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  В Одеському національному уні-
верситеті імені І. І. Мечникова 
відбувся День відкритих дверей 
для всіх охочих. 17-го березня де-
кани всіх факультетів зібралися 
в актовій залі, щоб ознайомити 
абітурієнтів з усіма умовами 
зарахування: додаткові іспити 
в університеті, дедлайни подачі 
заявок, олімпіада, яка, до речі, 
дає можливість використати 
бали під час вступу та збільши-
ти шанс отримати бюджетне 
місце тощо. Після загальних збо-
рів майбутніх студентів запро-
сили до аудиторій, де кожен де-
кан розповів більш детально про 
специфіку кожного напрямку та 
всі привілеї окремої спеціальнос-
ті,  навчання на факультеті.
  Наших майбутніх колег, 
журналістів, очікувала цікава 
лекція з представниками дека-
нату та приємна бесіда зі сту-
дентами першого курсу, які по-
ділилися своїми враженнями від 
навчання. Іванова Олена Андрі-
ївна, професор, доктор наук із 
соціальних комунікацій і декан 
факультету журналістики, рекла-
ми  та видавничої справи, розпо-
віла, що випускати спеціалістів 
вони почали ще в 1999 році. Оле-
на Андріївна підкреслила, що ви-
кладачі займаються підготовкою 
журналістів уже 20 років, тому 
факультет випускає лише най-
кращих фахівців. Також  була об-
говорена тема поєднання роботи 
й навчання, адже підлітки, які 
тільки розпочинають самостій-
не «студентське» життя, завжди 
прагнуть незалежності й фінан-
сової, зокрема, самоствердження 
й самовираження.
 «На відміну від більшості профе-
сій, журналістика дозволяє пра-
цювати та вчитися паралельно, 
— зазначила декан факультету,  – 
як наприклад, це робить Світлана 
Довжук та інші студенти. Світ-
лана щодня робить репортажі й 
при цьому має високі показники 
в навчанні  в університеті». Од-
нак Олена Андріївна доповнює, 
що винятком з цієї ситуації є пер-
шокурсники, яким вона радить 
спершу пройти період адаптації 
у ВНЗ, а потім вже вирішувати, 
чи будуть вони здатні поєднувати 
навчання з роботою.
 Під час лекції було зазначено, 
що навчання на факультеті спря-
мовано саме на здобуття прак-
тичних навичок. Тож студен-

ти беруть участь у роботі своїх  
редакцій та щомісяця готують 
актуальний і цікавий матері-
ал. Текст перевіряють інші сту-
денти, які виконують обов’язки 
коректорів, редакторів, потім 
створюється дизайн газети, дру-
кується та публікується на офі-
ційному сайті факультету. Також 
студентам  третього курсу дають 
можливість пройти практику у 
видавництвах, центрах полігра-
фії, інформаційних агентствах, 
на телеканалах тощо. «Багатьом 
нашим студентам пропонують 
роботу ще на практиці», — за-
значила заступник декана Мороз 
Галина Дмитрівна.
Для абітурієнтів стало гарною 
новиною те, що з цього року було 
відмінено творчий конкурс для 
вступу до факультету. Олена Ан-
дріївна прокоментувала це так: 
«На мою думку, ЗНО достатньо 
для того, щоб перевірити знання 
майбутніх студентів. Якщо лю-
дина прагне вчитися тут, ми на-
вчимо її всьому, щоб вона стала 

професіоналом своєї справи».
Сергій Володимирович Азєєв, 
викладач, який пройшов стажу-
вання в декількох європейських 
ВНЗ, розповів про те, що підго-
товка студентів уже з першого 
курсу проходить за новою євро-
пейською тенденцією:  «крос-
смедійна журналістика». Також  
він провів невеличку екскурсію, 
де абітурієнти побачили нове 
комп'ютерне обладнання ком-
панії «Apple», з яким працюють 
студенти факультету. Викладач 
додав, що саме практичні нави-
чки дуже важливі в процесі під-
готовки фахівців-журналістів. 
Студенти першого курсу також 

вирішили поділитися досвідом 
навчання та розповіли абітурі-
єнтам, які переваги в нашого фа-
культету. По-перше, це накопи-
чувальна система балів, яка дає 
змогу протягом семестру напра-
цювати свою оцінку за залік чи 
іспит. По-друге, саморозвиток в 
інших сферах завдяки конкурсам, 
змаганням та розважальним захо-
дам, наприклад, «Битва факуль-
тетів»,   «Пісня року», «Спарта-
кіада», «Мечников Фест», «День 
студента» тощо. Також перевагою 
факультету є навчання у другу 
зміну, що дає можливість достат-
ньо відпочити після пар, старанно 
та якісно готуватись до занять. 
«Журналістика на сьогодні є 
дуже складною галуззю, і люди-
на з нашою освітою завжди ви-
тіснить з робочого місця того, 
хто освіти не має», — відповідає 
Олена Андріївна на запитання, 
чи реально стати працівником 
медіа завдяки лише харизмі, при-
ємній зовнішності, але без ди-
плома. «Першокурсники завжди 

мріють про телебачення, та, про-
вчившись чотири роки, студенти 
розуміють, який довгий і тяжкий 
шлях треба пройти, щоб потра-
пити на екрани телевізорів, тому 
більшість змінюють своє рішен-
ня», — додала Галина Дмитрівна. 
Чи справді абітурієнти хочуть 
стати «зірками» телебачення? І 
які в них взагалі враження та очі-
кування від майбутньої професії? 
На ці питання відповіли школярі, 
які після закінчення лекції з раді-
стю погодилися дати  коментарі. 
«Телебачення, телебачення та 
ще раз телебачення!», — посмі-
хається Олена Коломієць, учени-
ця 11-го класу, яка приїхала на 

День відкритих дверей із Білго-
род-Дністровського району. Ді-
вчина розповідає про себе: «Ще 
змалечку мені подобаються різ-
номанітні заняття, пов`язані з 
журналістикою. Я відвідую гурт-
ки в нашій школі, адже мене дуже 
цікавить цей напрямок. Для себе 
давно вирішила, що хочу вчитися 
та працювати саме в цій сфері».
Учень 11-го класу Одеської ЗОШ 
№40 Микита Шершнєв ділиться 
своїми планами та враженнями: 
«На мою думку, у школі нам да-
ють базові знання, а в універси-
теті мене навчать саме тому, що 
мені цікаво. Я обрав  журналіс-
тику, тому що ця професія доз-
волить багато мандрувати та зна-
йомитися з цікавими людьми». 
Школяр додав,  що хай це ба-
нально, але він теж прагне потра-
пити на телебачення,  його мета 
— бути чесним журналістом і 
донести до людей лише правдиву 
інформацію. 
«Батьки радять вступати до ме-
дичного, але я йду за своєю мрі-
єю», — ділиться десятикласниця 
Анна Орзенко. Також вона роз-
повіла, що очікує багато творчої 
діяльності та цікавих знайомств 
після вступу до нашого вишу. 
Однокласниця Анни, Червінська 
Єлизавета, стверджує, що в спе-
ціальності її, перш за все, вабить 
можливість брати інтерв`ю у ві-
домих людей, політичних діячів, 
артистів, музикантів тощо. «А 
як круто було б поспілкуватись з 
президентом!», — посміхається 
дівчина.
 Олена Андріївна теж поділила-
ся своїми враженнями після зна-
йомства з абітурієнтами: «Мені 
здається, ті школярі, які прийшли 
до нас на День відкритих дверей, 
дійсно зацікавлені в подальшому 
вступі на наш факультет. Я споді-
ваюсь, що вони добре подумають 
і все ж таки зроблять вибір на ко-
ристь нашого університету, адже 
Одеський національний універ-
ситет імені І. І.  Мечникова є од-
ним з найпрестижніших у краї-
ні, а спеціальність журналістика 
— це професія, що забезпечить 
їх цікавою роботою, дасть мож-
ливість змінювати сферу засто-
сування своїх умінь та навичок 
і при цьому отримувати високу 
заробітну плату».

Студентський простір Соціальний простір

День відкритих дверей факультету 
журналістики, реклами та видавничої справи

Ксенія Шалаєва 
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«Трагікомедія»: як так сталося, що комік має 
найвищий рейтинг?

До виборів Президента Укра-
їни залишилось зовсім трохи, 
а лідирувати в перегонах про-
довжує комік, шоумен, керів-
ник студії «Квартал 95» Воло-
димир Зеленський.
 За даними більшості 
рейтингів на сьогодні Зелен-
ський стоїть на першому місці. 
Соціологічна група Рейтинг 
запевняє, що за шоумена го-
тові віддати свої голоси 24,7% 
виборців. За даними КМІС – 
26,4%. На другому місці лідер-
ка «Батьківщини» Юлія Тимо-
шенко (18,3%), далі – чинний 
президент Петро Порошенко 
(16,8%). 
 Ситуація з Зеленським 
насправді дуже суперечлива. 
З одногу боку, в інших краї-
нах такі самі коміки теж ма-
ють досить велику популяр-
ність, підтримку електорату 
та зрештою потрапляють до 
влади. Наприклад, Беппе Гріл-
ло – італійський комік, який 
у 2013 році отримав близь-
ко 25% голосів на парламен-
ських виборах. Ба-більше, 
обрання Трампа Президентом 
США теж говорить про попу-
лярність поза традиційними 
уявленнями щодо політиків. 
Але! У ситуації зі Зеленським 
є одна принципова річ – до 
оголошення рішення балоту-
ватись в Президенти України 
пан Зеленський жодного дня 
не пропрацював в політиці. 
Його гумористичний бізнес 
приносить йому непоганий 
дохід – ще у 2012 році видан-
ня «Forbes. Україна» оцінюва-
ло прибуток студії «Квартал 
95» у більш ніж 10 мільйонів 
доларів. А за 2017 рік Зелен-
ський задекларував 7,3 міль-
йони гривень доходів. Що-
правда, бізнес коміка все одно 
опинився у центрі скандалу. 
У січні 2019 року журналісти 
знайшли в Росії фірми, які за-
ймаються виробництвом теле- 
та кінопродукції та належать 
Зеленському і його колегам. І 
хоча спочатку комік спросто-
вував факт ведення бізнесу в 
РФ, згодом він заявив про свій 

вихід зі складу акціонерів ком-
панії, якій належали згадані у 
журналістському розслідуван-
ні підприємства.
 У своїх публічних за-
явах Зеленський запевняє, що 
його головна місія –привести 
в українську політику нових 
і порядних людей. Втім, поки 
що йому доводиться запевня-
ти всіх у тому, що він та його 
команда є незалежними від 
українського олігарха Ігоря 
Коломойського. Адже саме 
канал «1+1», що належить 
бізнесмену, найактивніше по-
відомляє про політичні плани 
коміка, із яким співпрацює вже 
багато років. Так, Зеленського 
нерідко називають «планом та 
іграшкою Ігоря Коломойсько-
го»,  натомість, новостворе-
ний політак цю думку спро-
стовує: «Я ніяка не іграшка 
в руках Коломойського, і не 
був іграшкою в руках жодно-
го олігарха. Коли говорять, що 
я чиясь іграшка, це неправда. 
Це роблять ЗМІ, які належать 
іншим групам. Вийдіть на ву-
лицю і запитайте у людей, чи 
вважають вони мене іграшкою 
в руках Коломойського. Немає 
такої суспільної думки!»
 Виборець цього кан-

дитада досить зрозумілий 
– переважно молодь, що не-
вдоволена всіма нинішніми 
політиками, а тому готова 
голосовати за будь-яке нове 
обличчя. Деякі соціологи на-
зивають такого виборця «мо-
лодіжним, протестно-деполі-
тизованим електоратом». 
 Британський тижневик 
«The Economist» пише, що Зе-
ленський лякає своєю непідго-
товленістю західних диплома-
тів: «Багато хто побоюється, 
що Володимир Путін з'їсть 
його, наче плитку шоколаду 
виробництва Петра Порошен-
ка». Люди хочуть показати 
владі середній палець, і саме 
Зеленський відіграє роль цьо-
го середнього пальця, вважає 
тижневик. 
 То як же так сталось, що 
комік без політичного досві-
ду є фаворитом в президен-
стських перегонах? Справа 
досить зрозуміла. По-перше, 
люди зневірились та готові 
віддати свій голос за «нове об-
личчя», не зважаючи ні на що. 
По-друге, більшіть з потен-
ційніх виборців Зеленського 
віддають свій голос за Голобо-
родька (вигаданого персона-
жа серіалу «Слуга народу», 

якого грає нинішній спражній 
кандидат). Але на відміну від 
героя «Слуги народу» Василя 
Голобородька, Зеленський пе-
ресувається містом не на ве-
лосипеді, а на позашляховику 
Range Rover з охоронцями. З 
цього приводу влучно висло-
вилась головна редакторка 
«Дзеркала тижня» Юлія Мос-
това: «Я не знаю Зеленського. 
І, я думаю, що Зеленського на-
справді не знає ніхто. Як дуже 
мало людей знали В'ячеслава 
Тихонова, а вся країна була 
закохана у Штірліца. Або ні-
хто особисто не знає якостей 
Клуні, але всім подобається 
Бетмен. Ось цей феномен, і 
все». І найголовніше – один 
з найпростіший PR-ходів – 
«простий хлопець». Головна 
мета – нав’язати думку, що 
кандидат в Президенти такий 
самий простий хлопець із на-
роду, як і ти. Треба сказати, що 
в команди Зеленського це до-
сить добре виходить. Згадайте 
лише всі його інтерв’ю в пар-
ку, дорогою на роботу тощо. 
Зеленський одягнений в про-
стий одяг, говорить простими 
словами, а найголовніше – го-
ворить те, про що нібито роз-
мовляє кожна родина на кухні. 
Він вміло веде свої соціальні 
мережі, запускає флешмоби 
та зі всіх сил намагається бути 
середньостатистичним укра-
їнцем. 
 Без перебільшень, образ 
«простого хлопця» спрацю-
вав на велику частину україн-
ського суспільства. В Україні 
система підготовки успішних 
політиків, порівняно з країна-
ми розвиненої демократії, пе-
ребуває в ембріональному ста-
ні і, як справжня зав’язь плоду, 
потребує особливої уваги й 
турботи з боку суспільства. 
Тому не дивно, що у нас є такі 
феномени як Зеленський.
 Головне – вирішувати 
серцем, не ставлячи експе-
риментів над країною. 

Дмитро Тельпіс

Фото: Facebook, Студія «Квартал 95»
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Сьогодні ми йдемо пліч-о-
пліч з новими технологіями,  
з’являються нові можливості. 
Одним словом, доступ до інфор-
мації розширюється, країна роз-
вивається. Люди користуються 
інтернетом, знають про останні 
тренди, що відбувається на про-
тилежному куточку світу. Ко-
мусь даються гроші легко, хтось 
працює як навіжений, хтось бід-
ний, хтось дуже багатий, але світ 
вже понад 30 років не може по-
долати одне — СНІД. Мабуть, 
це не дуже важливо для людей, 
які не хочуть послухати лекцію, 
взяти брошуру та ознайомитись 
з інформацією про хворобу. Про-
те іноді буває дуже пізно.

Чи з’явилась у людей надія 
вилікуватись від ВІЛ? Сьогодні 
з’ясуємо.

Що ж взагалі таке ВІЛ та 
СНІД? Чому його остерігаються?

По-перше, ВІЛ — це вірус 
імунодефіциту людини. Хво-
роба характеризується прогре-
суючою дисфункцією імунної, 
нервової, лімфатичної та інших  
систем організму. Згідно з сучас-
ними уявленнями, ВІЛ-інфекція 
відноситься до невиліковних 
хвороб, має тривалий хроніч-
ний перебіг і, в разі відсутності  
ефективної терапії, закінчується 
смертю хворого. 

На сьогодні ВІЛ-інфекція 
поширена у країнах усіх кон-
тинентів, і її поширення у  сві-
ті носить назву пандемії ВІЛ/
СНІДу, а в Україні розвиваєть-
ся епідемія ВІЛ/СНІДу. У краї-
ні зареєстровано понад 170 тис. 
ВІЛ-інфікованих, але, за під-
рахунками експертів, про свій 
ВІЛ-статус знає лише трети-
на інфікованих; загальна кіль-
кість людей,  які живуть з ВІЛ в 
Україні, сягає 377 600.

 СНІД (синдром набутого іму-
нодефіциту) — це глибша форма 
захворювання, яка, на жаль, не є 
виліковною. 

«Україна знаходиться на пер-
шому місці із захворювання на 
ВІЛ/СНІД інфекції. За чотири 
місяці 2018 року в Україні, за да-
ними Центру громадського здо-
ров'я МОЗ України, було зареє-
стровано 5 764 нових випадків 
ВІЛ-інфекції (з них 783 дитини 
до 14 років). Усього з 1987 року в 
Україні офіційно зареєстровано 

321 382 нових випадки ВІЛ-ін-
фекції, за цей час від СНІДу по-
мерло 46 024 людини. Найбільш 
уражені ВІЛ-інфекцією регіони 
— Дніпропетровська, Одеська, 
Донецька, Київська, Миколаїв-
ська, а також Київ», — повідом-
ляє фонд Олени Пінчук, який теж 
допомагає хворим на ВІЛ/СНІД.

Варто зазначити, що ВІЛ пе-
редається через кров, статевим 
шляхом та від матері до її дити-
ни під час вагітності. Проте, ВІЛ 
не передається через поцілунки, 
укуси комах, через поручні та 
двері, при користуванні побуто-
вих речей, посуду, при рукостис-
каннях та обіймах, через басейни 
та сауни.

«Після інфікування вірус по-
чинає швидко розмножуватись, 
вражає різні клітини, органи та 
системи організму. Через 6-8 
тижнів у третини інфікованих 
розвивається гостра ВІЛ-інфек-
ція, яка протікає у формі лихо-
манки зі слабкістю, підвищенням 
температури, болях в суглобах, 
як це часто спостерігається при 
ГРЗ, у інших — цей період про-
ходить непомітно. Через 1,5-3 
місяці після інфікування в крові 
інфікованої людини з’являють-
ся антитіла до ВІЛ, на виявлен-
ні яких ґрунтується діагностика 
ВІЛ-інфекції. Період, що про-
ходить від часу інфікування до 
формування антитіл до ВІЛ, на-
зивають «сероконверсіонним або 
діагностичним  вікном», — так 
запевняє Центр Громадянської 
оборони України на своєму офі-
ційному сайті. 

Щоб дізнатися більшої інфор-
мації з питань ВІЛ/СНІДу, ви 
можете подзвонити на гарячу лі-
нію 0 800 500 451.

Американські лікарі запев-
няють, що їм вдалося повністю 
вилікувати пацієнта від вірусу 
імунодефіциту людини. Першою 
людиною, яка повністю одужала 
від синдрому набутого імуноде-
фіциту, став Тімоті Рей Браун, ві-
домий також як «берлінський па-
цієнт». У його випадку панацеєю 
стала пересадка кісткового мозку 
в рамках лікування від спричи-
неної СНІДом лейкемії. Брауну 
пересадили кістковий мозок від 
донора з рідкісною генною му-
тацією, яка робить людину не-
сприйнятливою до ВІЛ/СНІДу. 

Тімоті Рей повністю одужав, але 
його зцілення стало збігом дуже 
багатьох факторів, тож у пошу-
ках ліків від СНІДу цей випадок, 
на жаль, мало допоміг.

Зірка на ім’я «Жизнь+» та 
«Вера. Надежда. Любовь»

Мало хто знає, що існують 
в Одесі організації, які допо-
можуть вам у вирішенні ваших 
проблем і питань. Персонал під-
бирається дуже ретельно. Щоб 
працювати в таких організаціях, 
потрібно мати медичну освіту та 
вміти налагоджувати контакт з 
клієнтами, які знаходяться у тер-
мінальній стадії, тому що у біль-
шості випадків контакт залежить 
від персоналу, щоб не налякати 
чи не натиснути. Це дуже копітка 
праця.

Такі організації, як «Жизнь+» 
та «Вера. Надежда. Любовь» 
саме в Одеському регіоні дуже 
популярні та з великим досвідом.

Конопельска Надія працює 
в таких організаціях  15 років  
майже з моменту їх існування,  
її донька Катрич Вероніка пра-
цює трохи менше, 8 років, але 
вона має не менший досвід, ніж 
її мати. 

—Надіє, коли були створені ці 
організації і з якою метою?

— Пам’ятаю, нібито це було 
вчора. Наші організації були 
створені у 1999 році. Причини 
були дуже банальні, я ж сама 
медик і лікую людей від хвороб. 
Група підлітків, дізнавшись про 
свій позитивний стан ВІЛу ,за-
пропонувала моїм колегам ство-
рити організацію допомоги лю-
дям з такими захворюваннями та 
почала проводити збори взаємо-
допомоги для тих, кого торкну-
лась ця проблема.

— Крім того, що у клієнтів 
громадського центру є безко-
штовна консультація, скажіть, 
які послуги ще і організації мо-
жуть запропонувати?

— Щосуботи в нас проходять 
збори. Спілкуємось один з од-
ним, допомагаємо вирішувати 
сімейні проблеми. О, стосовно 
сімей, у нас створилось 20 сімей-
них пар. Вже зіграли 4 весілля та 
обвінчались.

— Нещодавно були створе-
ні вакцини та пересадка кіст-
кового мозку, завдяки чому були 
вилікувані люди. Як ви гадаєте, 

це правда? Адже ми знаємо, що 
хвороба не лікується.

— Це було в Англії. Так, ми  
знаємо про ці факти і дуже гор-
ді за наших колег, але точної ін-
формації дати не можемо, тому 
що в Україні ще немає такої вак-
цини. Але дуже хочеться щоб 
такі вакцини були і в нас. Радує 
те, що вчені експериментують 
над новою терапією і реально 
один  44- літній чоловік з 50 хво-
рих був остаточно вилікуваний. 
ВІЛ-позитивна людина в Англії 
вилікувалась після того, як йому 
провели трансплантацію кістко-
вого мозку від донора, стійкого 
до ВІЛ-інфекції. Чоловіка ліку-
вали від раку, для чого і була по-
трібна трансплантація. 

— Хто був першим донором 
у вашій організації, адже тоді 
ще не було всеукраїнських об’єд-
нань?

— Ми з’ясували, що нам по-
трібно зробити проект, як «Теле-
фон довіри», організували групу 
допомоги  серед пацієнтів Облас-
ного центру СНІД з залученням 
гуманітарної допомоги та в трав-
ні 2001 року паралельно була за-
реєстрована Всеукраїнська ме-
режа ЛЖВ («люди, живущие с 
ВИЧ»).

— І наостанок, що ви може-
те порадити людям, щоб не було 
серйозних проблем зі здоров’ям 
такого роду?

 — Ми радимо ходити на лек-
ції, щоб знати як себе вести та не 
захворіти.

Телефони організацій:   
(048)725-03-32; (048)700-79-27.

Юлія Кірток
Фото: Юлія Кірток

Соціальний простір

Мистецтво життя: боятися не потрібно, 
потрібно знати – АнтиВІЛ/СНІД

В Україні загострюється проблема 
расової дискримінації

Соціальний простір

Українці відзначатимуть 
Міжнародний день боротьби 
з ліквідацією расової дискримі-
нації 21-го березня. Проблема 
актуальна на сьогодні і в нашій 
країні, оскільки основою світу 
й суспільної єдності є толе-
рантність, терпимість одне 
до одного та боротьба з ра-
сизмом.

  Рада Європи зазначає, що за 
останні три роки проблема ра-
сової дискримінації все більше 
загострюється в Україні. Про 
це свідчить значна кількість на-
падів на представників інших 
національностей чи рас. Дехто 
навіть організовує угрупування 
з ідеєю та прагненням скалічи-
ти чи завдати будь-якої іншої 
шкоди тим, хто не належить до 
європеоїдної раси.

Так, наприклад, улітку 2018-
го року неонацистська група з 
восьми чоловіків «Твереза та 
зла молодь» напали на табір ро-
мів у Львові, у результаті чого 
четверо отримали поранення, 
а одну людину вбили. Під час 
судового засідання звинувачені 
навіть не могли конкретно по-
яснити причини свого вчинку 
та обмежувалися лише фраза-
ми про те, що в Україні не мо-
жуть жити інші національності. 
Цей напад викликав неабиякий 
резонанс та обурення Ради Єв-

ропи, ООН та посольства США 
в Україні, які вимагали негай-
но засудити учасників злочину 
та закликали український уряд 
боротися з расовою дискри-
мінацією. Однак, ця ситуація 
спрацювала у зворотному на-
прямку, для декого вона стала 
прикладом поведінки з іншими 
расами та національності, і вже 
через декілька місяців ситуація 
національної дискримінації в 
Україні погіршилась.

Шпальти газет та сторінки 
новинних інтернет-видань з 
осені минулого року майорять 
великою кількістю матеріалів 
про напади на афроамерикан-
ців, азіатів, ромів тощо. До 
прикладу, громадянину Вели-
кобританії афроамериканцю 
Халіду Айману відмовили від 
бронювання столика в Сум-
ському ресторані, оскільки 
адміністратору не сподобав-
ся колір шкіри чоловіка. «Я 
не розумів, що відбувається, 
для мене це просто був шок. Я 
живу у Великобританії і жод-
ного разу не відчував такого 
ставлення. Україна прямує до 
Євросоюзу, проте не замислю-
ється над тим, що дискриміна-
ція не допускається в жодній 
європейській країні», — ко-
ментує Халід Айман. Також 
варто згадати випадок, коли 

27-го серпня напередодні фут-
больного матчу між «Динамо» 
та амстердамським «Аяксом» 
українське угрупування вчи-
нило напад на вболівальників 
з Голландії. Українські фани 
жорстоко побили голландців та 
обґрунтували це неприязню до 
інших національностей.

Психологи переконані, що 
причини расової дискримінації 
«приховуються»  і закладені в 
дитинстві. «Як показує прак-
тика, частіше за все причиною 
расизму є атмосфера в сім’ї, де 
панує грубість, неповага, скан-
дали, сварки. Діти  вбирають 
злість, а потім це виявляється 
в їхній агресивній поведінці в 
дорослому віці в соціумі. Якби 
позиція батьків була б інакшою, 
то діти повторювали б їхню по-
ведінку. На жаль, у нас дійсно 
низький рівень толерантності 
порівняно з іншими, розвине-
ними країнами. Ми ще важко 
пускаємо інших людей у свій 
етнічний простір. Тому над рів-
нем культури й інтеграцією нам 
ще треба працювати», – пояс-
нює Інна Кукуленко-Лук’янець, 
кандидат психологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри пе-
дагогіки і психології ЧНУ ім. 
Богдана Хмельницького.

Більше того, ознаки расової 
дискримінації проявляються не 

лише в нападах різних угрупу-
вань, а навіть у рекламі відомих 
українських брендів. Масштаб-
ний резонанс викликала рекла-
ма мережі «Ельдорадо», яка 
напередодні знижок у «чорну 
п’ятницю» 24-25-го листопада 
вивісила постер з фотографією 
афроамериканця та підписом 
«Чооорний, чоооорний листо-
пад». Журналісти, громадські 
організації та просто користу-
вачі інтернетом висловлювали 
своє обурення таким яскравим 
прикладом расизму від попу-
лярного магазину в Україні.

Загалом, можна навести 
таких прикладів багато, од-
нак важливим є вирішення 
цієї проблеми. У першу чер-
гу, представники української 
влади повинні забезпечити ре-
тельний контроль над дотри-
манням закону правоохорон-
ними органами в разі ситуацій 
дискримінації. Вітчизняним 
правоохоронним органам слід 
взаємодіяти з громадськими 
організаціями та здійснюва-
ти моніторинг проявів расиз-
му, ксенофобії та інших форм 
нетерпимості в суспільстві. 
Також необхідна координація 
та співпраця з міжнародними 
організаціями, які здійснюють 
активну діяльність у своїх кра-
їнах, мають значний досвід, 
аби протидіяти таким ситуа-
ціям, та можуть передати цей 
досвід нам. Окрім цього, слід 
запровадити цензуру для засо-
бів масової інформації, реклам-
них кампаній, одягу, аксесуарів 
тощо та не пропускати до ефіру 
чи випуску продукту з проявом 
расової дискримінації.

Найголовніше – почати з 
себе. Щодня ми зустрічаємося 
з расизмом, проте рідко може-
мо захистити права того, кого 
ображають. Тож потрібно бути 
толерантними один до одного, 
поважати людей незалежно від 
статі, раси, національності та 
обов’язково захистити й допо-
могти, якщо людина цього по-
требує.

Олена Таранова
Фото: baptist-atlantic.ca
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Учасниця з російським грома-
дянством, крапка на кар'єрі се-
стер-близнючок, з'ясування чий 
Крим і BANG на всю Європу. Як 
пісенний конкурс перетворили в 
політичну битву, розберемо пря-
мо зараз.
Уся цікава ситуація почалася в 
січні, коли співачка TAYANNA 
несподівано для всіх прийняла 
рішення не брати участь у на-
цвідборі прямо в день оголошен-
ня порядку виступів. Тоді орга-
нізатори під час жеребкування 
оголосили, що новим учасником 
стає – MARUV. Заміну Тетяні 
знайшли швидко, але чи пра-
вильно вибрали?
Уже в першому півфіналі веду-
чий Сергій Притула почав пита-
ти учасників з приводу концертів 
у Росії, бо глядачів це дуже хви-
лювало.

Перший півфінал
Група YUKO – солістка Юлія 
Юріна відповіла Сергію, що вони 
виступали у неї вдома і що вона 
громадянка Російської Федерації, 
але вже 7 років живе в Україні. У 
фіналі нацвідбору Юлія заявила, 
що вона готова відмовитися від 
свого російського громадянства 
на користь українського.
Співачка MARUV вислови-
ла свою позицію, що вона несе 
мир через музику, а не зброю, 
як це роблять інші. Та зазначає, 
що конкурс створили для того, 
щоб країни об`єднувалися після 
Другої світової війни. Це Song 
Contest, а не політичні вибори.
Закриваючи перший півфінал 
група BAHROMA заявили, що 
музика, як і любов, не має меж. 
Однак після виступу більшість 
глядачів хвилювало питання: 
чому в назві та в приспіві пісні є 
слово «Назавжди-Навсегда»?

Другий півфінал
Хедлайнером стала група 
KAZKA, у яких не питали їхню 
позицію на рахунок цілісності 
країни й концертів в інших краї-
нах, натомість хвилювало питан-
ня вокалу солістки Олександри 
Зарицької. Судді оцінили нави-
чки хорошими балами й нічого 
поганого не сказали, але глядачі 
оцінили це як брехню і постави-
ли найбільшу кількість дизлайків 
(25.000) виступу на офіційному 
YouTube каналі UA:Перший.

CRIMEA IS UKRAINE?
Перед фіналом національ-
ного відбору учасниці групи 

ANNAMARIA дали скандальне 
інтерв'ю кримськотатарському 
телеканалу ATR. В ефірі у жур-
наліста Романа Скрипіна сестри 
шокували всіх, сказавши, що 
«Україна втратила Крим». Та не 
змогли відповісти на питання ін-
терв'юера «Чий Крим?». Відмов-
ляючи тим, що «Крим – наш». 
Виглядає це досить дивно, адже 
саме під гаслом «КримНаш» від-
бувалося захоплення півострова.
Також стало відомо, що батьків 
дівчат Ларису та Олександра 
Опасанюків звинувачують у дер-
жавній зраді й переході на служ-
бу ворога. Мати отримала медаль 
Міноборони Російської Федера-
ції «За повернення Криму» і при-
йняла російське громадянство.
Після виступу на національно-
му відборі дівчата сказали, що 
не збираються осуджувати своїх 
батьків за їхню позицію, тому що 
це – батьки. І зізналися, що якби 
їх змусили вибирати між рідни-
ми і конкурсом, вони б обрали 
перше. «Ми не робили нічого по-
ганого, ми дотримуємося правил 
національного відбору і за весь 
цей час ми не давали концертів 
у Росії», – прокоментував дует 
ANNAMARIA.
Співачка Джамала зробила заува-
ження дівчаткам про те, що пред-
ставник від України несе відпо-
відальність за всіх українців на 
пісенному конкурсі і відповідь 
на питання є тільки одна: «Крим 
– це Україна. Крим окупований і 
в нас йде війна! Три моменти, які 
ви повинні розуміти».

«ЯК ТОБІ КОНЦЕРТИ В 
СОЧІ, ДЖАМАЛА?»

Після того, як Джамала зробила 
зауваження з приводу цілісності 
країни, питаючи у виконавців 
про Крим, шанувальники наці-
онального відбору знайшли на 
сайті geometria.ru фотозвіт кон-
церту Джамали на новорічному 
корпоративі в Сочі у 2014 році. 
Виник ще один скандал, як пе-
реможниця Євробачення 2016 
– могла виступати в РФ? На офі-
ційних сторінках хейтери заки-
дали співачку звинуваченнями й 
проханням прояснити всю ситу-
ацію. «Джамала двічі виступала 
в Росії у 2014 році, один раз в 
Москві і один раз в Сочі. У нас 
в команді була дискусія – що 
нам робити з уже підтверджени-
ми концертами: скасовувати або 
виконати зобов'язання перед ор-

ганізаторами. Джамала вважала, 
що це форс-мажор, і ми повинні 
відмовитися. Менеджмент, і я зо-
крема, вважали, що ми повинні 
виконати зобов'язання. В резуль-
таті було прийнято рішення від-
працювати підтверджені концер-
ти і нові пропозиції не приймати. 
Це були наші останні виступи в 
РФ. Після 31-го грудня 2014-го 
року Джамала не давала ні пу-
блічних, ні приватних концертів, 
і не брала участі в фестивалях на 
території Росії», – дав офіційний 
коментар піар-директор Джама-
ли, Денис Козловський.

ПЕРЕМОГА MARUV
Набравши найбільшу кількість 
глядацьких симпатій і отримав-
ши високий бал, MARUV стає 
переможницею національного 
відбору, проте ще не офіційним 
представником на пісенному 
конкурсі в Тель-Авіві, а чому?
Віце-прем'єр-міністр України 
В'ячеслав Кириленко написав у 
своєму Twitter: «Представником 
України не може бути артист, 
який гастролює в державі-агре-
сора і планує це робити надалі, і 
не бачить в цьому нічого погано-
го. Тому історія з учасником ще 
далеко не завершена».
Журналіст Дмитро Гордон зазна-
чає: «MARUV дуже гарна спі-
вачка! Проблема в організаторах 
конкурсу. Наша країна – це країна 
без правил гри. Треба було, щоб 
вони сказали, що ті, хто їздять з 
концертами в Росію, не допуска-
ються до конкурсу Євробачення. 
Але вони ж цих правил не ввели. 
Тому як справедлива людина я 
хочу сказати, що по відношен-

ню до MARUV було допущено 
беззаконня, тому що вона грала 
за правилами, запропоновани-
ми організаторами Євробачення. 
Чому ж ви дівчинку допустили 
до конкурсу, якщо знали, що вона 
виступає у Росії?»
ПРАВА НА SIREN SONG НА-

ЛЕЖАТЬ РОСІЇ
Глядачі нацвідбору зауважили 
про те, що у MARUV підписа-
на угода з російським лейблом 
Warner Music Russia, який вхо-
дить у корпорацію Warner Music 
Group. «Пісня належить росій-
ській компанії. Всі доходи з про-
кату підуть у Росію, які підуть 
на кулі нашим ворогам, які бу-
дуть стріляти в наших солдатів», 
– сказав Айдер Муждабаєв, за-
ступник директора кримськота-
тарського телеканалу ATR. Сама 
співачка вже дала відповідь на це 
питання виданню КП в Україні: 
«Це ліцензійна угода з умовами 
про просування моєї творчос-
ті на території всіх країн світу. 
Warner Music – міжнародна ком-
панія, що має представництва по 
всьому світу. Мій контракт укла-
дений через російське представ-
ництво тільки для спрощення 
просування і дистрибуції, адже 
офіси основних музичних серві-
сів, таких як Apple Music, iTunes, 
Youtube, Google Music, які відпо-
відальні за взаємодію з артиста-
ми на пострадянському просторі, 
не базуються в Україні».

РЕАКЦІЯ НА ПІСНЮ
Думки з приводу творчості 
MARUV розділилися навпіл. 
Одні вважають, що це досить 
крутий продукт, який необхідно 

показати всій Європі. Інші зазна-
чають, що не бачать особливих 
вокальних даних і стверджують, 
що номер занадто вульгарний. 
«Добре поставлений номер. Тут 
є танцювальний елемент і це кру-
то. Однак мене засмутило те, що 
пісня ні про що. Абсолютно по-
рожня пісня. Душі начебто нема. 
Ніяких особливих моментів я не 
почув, так що тут спірна ситуа-
ція. Вона змішала всі популярні 
прийоми і вийшло непогано. У 
KAZKA є національний мотив, 
як ніяк, але Євробачення частко-
во політичний конкурс і викона-
вець представляє країну. Занад-
то атмосферна пісня для такого 
слабкого голосу. У той же час 
пісня у MARUV підходить для 
ключової аудиторії Євробачен-
ня», – дав свій коментар відомий 
музичний блогер РАМУЗЫКА 
(Рамін Абдулаєв).
Ведучий Євробачення в Україні 
2017 Олександр Скічко зазначив, 
що номер дуже еротичний і цьо-
му не треба дивуватися, бо це її 
стиль. Якщо когось цікавить це 
питання, як це допустили до кон-
курсу, то зверніться до організа-
торів: «Не треба було очікувати, 
що вона вийде у довгій сукні з 
рюшечками та квітами у руках. 
Це її жанр. Давайте говорити від-
верто, номер – вульгарний. Ми 
бачимо дівчат, які танцюють у 
панчохах, у ніжній білизні, та ро-
блять якісь не дитячі рухи. Тому 
коли мій 11-ний син це дивиться, 
то мені ніяково. Але це якісно та 
круто. Гадаю, що Європа це під-
тримала б і ми б посягли гідне 
місце». Американський журна-
ліст The New York Times Вільям 
Лі заявив: «Український націо-
нальний мовник зробив собі ве-
лику ведмежу послугу. MARUV 
могла вас всіх прославити!»

ХТО ВИНЕН?
Помилка телеканалу UA: 
Суспільне: перевірка учасни-
ків на те, у якій країні артист 
дає концерти почалася у фіналі 
нацвідбору, а не перед ним. На 
конференції, присвяченій відмо-
ві від участі в Євробаченні-2019, 
член правління ПАТ «НСТУ» 
Олександра Кольцова прокомен-
тувала: «Більше 70% людей, які 
можуть написати пісню для Єв-
робачення, що претендує на пе-
ремогу так чи інакше мають відно-
сини з Російською Федерацією».
Андрій Данилко також вважає, 
що це була помилка телеканалу: 
«Всі учасники були затверджені 
задовго до прямих ефірів. Ну а 

чого ви раніше не відсканували, 
не зробили аналізи й не знайшли 
те, що потрібно? Це недоробка 
організаторів і гадаю, вони зараз 
самі в шоці і вигрібають по пов-
ній. Я їм по-людськи співпере-
живаю».
Помилка в контракті: підписува-
ти контракт необхідно до почат-
ку нацвідбору, а не після пере-
моги. Артист повинен вирішити: 
згоден він приймати такі умови 
чи ні. 
«Потрібно проводити анкетуван-
ня і співбесіду з артистом, який 
претендує на право представляти 
Україну на пісенному конкурсі. 
Водночас, артист повинен заз-
далегідь знати, коли йде на на-
цвідбір, яким пунктам правил 
повинен відповідати, яку грома-
дянську позицію повинен мати, 
яка географія гастролей повинна 
бути», – коментує музичний кри-
тик Ігор Панасів.
Колишній учасник, представник 
України на Євробаченні 2003 
Олександр Пононарьов, опира-
ючись на власний досвід, заявив: 
«Представник України – це пред-
ставник на міжнародній арені. 
Представник в умовах війни. 
Такі умові в контракті не повин-
ні бути у мирний час, але зараз 
вони, звичайно, мають бути. Тре-
ба було давати їм читати цю уго-
ду до початку нацвідбору, якщо 
підходить, то беремо участь, 
якщо ні – то ні», – відзначив 
Натомість MARUV заявила, що 
вона згодна прийняти нові умо-
ви контракту, а саме відмовитися 
від концертів у Російській Феде-
рації. Але зі штрафами в розмі-
рі двох мільйонів гривень вона 
не згодна: «Мені б не хотілося 
знову і знову говорити про те, 
що від гастролей в Росії я була 
готова відмовитися, хоча на зако-
нодавчому рівні це не є порушен-
ням, але штрафи в два мільйони 
гривень змусили б замислитися 
будь-яку людину. Не впевнена, 
що в попередні роки переможці 
підписували саме таку редакцію 
угоди. Я згодна взяти на себе всі 
витрати з участі в Міжнародному 
конкурсі».
«Суспільне могло уникнути 
усього скандалу, аби не розказу-
вало про те, що в них такий кон-
фіденційний договір, який пока-
зують тільки після перемоги. Це 
маячня! Перед фіналом покажіть 
всім договір. У вас не буде фіна-
лу, бо всі скажуть, що не підпи-
шуть цей договір», – додав му-
зичний продюсер та телеведучий 

Ігор Кондратюк.
Штрафи – це новинка від Сус-
пільного. «Штрафні санкції в 
цьому році з'явилися вперше, 
тому що ми розуміли певний ри-
зик для компанії в разі порушен-
ня контракту з Європейським 
мовником», – заявила Олексан-
дра Кольцова.
Перемога MARUV чесна: керів-
ники нацвідбору повинні були 
стримати свої слова і відправити 
в Тель-Авів того, хто переможе в 
голосуванні. У ньому перемогла 
співачка MARUV, за яку люди 
відправляли платні повідомлен-
ня. «З юридичної точки зору – 
винні в тому, що Україна не бра-
тиме участі в Євробаченні-2019, 
лише організатори нацвідбо-
ру. Кожен українець, який брав 
участь у голосуванні і платив за 
повідомлення, може звертатися 
до суду за відшкодування йому 
коштів», – прокоментував юрист 
Лаврентій Царук.
ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ ТА 

ПИТАННЯ МОРАЛІ
Закону про заборону висту-
пів у Росії немає. Це підтвер-
дила Олександра Кольцова на 
прес-конференції: «Немає зако-
ну, який регулює заборону або 
дозвіл на роботу наших артистів 
у Російській Федерації». Законів 
нема, але моральні цінності є в 
кожного, це зазначила співачка 
Джамала.
«Держава за п`ять років не спро-
моглася відредагувати не те що 
артистів, а свою торгівлю з Росі-
єю. І це мене дійсно вражає! Але 
все це залежить від моральних 
цінностей та виховання. Значить, 
якщо можна виступати в Росії та 
розважати загарбника, який стрі-
ляє, вбиває, забирає, то значить, 
що можна – розважати ґвалтівни-
ка, злочинця. Для мене це вигля-

дає так. Захопили моряків, знає 
увесь світ про це і що? У неї кон-
церти в Росії, йди виступай. І у 
мене нема претензій до MARUV, 
у мене є претензії тільки до дер-
жави, яка дозволяє їй це робити. 
Держава повинна заборонити це 
робити для всіх артистів», – ко-
ментує Ігор Кондратюк.
А Дмитро Гордон наголошує, що 
багато політиків, заробітчан ма-
ють фінансові інтереси і в тако-
му разі це лицемірство. Водночас 
Кетрін Бейкер, викладач історії 
XX століття з університету Хал-
ла (Великобританія), яка займа-
ється вивченням пісенного кон-
курсу Євробачення, вважає, що 
суперечки з приводу того, чи під-
ходять виконавці на роль куль-
турного дипломата своєї країни 
цілком типові для національних 
відборів на Євробачення.

НІХТО НЕ ХОЧЕ ЇХАТИ
Суспільне запропонувало групі 
Freedom Jazz і KAZKA предста-
вити Україну на пісенному кон-
курсі 2019 у Тель-Авіві, але вони 
відмовилися, тому що вважають 
це нечесним. Виникає питання 
до артистів, чому тоді вони при-
йшли до нацвідбору, якщо не 
готові допомогти у форс-мажор-
них ситуаціях? На думку Ігоря 
Кондратюка: «Вони прийшли за 
шаровим ефіром на телеканалі 
СТБ. Відмовитися від участі в 
конкурсі – це маячня! Шість див-
них музичних колективів, які не 
знали, нафіга їм цей фінал. І вони 
знали, що не поїдуть. Тому, якщо 
ви скажете, що в них солідарність 
з MARUV, то я вам скажу, що це 
теж маячня! Вони можуть бути 
солідарними в інших питаннях, 
але брати участь у конкурсі та від-
мовитись, посівши друге місце, 
знаючи, що перше не підписало – 
для мене це дитячий садок». 

Культурний простір Культурний простір

ПІСЕННИЙ КОНКУРС АБО ПОЛІТИЧНА АРЕНА?

Фото: UA: Суспільне

Фото: UA: Суспільне
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2019 В УКРАЇНІ
Чи варто транслювати пісен-

ний конкурс на якому Україна не 
бере участь, питання, що зали-
шається відкритим. З моральної 
точки зору – ні, тому що це буде 
знову нагадувати скандал у лю-
тому, а з фінансової – так, тому 
що рейтинги під час перегляду 
конкурсу високі та можуть при-
нести багато грошей телеканалу 
з реклами.

«Транслювати Євробачення в 
цьому році вже не логічно, але 
нічого не вдієш, бо є контракт, 
який заключає наш мовник з Єв-
ропейською мовною спілкою. 
Мабуть, транслювати треба, бо 
це не найгірша телевізійна подія, 
яка відбувається в світі», – про-
коментував Ігор Кондратюк.

В РОСІЇ НАВПАКИ
У цьому році представником 

від Росії став Сергій Лазарєв з 
піснею «Scream». Депутат Воло-

димир Жиріновський заявив, що 
вимагає змінити кандидата через 
те, що Сергій не визнає зовніш-
ню політику Росії та не визнає 
Крим російським. 

«Що це за людина, яка визна-
чає, що Крим – Україна? Ми бу-
демо вимагати у Першого канала, 
щоб підібрали іншого кандидата, 
який не буде виступати проти по-
літики Росії», – говорить Воло-
димир Жиріновський. 

Причиною цього скандалу 
стало інтерв`ю 2014 року в про-
грамі «Світське життя з Катери-
ною Осадчою», де Сергій заявив, 
що для нього Крим – це Україна і 
давати концерти там він не буде. 
Але після цього Сергій звинува-
тив телеканал «1+1» у тому, що 
це вони зробили такий монтаж, 
де він виглядає, як русофоб. 

MARUV  збирається підтри-
мати й голосувати  за Сергія.

УКРАЇНА НЕ БЕРЕ 
УЧАСТЬ
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Телеканал Суспільне офіційно 
заявив, що Україна в цьому році 
відмовляється від участі в кон-
курсі, а також, якщо переможцем 
стане Сергій Лазарєв, то в 2020 
році ми також не будемо брати 
участь. Після відмови України  
MARUV отримала пропозиції 
від трьох різних країн представи-
ти їх на пісенному конкурсі, але 
її відповідь категорична – вона 
хоче представляти тільки свою 
країну. А доки виступ перемож-
ниці нацвідбору 2019 набирає 
нові рекорди на YouTube. Його 
вже передивилася шість мільйо-
нів разів та оцінили на 100 тис. 
лайків. Європейські блогери про-
довжують знімати свою реакцію 
на виступ та відзначають, що 
Україна мала б високе місце на 
пісенному конкурсі. Але маємо, 
що маємо…
ТОПОВІ КОМЕНТАРІ НА 
YOUTUBE-КАНАЛІ «СТБ»:
- «Судя по скучным номе-

рам других стран: MARUV была 
бы просто пушкой на этом кон-
курсе. Украина, вы все потеря-
ли» (2,5 тыс. лайков)
- «Позор вам… пригласить 
своего артиста, а потом смеши-
вать ее с говном… МАРУВ ты 
крутая… пусть эти политики за-
хлебнуться в своем говне» (2,3 
тыс лайков)
- «Все. Марув не едет. Я 
окончательно разочарована в на-
шей стране» (1,7 тыс. лайков)
- «Продавать конфетки РО-
ШЕН в России можно, а высту-
пать нет» (1,3 тыс. лайков)
- «Движение с ногой вой-
дет в историю Евровидения» (1,3 
тыс. лайков)
«А за мошенничество кто день-
ги вернет? СМС не бесплатные 
были.
- Да, это мошенничество на 
официальном уровне» (1,1 тыс. 
лайков)

Андрій Аліфанов

 В Одеській області два місяці 
тому стартував відбір на щоріч-
ну премію «Творча молодь Оде-
щини». 

У премії можуть брати участь 
молоді люди з нашого регіону 
віком до 35 років у 26 різно-
манітних номінаціях. Участь у 
проекті абсолютно безкоштов-
на, необхідно лише заповнити 
електронну анкету на офіційній 
сторінці премії. Учасники над-
ають інформацію про всі  свої 
творчі здобутки тільки за мину-
лий календарний рік.

Незмінним організатором 
відбору стала молодіжна органі-
зація «ЛАЙТ». За їхніми слова-
ми, метою проекту є, передусім, 
заохочення юних й амбіційних 

стику: майже 70% учасників — 
це студенти. Самі організатори 
наголошують, що студентська 
аудиторія є пріоритетною. 

Гран-прі премії «Творча мо-
лодь Одещини 2018» забрав собі 
«Вишиванковий фестиваль». 
«Ми неабияк раді, що наша пра-
ця не залишилася непоміченою. 
Понад 150 організаторів і во-
лонтерів брали участь, аби до-
сягти цього результату. Відвер-
то кажучи, це дало нам досить 
потужний поштовх у реалізації 
нових проектів», — сказала го-
лова оргкомітету Наталія Ма-
жарова. Також «Вишиванковий 
фестиваль» здобув перемогу у 
номінації «Флешмоб року».

Іван Мягченков

Творча молодь Одещини

творчих людей, а також мож-
ливість дати молодим талантам 
новий поштовх у роботі над со-
бою. Проект проходить в три 
етапи. Перш за все, учасники 
подають заявки, у яких вказують 
свої досягнення у тих чи інших 
сферах. Це можна було зробити 
лише до 11 березня 2019 року.  
Наступний етап — це  відбір 
фіналістів.  Члени журі відби-
рають по п'ять претендентів у 
кожній номінації.  Таким чином, 
на початку квітня відбудеться 
церемонія нагородження. Пе-
реможців у номінаціях чекають 
грамоти, кубки, цінні призи та 
подарунки. 

На цьому тижні офіційно за-
вершився перший  этап премії. 

У великій залі Одеської філар-
монії відбулося перше зібрання 
організаторів та суддів. «Наше 
журі почало плідно працювати. 
Адже з 4000 учасників вони по-
винні обрати 130 фіналістів. На 
все про все залишилося менше 
15 днів», — прокоментував го-
лова оргкомітету Іван Меєров. 

Також на цій зустрічі був 
присутній меценат Анатолій 
Урбанський, який вже третій 
рік поспіль є співорганізатором 
премії. 

Конкурс проходить третій 
рік поспіль. У минулому році 
до участі в ньому долучилися 
5000 учасників. У фінал тоді 
пройшли 130 молодих людей. 
Відбираючи кандидатів, судді 
створили досить цікаву стати-

Фото: Іван Мягченков
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А чи насправді чарівна частина людства слабка?
   Як відомо, світ багатий на лю-
дей, які своїми справами заслу-
жили право зватися великими. 
А чи знали ви, що чималу ча-
стину з них складали жінки? До 
яких, до речі, належать і наші 
співвітчизниці — одеситки.
   Хочеться згадати про жінок, 
які матеріально та духовно до-
помагали іншим, збагачували 
національну культурну спадщи-
ну, розвивали науку держави й 
навіть змінювали хід історії.
   Отже, до творчих жінок-окрас 
Одещини можна сміливо від-
нести Анну Ахматову  та Віру 
Інбер. Ці жінки є невід’ємною 
частиною розвитку літератур-
ного становлення. Анна Ах-
матова —  поетеса Срібного 
віку, яка за свої творчі здобутки 
була номінована на Нобелівсь-
ку премію з літератури та пре-
мію «Етна-Таорміна», завдяки 
своїм пізнім збіркам, більшість 
яких була присвячена Україні 
та мали патріотичний харак-
тер. Наприклад, поезії «Іва» 
(1940) та «Ташкентські вірші» 
(1942—1944). Анна, як і бага-
то письменників була у свій час 
піддана жорстко цензурній кри-
тиці. Тож поетеса припинила 
друкуватися, щоб не піддавати-
ся утискам . У період вимуше-
ної творчої кризи займалася пе-
рекладом зарубіжних поезій, аж 
до спростування заборон щодо 
її творчого пера. 
Колега Анни з літературної 
діяльності, Віра Інбер, є також 
однією з найвідоміших одеси-
ток-письменниць. У творчо-
сті надавала перевагу опису 
краси рідного краю, розповіді 
про справжнє життя, побут та 
культурні цінності одеситів. 
Як і попередниця, поетеса є 
лауреаткою Сталінської пре-
мії за поему «Пулковський 
меридіан» та ленінградський 
щоденник «Почти три года», 
але найбільшу винагороду за 
свою творчість отримала саме 
через визнання поціновувача-
ми письменниці як справжньої 
«одеситки» свого часу.
   Ще однією перлиною нашо-
го міста є актриса Віра Холод-
на — представниця німого 
кіно. Хоч становлення акторки 
було не легким, але саме через 
її ставлення до акторської гри, 

На фото Анна Ахматова

яке вона описувала так : «Не 
можна бути мавпочкою, що по-
вторює указку режисера. По-
трібно і важливо відходити від 
шаблонів, у кожній ролі бути 
іншою і шукати нове », дівчина 
змогла досягти успіху та уваги 
поціновувачів. В Одесі не була 
обділена увагою, під час зйомок 
на Французькому бульварі зби-
рала не один десяток глядачів. 
Варто зазначити, що за своє, 
хоч і недовге, життя встигла 
стати музою для інших твор-
чих особистостей, наприклад 
, Олександра Вертинського , 
який присвятив Вірі романси. 
Один із них мав назву — «Ваші 
пальці пахнуть ладаном» та на-
звав її «Королевою екрану», що 
потім так симпатизувало при-
хильникам.
    Якщо вже говорити про кіно, 
то варто розповісти ще про Кіру 
Муратову — режисерку Одесь-
кої кіностудії, сценаристку та 
акторку. Формування особи-
стості припадало на спільну 
працю з її чоловіком Олексан-
дром Муратовим. Показовими 
стали їхні картини «Біля кру-
того яру» (1962) і «Наш чесний 
хліб» (1964). Далі Кіра дебютує 
одна зі своїм здобутком «Корот-
кі зустрічі», у якому грає одну 
з головних  жіночих ролей.  До 
речі, у постанові разом з нею  
головні ролі грають Володимир 
Висоцький та Ніна Русланова. 
Але, як кажуть, після блиску-
чого злету чекай і падіння. Не 
погодившись із думкою керів-
ництва, Кіра мусила залишити 
кіностудію й надалі переїхати 
до іншого міста — Санкт-Пе-
тербурга.  Цікаво, що навіть 
попри це, жінка завжди відсто-
ювала позицію справжньої па-
тріотки своєї країни та остан-
ні роки життя провела саме в 
Одесі, зазначаючи: «Я багато де 
була, і тепер мені не хочеться 
нікуди. Я не хочу летіти літаком 
і їхати потягом теж».  У 2017 
році Кірі випала нагода стати 
учасником американської кіно-
академії та обирати номінантів 
на премію «Оскар».
     Крім творчих жінок, були й 
такі, хто піклувався не тільки 
про духовне багатство одеситів, 
а й про добробут. Однією з них 
була Єлизавета Воронцова  — 

жінка, яка займалася добро-
чинністю. Як відомо, протягом 
усього життя Воронцова неод-
норазово надсилала пожертву-
вання бідним, побудувала, а 
потім опікувалась сирітським 
притулком. Крім цього, залуча-
ла до своєї діяльності й інших,  
понад 20 років очолювала Жі-
ноче благодійне товариство. За 
свою діяльність нагороджена 
орденом святої Катерини пер-
шого ступеня.
    Наприкінці хотілося б згадати 
про тих жінок, хто віддав життя 
за мир Одеського краю. Однією 
з таких дівчат була Ніна Оні-
лова — командир кулеметного 
розрахунку 54-го стрілецького 
полку, 25-ої Чапаєвської дивізії 
Приморської армії Кримського 
фронту. За оборону Одеси от-
римала орден «Червоного пра-
пору». Після цього була перена-
правлена на нові бойові позиції  в 
місто Севастополь. Після вдалої 
наступальної операції  відбувся 
переломний момент. Онілова 
самотужки мусила давати від-
пір ворогу. За таку мужність та 
відвагу поплатилася здоров’ям. 
Отримавши тяжкі поранен-
ня, у ніч на 8  березня 1944-го 
Ніна заплющила очі навіки. 
Посмертно дівчина нагородже-
на Орденом Леніна та медаллю 
«Золотої зірки». Також  відомо, 
що на честь Ніни названо вули-
ці в Одесі та Севастополі, уста-
новлено меморіальні дошки та 
встановлено пам’ятник, що зна-
ходиться на вулиці Олександра 
Невського біля швейного учи-
лища . Крім вищезгаданого, у 
Севастополі також існує швей-
на фабрика імені Н. Онілової, 
яка працює й до сьогодні.
    Отож, такі є наші одеситки. 
Вони такі різні, але об’єднані 
спільною метою — створюва-
ти добробут рідний край, пра-
цювати на його становлення, 
закарбовувати місто в пам’яті 
туристів та викликати пошану 
в серцях одеситів. Завдання на-
чебто грандіозні та непосильні, 
але хто сказав, що жінка на це 
не здатна? У нас є докази зво-
ротнього.

Катерина Кравець

На фото: Віра Холодна

На фото: Кіра Муратова

На фото: Ніна Онілова

На фото Віра Інбер
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 Завершується біатлонний се-
зон. І вже можна сказати, що 
цей рік став найбільш неод-
нозначним та емоційним за 
останній час.
   Збірна України шукала пік 
форми, боролася здебільшо-
го за потрапляння до очкової 
зони, воювала з представни-
ками ЗМІ та хворіла. І в той 
же час на рахунку наших збір-
ників 2 перемоги в особистих 
гонках, чого не траплялося 
майже 20 років.
   Якщо перемога Юлії Джими 
в дебютній гонці сезону була 
дещо випадковою, та й про-
вального сезону олімпійській 
чемпіонці не скрасить, то трі-
умф в гонці переслідування 
на чемпіонаті світу у Швеції 
Дмитра Підручного вже вивів 
тернопільського біатлоніста 
в статус кращого спортсмена 
в історії українських лижних 
перегонів.
   Просто факти, щоб оцінити 
велич цього результату з істо-
ричної точки зору:
— Підручний став першим 
українським чемпіоном світу;
— це перша медаль в його 
професійній кар'єрі. Одразу 
на чемпіонаті світу й одразу 
золота;
— Дмитро в боротьбі за золо-
то обійшов норвежця Йохан-
неса Бо, який виграв 80% го-

нок в цьому сезоні і впевнено 
йде до статусу найвеличнішо-
го лижника в історії.
   Аналізувати цю гонку одне 
задоволення, бо Підручний 
продемонстрував ідеальну 
тактичну підготовку. Необ-
хідно зрозуміти деякі страте-
гічні елементи цього чемпіо-
нату світу. В Естерсунді дуже 
підступне стрільбище. Воно 
може бути як і суперкомфорт-
ним, так і дуже вітряним — в 
жіночій гонці 90% часу був 
ураган, а на останній стійці 
—повний штиль.
   У чоловіків була інша про-
блема: вітер був настільки 
сильним, що відбивався від 
правих загороджувальних 
щитів і повертався назад, 
створюючи ситуацію перших 
номерів абсолютно неперед-
бачуваною. Так втратив пере-
могу Бо — він на другий стій-
ці став на перший килимок, 
де напрямок вітру змінював-
ся кожні півсекунди. Потра-
пити в такій ситуації можли-
во лише при стрільбі точно в 
десятку — втомлений норве-
жець не був здатний настіль-
ки міцно тримати гвинтівку.
Головний тренер збірної 
Юрай Санітра після гонки 
хвалив Підручного за пра-
вильну стратегію — Діма 
свідомо пропускав вперед су-

Зимова казка
перників, щоб стати якомога 
далі від правих щитів. Він 
постійно приходив останнім 
у великих групах, хоча швид-
кості вистачало на більше. 
На другій стрільбі він встав 
на шостому килимку, на тре-
тій — взагалі на 13-му. І уя-
віть собі, вітер у цих місцях 
був не таким сильним, як у 
суперників.
   37-й, 19-й і 21-й — це місця 
Підручного за швидкістю на 
другому, третьому і четвер-
тому колах. Форма Дмитра 
на цьому ЧС (і за останній 
місяць) дозволяє бути набага-
то швидшим. Така швидкість 
— стратегічний момент. Це 
той самий курс, який свого 
часу обрала Олена Підгруш-
на на своєму піку. Закладати 
нижчий хід на початку гонки, 
щоб вирватися вперед напри-
кінці. Ця тернопільська шко-
ла спрацювала і тут, тому що 
найнебезпечніший суперник 
той, хто відстає на 15 секунд. 
І все вирішувалося на першо-
му відсіченні після стрільби-

ща. Якби Йоханнес побачив, 
що наближається до україн-
ця, у нього відкрилося б дру-
ге дихання. Не побачив.
    Підручний — справжній ка-
пітан збірної. Золото Дмитра 
— не диво, що дароване з не-
бес. Він з кожною гонкою се-
зону покращував свій резуль-
тат. Це той самий вихід на пік 
форми, про який так багато 
говорили, і який так рідко має 
українська збірна. 
   Це була саме та гонка, за-
ради якої ми весь цей сезон 
взагалі дивилися біатлон. 
Розбрат в жіночій збірній за-
тьмарив собою спортивний 
інтерес до біатлону в Україні. 
Коли немає нічого, крім не-
гативу, складно себе змусити 
відчувати ті ж емоції, що і чо-
тири-п'ять років тому. 
   Але коли простий терно-
пільський хлопець кидає ви-
клик головним біатлоністам 
планети на головному турнірі 
планети — це саме та іскра, 
за яку необхідно хапатися, 
адже воно того варте.

Олег Міщук
,
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