фа-самці були зайняті боротьбою за вла-
ду, «зелені» спокійно продовжували 
обирати свого кандидата на головну по-
саду. До офіційного рішення у понеді-
лок жодна інформація не просочилася у 
ЗМІ. Нове «зелене» керівництво створи-
ло залізну партійну дисципліну та жагу 
до влади, якою б пишався Бісмарк.

Фрау Бербок: критикиня Росії і 
противниця «Північного потоку-2» 
 Пані Бербок народилася в 1980 році 
в Нижній Саксонії. У юнацтві вона про-
фесійно займалася спортом та тричі за-
войовувала бронзу на національній пер-
шості зі стрибків на батуті. Універси-
тетську освіту Бербок отримала в Гам-

бурзі, де вивчала політологію та право, 
згодом вона також здобула диплом ма-
гістра міжнародного права в Лондонсь-
кій школі економіки. До партії Зеле-
них політикиня вступила в 2005 році, а 
з 2012 року є депутаткою Бундестагу. 
 Обрання Бербок канцлеркою було б 
чудовою новиною для України. У зовніш-
ній політиці Бербок має репутацію жорс-
ткої критикині дій Росії в Україні. Вона 
також виступає проти завершення будів-
ництва газопроводу «Північний потік-
2». «Цей газопровід протидіє геостра-
тегічним інтересам європейців, він чіт-
ко спрямований проти України, супере-
чить європейським цілям щодо захисту 
клімату і всім санкціям ЄС проти Росії, 
і тому це абсолютно фатальний проєкт», 
— сказала Бербок у лютому 2021 року в 

інтерв’ю телеканалу ARD. За рік до цьо-
го на полях Мюнхенської конференції з 
безпеки Бербок в інтерв’ю «Німецькій 
хвилі» висловилася за збереження сан-
кцій проти Росії через Україну. «Санк-
ції можуть бути послаблені тільки тоді, 
коли будуть зрушення в мирному про-
цесі», — сказала тоді Бербок.
 Знання і розуміння зовнішньої полі-
тики можуть стати у пригоді Бербок, на-
віть якщо вона стане не канцлеркою, а 
міністеркою закордонних справ, як сво-
го часу Йошка Фішер. Фішер, який у 
юності брав участь у вуличних сутичках 
iз поліцією, на посаді міністра довго за-
лишався найпопулярнішим німецьким 
політиком. У топ-10 найпопулярніших 
німецьких політиків станом на середину 
квітня Бербок — у середині списку. ■

КАНДИДАТИ

Анналена на місце Ангели 
Німецькі «зелені» висунули на посаду канцлера свою кандидатку 

■

Анналена Бербок.❙

Інна СТЕПАНЧУК

 Американська газета Post-
Gazette, що виходить у місті 
Піттсбург (штат Пенсиль-
ванія),  опублікувала розсліду-
вання про оборудки українсь-
кого олігарха Ігоря Коломой-
ського в США. Як зазначає 
видання, їхнім журналістам 
вдалося отримати сотні раніше 
закритих судових документів 

і заяв під присягою, вивчити 
федеральні звіти про безпеку 
на робочому місці та результа-
ти екологічних інспекцій. Та-
кож було опитано майже деся-
ток колишніх співробітників, 
які працювали на об’єктах, 
що належать Коломойському 
та його партнерам.
 У публікації зазначаєть-
ся, що в період з 2006-го по 
2016 роки Коломойський iз 

партнерами володів 13 ста-
леливарними заводами в різ-
них регіонах США та закри-
тим заводом Motorola з дво-
ма вертолітними майданчи-
ками. Ці підприємства були 
куплені за гроші, незаконно 
виведені з ПриватБанку в ре-
зультаті складної афери. Зок-
рема, як зазначає «Українсь-
ка правда», у 2008 році Коло-
мойський і партнери купили 
за 81 мільйон доларів стале-
ливарний завод на північно-
му заходi від Детройта, який 
колись виготовляв деталі для 
літаків під час Другої світо-
вої війни. Вони також купи-
ли за 16,5 мільйона доларів 
велику мережу стільниково-
го зв’язку в Іллінойсі. Через 
два роки вони придбали істо-
ричний хмарочос у Клівленді. 
Загалом у цьому місті, як за-
значає Post-Gazette, олігарху 
належать чотири офісні цен-
три та престижний готель на 
484 номери. Також олігарх 
мав нерухомість в інших ре-
гіонах США.
 Американський власник 

«заводів-пароходів» і за океа-
ном працював за українськи-
ми правилами. Як зазначає 
видання, на його підприємс-
твах був вкрай низький рівень 
дотримання техніки безпеки 
(через це робітники постійно 
отримували травми і каліц-
тва) та екологічних норм. Тож 
те, що роками може працюва-
ти в Україні, виявилося не-
життєздатним в американсь-
ких реаліях. Відтак більшість 
підприємств iз часом довело-
ся закрити через погане уп-
равління. З 2016 року частина 
сталеливарних підприємств 
оголосила про банкрутство. У 
Клівленді два офіснi хмарочо-
си продали з великими збит-
ками. Зараз тільки один зі 
сталеливарних заводів усе ще 
працює: Felman Production у 
Західній Вірджинії.
 Нагадаємо, наразі оборуд-
ки Коломойського розсліду-
ють правоохоронні органи 
США, а з 5 березня 2021 року 
Сполучені Штати запровади-
ли візові санкції проти Коло-
мойського. ■

НОВИНИ ПЛЮС

У Грузії влада і опозиція 
підписали угоду
 Представники влади й опозиції Грузії 
підписали угоду про вихід з політичної 
кризи, повідомляє РІА «Новості». Домо-
вленості були запропоновані президен-
том Євроради Шарлем Мішелем. «Це 
дуже важливий день, це новий, мирний 
початок для вирішення всіх викликів», — 
сказала президентка країни Саломе Зу-
рабішвілі. «Ця угода під назвою «Шлях 
до Грузії» означає, що починається нова 
глава, яка продовжиться в парламенті й 
буде основою для розвитку Грузії», — та-
кож наводяться слова посла Євросоюзу в 
Грузії Карла Харцеля. Політична криза в 
Грузії почалася, коли більшість опозицій-
них партій відмовилися від місць у парла-
менті, заявивши про фальсифікацію виб-
орів.

Олексія Навального перевели 
в лікарню
 Російського опозиціонера Олек-
сія Навального перевели в лікарню для 
засуджених в іншій колонії у Володи-
мирській області. 31 березня він оголо-
сив голодування з вимогою допустити до 
нього незалежних лікарів. Лікарі підтвер-
джують, що в опозиціонера може зупини-
тися серце. Захід попередив Москву про 
«наслідки», якщо критик Кремля помре у 
в’язниці. Соратники Навального оголоси-
ли про проведення мітингів на його під-
тримку в середу — в цей день російський 
президент Володимир Путін виступатиме 
з посланням до Федеральних зборів.

Компартія Куби назвала 
нового лідера
 Посаду першого секретаря Комуніс-
тичної партії Куби займе чинний прези-
дент країни Мігель Діас-Канель Берму-
дес. Рауль Кастро, 89-річний молодший 
брат революціонера Фіделя Кастро, ра-
зом з яким вони керували Кубою понад 
60 років, минулого тижня оголосив, що 
йде у відставку. Він заявив, що передасть 
керівництво молодому поколінню, «пов-
ному пристрасті та антиімперіалістично-
го духу», проте ім’я свого наступника не 
оголосив. Очікувалося, що йдеться про 
президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. 
У понеділок цю інформацію підтвердили 
офіційно. Тепер уперше з 1959 року біля 
керма країни стоятиме не Кастро. 60-річ-
ний Мігель Діас-Канель вважається від-
даним прихильником Фіделя та Рауля 
Кастро та їхніх поглядів.

Україна та ЄС домовились 
про сертифікати щодо 
імунітету до COVID-19 
 Україна співпрацюватиме з Євро-
пейським Союзом для створення суміс-
них українського та європейського циф-
рових сертифікатів, що підтверджують 
наявність імунітету до коронавірусу. Про 
це повідомив прем’єр-міністр України Де-
нис Шмигаль на своїй сторінці у фейс-
буцi. Шмигаль зазначив, що цифровий 
сертифікат ЄС підтверджуватиме, що 
людина вакцинувалася від коронавірусу, 
одужала від нього, а також здала тести. 
«Сумісність українського та європейсько-
го сертифікатiв дасть можливість україн-
цям безперешкодно подорожувати Євро-
пою», — наголосив прем’єр. Європейсь-
кий цифровий сертифікат може почати 
діяти з середини червня.

У ПАРЄ закликають Росію 
припинити ескалацію 
 У Парламентській асамблеї Ради Єв-
ропи вказують Росії на зрив мирних зусиль 
з врегулювання ситуації на сході України 
та закликають припинити військові прово-
кації й ескалацію. Про це йдеться у заяві, 
поширеній неформальною групою ПАРЄ 
«Балтік+», повідомляє «Укрінформ». До 
«Балтік+», нагадаємо, приєдналися Украї-
на, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, а також 
окремі парламентарії з інших делегацій. 
Парламентарії закликають РФ припинити 
провокації, зупинити блокаду Керченської 
протоки та почати деескалацію ситуації, а 
також розвіяти всі занепокоєння, надаючи 
інформацію про свою військову діяльність 
відповідно до механізму зменшення ризи-
ків Віденського документа, як того вима-
гає Україна. ■

■

ВИКРИТТЯ 

Американські 
«заводи-пароходи» 
Коломойського 
Преса США пише про махінації 
українського олігарха з грошима 
ПриватБанку

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Більшість членів федерального правління Християнсько-демократичного союзу (ХДС) проголосувало за те, 
щоб кандидатом у канцлери ФРН від консервативного блоку ХДС/ХСС став голова цієї партії, прем’єр-міністр 
Північного Рейну — Вестфалії Армін Лашет. Пізно ввечері в понеділок його кандидатуру підтримав 31 учасник 
таємного онлайн-голосування (77,5 відсотка). Дев’ять голосів (22,5 відсотка) було віддано за суперника Лаше-
та, баварського прем’єра і главу Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркуса Зедера. Шестеро членів прав-
ління утрималися, повідомляє «Німецька хвиля». Раніше в той же день Зедер, після декількох тижнів бороть-
би всередині консервативного блоку, надав ХДС право остаточного рішення про єдиного кандидата від ХДС/
ХСС на пост глави уряду. Таке рішення може прийняти тільки ХДС як більший з двох членів блоку, заявив Зе-
дер після закінчення засідання президії своєї партії в Мюнхені. Далі остаточне рішення про висунення кандида-
та в канцлери від консерваторів має бути ухвалене на засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, яке має пройти у 
вівторок, 20 квітня.
 Висування кандидатом у канцлери Лашета, відверто проросійського політика і менш популярного претен-
дента від Зедера, як серед партійців, так і виборців, послабить виборчі позиції ХДС/ХСС і може посприяти на 
виборах «зеленим» та підвищити шанси їхньої кандидатки Анналени Бербок у боротьбі за крісло канцлера.

■
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От уже чотири роки підтримують 
наших воїнів на фронті люди по-
важного віку з волонтерського 
загону з Полтави, який має назву 
«Невтомні бабусі». Волонтери 
підрахували, що самих тільки мас-
кувальних сіток за цей час сплели 
майже вісім кілометрів. А скільки 
ще виготовили з любов’ю й пере-
дали нашим бійцям таких простих, 
але потрібних речей: подушок, 
килимків, білизни, захисних ма-
сок тощо! Очолює загін воістину 
бойових «невтомних бабусь» Ми-
рослава Плешкова. А Леоніла Пі-
тулей, про яку зараз і йтиметься, 
— це якраз її рідна сестра. Вони 
є вихідцями з волинського села, і 
хоч життя розкидало найрідніших 
людей у різні кінці світу, сестри ли-
шаються дуже близькими. Кажуть: 
у дитинстві мати вчила їх, що б там 
сталося, завжди бути дружними, 
допомагати одна одній. І вірять, що 
ненька тепер тішиться, дивлячись 
на них із небес.
«11 вересня буде рівно 20 років, як 
ми з чоловіком і двома дорослими 
дітьми виїхали з України, — роз-
повідає про перебіг свого життя 
пані Леоніла, з якою спілкуємося в 
месенджері. — А 18 вересня — це 
та дата, коли наша сім’я прибула 
до столиці провінції Альберта в 
Канаді — міста Едмонтон. Мушу 
сказати, що, приїхавши до цього 
сучасного урбаністичного цент-
ру з населенням у понад мільйон 
осіб, розташованого в оточенні 
найродючіших земель канадських 
прерій, ми одразу зрозуміли, що 
потрапили в… майже українське 
місто, де повно земляків, нерідко 
лунає наша солов’їна мова, існу-
ють і церкви, і школи українські. 
Та це й не дивно, адже Едмонтон є 
одним із двох найбільших центрів 
української громади в Канаді».

Зустрічі, що лишили глибокий 
слід у душі
 Попри це, за словами Леоні-
ли Пітулей, її постійно тягне на 
Батьківщину. Походити рідною 
землею, вдихнути українсько-
го повітря — то вже неперебор-
на внутрішня потреба. 
 «Останні два роки не була 
в Україні, то це вже для мене 
дуже великий проміжок часу, 
— зізнається наша землячка. 
— Хоч усі ми, канадські україн-
ці, живемо тут Україною, її бо-
лями й печалями. Дуже болить 
душа через те, що недоброзичли-
вий войовничий сусід не дає ук-
раїнцям спокійно жити. Під час 
Революції гідності в Києві ми 
разом із сестрою Мирославою, 
котра якраз гостювала в мене, 
плакали, спостерігаючи за пере-
бігом подій на Майдані. Тоді ж 
почали надавати допомогу. І не 
тільки ми, а й багато інших ка-
надців. Пригадую, часто прово-
дили тоді мітинги на підтримку 
української революції, збирали 
кошти, горіли цим (у мене є ук-
раїнський прапор, який подару-
вала волонтерка з Диканьки, де 
я була багато разів, Ніна Моргу-
нова. Так от, я завжди ходжу на 
мітинги, обгорнувши себе ним). 
А потім на схід України пішли 
боронити її незалежність та те-
риторіальну цілісність добро-
вольці — і вони також потребу-
вали допомоги. Сина нашої тро-
юрідної сестри взяли тоді на вій-
ну, він був під Волновахою. І ми 
так старалися з допомогою ін-
ших людей купити ті перші бро-
нежилети — вони обійшлися у 
значну суму грошей. Знайомий 
волонтер доправив їх на фронт. 
Потім приїжджаю в Україну, а 
наша сестра й каже: хлопці, мо-
вляв, почали стріляти, а ті бро-
нежилети прострілюються».
 У 2016 році пані Леоніла 
приїхала до Полтави, де Миро-

слава Плешкова познайомила її 
з іншими волонтерами. Та пер-
ша зустріч, за словами моєї спів-
розмовниці, була незабутньою.
 «Так склалося, що ми з На-
талією Костіною, Олексієм Ка-
бушкою (на превеликий жаль, 
нині покійним), Надією Легко-
бит їздили до Києва. Дорогою 
Олексій Кабушка, котрий не-
одноразово доправляв допомогу 
нашим бійцям на фронт, багато 
розказував про війну (за три мі-
сяці перед тим у зоні збройного 
протистояння загинув його син 
Мирослав). Я була в захваті від 
цієї людини. Ми побували на 
столичному Майдані, і мої нові 
знайомі показали місце, де вони 
стояли під час Революції гід-
ності, — ворушить спогади Ле-
оніла Пітулей. — Варто зазна-
чити, що з Надією Легкобит із 
селища Чутове ми познайоми-
лися ще раніше. Коли розпо-
чалася ця російсько-українсь-
ка війна, Мирослава випадко-
во дізналася, що вона у своєму 
кафе пригощає безкоштовни-
ми обідами військових, волон-
терів тощо. І ми почали їй пот-
роху допомагати. Довідавшись 
про мій приїзд, Надія запроси-
ла нас із Мирославою до себе. У 
Чутовому в Надіїному кафе ми 
зустрілися з великими патріо-
тами України — харківською 
волонтеркою Тетяною Черка-
шиною, котра багато зробила 
для добровольчого батальйону 
УДА «Аратта», а також отцем 
Валентином Серовецьким — 
військовим капеланом, котрий 
у червні 2014 року потрапив у 
полон до сепаратистів, два мі-
сяці провів у підвалі в окупо-
ваному Луганську, де над ним 
знущалися, піддавали кату-
ванням. І то теж була незабут-
ня зустріч (на жаль, ні Тетяни 
Черкашиної, ні отця Валенти-
на вже немає серед живих). А 
потім так сталося, що ми із сес-
трою, Надією Легкобит та її чо-
ловіком побували в доброволь-
чому батальйоні «Аратта». І я 
побачила там отих молодих пат-
ріотів, котрі знали, що їх може 
чекати в зоні збройного кон-
флікту, і свідомо на це йшли. 
Туди ж під’їхала й Тетяна Чер-
кашина зі своїми дітками: си-
ночком і двома доньками-близ-
нятами. Я в неї тоді здивовано 
запитала: навіщо ти, мовляв, 
ще й діток сюди привезла? А 
вона у відповідь: «Хай дихають 
оцим духом свободи, бо у зви-
чайному житті вони того ніко-
ли не відчують». Відтоді в мене 
душа болить за кожного з тих, 
кого там побачила. Незадовго 
до того, як я мала повернути-
ся в Канаду, у зоні АТО загинув 
оперний співак Василь Сліпак. 
Перед вильо том зі львівського 
аеропорту я побувала біля його 
свіжої могили на Личаківсько-
му цвинтарі. То був дуже важ-
кий рік»…

«Коли надсилаю кошти в 
Україну, мені начебто аж 
легше жити»
 Пані Леоніла готова скільки 
завгодно розповідати про інших 
українських волонтерів (бага-
тьох з них вона знає). А от про 
свою особисту допомогу говорить 
не так охоче, наголошуючи, що 
вона в цьому не є унікальною. 

 «Таких, як я, багато, — 
стверджує жінка. — Знаю в Ка-
наді родину, яка постійно надає 
допомогу в Україну, причому 
робить це тихо, без галасу. По-
між нас, українських емігран-
тів, є такий Богдан Пивоварчук, 
котрий витратив усі свої заоща-
дження, бо в такий надзвичайно 
складний для України час прос-
то не може не допомагати (зок-
рема, наскільки мені відомо, на-
дає допомогу Кропивницькому 
шпиталю). Та й усі мої друзі не 
стоять осторонь. Допомога фор-
мується й по лінії громадських 
організацій, церков. Ми відві-
дуємо українську греко-като-
лицьку церкву святого Юрія — 
звідти надходить велика допо-
мога українським сиротинцям. 
Щодо мене, то я співпрацюю з 
багатьма волонтерами з Украї-
ни, які допомагають нашим бій-
цям на фронті, і в міру можли-
востей надсилаю їм власні кош-
ти. Вони й самі часто звертають-
ся до мене. Пораненому бійцю 
— нашому земляку з Волині — 
потрібна була операція, то ми із 
сестрою допомогли грішми. Ін-
коли надсилаю свої кревні Миро-
славі, бо вона ліпше орієнтуєть-
ся, куди їх доцільніше спряму-
вати. Коли ж сама не маю такої 
можливості, підключаю інших. 
Отак ці останні сім років і живу. 
Можна сказати, моя допомога 
охоплює всю Україну. Бо зага-
лом стараюся потроху допома-
гати всім, хто цього потребує. 
Дуже болить душа за тих волин-
ських сиріт, батьки яких заги-
нули на війні. Тож підтримую 
постійний зв’язок із волонтером 
з Луцька Русланом Теліпським, 
котрий опікується такими діт-
ками, і допомагаю, чим можу. 
Інакше просто не можу. Адже 
це наш спільний біль. От перед 
Різдвом я більше працювала й 
раділа через те, що матиму зай-
ві кошти для пожертви. І коли 
надсилаю їх в Україну, мені на-
чебто аж легше жити».
 Коли ми спілкувалися з Ле-
онілою Пітулей, вона якраз 
зібрала посилку з одягом для 
переселенців із Донбасу. Таких 
посилок, запевняє, було дуже 

багато: «Зазвичай я прошу всіх, 
хто може, приносити або нові, 
або вживані речі, але в гарному 
стані (у Канаді вони дуже добро-
тні). Так і формуємо посилки: 
останню відправила для пересе-
ленців у Полтавську область, пе-
ред цим — на Волинь. І як тіль-
ки місяць мине, уже розумію, 
що мене мучить: треба бодай чи-
мось комусь допомогти». 
 Про те, де були використані 
власні гроші героїні цього ма-
теріалу, дізнаюся з одного з 
«постів» у фейсбуці: «Щира 
дяка пані Леонілі Пітулей за 
кошти на дуже потрібні шини 
для бойового коня для добро-
вольців із підрозділу 3-ї окремої 
стрілецької роти ДУК «Правий 
сектор». Волонтерська допомо-
га пані Леоніли нашій армії не 
лишилася непоміченою. Навіть 
у Канаді знайшла патріотку Ук-
раїни грамота від командування 
та особового складу 92-ї окремої 
механізованої бригади імені ко-
шового отамана Івана Сірка, у 
якій висловлюється вдячність 
за підтримку боєздатності вій-

ськової частини, і то, за її сло-
вами, було дуже зворушливо. А 
довідавшись про те, що її нагоро-
джено медаллю «За милосердя 
та турботу», жінка взагалі роз-
плакалася. 
 «Коли в мене запитували, 
чому я від початку цих трагіч-
них подій в Україні жертвую 
власні кошти, не знала, що від-
повісти, не могла дібрати слів. 
Відповідь — у назві медалі: звіс-
но ж, через милосердя й турбо-
ту, — розмірковує пані Леоні-
ла. — Водночас не сприймаю цю 
нагороду як власну. Це нагоро-
да всіх волонтерів, небайдужих 
людей, котрі не можуть прой-
ти повз чуже горе. Низький ук-
лін тим, хто звалює на свої плечі 
цю нелегку ношу. Повірте, я не 
люблю піару й волію робити доб-
рі справи тихо. Головне — щоб 
наші бійці були живими й здоро-
вими, щоб українські матері не 
плакали. То для мене буде най-
більша нагорода. Ми тут, у Ка-
наді, як і українці всього світу, 
молимося, аби російські кулі 
оминали наших солдатів». ■

ДОБРІ СПРАВИ

Душа болить й за океаном
Волонтерка з Канади за представленням командира 33-го полку особливого призначення 
«Київ» нагороджена медаллю «За милосердя та турботу»

■

Незабутня зустріч у патріотичному кафе Надії Легкобит. 
Фото з особистого архіву Леоніли Пітулей.

❙
❙

Щира українка, яка нині живе в Канаді, Леоніла Пітулей.❙
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У Кракові — обважанек, 
а в Любліні — цибуляж
 Люблін — одне з найближ-
чих до України міст — почастує 
вас цибуляжем. Це найвідомі-
ша випічка регіону. Не скуш-
тувати оригінального місцевого 
дрі жджового виробу з цибулею 
і маком — як не замовити кру-
асана в Парижі... Цибуляжі в 
Любліні чекають на вас усюди: 
в магазинах, хлібних крамнич-
ках, ресторанах; ними вас при-
гостять на весіллі, на дружній 
вечірці. Кажуть, що рецепт стра-
ви до Любліна привезли євреї — 
ще за часів Казимира Великого, 
коли почали заселяти ці землі. 
Місцеві жителі традицію швид-
ко перейняли й адаптували. 
Люблять у Любліні також греч-
ку: це традиційний продукт ре-
гіону, на основі якого готують 
багато страв. Зокрема, білгорай-
ський пиріг. Начинкою до ньо-
го — разом із гречкою — може 
бути також картопля, сир, сме-
тана, яйця і м’ята.
 До речі, про сир. Точніше, 
пікантний його різновид — ос-
ципек. Якщо вирушити тро-
хи південніше, до Малопольсь-
кого регіону, вам відкриються 
його найрозмаїтіші смаки. Той, 
хто бував у Закопаному — зи-
мовій столиці регіону,  напевне 
куштував цей підкопчений ове-
чий сир і привозив додому як 
сувенір. Південна Малопольща 
— це гори: Бескиди, Татри, Пе-
ніни. А в горах живуть гуралі. 
Гуральський фольклор, обря-
ди, мистецтво і звичаї віддавна 

пов’язані з вівчарством. Тож 
розмаїті сири тут — до кожно-
го столу. У цих краях готують 
страви з баранини, річкову рибу 
і картопляні оладки москолі. У 
бацувках — гірських будиноч-
ках, які траплятимуться вам на 
маршруті,  зможете скуш тувати 
квасницю — характерну страву 
гуральської кухні на основі ква-
шеної капусти, з копченими ре-
берцями і грибами. 
 А в Кракові — столиці регіо-
ну — вам ніяк не оминути обва-
жанка! Це символ міста і най-
відоміший краківський буб-
лик, історію якого знаходимо 
ще в XIV столітті, у фінансових 
книгах королеви Ядвіги. Сьо-
годні в Кракові працює майже 
150 кіосків з обважанками, і 
щодня їх споживають близько 
150 тисяч штук! Скуштуйте та-
кож краківську запіканку: об-
разно мовлячи, місцевий «гам-
бургер» із найрозмаїтішою на-
чинкою, приправленою соуса-
ми і зеленню. 

Від прозяків — до маківника
 Підкарпаття чарує не лише 
первозданною природою Бе-
щад і пам’ятками Ланцюта, 
Красичина чи Перемишля, а й 
поживними стравами. Турис-
ти, що мандрують гірськими 
шляхами, неодмінно натрап-
лять на бацувку, де виробля-
ють страви з овечого молока. У 
Бещадах культивують тради-
ції волохів — давніх карпатсь-
ких пастухів, тож сироваріння 
— це галузь економіки, яка ак-

тивно розвивається в регіоні. 
Сорти різних сирів скуштуєте 
в фермерських господарствах 
та на популярних останнім ча-
сом козячих фермах. Підкар-
паття — батьківщина прозя-
ків, характерної страви Низь-
кого Бескиду. Це содові коржи-
ки, які запозичили свою назву 
від слова proza — місцевої очи-
щеної соди. Прозяки можуть 
бути зовсім прісні й багатші на 
смак: на якість випічки впли-
ває додавання до тіста сироват-
ки або маслянки — поширеного 
кисломолочного продукту. Ви-
пікають їх на залізному листи-
ку, без додавання жиру. І най-
краще вони смакують теплими, 
з часниковим маслом.
 Смачними стравами сла-
виться Сілезія, яка ввібра-
ла в себе риси німецької, чесь-
кої і польської кухонь. Тож, 
окрім унікальних історичних 
пам’яток регіону, деякі з яких 
є об’єктами ЮНЕСКО, маєте 
шанс познайомитися з типови-
ми місцевими супами: скажімо, 
скуштувати воджонку — суп із 
черствого хліба. Варто спробу-
вати рулет з яловичини, сілезь-
кі кльоски і червону капусту, а 
також маківник — знаменитий 
польський десерт. 

«Кузини» картопляної бабки 
і свєнтокшиська заливайка
 Підляшшя, Вармія і схід-
не Мазовше перейняли литовсь-
кі традиції ще з часів, коли цими 
землями пролягав Великий ли-
товський шлях. Особливою, «фір-
мовою стравою» регіону вважа-
ють цепеліни: картопляні клюс-
ки (галушки) з м’ясною начин-
кою. «Першу скрипку» в хорі 
смачних страв цієї місцевості 
грають страви з картоплі, з-по-
між них картопляна бабка і її 
численні «кузини»: картопляна 
кишка, кугель і сочевиця. Пода-
ючи до столу, страви щедро поли-
вають шкварками, часом — із до-
даванням грибів. Кухню погра-
ниччя важко уявити без млинців 
— так званих налисників, які го-
тують із додаванням гречаного бо-
рошна і подають із солодкими або 
солоними начинками. 
 Пікантний присмак Під ляш-
шя — страви татарської кух-
ні. Ку лінарну традицію предків, 
які прийшли на ці землі кілька 
століть тому, культивують у ко-
лоритному містечку Крушиняни, 
де гостей пригощають перекачев-
ніком — м’ясним пирогом, спече-
ним за давнім татарським рецеп-
том. І навіть навчать його готувати 
на спеціальних майстер-класах!

 

А якщо завітаєте до Свєнтокшись-
кого воєводства, вас поча стують 
оригінальними супами. Найвідо-
міший з них — свєнтокшиська за-
ливайка. Класичну версію готу-
ють на основі кислого журу, з кар-
топлею, ковбасою або беконом, 
іноді додаючи гриби. Свєнток-
шиська кухня має в основі тради-
ції сільського столу. Характерним 
місцевим продуктом є страви з 
картоплі: варені й печені кулінар-
ні витвори з тертих коренеплодів 
і навіть картопляний паштет. А 
«королем» картопляних страв є 
кугель (картопляна запіканка з 
м’ясом) — візитка міста Кельце і 
його околиць. Ця страва походить 
з єврейської кухні...

Риба з пательні, гусячий 
тартар та пири з м’ясом 
 Безпосередній доступ до моря і 
чистих водойм має вплив на кулі-
нарну пропозицію польського 
морського узбережжя і приозер’я. 
Якщо ви любитель рибних страв, 
то польська Балтика і Мазури го-
тують для вас унікальні приго-
щання. Морська і річкова риба 
— це не тільки багатий спектр ві-
тамінів і мікроелементів, а й осно-
ва для страв, приготовлених різ-
ним способом. У місцевостях біля 
моря рибу продають просто з ри-

І НА ДЕСЕРТ...

 Традиційні польські солодощі — 
неймовірно смачні й поживні. Найвідо-
міший десерт — польський сирник: со-
лодка, з цукатами сирна маса, викла-
дена на пісочне тісто. Інший польський 
смаколик, що має давню історію, — 
пряник, найзнаменитіший родом із То-
руня. У польських цукернях варто неод-
мінно спробувати пончик — дрі жджову 
булочку з фруктовим наповнюва-
чем. Пончик стає фаворитом десерту в 
Жирний четвер, останній четвер перед 
Великим постом, коли поляки дозволя-
ють собі вволю насолоджуватися цим 
смаколиком. Популярними випічками є 
також яблучний пиріг (шарлотка), сен-
кач, маківники, бабки і солодкі булочки.

ДО РЕЧІ

 Майже кожен регіон Польщі має 
власний кулінарний маршрут (або й 
кілька), який активно розвиває і по-
пуляризує. У спеціальних довідниках 
і путівниках «смачними стежками» 
мандрівники можуть знайти багато 
пропозицій і щодо страв, якими сла-
виться та чи інша місцевість, і щодо 
закладів, де їх готують за найкращими 
рецептами. Більше рецептів та інфор-
мації про особливості польської кухні 
підкаже сторінка www.polscha.travel, 
на яку вас люб’язно запрошуємо.

■

■

СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ

Кулінарна подорож до Польщі
Скуштувати журек, посмакувати осципком, навчитись випікати традиційний пряник, або 
Чому знайомство з польською кухнею стане смачною пригодою для мандрівників-гурманів

■

Мирослава КРУК

Хочеш пізнати країну — скуштуй її на смак. З кожної подорожі ми по-
вертаємося збагачені новими враженнями, натхненні зустрічами і при-
годами. А також — смачними спогадами про місцеву кухню. Національ-
ні традиційні страви — одна з найцікавіших візиток країни, компас і 
дороговказ, із допомогою яких туристи прокладають свої маршрути. Бо 
знають: щоб познайомитися поближче з новою країною, маєш відкрити 
для себе оригінальну кухню її регіонів. І ми запрошуємо вас у смачну 
подорож до Польщі. Наразі — віртуальну, однак щойно світ повернеть-
ся до звичного життя, радимо вам неодмінно запланувати мандрівку 
до наших найближчих західних сусідів. Поляки дуже гостинні, люблять 
готувати і щедро пригощати, тож приємний післясмак подорожі зали-
шиться з вами надовго. І вам знову захочеться сюди повернутися...
Бігос, журек, піроги, сирник — це страви, які найчастіше спадають на 
думку при згадці про Польщу. Хоча смачний перелік можна продовжу-
вати — залежно від уподобань і особистих вражень. Кулінарні витвори, 
якими вас пригощатимуть у польських господах і ресторанах, — резуль-
тат багатовікового взаємопроникнення смакових особливостей і кухонь 
національних менших, які населяють Польщу. М’ясні цікавинки — від 
литовців, вареники від українців (що стали тут «пірогами»), вишукані 
французькі десерти, присмак східних спецій, що прийшли з Азії... Поль-
ська кухня — суміш шляхетних і селянських традицій. Поляки вміють 
випікати смачний хліб, виробляють оригінальний сир, польський мед 
славиться на всю Європу, і навіть сіль віддавна поляки мають власну — 
з відомих копалень у Величці і Бохні, які внесені до Списку ЮНЕСКО.

Польські піроги... Хто ж відмовиться 
від такої смакоти? 

❙
❙ Знаменитий гуральський сир осципек. ❙

Маківник — один з улюблених 
десертів.

❙
❙Обважанек — смачний символ Кракова.❙

Поляки дуже гостинні. Люблять готувати і щедро пригощати.❙
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бальських човнів — і це особлива атракція! Королем Бал-
тики є тріска, найпопулярніша риба поруч з оселедцем і 
камбалою. Своєю чергою Мазури — «Країна Тисячі Озер» 
— дарують гурманам ще одну можливість відкрити для 
себе корисні і смачні рибні страви. Королем мазурських 
озер є риба селява (лин), яка зображена на гербі міста Ми-
колайки. Щоб скуштувати мазурських рибних страв, най-
краще вибрати рибальське господарство або ресторан не-
подалік озера. Жителі Мазур найчастіше їли смажену 
рибу просто з пательні і, окрім сельви, це була щука або 
сейя. Традиційною стравою Мазур є також рибна юшка.
 Кашуби, хоча географічно належать до Помор’я, є 
окремим регіоном у культурному і кулінарному плані. 
Прийнято вважати, що найдавнішою стравою Кашубів 
є пульки (тобто картопля) з оселедцем, яку зазвичай їли 
під час Великого Тижня — у Попельну середу і Страсну 
п’ятницю. Дуже популярна також яєшня зі шпротами. 
На Кашубах готують страви, яких не зустрінеш у жодно-
му іншому регіоні: наприклад, гороховий суп із солоним 
оселедцем або курячі шлунки в желе. Візиткою кашубсь-
кої кухні є окраса (або кашубською — обона), яку назива-
ють «гусячим тартаром». Це сире м’ясо гуски, перемеле-
не разом зі шкірою, приправлене травами і часником. 
 Поляки, як і українці, люблять картоплю і готують її в 
різних варіантах. Так само по-різному називають цей овоч 
залежно від місцевості. У Великопольщі картопля — це 
пири, тому сам регіон жартома охрестили Пироландією. 
Багато традиційних картопляних страв залишилося у спа-
док від Пруссії...
 Фірмовою стравою Великопольщі є пири з гзиком, 
тобто картопля, приготовлена в лушпинні, з тертим си-
ром, цибулею і кропом. У традиційній кухні популярні 
також пири з м’ясом або фруктами. Великою кулінар-
ною атракцією і візиткою столиці регіону — Познані — 
є рогалики святого Мартина. Традиційно їх готували у 
День святого Мартина, однак нині ними ласують щод-
ня. Це найвідоміший «польський круасан», а особливо-
го смаку рогалику додає начинка з білого маку, мигдалю 
та різних сухофруктів. ■

Каріна ЦИМБАЛЮК

Узимку вже наїлися квашених 
овочів, а весною хочеться їсти 
більше свіжих. Та й хочеться під-
тримати свій організм корисними 
елементами, які так необхідні в цей 
перехідний період. 
Дієтологи наголошують на тому, 
що в день необхідно з’їдати 500 
грамів різних овочів та фруктів. 
Ці продукти багаті на клітковину, 
яка покращує перетравлення їжі 
та загалом позитивно впливає на 
організм. Овочі можна тушити, 
смажити, варити, але найкорисніші 
вони в сирому вигляді.
Дуже зручно збалансувати денне 
харчування за допомогою різних 
салатів — мікс корисних вітамінів в 
одній порції. Отже, обирайте, який 
салат ви приготуєте сьогодні. 

Салат із помідорами й сиром
 Цей салат дуже простий і швид-
кий у приготуванні. Він добре пасу-
ватиме до ситного гарніру. 
 Для приготування знадобиться: 
помідори — 200 г, твердий сир — 
80 г, 2 зубчики часнику, 300 г біло-
го хліба, рослина олія — 4 ст. л, сме-
тана — 2 ст. л, сіль та спеції за сма-
ком.
 Для початку приготуємо суха-
рики, з ними салат буде більш сит-
ний і смачний. Для цього наріжте 
хліб невеликими кубиками. Змас-
тіть сковорідку невеликою кількіс-
тю рослинної олії та викладіть нарі-
заний хліб. Помішуючи, обсмаж-
те його на середньому вогні з обох 
боків до рум’яного кольору. 
 Готові сухарики викладіть в ок-
рему тарілку, посоліть та за бажан-
ням додайте інших спецій до сма-
ку.
 Часник очистіть та подрібніть на 
шматочки. На сковорідку долийте 
олії та обсмажте один зубчик 20-30 
секунд. Довго тримати на сковорід-
ці часник не варто, бо він швидко 
пригорає.
 Додайте часник з олією до суха-
риків та ретельно перемішайте. 
 Помідори помийте та видаліть 
плодоніжки. Нарізайте їх кубика-
ми або тоненькими шматочками. 
Подрібніть зубчик часнику та до-
дайте до томатів. Заправте це все 
сметаною та досоліть за потреби. 
Все ретельно змішайте та викладіть 
у салатницю. Зверху потріть твер-
дий сир. Сухарики краще додавати 
перед вживанням, щоб вони не роз-
мокли. 

Салат із курятиною та квасолею
 Цей салат уже більш ситний і за-
слуговує бути основною стравою на 
вечерю.
 Підготуйте куряче філе 1 шт., 
консервовану квасолю 1 склянку, 
листя салату 6 шт., огірок, помідо-
ри чері — 8 шт., невелику цибули-
ну, зубчик часнику, рослинну олію 
— 4 ст. л, пів лимона, зелень, сіль, 
мелений чорний перець за смаком. 
 Куряче філе промийте, про-
сушіть та наріжте дрібними куби-
ками. 
 Квасолю з банки потрібно виси-
пати на друшляк та промити під хо-
лодною водою. Залиште друшляк, 
щоб стекла вся зайва рідина. 
 Часник та цибулю очистіть. 
Огірок, помідори, листя салату, зе-
лень, лимон промийте та просушіть. 
 У сковорідці розігрійте невели-
ку кількість рослинної олії. Куряче 
філе потрібно посолити та поперчи-
ти. Обсмажте м’ясо на середньому 
вогні близько 10 хв., постійно помі-
шуючи. 

 У глибоку салатницю подрібніть 
руками листя салату. Додайте кон-
сервовану квасолю та остиглу куря-
чу грудку. Огірки наріжте кубика-
ми або півмісяцем, помідори чері 
розділіть на 2 або 4 половинки, ци-
булю нарізайте кільцями. Додайте 
всі овочі до салату. 
 В окремій тарілці приготуйте за-
правку. Для цього змішайте росли-
ну олію, 2 ст. л соку лимона, подріб-
нений часник, сіль та перець за сма-
ком. Ретельно змішайте.
 Заправте салат соусом, додай-
те зелень та добре змішайте всі ін-
гредієнти. 

Пісний салат із кускусом
 Попри те, що цей салат без м’яса 
та яєць, він є дуже ситним і смач-
ним, тому теж може бути основною 
стравою на вашому столі.
 Для приготування знадобиться: 
кускус — 3 ст. л, болгарський пе-
рець, огірок, помідор, зелена цибу-
ля — 50 г, оливки — 7 шт., кедрові 
або інші доступні горіхи, лимонний 

сік — 1 ст. л, вода 0,5 ст. л, спеція 
орегано та сушена м’ята — по не-
повній чайній ложці, сіль та пере-
ць за смаком. 
 Кускус викладіть в окрему 
тарілку та залийте водою у співвід-
ношенні 1:2. Дайте крупі настояти-
ся протягом 5 хв. Щоб кускус був 
розсипчастим, після того, як він за-
париться, збийте його виделкою. 
 Сковорідку розігрійте та на ма-
ленькому вогні обсмажте горіхи. 
 Огірок, перець, помідор, цибу-
лю промийте та висушіть. Наріжте 
ці овочі та маслини дрібними шма-
точками та викладіть у салатни-
цю. Додайте запарений кускус та 
горіхи. Ретельно змішайте всі інг-
редієнти. 
 В окремій посудині приготуйте 
заправку до салату. Для цього змі-
шайте лимонний сік, 0,5 ст. л. води, 
орегано, сушену м’яту, сіль та перець 
до смаку. Ретельно все змішайте.
 Полийте салат соусом, змішайте 
та подавайте до столу. 
 Смачного! ■

РЕЦЕПТ

 Готуй журек — і не журись!
 Досвідчені туристи кажуть: якщо ти був у Польщі і не скуштував 
журека, то ти не був у Польщі! Кожен, хто дегустував польську кух-
ню, знає, що йдеться про традиційну й упізнавану місцеву страву. Цей 
найвідоміший польський суп готується на житній заквасці, з додаван-
ням ковбасок і різних копченостей. Його смак не сплутаєш ні з чим: 
кисло-солодкий, з перчинкою, «з димком». У ресторанах журек часто 
подають у горщичку з хліба. Поляки жартома називають журек «суп-
чиком учорашнього дня» — після бурхливого застілля на ранок дуже 
добре лягає на душу. Але не тільки, ясна річ, після свят. Готують його 
за різних оказій і варіюють із рецептами. Ось один із них. Спробуйте!
 Необхідно взяти: 2 сирі ковбаски зі свинини з часником, 150 г 
різних копченостей (грудинка, реберця, ковбаска тощо), літр бульйо-
ну, варені яйця, по 0,5 склянки вівсяної та житньої муки, окрайчик жит-
нього хліба, морквину, картоплину, невелику цибулину, ложку смаль-
цю, лавровий листок, 2-3 зубчики часнику, 1 ч. л. майорану, сіль, чор-
ний перець. 
 Закваску (жур) готуємо заздалегідь, за 3-5 днів. Борошно зали-
ваємо 2 склянками теплої води, розмішуємо, додаємо житнього хліба, 
накриваємо рушником і залишаємо у теплому місці. Коли прийде час, 
закваску потрібно процідити. 
 Готуємо овочевий бульйон або проварюємо бульйон, що лишив-
ся після приготування м’яса з овочами. Овочі виймаємо з бульйону та 
кладемо до каструлі ковбаски й копченості, обсмажену цибулю і пере-
тертий часник, решту приправ. Варимо хвилин 15. Виймаємо ковбас-
ку, що зварилася, нарізаємо на кружальця, знову кладемо до каструлі 
і вливаємо жур. Даємо пару хвилин покипіти. Перед тим як подавати, 
кладемо до тарілки половинку вареного яйця. На окремій тарілці мож-
на подати варену картоплю (пюре) — для тих, кому суп без картоплі 
не смакує. 

■

Журек — найвідоміший польський суп.❙

Торунський пряник: з любов’ю до традицій.❙

Салат із кускусом ситний і смачний.❙

Салат із курячим філе та квасолею може замінити повноцінну вечерю. ❙

Салат із помідорами і сухариками. ❙

ЕКСПЕРИМЕНТУЄМО

Овочева насолода
Готуємо легкі й ситні салати

■



РЕФРЕН

«Поділяй і 
володарюй»
Основне кредо «зеленої» влади
Степан ТРОХИМЧУК, професор, голова Львівського відділен-
ня Всеукраїнського об’єднання ветеранів
Львів 

 У результаті зомбування українського суспільс-
тва інформаційними військами Путіна та внутрішні-
ми ворогами з оточення олігархів на виборах 2019 р. 
перемогу отримали політичні аматори, які сформува-
ли сьогоднішню нестійку та недієву владу. Наша мо-
лода Українська держава опинилася на краю прірви. 
Ситуацію ускладнює національно-визвольна війна про-
ти путінського агресора, невдачі у боротьбі з ковідною 
пандемією, економічний спад та різке погіршення со-
ціально-економічного становища більшості населення 
країни. «Зелена» влада не може впоратися зі своїми пов-
новаженнями, але для свого збереження формує страте-
гію і тактику, яка є смертельною загрозою для українсь-
кої нації. Протистояти цьому здатна лише консолідація 
та єдність усіх патріотичних сил навколо національної 
ідеї, яку так ретельно підривають наші воріженьки.
 Основою цієї ворожої політики є старий як світ ло-
зунг «Поділяй та володарюй», який ніколи не підво-
див окупантів і загарбників. Так діяли царська влада, 
Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв, так діяв Єльцин, а 
тепер — Путін. Їхнім завданням завжди було обезголо-
вити українську націю, знищити або асимілювати ос-
вічену еліту, посварити між собою різні соціальні верс-
тви населення та регіони. Це зрозуміли і так діяли наші 
сусіди, під владою яких опинилися окремі українські 
регіони. Яскравим прикладом цьому була заява одного 
з керівників польської Армії Крайової у 1945 р. на Хол-
мщині, який у зверненні до своїх вояків подякував това-
ришу Сталіну за те, що він знищив українську еліту, за-
вдяки цьому «ми з бидлом швидко впораємося самі».
 Тому слуги Коломойського постійно і вперто, майже 
відразу ж після Революції гідності, почали смертельну 
війну з лідерами українських національно-патріотичних 
сил, залучаючи до цього всі ворожі нам сили як у країні, 
так і за кордоном. Такою була шалена атака на українство 
з боку Сталіна у 30-х роках, з боку Хрущова та Брежнєва 
— у 60-80-х. Сьогодні ж основною мішенню обрали Пет-
ра Порошенка як лідера і виразника інтересів українсь-
кої нації, який практично врятував державу і націю від 
путінської агресії і зараз захищає її інтереси. 
 «Зелена» влада намагається перетворити більшість 
українців, найбідніших і найзатурканіших, на таке 
бидло, яке, крім рабства у чужинців, нічого іншого не 
захоче і мрією якого мають стати подачки з панського 
(олігархічного) столу, а національні інтереси і власна 
європейська держава їм буде по цимбалах. Для цього 
потрібно зганьбити і послабити українську національ-
ну еліту та її лідерів, відчужити її від найменш свідомої 
частини українства, щоб та навічно відреклася від ук-
раїнської ідеї.
 За століття боротьби з хижим ординським сусідом 
українці ставали справжніми пасіонаріями, незламни-
ми борцями за волю і свою державність. У прямому гер-
ці московіти нас ніколи не перемагали, а волю ми завж-
ди втрачали через внутрішні чвари, міжусобиці, зраду 
та байдужість. А тому запорукою нашої перемоги в май-
бутньому має стати міцна національна єдність, синівсь-
ка жертовність, переконання, що це остання битва за 
європейську, демократичну і процвітаючу українську 

Україну. Ми переможемо! ■

■

Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, 
кандидат технічних наук
Київ

 Російська імперія (як усі імпе-
рії) побудована за допомогою за-
гарбництва. Спочатку Московія 
захоплювала чужі землі без ви-
правдувальних пояснень, як її 
сюзерен — Монгольська орда, 
потім почала маскувати анексію 
боротьбою проти «невірних», «за-
хистом слов’ян», «гуртуванням 
народів навколо пролетарської 
Москви», «братерською допо-
могою у подоланні відсталості», 
«поверненням «исконно» росій-
ських земель» (Кенігсберг, Кури-
ли, Ічкерія).  
 Імперія, постійно розширю-
ючись, як пухлина, спеціально 
створювала осередки (метаста-
зи) «русского міра»: у завойо-
вані неросійські регіони планово 
переселяли росіян для колоніза-
ції, корінне населення виселяли з 
рідних земель. Наведемо дані де-
мографічної статистики. До Бог-
дана Хмельницького в Україні 
жило всього близько сотні росій-
ських «торгових людей», опіс-
ля були розміщені російські вій-
ська, чисельність яких постійно 
зростала. Після депортації Кате-
риною ІІ українського козацтва 
на Кубань землі заселяли німця-
ми, сербами, російські поміщики 
переселяли туди своїх кріпаків. 
У ХІХ ст. почалася інтенсив-
на колонізація, в Україну суну-
ли російські чиновники, купці, 
попи, вчителі, які осідали в міс-
тах. Більшовики також планово 
нарощували кількість росіян в 
Україні: 1926 р. — 9,2%, 1989 р. 
— 22,1%. У приєднаній Західній 

Україні росіян майже не було, а 
потім пішло-поїхало: у Львові у 
1921 р. — 0,2% росіян, у 1959 р. 
— 27%. Російському більшовиз-
му підспівував Леонід Утьосов: 
«Во Львове идет капитальный 
ремонт. Ждем вас во Львове». 
Подібна картина була й в інших 
регіонах, в «освобожденных» (за 
угодою з Гітлером) країнах Бал-
тії: у Латвії в 1935 р. було 8,8% 
росіян, у 1959 р. — уже 26,8%.
 Росія заохочувала переселен-
ня росіян у неросійські землі, 
а корінне населення до виїзду. 
Багато українців відгукнулося 
на столипінські пільги, виїхало 
до Сибіру, на Далекий Схід, де 
російське черево поступово їх пе-
ретравлювало. Більшовики по-
силали комсомольців на відбудо-
ву Донбасу (кількість росіян там 
зростала), на освоєння цілинних 
земель (кількість українців в 
Україні зменшувалася). Це була 
добровільно-примусова міграція. 
Сталін вдався і до злочинної за-
чистки земель для росіян, масо-
во депортуючи народи. Із Захід-
ної України у 1939-40 рр. було 
виселено 10-20% населення, так 
само депортували жителів Бал-
тії. У ходi i після Другої світової 
війни були депортовані зі своїх 
земель кримські татари (чверть 
народу було виморено в дорозі), 
калмики, інгуші, чеченці, кара-
чаївці, балкарці, ногайці, тур-
ки-месхетинці, понтійські греки. 
Концепція створення «життєвого 
простору» для росіян аналогічна 
гітлерівській. Після вигнання та-
тар Крим було підготовлено для 
заселення росіянами.
 Острови «русского міра» при-
значалися для «заохочення» 

корінних народів до «інтерна-
ціоналізму». Іван Дзюба показав, 
що «інтернаціоналізм» по-росій-
ськи — це зросійщення. Для ук-
раїнців Росія (царська, більшо-
вицька, путінська) вигадала тезу: 
«Ми один народ»; у поетичному 
оформленні: «Слов’янські ручаї 
зіллються у російськім морі». За-
готовки «русского міра» мали ще 
одну далекоглядну мету на випа-
док відокремлення: вони ставали 
приводом для «захисту» «сооте-
чественников» у незалежних де-
ржавах.
 Якщо народи опиралися зро-
сійщенню, відмовлялися «зли-
ватися», Росія починала «нещад-
ну боротьбу з націоналізмом» (у 
російській пропаганді це лайли-
ве слово). Росія при завоюван-
нях, придушенні повстань ни-
щила народи Сибіру, Кавказу, 
Середньої Азії, Польщі та Украї-
ни. Сталінська Росія Голодомо-
ром убила мiльйони українців. 
Путінська Росія винна у вбивстві 
чеченців (аж поки не сторгувала-
ся з Кадировим), молдаван, гру-
зинів, українців. Джо Байден, 
назвавши Путіна вбивцею, має 
рацію. 
 Використовуючи заздале-
гідь створені осередки «русского 
міра», Росія загарбала в Украї-
ни Крим, частину Донбасу, вона, 
бачте, «захищає соотєчєствєн-
ніков». Це нагадує криміналь-
ну сценку. Російський хлопчик 
звертається до корінного жителя: 
«Дядєнька, дай кошельок». Той 
відмовляється. Тоді з’являється 
громило: «Обижаєш мальца за 
то, што папрасіл па-русскі? Так 
ти нацист!». Далі йде в хід зброя 
з російського воєнторгу. ■

ПОЛІТПАРНАС

«Чудік»
Микола ЦИВІРКО
Київ

Святкую я маленьку перемогу,
крок в бік її маленький, чи то пак:
кіоск арабський — варіант хот-доґу —
«Восточный ВКУС» — перетворивсь на «...СМАК».
Та й кольори з’явились відповідні —
вітає синьо-жовтим вас Алі...
Бо я, в перерву вийшовши обідню,
був зауважив... Так, лиш кілька слів...
Важливо, що вже слухають і чують:
не на годину це каліф — Закон!
Що вже не тільки я, затятий «чудік»,
лишив позаду мовний рубікон.

■

Тi, хто подорожував містами та містечками Європи, мабуть, не раз згадував, як рідна Батьківщина піклується про нашу з 
вами історичну та культурну спадщину, що перебуває в страшному занепаді. Нам є чим пишатися, проте пам’ятки історії 
та культури зазвичай у такому стані, що їх не лише гостям, а й співгромадянам соромно показати. Та ось влада оголосила 
велику президентську програму «Велике будівництво», в рамках якої має бути відреставрована велика частка культурного 
надбання України. Хтось недобре жартує, що саме на таких програмах легко можна «попиляти» великі суми, проте хочеться 
все ж думати, що чиновники на чолі з головним керманичем нарешті потурбуються і про імідж країни.
Львівщина також підготувала та надіслала до Києва 33 пакети документів, які передбачають відновлення 41 об’єкта культурної 
спадщини в межах президентської програми, адже в Галичині є чим зацікавити як закордонних, так і українських туристів 
— замки, палаци, церкви, костели, музеї. Проте більшість із цих об’єктів давно потребує турботливих рук реставраторів. 
Серед таких пам’яток архітектури і відомий за багатьма фільмами (зокрема, радянськими «Трьома мушкетерами» — сюди 
д’Артаньян з друзями прибув забирати Констанцію з «монастиря») Свіржський замок.

ТЕХНОЛОГІЇ

«Обіжаєш мальца? 
Так ти нацист!»
Підступна стратегія «русского міра»

■
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Препарати для знеболення 
коштуватимуть дуже дорого
 7 квітня своєю постановою Кабінет 
Міністрів дозволив використання двох 
нових лікарських препаратів на основі 
канабіноїдів в Україні, виключивши їх 
із переліку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів. Відтепер 
у формі лікарських засобів та за припи-
сом лікаря в Україні дозволено викори-
стовувати, окрім Дронабінолу, ще Набі-
лон та Набіксімолс.
 Головний санітарний лікар Віктор 
Ляшко запевняє, що тепер в Україні 
буде доступно понад десять торгових 
найменувань ліків, зроблених на основі 
дозволених речовин. 
 Однак громадські діячі та експерти 
різко розкритикували рішення Кабміну, 
зазначаючи, що говорити про узаконен-
ня медичного канабісу в Україні пере-
дчасно, а до справжньої легалізації ме-
дичної марихуани ще дуже далеко. Ба 
більше, препарат Дронабінол, що рані-
ше був дозволений в Україні, фактично 
так і не з’явився на полицях аптек. Тож 
експерти припускають, що нові препара-
ти спіткає та ж доля.
 Дмитро Шерембей, голова благодій-
ної організації «100% Життя» зазна-
чив, що факт спроби легалізації медич-
ного канабісу — це позитивна динаміка 
роботи уряду, проте постанова у тій ре-
дакції, в якій була ухвалена, — суціль-
ний обман.
 — Насправді цей документ готува-
ла велика кількість фахівців, які мали 
за мету врегулювати питання доступу 
до медичного канабісу, взявши найкра-
щі практики світу. Усі бачили фінальну 
версію постанови. Але в МОЗі за одну ніч 
було змінено текст без узгодження з пар-
тнерами, з пацієнтськими організаціями 

та комітетом з охорони здоров’я, викрес-
ливши усе те, що могло б допомогти хво-
рим. Натомість залишили кілька хіміч-
них речовин, що є аналогічними копія-
ми тим канабіноїдам, що є в природі. 
 Дмитро Шерембей обурений, бо не 
розуміє, навіщо потрібна хімічна копія 
рослини, якщо вона росте сама по собі в 
природі, а ліки з неї коштували б у рази 
дешевше на відміну від тих, що містять 
тетрагідроканабінол і канабідіол. 
 — Це просто плювок в обличчя всім 
пацієнтам, які сподівалися, що медич-
ний канабіс допоможе їм ефективно дола-
ти біль: дітям з рідкісними захворюван-
нями, людям з епілепсією, посттравма-
тичними синдромами та іншим категорім 
хворих, — каже Дмитро Шерембей. 
 І якщо навіть в аптеках і з’являться 
ці препарати, то скористатись ними че-
рез захмарну вартість зможуть одиниці. 
Адже ліки замість 20 доларів коштува-
тимуть 600, а деякі й 2000 «зелених». 
 І ті, хто потребують пролонгованого 
знеболення, через непідйомні ціни зно-
ву будуть змушені або робити якісь при-
мочки, або купувати медпрепарати на 
«чорному» ринку, ризикуючи нарвати-
ся на неякісний товар чи рейд відділу бо-
ротьби з наркотиками. Або і далі терпіти 
нестерпний біль.
 Тож ухвалена постанова, на переко-
нання Дмитра Шерембея, у такому спот-
вореному вигляді є суто лобістськими 
діями Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ знову ошукав тяжкохворих 
 Обурена постановою Кабміну й член-
киня Комітету Верховної Ради з питань 
здоров’я нації, медичної допомоги та ме-
дичного страхування Ольга Стефаниши-
на. Вона зазначила, що в пацієнтів фак-
тично забрали останню надію.

 — Уряд видав «обрізану» версію поста-
нови, що є більше імітацією, аніж реаль-
ною допомогою хворим. Тож більшість 
пацієнтів досі залишаються, на превели-
кий жаль, без ліків, — пояснила вона. — 
Я вперше бачу, щоб у постанові Кабміну 
були вписані назви препаратів конкрет-
них виробників. Мені незрозуміло й те, 
хто і яким чином обирав саме ці медика-
менти. Це дуже схоже на лобіювання інте-
ресів лише двох фармвиробників, замість 
того, щоб дозволити пацієнтам лікувати-
ся препаратами на основі медичного кана-
бісу будь-яких виробників на вибір. 
 Степанов ошукав тяжкохворих. Зно-
ву. Тому виникає дуже багато запитань, 
адже проєкт цієі постанови розробляли 
саме у МОЗ. 
 Ще наприкінці грудня у Верховній 
Раді був зареєстрований законопроект 
4553 про легалізацію канабісу, що отри-
мав альтернативну назву «Закон для Со-
фійки». Саме Софійка Мостовенко ста-
не символом ухвали цього закону. На-
прикінці минулого року громадські ак-
тивісти провели цілу роз’яснювальну 
кампанію, до якої приєдналися і багато 
відомих людей. Згодом було зареєстро-
вано ще три законопроєкти, які плану-
ють звести в один. 
 — Ми перебуваємо на фінальній 
стадії розробки документа, що покли-
каний врегулювати всю сферу з реальної 
легалізації канабісу в медичних та нау-
кових цілях, — наголошує співавторка 
законопроєкту Ольга Стефанишина. — 
Нам необхідно фактично розпочинати з 
нуля: вводити терміни, ліцензії, пропи-
сати, хто матиме право вирощувати на 
території України медичний канабіс, ви-
робляти лікарські засоби, як їх надава-
ти пацієнтам, хто контролюватиме обіг 
тощо... Це нова тема в Україні. І внесен-

ням окремих постанов питання не вирі-
шиться. Необхідно підходити системно, 
як це робиться в цивілізованому світі. 
 А поки влада робить якісь невпевнені 
і незрозумілі кроки в цьому напрямку, 
мільйони хворих українців мріють жити 
без болю. І єдиною панацеєю та рятівним 
колом для них залишається легалізація 
медичного канабісу. Це право не зазна-
вати пекельного болю, це право на гідне 
лікування. І кожен день зволікання з ви-
рішенням цього важливого питання поз-
бавляє велику кількість українців права 
і надії на життя.
 Серед цих українців і маленька Со-
фійка Мостовенко... ■
 

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) у понеділок 
виступила з кількома заявами 
стосовно ситуації з COVID-19 у 
світі. За минулий тиждень ви-
явили 5,2 мільйона заражень 
коронавірусом, що стало мак-
симальним числом з початку 
пандемії. Про це заявила глава 
технічної групи підрозділи над-
звичайних захворювань ВООЗ 
Марія Ван Керкхове. Вона до-
дала, що поширення інфекції 
спостерігається в усіх вікових 
групах. 
 За її словами, в деяких регіо-
нах відбулася зміна вікової ка-
тегорії. Це пояснюється збіль-
шеною соціальною активністю 
людей: багато хто мусить ходи-
ти на роботу і не може дотриму-
ватися соціальної дистанції. Та-
кож ситуацію ускладнює поява 
нових штамів. Раніше Всесвіт-
ня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) продовжила режим над-
звичайної ситуації в сфері світо-
вої охорони здоров’я на три мі-
сяці.
 У світі коронавірусом зара-

зилися 142 мільйони осіб, по-
мерло понад три мільйони па-
цієнтів. На першому місці в світі 
за розповсюдженням вірусу пе-
ребувають США (32 мільйони 
випадків і 581 тисяча смертей). 
Далі йдуть Індія (15 мільйонів 
випадків і 179 тисяч смертей), 
Бразилія (майже 14 мільйонів 
випадків і 373 тисячі смертей) 
і Франція (п’ять мільйонів ви-
падків і 100 тисяч смертей).
 Експерти ВООЗ також висту-
пили проти вимоги підтверд-
ження вакцинації для міжна-
родних перельотів, тому що це 
може заважати свободі пересу-
вання.
 «Державам-членам настій-
но рекомендується визнати, що 
вимоги про доведення вакци-
нації можуть погіршити нерів-
ність у свободі пересування», 

— йдеться в рекомендаціях 
ВООЗ. Крім того, уточнюється, 
що з’являється все більше свід-
чень ефективності вакцин у бо-
ротьбі з коронавірусом.
 Зокрема, з понеділка імуні-
зація від COVID-19 доступна 
для всіх дорослих американ-
ців. Зареєструватися можуть 
усі охочі віком від 16 років. По-
над 131 мільйон людей у США 
— приблизно половина дорос-
лого населення — вже отрима-
ли принаймні одну дозу. По-
неділок був часом, призначеним 
президентом Джо Байденом для 
Штатів розпочати універсальну 
вакцинацію всіх бажаючих.
 Виходячи з позитивних тен-
денцій у зв’язку з вакцинацією, 
також у понеділок глава ВООЗ 
Тедрос Адханом Гебрейесус доз-
волив собі зробити оптимістич-

ний прогноз, що пандемія ко-
ронавірусу буде взята під конт-
роль в найближчі місяці.
 «У нас є інструменти, щоб 
взяти цю пандемію під конт-
роль протягом декількох міся-
ців, якщо ми будемо застосову-

вати їх послідовно і збалансова-
но», — сказав Гебрейесус.
 Водночас глава ВООЗ зазна-
чив, що стурбований «тривожни-
ми темпами» поширення коро-
навірусу в світі серед вікової гру-
пи людей від 25 до 59 років. ■

ПРИНЦИПОВЕ ПИТАННЯ

Коли мине біль...
Кабмін дозволив використовувати ще два препарати на 
основі медичного канабісу. Та чому цей крок назустріч 
хворим вважають обманом? 

■

COVID-19

Найбільше заражень з початку пандемії
У ВООЗ розповіли, коли коронавірус візьмуть під контроль

■

ООН та ВООЗ офіційно визнали лікувальний потенціал конопель.
Фото з сайта slovoidilo.ua.

❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

 ООН та ВООЗ офіційно визнали лікуваль-
ний потенціал конопель, а США, Канада, Ізраїль і 
майже вся Європа врегулювали питання щодо ви-
готовлення препаратів на їхній основі. В Україні 
законодавство зараховує коноплі до особливо не-
безпечних наркотиків поряд з героїном. 
 Легалізація медичного канабісу означає доз-
волити науковцям досліджувати, фермерам — 
вирощувати, фармацевтам — виготовляти ліки 
на основі конопель, а лікарям — лікувати нестер-
пний біль пацієнтів. 
 Головні сполуки канабісу — КБД (канабідіол, 
ненаркотична, втім дуже терапевтична сполу-
ка) і ТГК (тетрагідраканабінол, психоактивна, але 
вкрай необхідна хворим на рак і паліативним па-
цієнтам (тим, чиє життя добігає кінця). Сполука 
змінює свідомість, викликає сп’яніння, втім по-
легшує сильний біль, покращує апетит, сон. Спо-
луку видобувають винятково з лікарських коно-
пель. Лікарські коноплі містять понад 1% ТГК, їх 
вирощування суворо регулюється (тільки в тепли-
цях з охороною і відеоспостереженням, на виро-
щування потрібна ліцензія та необхідні дозволи). 

■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Софійка Мостовенко — це маленька дівчинка, тіло якої чи не щодня скручують жах-
ливі судоми. Вона страждає від важкої форми фармакорезистентної епілепсії. У неї 
часті та довгі напади надзвичайно болісних судом, що практично неможливо лікува-
ти традиційними препаратами. За її життя батьки борються вже три роки, привозячи 
потрібні медичні препарати з-за кордону. Аби полегшити щоденні страждання, дів-
чинка потребує ліків на основі медичних конопель. 
І таких дітей, як Софія, в Україні близько 20 тисяч... А ще мільйони тих, хто хворий 
на рак, розсіяний склероз, хвороби Альцгеймера і Паркінсона... І допомогти їм мо-
жуть медичні препарати на основі канабісу.
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Мирослава МАКАРЕВИЧ 

У 2021 році чекаємо на прем’єру масш-
табного мистецького проєкту «Вишива-
ний. Король України», який присвячено 
непересічній особистості — Вільгельму 
фон Габсбурґу. Це поєднання літератури, 
музики, сценічного мистецтва, історії, 
яке називають справжнім культурним 
проривом. Серед усіх українських опер 
ця постановка є першою повномасштаб-
ною академічною сучасною оперою не-
залежної України. 

Вивчив українську мову ще юнаком
 Народженого в родині Габсбурґів-Ло-
таринзьких Вільгельма чекали блиску-
ча кар’єра, безтурботне життя, проте за-
мість цього нащадок імператорської ди-
настії надав перевагу бурхливому виру 
політичних і воєнних подій. Чи не впер-
ше за всю українську історію Василь 
Вишиваний як представник монаршого 
роду не тільки підтримував українців, а 
й палко відстоював їхні інтереси, спри-
яв визнанню української нації. 
 Як виник феномен Вишиваного? 
Трохи зануримося в історичний кон-
текст. Габсбурґи правили значною час-
тиною Європи і навіть світу упродовж 
500 років, пів тисячоліття. Наприкінці 
ХІХ сторіччя перед ними постало явище 
націоналізму, що для них був дуже руй-
нівною силою, бо кожен народ у Європі 
хотів мати свою національну державу, і 
тоді багатонаціональні імперії на зразок 
Австро-Угорщини мали би зникнути. 
 Один з перших дослідників постаті 
ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурґа, 
американський історик, професор Єль-
ського університету Тімоті Снайдер, ав-
тор книги «Червоний Принц», в інтерв’ю 
Бі-Бі-Сі акцентував: «Отже, ми тут бачи-
мо неординарну творчу родину (родину 
Габсбурґів. — Ред.), яка шукає відповіді 
на політичну дилему: що робити з руй-
нівною силою — націоналізмом? І від-
повідь полягала у тому, щоб самому ста-
ти націоналістом, аби дозволити імперії 
існувати далі. І це покоління Габсбурґів 
сприйняло націоналізм. Вони обрали 
для себе нації, водночас залишаючись 
членами династії, що хотіла далі прави-
ти Європою. Елементи цього можна вва-
жати героїзмом, а інші риси тут мож-
на поєднати з корисливістю. Я вважаю, 
що історія цікава не лише тому, що ми 
визначаємо героїв та антигероїв, а тому, 
що ми відкриваємо щось дуже важливе 
й нове для розуміння. Наприклад, цей 
феномен обрання людьми для себе на-
ціональності, або... як людина виріши-
ла бути українцем і допомагала Україні 
постати у вигляді держави».
 Вільгельм Габсбурґ свідомо став ук-
раїнцем. Ще у Першу світову він підтри-
мував і сприяв українському Січовому 
стрілецтву. За його патріотизм і любов 
до України його прозвали Василем Ви-
шиваним. Вільгельм фон Габсбурґ вва-
жався одним iз неофіційних претенден-
тів на український трон у разі створен-
ня монархічного ладу, хоча сам офіцій-
но ніколи не проголошував свої наміри 
бути монархом. Родина відреклась від 
нього, він був позбавлений батьківсько-
го спадку. 
 Вивчив українську мову ще юнаком 
та почав писати нею поезії, які підпису-
вав іменем Василь Вишиваний. Ерцгер-
цог захоплювався творами Івана Фран-
ка, Юрія Федьковича, Василя Стефа-
ника, Тараса Шевченка. Його поетична 
збірка «Минають дні...» побачила світ 
рівно сто років тому у Відні, з присвя-
тою «Борцям, що впали за Волю Украї-
ни». У тому ж 1921 році Василь Виши-
ваний був головою управи Українського 
національного вільного козацького това-
риства та заснував газету «Соборна Ук-
раїна».
 Про особисте життя Вишиваного ві-
домо набагато менше, ніж про його гро-
мадську діяльність і воєнну кар’єру. 
Деякі дослідники біографії Вільгельма 
вважають, що першим коханням юного 
Габсбурґа була чарівна українка Іванна 
Шмериковська, обдарована піаністка, 
віолончелістка та камерна співачка. 
 Після Другої світової Василь Виши-
ваний активно спілкувався з відомими 
політиками на предмет підтримки ук-
раїнського народу. Зокрема, йому вда-

лося налагодити зв’язок iз Шарлем де 
Голлем, який погодився допомогти ук-
раїнським повстанцям зброєю. Але цим 
планам не судилося реалізуватися: Ва-
силя Вишиваного в серпні 1947 році 
було викрадено радянськими спецслуж-
бами й таємно перевезено до Києва. На-
віть тортури у Лук’янівській в’язниці не 
змусили його відректися від своїх пере-
конань, i на допитах він принципово го-
ворив українською мовою. Василь Ви-
шиваний помер у тюремній лікарні у 
1948 році.

Про зіркову команду проєкту
 «Ми від самого початку прагнули 
створити мистецький проєкт світового 
рівня з українським характером — емо-
ційним та автентичним — та зібрати для 
цього зірковий авторський склад», — ді-
литься Олександра Саєнко, одна з ініціа-
торів та продюсерка опери «Вишиваний. 
Король України», голова «Центру ук-
раїнських ініціатив» (Відень, Австрія), 
засновниця фестивалю української 
культури UStream. І цей амбітний задум 
було втілено. Імениті українські митці 
об’єдналися навколо ідеї створити гран-
діозну, символічну за змістом оперу. 
 Кінематографічне лібрето поета, му-
зиканта, лідера громадської думки Сер-
гія Жадана вимагало новаторської му-
зики, саме такої, яку пише Алла Загай-
кевич — яскрава представниця сучасної 
української композиторської школи. В 
її творінні втілено повний спектр акту-
альної музичної мови: симфонічний ор-
кестр, хори, солісти та електронні засо-
би. Це поєднує тенденції сучасної ака-
демічної та електроакустичної музики 
саме на українському матеріалі, зокре-
ма, в опері використовуються автентич-
ні гуцульські мелодії.
 Режисером став відомий експеримен-
татор Ростислав Держипільський, ге-
неральний директор і художній керів-
ник Івано-Франківського національно-
го академічного драматичного театру ім. 
Івана Франка. А художницею-постанов-
ницею, сценографкою, художницею по 
костюмах запросили Олесю Головач.
 Організатори довго «полювали» за 
найвідомішою українською дириген-
ткою Оксаною Линів, яка має щіль-
но розписаний графік на роки наперед. 

Але пандемія, на жаль, внесла свої ко-
рективи у плани й суворі графіки мит-
ців. Тому диригуватиме прем’єрою ін-
ший метр — заслужений діяч мистецтв 
Юрій Яковенко. Проте Оксана Линів 
стала справжньою амбасадоркою опери, 
яка у своїх численних інтерв’ю акценту-
вала на самобутності лібрето, експери-
ментальному характері музики і на не-
пересічній особистості самого головно-
го героя. 
 Грандіозний задум реалізує потуж-
на трупа Харківського Національного 
академічного театру опери і балету ім. 
М. Лисенка / «Схід Opera», який є од-
ним з найстаріших і найвідоміших віт-
чизняних музичних театрів та найбіль-
ших сценічних майданчиків Європи. У 
виставі будуть задіяні близько двохсот 
виконавців. Керівник проєкту — пер-
ший заступник генерального директора 
«Схід Opera» Ігор Тулузов.

Поетичне тіло опери 
 «Це не просто історична опера, не 
просто історичний твір — він великою 
мірою спрямований як у минуле, так і 
в майбутнє, — відразу окреслив собі за-
вдання автор лібрето опери Сергій Жа-
дан. — Постать Вишиваного цікава ще 
тому, що показує, наскільки цикліч-
ною є історія і наскільки події 1918-20 
років ХХ століття в чомусь співзвучні 
подіям, які відбуваються сьогодні в Ук-
раїні. 
 По-перше, балансування між де-
ржавністю і бездержавністю, спроба за-
хистити себе, спроба реалізуватися. А 
по-друге, дуже важлива річ, яка сьогод-
ні для багатьох є актуальною, — це при-
йняття української ідентичності. При-
гадування цієї ідентичності чи прояв-
лення, чи пошук, чи доходження до неї. 
Це над звичайно цікава річ, про яку, я 
думаю, писатимуть багато наукових 
робіт».
 Уривок з лібрето опери «Вишива-
ний. Король України»:
Вишиваний:
Що таке громадянство? Наскільки ти 
від нього залежиш? Я мав жити в місті,
через яке проходили нерви Європи.
Моя родина впливала на час, вона
коригувала простір. Ми всі відчували
хід історії. Я мав вибір, я справді міг
обирати: і громадянство, і рід занять,
і своє майбутнє. Але я обрав для себе 
іншу країну — країну, якої насправді не існувало, 
країну, про яку лише мріяли...
 Вишиваний, як на думку Сергія Жа-
дана, може стати знаковою особистіс-
тю, яка буде не роз’єднувати, а поєдну-
вати як «людина, яка зайшла ззовні і 
при йняла бік українців». 

Образ вишитої ружі
 Вихід оперного лібрето, як проєкт у 
проєкті, у вигляді подарункової книги 
стало справжнім прецедентом і надало 
опері мультидисциплінарного значен-
ня. Це видання, над оформленням яко-
го працював відомий творчий тандем 
Ольги Жук та Надії Кельм, уже отри-
мало відзнаку конкурсу «Найкращий 
книжковий дизайн» на міжнародному 
ярмарку «Книжковий арсенал» у 2020-
му. 
 Ольга Жук поділилася творчою кух-
нею створення арт-книги: «На образ ви-
шитої ружі, крізь який поступово роз-
кривається портрет Василя Вишивано-
го, що наскрізно проходить крізь книгу, 
нас несподівано надихнула компози-
торка Алла Загайкевич, зацитувавши 
у розмові рядки Сергія Жадана:
Це небо понад кордоном — лише одне. 
Так розганяється вітер — радісно й переможно. 
Життя, мов трояндовий кущ, торкає мене. 
Ранить долоні мені — так солодко, так тривожно...
 З одного боку, «Вишиваний. Король 
України» — це історичний матеріал, з 
іншого — це дуже особиста й емоційна 
історія, сучасна поезія і музика. «Тож 
наша ружа, — продовжує Ольга Жук, 
— фактично схема традиційної вишив-
ки, але подана як сучасний патерн, пік-
сельне зображення, глітч. Інші образи 
у книзі також дуже мінімалістичні, це 
атмосферні фрагменти фото, що не до-
мінують над текстом і голосом». 
 Книга-лібрето стала одним iз бестсе-
лерів початку 2021 року. Й уже триває 
робота над німецькомовним перекла-
дом.

Опера як інструмент євроінтеграції
 Сучасна опера — актуальний жанр 
для поєднання історії та сучасності. І 
хоча в Україні, так склалося, оперна 
культура була й досі залишається елі-
тарним мистецтвом, на відміну, напри-
клад, від Австрії, де опера надзвичайно 
популярна серед різних верств населен-
ня й різних поколінь, нам, українцям, 
треба себе призвичаїти до європейсь-
кого рівня сприйняття цього високого 
музичного жанру. Бо маємо й потужну 
оперну школу, і багато наших земляків 
успішні та дуже затребувані у провід-
них оперних театрах планети. 
 І повертаючись до опери «Виши-
ваний. Король України», продюсерка 
проєкту Олександра Саєнко щиро пе-
реконана: «Ця опера сприятиме нашій 
духовній і політичній євроінтеграції та 
викликає потужний резонанс як в Ук-
раїні, так і у світі».
 Оперу створено за ініціативи і на за-
мовлення Почесного консула Республі-
ки Австрія в Харкові Всеволода Коже-
мяка. Партнери-меценати: Paramonov 
Foundation та Nix Foundation. Прем’єру 
заплановано у Харківському Націо-
нальному академічному театрі опери і 
балету ім. М. Лисенка 1-2 жовтня 2021 
року (через пандемію дата може зміни-
тися).■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Обрав країну-мрію 
До мистецького проєкту про нащадка династії Габсбурґа, який називав себе 
українцем, долучилися Сергій Жадан, Олеся Головач та Оксана Линів

■

Команда творців масштабного мистецького проєкту.❙

Вишиваний король України — 
Вільгельм фон Габсбурґ.

❙
❙

Навіть тортури у Лук’янівській в’язниці не змусили його відректися 
від своїх переконань, i на допитах він принципово говорив 
українською мовою.



Григорій ХАТА

Не інакше як подія тектонічного 
характеру сталася в європейсько-
му клубному футболі. Оголосив-
ши про створення нового турніру 
під назвою Європейська Суперлі-
га, 12 найбільш авторитетних та 
титулованих клубів з Англії, Іспанії 
та Італії викликали неймовірне 
обурення у керівників найвищих 
футбольних інстанцій Європи та 
світу, адже новостворений влас-
никами «Реала», «Барселони», 
«Атлетико», «Ліверпуля», «Ман-
честер Сіті», «Челсі», «Тоттен-
хему», «Арсеналу», «Манчестер 
юнайтед», «Ювентуса», «Інтера» 
та «Мілана» проєкт руйнує всю 
організаційну архітектуру євро-
кубків, стає альтернативою Лізі 
чемпіонів та, що головне, під-
риває управлінський авторитет 
УЄФА та ФІФА.

На радість уболівальникам
 За задумом ідеологів Євро-
пейської Суперліги, їхній тур-
нір має включати 20 команд, які 
з серпня до травня, граючи по-
серед тижня, притягуватимуть 
до екранів ТВ мільярди шану-
вальників футболу та збирати-
муть величезні прибутки, котрі 
дозволять підтримати маленькі 
клуби, що сильно постраждали 
від пандемії коронавірусу.
 «Ми допоможемо футболу на 
всіх рівнях. Футбол — єдиний 
глобальний вид спорту, котрий 
нараховує понад чотири міль-
ярди вболівальників, і наша 
відповідальність як великих 
клубів полягає в тому, аби задо-
вольнити їхні побажання. Вва-
жаємо, що такий формат зможе 
врятувати футбол, як Кубок єв-
ропейських чемпіонів урятував 
футбол у 50-тi роки минулого 
століття», — заявив президент 
мадридського «Реала» Флорен-
тіно Перес, якого обрали керів-
ником новоствореної ЄСЛ.
 При цьому віце-президен-
тами Суперліги стали власник 
«Ювентуса» та голова Асоціа-
ції європейських клубів Андреа 
Аньєллі, співвласник «МЮ» 
Джоел Глейзер, директор «Лі-
верпуля» Джон Генрі та дирек-
тор «Арсеналу» Стен Кроенке. 
 Коментуючи участь «МЮ» в 
ЄСЛ, американець Глейзер від-
значив: «Зібравши разом найве-

личніші клуби, котрі гратимуть 
між собою упродовж усього сезо-
ну, Суперліга відкриє нову гла-
ву в історії європейського футбо-
лу, запропонує вболівальникам 
змагання екстракласу та забез-
печить більшу фінансову під-
тримку для широкої футбольної 
піраміди». Керівництво амери-
канського фінансового холдингу 
JP Morgan Chase уже підтверди-
ло свою готовність влити шість 
мільярдів доларів у Європейсь-
ку Суперлігу.
 Попри неймовірно приваб-
ливий для уболівальників ха-
рактер нового турніру, в УЄФА 
дуже жорстко відреагували на 
його створення. «Ми категорич-

но проти цього обурливого про-
єкту. Гравці, котрі гратимуть 
у цій закритій лізі, будуть від-
сторонені від участі в чемпіо-
натах світу та Європи», — поді-
лився своїм баченням президент 
УЄФА Александер Чеферін. Так 
само в Європейському футболь-
ному союзі обіцяють суворе по-
карання й для самих клубів-
учасників ЄСЛ. Подейкують, що 
найближчої п’ятниці їх можуть 
виключити з розіграшу поточної 
Ліги чемпіонів. 

«Не футбол, а бізнес»
 Тим часом УЄФА оприлюд-
нила свої плани щодо реформи 
Ліги чемпіонів, яка має запра-

цювати з сезону 2024/2025 років. 
Цей план довго розроблявся саме 
для того, аби максимально добре 
задовольнити вимоги заможних 
клубів, які прагнули збільши-
ти кількість гарантованих мат-
чів iз «топовими» суперниками 
й таким чином забезпечити собі 
більшу прибутковість.
 Цікаво, що заява елітних 
клубів про створення ЄСЛ на кіль-
ка годин випередила анонс УЄФА 
про реформу Ліги чемпіонів. Мож-
на припустити, що в такий спосіб 
найзаможніші клуби Старого сві-
ту висловили свою незгоду з запро-
понованими змінами. «Ми не до-
живемо до 2024 року», — пояснив 
Флорентіно Перес.

 У новоствореному об’єднанні 
очікували, що найближчим ча-
сом до них долучаться кілька 
провідних клубів з Німеччини, 
проте представники «Баварії» 
та «Лейпцига» наголосили, що 
створенням ЄСЛ не вирішити іс-
нуючих фінансових проблем.
 Загалом, футбольний світ iз 
прохолодною настороженістю 
поставився до скандального про-
єкту. Приміром, головний тре-
нер київського «Динамо» Мірча 
Луческу заявив, що створювати 
ЄСЛ неприпустимо. «Її ідеологи 
вважають, що футбол — це біз-
нес, а не спорт. Краса цієї гри по-
лягала в тому, що маленькі ко-
манди грали з великими клуба-
ми. Цьому намагаються завади-
ти», — пояснив Луческу.
 Показовою у цьому плані є 
реакція скромної команди анг-
лійської прем’єр-ліги — «Лід-
са». На розминці перед грою 
АПЛ проти «Ліверпуля» фут-
болісти з Лідса були одягнені у 
футболки з написом: «Футбол — 
гра для фанів. Заробіть це пра-
во (грати в Суперлізі) на полі». 
Висловився з цього приводу й 
аргентинський наставник «Лід-
са» Марсело Б’єлса: «Мене це не 
дивує. Логіка сучасного світу 
проста: багаті прагнуть бути ще 
сильнішими, не думаючи про ін-
ших. Найзаможніші клуби ста-
ли такими завдяки змаганням iз 
рештою суперників. Але тепер, 
коли ми їм не потрібні, щоб за-
робляти більше грошей, вони на-
магаються позбавитися тих, хто 
більше не відповідає їхнім ці-
лям». При цьому головний тре-
нер «Ліверпуля» Юрген Клопп 
зауважив, що власники клубу 
не радилися з гравцями та тре-
нерським штабом щодо участі 
команди в ЄСЛ...
 Вочевидь, крапку в цій емо-
ційній історії ставити зарано. 
Найближчим часом сторони 
конфлікту демонструватимуть 
потужні аргументи, відстоюю-
чи свої позиції. Не виключено, 
що УЄФА доведеться зробити 
футбольній еліті більше посту-
пок. Якщо ж ні, то, за словами 
президента «Реала», засновни-
ки ЄСЛ створять і альтернатив-
ний чемпіонат світу, де грати-
муть дискваліфіковані УЄФА 
та ФІФА учасники скандально-
го проєкту. ■

СЕРЕДА, 21 КВІТНЯ 2021 15СПОРТ
«Ідеологи Європейської Суперліги вважають, що футбол — це бізнес, 

а не спорт. Краса цієї гри полягала в тому, що маленькі команди грали 
з великими клубами. Цьому намагаються завадити».

Мірча Луческу
румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Не виключено, що в українських клубів більше не буде можливостей зіграти в Лізі чемпіонів iз «Реалом».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 

❙
❙

ФУТБОЛ

Гра для обраних
Власники 12 найзаможніших клубів Старого світу створили 
альтернативний футбольній Лізі чемпіонів турнір

■

Григорій ХАТА

 Абсолютно провальним вийшов пер-
ший поєдинок збірної України у «плей-
оф» кваліфікації на ЧС-2021 проти швед-
ських гандболісток. Сподівання «синьо-
жовтих» уперше за багато років потрапити 
на фінальну частину «мундіалю» зруйну-
вали злагоджені командні дії досвідченої 
скандинавської збірної.
 Шведську команду зовсім не бентежи-
ло те, що першу частину вирішального про-
тистояння довелося грати в гостях.
 Порожні через суворі коронавірусні об-
меження трибуни київського Палацу спор-
ту аж ніяк не допомагали підопічним Бо-
риса Чижова.
 За словами однієї з лідерок «синьо-жов-
тих» Наталії Савчин, грати за таких умов 
було дуже складно: «Намагалися з лави за-
пасних бодай якось підбадьорювати дівчат, 

аби додати їхнім діям енергії та емоцій, од-
нак це не дуже виходило».
 Уже після першої половини київсько-
го поєдинку збірна Швеції мала подвійну 
перевагу — 15:7. Нічого кардинальним 
чином не змінилося в діях господарок і 
після перерви. 
 Як відзначив очільник «синьо-жов-
тих» Борис Чижов, найбільш проблемни-
ми для збірної України в київському матчі 
стали швидкі переходи шведської коман-
ди, до яких його підопічні виявилися не-
готовими. Не дивно, що для українок усе 
завершилося розгромом — 14:28
 «Ми грали так, як були готові. Бага-
то помилок у передачах, низька реаліза-
ція виходів сам на сам. Це біль українсь-
кого гандболу», — зазначив очільник ук-
раїнської команди. Після матчу гравчиня 
шведської збірної Лінн Блум наголосила, 
що кращими в складі української коман-

ди були воротарі. «Якби не вони, ми б за-
били ще більше», — наголосила шведка.
 У середу на збірну України в Швеції че-
кає матч-відповідь. Утім зрозуміло, що це 
буде радше формальність, ніж бій за путів-
ку на майбутній ЧС.
 Відіграти у гостях у потужних шведок 
14 голів фори виглядає фантастикою. За 
словами Савчин, у Швеції збірна України 
прагнутиме показати свою гру, оскільки 

в Києві вона абсолютно не вдалася. «Нам 
потрібно більше часу для того, аби награти 
зв’язки. Двох тренувань та двох спарингів 
замало для цього», — пояснила Наталія.
 Шведки ж розглядають повторне поба-
чення з Україною як важливий елемент підго-
товки до Олімпійських ігор у Токіо. «Це буде 
наш останній перед літніми Іграми офіцій-
ний поєдинок, тож хочемо його провести 
найкраще», — заявила Лінн Блумм. ■

ГАНДБОЛ

Біль та розчарування
Українські гандболістки практично втратили шанси 
на участь у цьогорічному чемпіонаті світу

■

У матчі проти Швеції українські гандболістки показали відверто скромну результативність, 
закинувши за матч лише 14 м’ячів. 
Фото з сайту handball.net.ua.

❙
❙
❙
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +1…+6

 +10…+15

Північ +4…+9

 +13…+18

Центр +3…+8

 +13…+18

Схід +3…+8

 +14…+19

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +4…+9

 +13…+18

 — Сарочко, я вас запрошую в 
музей.
 — А ви що, не можете вимови-
ти слово «ресторан»?

* * *
 Один продавець в універмазі 
був украй сонливим. Його перево-
дили з секції в секцію, але всюди 
він засинав за прилавком. Коли це 
дійшло до директора універмагу, той 
сказав:
 — Переведіть його в секцію чо-
ловічих піжам. Одягнiть у піжаму, а 
на шию повісьте оголошення: «У на-

ших піжамах всюди добре спить-
ся!»

* * *
 Як відомо, театр починається 
з вішалки. А коли, виходячи з теат-
ру, ви не знаходите на вішалці свого 
пальто, тоді починається цирк.

* * *
 Двоповерховий автобус налетів 
на ліхтарний стовп.
 — Як це ви примудрилися? — 
запитує полісмен у водiя.
 — А я перевіряв квитки на дру-
гому поверсі.

Полинова пам’ять
Хто першими з українських журналістів правдами і неправдами потрапив у Чорнобиль після трагедії 
на АЕС та як склалася їхня подальша доля

Дара ГАВАРРА

 Хай там що кажуть на рахунок того, 
що в одну річку двічі не ввійдеш, проте по-
пулярність серіалу «Друзі» як під час його 
виходу (з 1994 по 2004 роки) на екрани, 
так і в подальші роки, коли його неодно-
разово «крутили» на екранах, мабуть що 
всіх країн світу, була настільки великою, 
що й багато років після завершення зйо-
мок його прихильники просто-таки ма-
рять продовженням історії про шістьох 
друзів. Хтось виріс на цьому серіалі, у 
когось молодість пройшла паралельно з 
ним, та ось рік тому прокотилися чутки, 
що серіал вирішили продовжити. Ну як 
продовжити — зняти одну серію, в якої 
навіть немає ще конкретного сценарію, а 
герої не будуть грати притаманні їм ролі. 
Але життя вносить свої корективи, і че-
рез пандемію знімальний процес доводи-
лося неодноразово переносити.
 Та ось в інфопростір просочилася нови-
на, що канадський попспівак, улюбленець 
тінейджерів Джастін Бібер зіграє в «Дру-
зях»: йому відвели так звану роль гест-
стар, тобто запрошеної зірки (досить по-
ширений прийом, щоб привабити якомо-

га більше глядачів). Але найцікаві-
ше, в якому образі постане перед нами 
зірка естради. Джастін зізнався, 
що дуже любив серіал «Друзі», 
хоча йому було всього лишень 
10 років, коли завершилися 
зйомки серіалу. Коли ж йому 
запропонували знятися в про-
довженні, то співаку було аб-
солютно байдуже, що і як до-
ведеться грати. І ось красун-
чик Бібер зіграє... картопли-
ну. Точніше, це буде алюзія 
на головного героя серіалу 
— Росса Геллера, який в од-
ній із серій восьмого сезону 
одягнув на Хелловін без-
глуздий костюм Спудніка 
— космічної картопляної 
бульбочки, а його друзі не 
відразу зрозуміли, що це 
за почвара, і довго злов-
тішалися над ним. Проте 
Біберу не страшні кпини 
— от що значить магіч-
на сила мистецтва! ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Здавалося б, кого сьогодні 
можна здивувати звичайнісінь-
ким ескалатором, яких тепер пов-
но не лише на станціях метро, а й у 
різних торгових чи бізнесцентрах. 
Та диво техніки для підйому паса-
жирів у торговому центрі японсь-
кого міста Кавасакі вражає відві-
дувачів... своєю висотою — всього 
лишень 83 см, тобто п’ять сходи-
нок (які розташовані поруч, про-
те відвідувачі все ж надають пере-
вагу саме мініескалатору).

 Уперше ескалатори з’явилися 
в 1892 р. в Америці, де Джесс 
Рено запатентував свій винахід 
саме як атракціон для туристів. 
Це були гумові стрічки, які ру-
хали дерев’яні сходинки. Вже у 
1896 р. цей «атракціон» встанови-
ли в Коні-Айленді — нью-йорксь-
кому парку. Згодом винахідники 
компанії Otis Elevator Company, 
що спеціалізувалася на підйом-
них механізмах, представили свій 
вдосконалений винахід на Всесвіт-
ній Паризькій виставці 1900 року. 
Відтоді й почалося «світове» турне 

ескалаторів по містах і континен-
тах. Уже в 1911 році вперше було 
встановлено ескалатор у лондонсь-
кому метро на станції Earl’s Court, 
а ще через 10 років компанія Otis 
Elevator Company вдосконалила 
цей підйомний механізм настіль-
ки, що він без змін слугує людям і 
донині. 
 Проте встановити мініатюрний 
підйомник — на це здатні лише 
японці, яким під силу створюва-
ти не лише мініатюрні деревця — 
бонсай, а й найдовершеніші дива 
техніки. ■

22 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний 
дощ. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
+5...+7, удень +16...+18.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ i мокрий снiг. 
Славське: вночi +3...+5, удень +11...+13. Яремче: +2...+4, 
удень +13...+15. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +12...+14. 
Рахiв: уночi +4...+6, удень +15...+17.

20 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 39 
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  немає, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия 
— немає, Пожежевська — 53 см.

«ЧУДЕСА» ТЕХНІКИ

Мініескалатор користується попитом
Японці не перестають вражати технічними дивами та курйозами

■

Джастін Бібер.❙

СІНЕМА

Двічі в одну річку...
Джастін Бібер зніматиметься в улюбленому серіалі

■

По горизонталі:
 1. Столиця Південної Ко-

реї. 4. Суцвіття жита або пшениці. 
7. Учень Христа, який тричі від ньо-
го відрікся після Таємної вечері. 8. 
Криворізький автомобільний за-
вод. 10. Одна з перших потужних 
демократичних організацій на тере-
нах незалежної України, що в 1992 
році стала партією. 11. Популярний 
одеський пляж. 14. Прибуток від ко-
рупційної діяльності. 16. «Кіт-вор-
кіт біля ... чеше лапкою живіт» (Ан-
дрій Малишко). 18. Розпечена маг-
ма, яка виливається з жерла вулка-
на. 19. «Не вмирає душа наша, не 
вмирає ... І неситий не виоре на дні 
моря поле» (Тарас Шевченко). 20. 
Комахи-паразити, які заповзають по 
шерсті тварин і смокчуть кров. 21. 
Гуцульська люлька. 23. Переконли-
вий доказ. 26. Брат Герди. 28. Річка 
в Сибіру. 29. Кипляча вода. 30. Чет-
вертий за величиною острів Греції, 
на якому було одне з семи чудес ста-
родавнього світу. 31. «... був пару-
бок моторний, і хлопець хоч куди ко-
зак» (Іван Котляревський). 
По вертикалі:
 1. Японська рисова горілка. 2. 
Гірський хребет, що розділяє Європу 
й Азію. 3. Французьке місто, яке ста-
ло титулом одного з найвідоміших 
поетів і драматургів XVII століття. 
4. Середньовічний сільський меш-
канець Римської імперії, що оренду-
вав невелику ділянку землі, яка на-

лежала багатому землевласникові, і 
за це платив натурою або відробляв. 
5. Шекспірівський король. 6. Черс-
твий хліб. 9. Зброджене борошно, 
на якому печуть хліб замість дріж-
джів. 12. Містечко на Франківщині, 
де так і не змогли визначитися з на-
родним депутатом. 13. Колода, на 
якій кат відрубував голову засудже-
ному до страти. 15. Мусульманський 
бог. 17. Член колегії з трьох осіб, що 
обиралася з певною метою в Старо-
давньому Римі. 21. Індійський маг і 
заклинач змій. 22. Ритуальний хліб, 
який ділиться під час Великоднього 
богослужіння. 24. Рослина з родини 
зонтичних, насінням якої посипають 
хліб. 25. У слов’янській міфології — 
син бога вогню і неба Сварги і Матері-
Землі, бог війни і одночасно бог миру. 
27. Антисептичний засіб.■

Кросворд №38
від 20 квітня

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №39■
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