
Діжечки з лаваша, м’ясні 

сендвічі, «стрункі» овочі та 

цікаві десерти для перекусів 

між уроками
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Поспішіть передплатити  «Україну молоду» на четвертий квартал                                            стор. 7

За звинуваченням у 

державній зраді затримали 

співробітницю Херсонської 

облдержадміністрації
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Каски знято! Німеччина різко змінила свою точку зору на необхідність добудови «Північного потоку-2». Проти нього виступає навіть колишня лобістка газогону канцлерка Ангела Меркель.
Фото з сайта 24tv.ua.
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Що покласти у 
шкільний ланч-бокс

стор. 6»

Шпигувала на користь 
Росії

Як долали хворобу 

відомі люди, в яких 

діагностували 

COVID-19

Тест на міцність і... 
людяність

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,750 грн 

1 € = 32,809 грн

1 рос. руб. = 0,365 грн

«Газова атака» 
на Москву
Європа вкотре пробує зупинити будівництво «Північного потоку-2»: 
газогін усе голосніше звинувачують у подвійному призначенні
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«Дії російських бойовиків зараз спрямовані на дискредитацію домовленостей 
Тристоронньої контактної групи в Мінську: вони хочуть виставити Україну нездатною 
керувати армією, щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії».

Сергій Корнійчук
генерал-лейтенант, начальник 

Генштабу Збройних сил

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Голова Тристоронньої кон-
тактної групи Леонід Кравчук 
в ефірі телеканалу Еспресо, 
коментуючи слова журналіс-
та про бойові втрати на фронті 
та зрив режиму тиші, сказав: 
«Україна стоятиме на шляху 
миру». Послався при цьому 
на залучення ОБСЄ до моніто-
рингу реальної ситуації. Спе-
ціальна моніторингова місія 
ОБСЄ парирувала «пас» Крав-
чука, підтвердивши необґрун-
тованість обвинувачень окупа-
ційним режимом українських 
військових. Зокрема, йдеть-
ся про брехливі заяви пред-
ставників РФ про розбудову 
нових позицій у районі насе-
леного пункту Шуми. Нага-
даємо, ватажок бойовиків Ба-
сурін погрожував обстріляти 
позиції  Збройних сил, бо ніби-
то «помічено певну активність 
українських збройних форму-
вань». При цьому бойовики 
не могли встановити, «спря-
мовані ці дії на демонтаж не-
законно спору джених позицій 
або ж, навпаки, на їх зміцнен-
ня з метою ескалації ситуації». 
Інший представник окупацій-
ної влади, Пушилін, вирішив 
«продовжити спостереження 
за ситуацією і перенести по-
чаток операції з усунення ук-
раїнських укріплень на 10:00 

дев’ятого вересня». Такі уль-
тиматуми вчергове демонстру-
ють реальні наміри противника 
і налаштованість на загострен-
ня та розгойдування ситуації. 
 Українська ж сторона дала 
перемир’ю черговий шанс. В 
ефірі програми «Свобода сло-
ва» на каналі ICTV начальник 
Генерального штабу Збройних 
сил України Сергій Корнійчук 
заявив, що бойовики в період 
перемир’я вели здебільшого 
неприцільні обстріли, розши-
рювали позиції в бік ЗСУ, ви-
користовували безпілотники, 
займалися дистанційним міну-
ванням. Також озброєних лю-
дей бачили в «сірій зоні». «Але 
це не мало масштабного харак-
теру», — озвучив оцінку Ген-
штабу генерал-лейтенант Кор-
нійчук.

 За зведенням штабу ООС, 
упродовж понеділка зброй-
ні формування Російської Фе-
дерації та їхні найманці од-
норазово порушили домовле-
ності щодо режиму тиші. Зі 
стрілецької зброї та ручного 
протитанкового гранатомета 
ворог здійснив поодинокі про-
вокативні постріли в бік пози-
цій українських воїнів поблизу 
населеного пункту Кам’янка, 
що на Донеччині. Вогневі про-
вокації противника не загро-
жували нашим захисникам, 
тому українські підрозділи 
 зброю у відповідь не застосо-
вували.
 Тим часом в окуповано-
му Донецьку пішла чергова 
хвиля експропріації. У сере-
ду з’явилися фото оголошень, 
розклеєних там по вулицях. У 

них iдеться про «інвентари-
зацію порожніх (покинутих) 
квартир». Росія діє звични-
ми для себе методами: зни-
щує місцеве населення, засе-
ляючи носіями своєї менталь-
ності. 
 До речі, триває підготовка 
Росії до масштабних навчань 
«Кавказ-2020», що їх війсь-
кові експерти оцінюють як під-
готовку до повномасштабного 
вторгнення в Україну. Втім у 
згаданих навчань уже стало 
на два учасники менше. Зок-
рема, азербайджанські війсь-
кові точно не братимуть у них 
участь. Як написала Deutsche 
Welle з посиланням на прес-
службу міноборони Азербай-
джану, на кавказькі маневри 
направлять лише двох війсь-
кових спостерігачів.
 До навчань раніше плану-
вали залучити представників 
із шести країн. Але ще напри-
кінці серпня міноборони Індії 
повідомило, що її військові не 
братимуть участь у маневрах 
через пандемію коронавірусу 
і складнощі логістики. Нага-
даємо, активна фаза «Кавка-
зу-2020» запланована на 15-
26 вересня. За даними Міно-
борони Російської Федерації, 
в навчаннях братимуть участь 
військові контингенти з Біло-
русі, М’янми, Ірану та Пакис-
тану. ■

Ірина КИРПА

 Човни, глядацькі зали на 
балконах та оперні арії з анти-
септиками: організатори фес-
тивалю сучасного мистецтва 
на півдні України зробили все, 
щоб уникнути скупчення наро-
ду та надійно захистити учас-
ників від COVID-19.
 Сцену для проведення все-
українського заходу змонту-
вали в міському Гідропарку на 
палубі затопленого корабля, а 
човни взяли в оренду у приват-
ників, щедро оплативши нада-
ну послугу.
 «Ми показали людям ефек-
тне шоу та одночасно дотрима-
лися усіх вимог коронавірус-
ного карантину, — розповів 
ініціатор фестивалю «Гоголь-
фест» Влад Троїцький. — 
Вийшло дуже романтично: мо-
лоді парочки та цілі компанії 

глядачів сиділи на човнах у во-
дах Дніпра та насолоджували-
ся дійством, що відбувалося на 
сцені».
 Справжнім дрес-кодом 
фестивалю у 2020 році стали 
яскраві противірусні маски та 
дощовики, бо в день відкриття 
свята Херсонщину накрив дощ 

iз поривчастим вітром. Через 
негоду великі кораблі прос-
то не змогли підійти близько 
до місця проведення концер-
ту, тому соціальна дистанція 
вийшла дуже великою, хоча 
гучний звук вирішив навіть 
цю проблему.
 «Справжнім порятунком 

стала можливість провести 
світлове шоу для величезної 
аудиторії, адже його добре було 
видно за кілька кілометрів від 
місця події, — розповідає одна 
з учасниць фестивалю Оксана. 
— У багатьох узагалі склалося 
враження, що все так було за-
думано з самого спочатку, тому 
фестиваль «Гогольфест» у 2020 
році вийшов і оригінальним, і 
точно незабутнім».
 Лекції, зустрічі та перфор-
манси в рамках всеукраїнсь-
кого фестивалю сучасного 
мистецтва проводили на свіжо-
му повітрі в парках та на спе-
ціально обладнаних майдан-
чиках Херсона. А ось фасад об-
ласного театру на певний час 
став декорацією до авангард-
ної опери «Тейк офф»: за допо-
могою світлової ілюзії він пе-
ретворився на величезну сце-
ну, залиту чарівними фарба-
ми та бризками вогню. Кілька 
постановок провели й усере-
дині херсонського театру, хоча 
гостей було не так багато, адже 
довелося дотримуватися всьо-
го комплексу карантинних 
норм. Глядачі змогли побачи-
ти оперу «Йов», яка ввійшла 
до ТОП-10 кращих творів су-
часного мистецтва у світовій 
практиці. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Не менше сотні молодих 
людей провели в харківсько-
му парку Шевченка сидячу 
акцію протесту, демонструю-
чи обурення жорстокими дія-
ми місцевої охоронної служ-
би. Напередодні дужі молоди-
ки по-звірячому побили двох 
хлопців i дівчину, бо ті не впи-
салися у регламент встановле-
ної тут місцевою обслугою дис-
ципліни.
 Як повідомили потерпілі 
Сергій Шигида та Діана Бріль, 
вони зайшли до туалету в пар-
ку, бо дівчині стало зле і зну-

дило. На ту мить усі жіночі та 
інвалідна кабінки були зайняті, 
тому хлопцю довелося провес-
ти супутницю до чоловічої вби-
ральні. Пару помітила приби-
ральниця й викликала охорону. 

Не поцікавившись причиною, 
троє чоловіків у корпоратив-
ній формі та двоє у цивільно-
му почали трощити двері, а 
потім впали у якусь неприрод-
ну лють. Діані заламали руки, 

вдарили в живіт, витягли на ву-
лицю й жбурнули на асфальт. 
У свою чергу Сергія спочат-
ку вдарили по обличчю, спині 
й потилиці, а потім кинули на 
підлогу й почали гамселити но-
гами, вибивши кілька зубів.
 Запам’яталася потерпілим 
і цинічна реакція блюстителів 
порядку на спробу молодих лю-
дей з’ясувати причину нападу 
та захистити себе. «Нас врази-
ла хамська поведінка охорон-
ців, — пригадують очевидці. 
— Вони поводилися так, ніби 
були стовідсотково впевнені у 
власній безкарності, стояли й 
реготали. Разом iз ними зали-
валася сміхом і прибиральни-

ця. На запитання: «Чому їм так 
смішно?», зневажливо відпові-
ли: «Малолітки самі винні».
 В охоронній службі, яку 
мерія найняла для нагляду за 
парком, свою провину не виз-
нають, хоча студенти зняли по-
бої і подали заяву в поліцію. Не 
менш цинічно там відреагува-
ли і на інцидент із третім по-
терпілим. В останньому випад-
ку охоронці напали на хлопця, 
який вирішив відпочити на зе-
леному газоні «як у Європі». 
Те, що Харків до європейської 
цивілізації ще не доріс, йому 
довели кількома стусанами й 
насильною «депортацією» на 
асфальт. ■

НЕПОКОРА

Тернопіль 
опирається
В обласному центрі 
відмовляються 
жити за вимогами 
«червоної» зони
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Уже котрий день Тернопіль живе у 
«червоній» карантинній зоні, до якої його 
віднесено рішенням Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій. Однак у місті 
фактично нічого не змінилося: громадсь-
кий транспорт ходить, усі магазини, бари 
та ресторани відчинені, школи (за винят-
ком однієї — №6, де в кількох учителів 
виявлено COVID-19) і дитсадки працюють. 
Єдине, що на залізничній станції знову не-
можливо сісти в поїзд, а частину автобус-
них рейсів відмінено. 
 «Віднесення міста до «червоної» зони 
означає повну заборону відвідування за-
кладів освіти, припинення роботи всього 
громадського транспорту, закриття тор-
говельно-розважальних центрів, готелів i 
закладів громадського харчування тощо, 
тобто місто практично повністю припиняє 
свою життєдіяльність, допустити цього ми 
не можемо, — сказав міський голова Тер-
нополя Сергій Надал під час позачергово-
го онлайн-засідання міського оперативно-
го штабу. — Крім того, відповідно до рі-
шення Конституційного Суду від 28 сер-
пня 2020 року, окремі підзаконні акти, а 
саме постанови Кабміну про карантинні 
обмеження, суперечать Конституції Украї-
ни. Адже обмеження конституційних прав 
і свобод людини та громадянина може 
встановлюватися лише законом — актом, 
ухваленим Верховною Радою України. Не 
може бути обмежена й робота суб’єктів 
підприємницької діяльності!».
 Після обговорення згаданого вище рі-
шення Держкомісії тернопільський штаб 
прийняв низку власних. Їх суть зводить-
ся до посилення контролю за дотриман-
ням протепідемічних вимог у всіх сферах 
як окремими громадянами, так і підпри-
ємствами, установами та організаціями. 
Однак при цьому вся міська інфраструк-
тура має працювати у звичному режимі. 
Відтак у своєму відеозверненні Сергій На-
дал адресував прохання до поліції, аби та, 
«на підставі незаконної постанови уряду», 
не складала протоколів щодо підприємців, 
чиї об’єкти продовжуватимуть працювати. 
«Ми разом змушені захищати своє право 
на працю та навчання, — зазначив він. — 
Ми не можемо допустити, щоб місто зупи-
нилося, адже понад 80 відсотків надход-
жень у бюджет Тернополя — це податки, 
які сплачує малий i середній бізнес. Тож 
якщо ми припинемо їхню діяльність, місто 
просто заклякне. Ми не зможемо тоді фі-
нансувати ні лікарні, ні школи, не зможе-
мо підготуватися до опалювального сезо-
ну. Також не можна допустити транспор-
тної блокади Тернополя й паралізувати 
життя більш як 200-тисячного міста». До 
речі, сам міський голова Тернополя тиж-
день тому повідомив про те, що захворів 
на COVID-19 і з того часу працює з дому 
дистанційно.
 Тим часом учора в Тернополі органі-
зовано протестували підприємці. «Якщо 
уряд хоче відправити нас на карантин, то 
хай виплачує матеріальну допомогу, щоб 
було за що жити підприємцям та їхнім пра-
цівникам», — така їхня позиція.
 Як відомо, Тернопільська міська рада, 
як й Івано-Франківська, подали судові по-
зови до уряду щодо незаконності запро-
вадження «червоної» зони в цих облас-
них центрах. ■

■ НА ФРОНТІ

Сивина в голову — 
Путін у ребро?
Останні заяви щодо ситуації на Донбасі 
справляють враження, що Кравчук очолив 
місію здачі України

■

ПРОТЕСТИ

Паркова «зона»
Студенти влаштували сидячий 
пікет у саду Шевченка, охоронці 
якого б’ють відвідувачів

■

КМІТЛИВІСТЬ

Карантинимо на фестивалі!
Експериментальний формат улюбленого «Гогольфесту» 
придумали в Херсоні

■

Під час ГогольFest на сцені обласного академічного музично-драматичного теат-
ру ім. Куліша прозвучала опера-реквієм IYOV, що ввійшла до десятки найкращих 
оперних вистав світу за версією конкурсу Music Theatre Now.
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Полеглим 
у Бабиному 
Яру знову 
неспокійно
На території масових 
поховань почали 
будівельні роботи попри 
протести громадськості
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Столиця України розбудовується і 
змінюється,  далебі, не завжди у кра-
щий бік. Чергова реконструкція бага-
тостраждального і сумновідомого Баби-
ного Яру, на території якого плануєть-
ся зведення меморіалу, викликала жва-
ве обговорення в суспільстві. Обурення 
цього разу спричинив приватний про-
єкт, спонсорований російськими олігар-
хами: Меморіальний центр Голокосту 
«Бабин Яр» та Національний історико-
меморіальний заповідник «Бабин Яр».
 У соцмережах небайдужі кияни пи-
шуть, що біля станцiї метро «Дорогожи-
чі» у знайомій нахабно-повзучій манері 
почали земляні роботи. Зокрема, Олек-
сій Панич у «Фейсбуці» з гіркотою за-
уважив: «Роботи проводяться на тери-
торiї єврейського цвинтаря. Саме там, 
де, за юдейськими законами, цього ро-
бити не можна.
 Поки що дуже неглибоко, лише на 
кілька сантиметрів. Але початок зроб-
лено: монтують «Тимчасову малу ар-
хітектурну форму Арт-об’єкт «Інста-
ляція Бабин Яр». Робить це той самий 
Меморіальний центр Голокосту «Ба-
бин Яр», яким керує одіозний режи-
сер Ілля Хржановський. На гроші кіль-
кох російських олігархів українсько-єв-
рейського походження. Із благословен-
ня Зе-влади і київської місцевої влади, 
вони зараз вирішують у Бабиному Яру 
питання своєї пам’яті. А заодно створю-
ють аборигенам, українцям і киянам, 
їхню «національну пам’ять» на влас-
ний смак. «Під ключ». Наразі у вигляді 
«Арт-об’єкта».
 Додамо, що все це робиться попри 
звернення української культурної та 
наукової спільноти щодо меморіяліза-
ції Бабиного Яру (більше 750 підписів, 
https://bit.ly/3lVWiXl) та Звернення 
українських євреїв до громадянсько-
го суспільства України (спершу біль-
ше 160, зараз уже 277 підписів, https://
bit.ly/3lXGi75). Найприкріше, що пере-
січні кияни, гуляючи повз майданчик, 
здебільшого навіть не цікавляться, що 
тут відбувається. А за кілька метрів од 
паркану, яким обнесено будівельний 
майданчик, просто серед сміття лежить 
меморіальна плита, покладена тут у 
жовтні 2011 року.
 Нагадаємо,  що Бабин Яр — урочище 
на північно-західній околиці Києва. Під 
час Голодомору, інспірованого російсь-
ким керівництвом для знищення ук-
раїнського населення у 1932—1933 ро-
ках, тисячі знищених голодом людей в 
Києві та околицях поховали саме у Ба-
биному Яру. Під час німецької окупації 
Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став 
місцем масових розстрілів фашистами 
мирного населення і радянських військо-
вополонених, євреїв i циган, а також пар-
тійних i радянських активістів, підпіль-
ників, членів Організації українських 
націоналістів (переважно членів ОУН-
М), заручників, «саботажників», поруш-
ників комендантської години та інших. 
На базі Меморіального центру Голокосту 
«Бабин Яр» створено два науково-дослід-
нi інститути: Інститут дослідження тери-
торії та ландшафту пам’яті Бабиного Яру 
та Інститут історії Голокосту в Україні та 
Східній Європі. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Пандемія, яка накрила світ, щоден-
но набирає обертів: в Україні, зокрема, 
на сьогодні лабораторно підтверджених 
випадків COVID-19 – більше 138 тисяч.
 По-своєму оцінює боротьбу з цією 
хворобою доктор меднаук, завідувач ла-
бораторії імунореабілітології Інституту 
мікробіології та імунології ім. Мечни-
кова Андрій Волянський, який одним 
із перших в Україні висловився проти 
тотального карантину. Він вважає, що 
жорсткі обмежувальні заходи призве-
дуть до катастрофічних наслідків в еко-
номіці країни, але не вирішать пробле-
му з пандемією COVID-19. Більше того, 
такі заходи розтягнуть карантин в Ук-
раїні на роки, не давши можливості пе-
рехворіти і створити колективний імуні-
тет у тому прошарку населення, для 
якого коронавірус не несе серйозних за-
гроз.
 Українські вчені спільно із закор-
донними колегами тим часом з’ясували, 
чому деякі люди мають імунітет проти 
COVID-19, досі не будучи ним вражени-
ми. Головні етапи дослідження провели 
в Україні, у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Га-
лицького під керівництвом доктора біо-

логічних наук, професора Ростислава Бі-
лого.
 Наукова група львівських учених 
уже три роки досліджує ад’юванти — 
спеціальні речовини, що входять до 
складу сучасних вакцин. Ті підсилюють 
дію антигена (збудника), який містить-
ся у вакцині, так, що в організмі вини-
кає достатньо сильна імунна відповідь. 
Водночас вакцинація залишається без-
печною.
 Учені з’ясували: один iз білків на по-
верхні вірусу SARS-CoV-2 має певну ді-
лянку, надзвичайно схожу на аналогіч-
ну частину збудника MERS (Близькос-
хідного коронавірусного респіраторного 
синдрому), а також першого SARS-CoV 
та інших відомих коронавірусів. Нау-
ковці називають такі ділянки «консер-
вативними». З’ясувалося, що коли вірус 
намагається потрапити всередину клі-
тини, то структура білка змінюється. 
Саме ця складова відіграє основну роль 
і саме до неї організм людини вироб-
ляє антитіла, забезпечуючи імунітет. А 
це означає, що людина, яка перехворі-
ла на якусь недугу, спричинену будь-
яким iз коронавірусів (чи то небезпеч-
ним MERS-CoV, чи тим, який викликає 
лише елементарну нежить), має антиті-
ла проти збудника COVID-19. Науков-

ці називають це явище «перехресним 
імунітетом». Його наявність не озна-
чає, що людина не захворіє на COVID-
19. Але, найімовірніше, озброєна таки-
ми антитілами, вона перенесе його в лег-
кій формі. Ростислав Білий стверджує 
що, за неопублікованими даними, такий 
імунітет має щонайменше 10 відсотків 
населення України — це люди, які ко-
лись перехворіли ГРВІ, спричиненими 
одним із коронавірусів. Водночас важ-
ливо розуміти, що лише частину ГРВІ 
викликають коронавіруси, тому дале-
ко не кожна гостра респіраторна вірус-
на інфекція гарантує, що в людини буде 
імунітет проти COVID-19.
 Вітчизняні вчені переконані, що 
варто і можливо створювати одразу 
вакцину, яка буде ефективною про-
ти всіх відомих коронавірусів. Навіть 
проти тих, які з’являться у майбутньо-
му. Така вакцина має бути націлена 
саме на цей антиген — спільний для 
всіх коронавірусів. Вона, найімовір-
ніше, не захистить від захворюван-
ня, проте зробить протікання хвороби 
легшим, принаймні, не смертельним. 
Якщо ж її спрямують на іншу ділянку 
білка, більш мінливу, то така вакцина 
буде «сезонною» і її щороку доведеться 
оновлювати, як це роблять із препара-
тами для щеплень проти грипу.
 За словами Ростислава Білого, сьогод-
ні неможливо сказати, чи розробляють 
десь у світі саме такі універсальні вак-
цини, оскільки на цьому етапі дані про 
розробки є комерційною таємницею: їхні 
характеристики та можливості ми знати-
мемо тоді, коли вакцини з’являться — 
цілком можливо, уже взимку. ■

АНТИПАНДЕМІЧНЕ

Перехресний імунітет
 Дехто з людей потенційно має захист проти COVID-19 

■

Ірина КИРПА 

 Контррозвідка СБУ встановила, що 
Тетяна Кузьмич протягом п’яти років 
збирала і передавала представникам 
ФСБ відомості про пересування війсь-
кової техніки у прикордонному регіоні, 
ставши агентом впливу, а також підрив-
ником національної безпеки України. 
Як сказано у повідомленні пресслуж-
би СБУ України, 52-річну вчительку 

російської мови завербували співробіт-
ники спецслужб РФ під час однієї з поїз-
док до окупованого Криму.
 Під час обшуку в будинку жінки ви-
лучили засоби зв’язку з російськими 
окупантами, комп’ютерну техніку та 
російські рублі.
 Проти Тетяни Кузьмич поруши-
ли кримінальну справу в рамках статті 
«держ зрада», за якою шпигунка може 
отримати до 15 років позбавлення волі.

 Суддя Оксана Черниш обрала за-
побіжний захід у вигляді тримання Те-
тяни Кузьмич під вартою до 9 жовтня 
2020 року. Подія ця отримала широкий 
резонанс через те, що вчительку-рези-
дента посадили до кримінальних зло-
чинців у СІЗО, призначивши заставу в 
500 тисяч гривень.
 Із біографії затриманої стало відомо, 
що Тетяна Кузьмич є завідувачкою нау-
ково-методичної лабораторії управлін-
ня навчальними закладами Комуналь-
ного вищого навчального закладу «Хер-
сонська академія безперервної освіти» 
Херсонської облради і водночас головою 
громадської організації «Російська на-
ціональна громада «Русич». Херсонсь-
ка прокуратура повідомила, що Кузьмич 
активно створювала агентурну мережу 
на півдні України. А одним з її пособни-
ків виявився одіозний проросійський ак-
тивіст Кирило Стремоусов. ■

ДИВЕРСАНТИ

Шпигувала на користь Росії
За звинуваченням у державній зраді затримали 
співробітницю Херсонської облдержадміністрації

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Нарешті розпочалася довго-
очікувана капітальна реконструк-
ція об’їзної автодороги Н-02 «Кре-
менець—Біла Церква—Ржищів—
Канів—Софіївка». Місяць тому 
«УМ» розповідала про шлях, який 
досі називали найгіршим в області. 
Він роками не бачив навіть косметич-
ного ремонту, а чимало суцільних ям 
сягали там до півметра.
 Як повідомили у Службі автомо-
більних доріг у Черкаській області, 
наразі на канівській об’їзній прово-
дяться роботи з фрезерування старо-
го асфальтобетонного покриття: роз-
бирають цементобетонні основи, роз-
ширюють проїзну частину, облашто-
вують узбіччя та щебеневу основу на 
транспортній розв’язці. У рамках ре-
монту об’їзної також облаштують во-
довідвідні лотки, передбачена ре-
конструкція вирівнюючого та верхньо-
го шарів асфальтобетонної суміші, ре-
монт водопропускних труб. З’являться 
нові з’їзди з дороги та нове металеве 
бар’єрне огородження, дорожня роз-
мітка, встановлять нові дорожні зна-
ки та напрямні стовпчики.
 Підрядна організація ТОВ 
«Главшляхбуд» обіцяє завершити 
капітальний ремонт об’їзної навколо 
Канева цього року. Ремонт цієї авто-
дороги проходить у рамках програми 
президента України «Велике будів-
ництво». ■

РЕГІОНИ

Скатертинкою навколо Канева
Відремонтують об’їзну, яку досі називали найгіршою 
дорогою на Черкащині

■

Відновлення об’їзної дороги навколо Канева триває.
Фото Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

❙
❙
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Іван БОЙКО

 Міністерство внутрішніх справ відзначає 
високий відсоток оплати штрафів водіями, 
які порушують правила дорожнього руху, що 
фіксує автоматична система. А також впро-
ваджує нові засоби для виявлення порушни-
ків на дорогах — «фантомні патрулі».     
 Зокрема, перший заступник начальника 
департаменту Патрульної поліції Олексій Бі-
лошицький відзвітував про результати пер-
ших 100 днів роботи автоматичної системи 
фото- і відеофіксації порушень ПДР. 
 «За час роботи системи автоматичної фік-
сації з 1 червня 2020 року нами було винесе-
но 833 тис. 949 постанов за наслідками по-
рушень ПДР за перевищення швидкості. За 
фактом складання цих постанов 645 тис. 526 
уже є оплачені», — сказав пан Білошиць-
кий. 
 За даними патрульної поліції, 77% водіїв, 
які порушують правила, сплачують штрафи, 
тож у МВС вважають, що можна говорити 
про те, що є високий рівень відповідальності 
водіїв.
 На Богомольця, 10 нагадують про пільго-
вий період: якщо оплатити штраф за 10 бан-
ківських днів з моменту винесення — спла-
чується половина суми. Водночас понад 25 
тисяч матеріалів передано до виконавчої 
служби для примусового стягнення у судо-
вому порядку.
 Заступник міністра внутрішніх справ Ан-
тон Геращенко наголосив, що в місцях, де 
встановлено перші 50 камер автофото- та ві-
деофіксації порушень ПДР, кількість ДТП 
знизилась утричі.
 «Після запуску перших 50 камер, а вони 
зараз працюють на території Києва та Київсь-
кої області, нам вдалося досягнути вражаю-
чого результату для безпеки на дорогах. Усі 
камери встановлювались на найбільш небез-
печних та аварійних ділянках траси», — на-
голосив пан Геращенко. І додав, що на окре-
мих ділянках кількість ДТП зменшилась із 
37 до 13, а на деяких ділянках доріг аварії 
припинились узагалі.
 «Ми порахували, що за 5 років у міс-
цях встановлення камер вдасться уникнути 
близько 500 аварій», — підкреслив заступ-
ник міністра.
 Водночас у МВС переконані, що досвід пе-
редових практик у сфері безпеки дорожньо-
го руху доводить, що поряд із системою авто-
матичної фіксації повинні працювати систе-
ми фіксації правопорушень у неавтоматич-
ному режимі. Одним із ефективних методів є 
фіксація поліцейськими в русі поліцейсько-
го авто (так звані «фантомні патрулі»).
 «У патрульній машині встановлюється 
прилад, який дозволяє фіксувати правопору-
шення, які відбуваються навколо поліцейсь-
кого авто, навіть якщо воно перебуває у русі. 
Тобто є можливість зафіксувати порушення 
швидкості руху автівок, які рухаються в по-
путному напрямку або в зустрічному. Це на-
дає можливість поліцейському бути мобіль-
ним та забезпечує додатковий момент превен-
ції порушень. Наразі закуповується 4 тестові 
програми, тендер уже оголошено. А на май-
бутню програму на 2021—2023 роки закла-
дено купівлю кількасот таких приладів», — 
розповів Олексій Білошицький.
 Голова Державного агентства інфраструк-
турних проєктів Кирило Хом’яков зазначив, 
що до кінця року на дорогах України діяти-
муть чотири тестові програми, а 300 патруль-
них автомобілів, обладнані такими система-
ми, з’являться в найближчі декілька років.
 Тоді як Антон Геращенко додав, що май-
бутня система контролю швидкості в Україні 
складатиметься з кількох частин: «Перша 
частина — це стаціонарні камери, які вста-
новлені в місцях підвищеної аварійності і про 
них знають усі водії. Друга частина — це ка-
мери, які встановлюють у поліцейські авто. 
А третя — це камери типу TruCam». ■

До редакції газети «Україна молода» 
надійшов відкритий лист, який підпи-
сали учасники Собору відродження 
Автокефальної церкви України Олек-
сандр Гудима та Олександр Ткачук 
(перший заступник голови Ветерансь-
кого об’єднання Українська гельсінська 
спілка), політв’язень Олесь Шевченко 
та ексголова Ради у справах релігій 
при Кабінеті Міністрів України Арсен 
Зінченко. 
Лист адресований главі УГКЦ Свя-
тославу Шевчуку, в якому автори 
звертають увагу блаженнійшого на 
діяльність колишнього єпископа 
УАПЦ Ігоря Ісіченка, яка спровокува-
ла неабиякий скандал у православній 
громаді Харкова. За їхнiми словами, 
православні українці Слобожанщини 
категорично проти передачі споруди 
Свято-Димитрівського храму в місті 
Харків, який із 90-х років належить 
православній громаді, іншій конфесії 
— УГКЦ. І наголошують, що даний 
храм має належати Православній цер-
кві України, оскільки УАПЦ свого часу 
самоліквідувалася, а її єпископат і па-
рафіяни приєдналися до ПЦУ. 
Публікуємо відкритий лист повністю. 

Чому замість національної 
солідарності толеруєте міжусобну 

ворожнечу?
 Почнемо з нагадування загальнові-
домої істини, що причиною тривалих 
історичних поразок нашого народу 
стала його роз’єднаність — це було і в 
часи Княжої України, і в добу козач-
чини (Руїна), і в ході боротьби за Ук-
раїнську Народну Республіку. 
 У новітній історії змагань за Ук-
раїнську Самостійну Соборну Держа-
ву патріотичні сили зуміли зжити, 
подолати цю задавнену національну 
ваду. Наведемо декілька прикладів із 
міжконфесійних відносин українсь-
ких православних та греко-католиків: 
1988 року більше ста православних 
киян підписали звернення до Верхов-
ного Совєта СРСР iз вимогою легалі-
зації Української греко-католицької 
церкви. 
 Через рік газета УАПЦ «Наша віра 
— Православ’я» опублікувала заяву 
виконавчого секретаря Української 
гельсінської спілки В’ячеслава Чор-
новола про виняткову приналежність 
Собору святого Юра греко-католи-
кам. Подібними діями ми намагалися 
заснувати нове, братнє, християнсь-
ке ставлення представників обох ук-
раїнських церков один до одного. 
 У ширшому національному кон-
тексті, кажучи словами видатного ук-
раїнського політика Михайла Гориня, 
долучились до символічного засипан-
ня річки Збруч — усього того, що ді-
лило наддніпрянців та галичан; того, 
що наші спільні вороги намагалися 
століттями культивувати, поглиблю-
вати, роз’ятрювати і використовувати 
для утримання нас в неволі. 
 Звісно, що подібні солідарні дії до 
нас ми спостерігали і з боку греко-ка-
толиків. В складних політичних об-
ставинах сьогодення предстоятелі Ук-
раїнської греко-католицької церкви і 
Православної церкви України неод-
норазово демонстрували солідарність 
у підтримці національної єдності ук-
раїнського народу.
 На жаль, змушені констатувати 
прикрий факт перегляду цієї націо-
нальної солідаристської позиції. 
 Одним із найскладніших ре-
гіонів відродження українського 
православ’я є Слобожанщина. Упро-
довж тридцяти років українська гро-
мада Харкова працювала над відро-
дженням рідної Церкви у краї. Пози-
тивним наслідком цих зусиль стало 
створення Свято-Димитрівської гро-
мади та початок відбудови історично-
го храму. 
 Змушені визнати, що процес на-
ціонального відродження не завж-
ди лінійно зростаючий, нерідко його 
випробовують деструктивні виклики, 
падіння, одним із таких стала прово-
кативна діяльність єпископа-розстри-
ги Ігоря Ісіченка. Який «18 березня 
2020 р. у розпал антивірусного каран-
тину та всупереч чинному законодавс-

тву, — як стверджують представники 
харківської православної громади, — 
імітував проведення загальних зборів 
(єпархіального собору) Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ, на якому 
за його наполяганням було проголо-
шено намір приєднатися до УГКЦ...» 
 Засновники Свято-Димитрівської 
православної громади, як і ми, не за-
перечують права вільного вибору Іго-
ря Ісіченка, навіть якщо цей вибір опи-
рається на обман, шахрайство і зраду 
своїх побратимів, він може йти, куди 
йому заманеться, забравши з собою 
мізерне «іудине плем’я» послідовни-
ків. Але православні українці катего-
рично «проти незаконної передачі спо-
руди Свято-Димитрівського храму в 
місті Харків, який із 90-х років нале-
жить православній громаді, іншій кон-
фесії». Бо Свято-Димитрівський храм 
належить не «купці пройдисвітів», а 
православним харків’янам, він нале-
жить Православній церкві України. 
 Ми сподіваємося, Ваше блаженс-
тво, що Ви розумієте це і діятиме в 
дусі великих ваших попередників — 
Шептицького, Сліпого і Гузара, для 
яких християнський і національний 
інтереси були мірилом їхніх вчинків.
 Якщо ж переможе вузьколобий 
конфесійний егоїзм і буде прийнято 
рішення про захоплення православ-
ного храму, то це буде сприйнято як 
ворожий виклик усіма православни-
ми християнами України.
 Одночасно цей акт посилить пози-
ції «русского міра» в регіоні, віддасть 

на поталу російській церкві всю пра-
вославну Слобожанщину. Стане наоч-
ним аргументом для спекулятивних 
тверджень російської шовіністичної 
пропаганди про недопустимість пере-
ходу від РПЦ до ПЦУ, бо це нібито є 
лише «тимчасовим прикриттям для 
лукавого поширення унії». 
 Ще раз хочемо наголосити, що за-
володіння УКЦ православним Свято-
Димитрівським храмом міста Харків 
змусить і нас — православних україн-
ців — по-новому подивитись на сто-
сунки з греко-католиками. 
 Владико, у Харкові ваша Церква 
спорудила новий храм, який переваж-
но стоїть напівпорожнім, виникає ло-
гічне питання: для чого вам ще й чуже 
майно, коли своєму не можете дати 
ради?
 Наголошуємо, здобувши мале, ви 
втратите велике — нашу братську лю-
бов. Бо не може брат обкрадати брата, 
а той робити вигляд, що нічого не ста-
лося. 
 Хай Господь благословить Вас на 
мудрі і корисні для всієї української 
громади вчинки!

 Слава Господу нашому Ісусу Хрис-
ту!
 Слава Україні! ■

Лист підписали:
Олександр Гудима,

Арсен Зінченко,
Олександр Ткачук,

Олесь Шевченко.

НА ДОРОГАХ

«Фантомні 
патрулі» 
Водії отримали більше 
833 тисяч «листів щастя» 
за перевищення швидкості

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Національна солідарність 
чи міжусобна ворожнеча? 
Відкритий лист предстоятелю Української 
греко-католицької церкви блаженнійшому 
Святославу Шевчуку

■

Ігор Ісiченко і предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук). ❙

Свято-Димитрівський храм у Харкові.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Понеділкового ранку біля Національ-
ного художнього музею, в самому центрі 
Мінська, невідомі особи посадили член-
киню Координаційної ради Білорусі та 
лідерку штабу Віктора Бабарика Марію 
Колєснікову в мікроавтобус із написом 
«Зв’язок» і вивезли в невідомому на-
прямку. Як пише портал TUT.BY з поси-
ланням на «читачку Анастасію», це ста-
лося близько 10:05. «Я її бачила вживу 
до цього, тому впізнала. Недалеко від му-
зею я бачила припаркований темний мік-
роавтобус із написом «Зв’язок» на борту і 
ззаду була позначка «Соболь». Я пройш-
ла вперед і почула звук удару об асфальт 
телефону, якийсь тупіт. Озирнулася і по-
бачила, що люди в цивільному одязі і в 
масках заштовхують Марію в цей мікро-
автобус, у неї відлітає телефон, один із 
цих людей телефон піднімає, стрибає в 
мікроавтобус і вони їдуть», — цитує пор-
тал слова очевидиці. Зняти те, що відбу-
валося, на телефон Анастасія не наважи-
лася, оскільки була занадто близько до 
людей в масках і боялася, що її теж за-
тримають. Телефон Колєснікової доступ-
ний, але вона не відповідає. Як розповів 
Tut.by прессекретар Координаційної 
ради Антон Роднєнков, у понеділок вран-
ці Колєснікова була сама у центрі міста 
у справах. Про її зникнення він дізнався 
від Tut.by і став з’ясовувати, де перебуває 
Марія. Об 11.00 телефон Роднєнкова та-
кож став недоступний.
 Зникнення члена президії Коор-
динаційної ради (КС) опозиції Марії 
Колєснікової є спробою влади Білорусі 
зірвати роботу організації, заявила ек-
скандидат у президенти країни Світла-
на Тихановська Telegram-каналу «Пул 
Першої». Пізніше стало відомо про ви-
крадення ще двох членів Координацій-
ної ради — згаданого вище прессекре-
таря Антона Роднєнкова та виконавчо-
го секретаря Івана Кравцова. Телефон-
ний зв’язок із ними зник, пише мінське 
видання Kyky.org. 

 Згідно з поданими даними міністерс-
тва внутрішніх справ Білорусі, у неді-
лю, 6 вересня, під час масових протестів 
загалом затримано 633 особи. Протести 
тривали в багатьох білоруських містах, 
наймасовіші марші пройшли вулицями 
Мінська, Гомеля, Могильова, Вітебсь-
ка, Гродно. «Де перебувають Марія та 
Антон, я не знаю і не можу зв’язатися з 
ними», — сказав виданню Tut.by член 
Координаційної ради Максим Знак. На 
початку вересня Ольга Ковалькова, яка 
також входить до Координаційної ради 
опозиції, заявила, що її силоміць ви-
везли з Білорусі до Польщі. За словами 
Ковалькової, яку цитує Tut.by, пред-
ставники влади «забрали її з ізолятора, 
одягли капюшон, дали маску і на заднь-
ому сидінні авто вивезли на білорусько-
польський кордон», звідки вона поїха-
ла автобусом до Варшави. У МВС Біло-
русі твердять, що Ковалькову випусти-
ли з ізолятора за станом здоров’я.
 Марія Колєснікова спочатку була 
координаторкою штабу кандидата Вік-
тора Бабарика, якого не допустили до 
участі у президентських виборах і за-
арештували, а після виборів увійшла 
в склад Координаційної ради і фактич-
но координувала її роботу. Колєсніко-
ва співпрацює зі Світланою Тихановсь-
кою, яку змусили залишити Білорусь. 
За три дні до викрадення Марія Ко-
леснікова розповіла Російській служ-
бі Міжнародного французького радіо 
(RFI), що прийняла для себе рішення не 
залишати Білорусь і готова йти до кін-
ця.

 Марія Колєснікова — одна з трьох 
лідерок об’єднаного передвиборчого 
штабу Світлани Тихановської. Дві інші 
лідерки — сама Тихановська і Вероні-
ка Цепкало — після президентських ви-
борів 9 серпня були змушені виїхати з 
Білорусі. Марія Колєснікова стала од-
ним з облич протестів останнього міся-
ця. За фактом створення Координацій-
ної ради, до якої ввійшла Колєснікова, 
в Білорусі порушили кримінальну спра-
ву.
 Верховний представник Європей-
ського Союзу із зовнішньої та безпеко-
вої політики Жозеп Боррель різко за-
судив викрадення представників опо-
зиції у Білорусі. «Свавільні арешти і 
викрадення людей з політичних мо-
тивів у Білорусі, в тому числі жорсткі 
дії сьогодні вранці проти Андрія Єгоро-
ва, Ірини Сухій та Марії Колєснікової, 
неприпустимі. Органи влади мусять 
припинити залякувати громадян і по-

рушувати власні закони й міжнародні 
зобов’язання», — заявив Боррель.
 Речник Європейської Комісії Петер 
Стано так само назвав неприпустими-
ми дії влади Білорусі і висловив споді-
вання, що Євросоюз зможе вже «дуже 
скоро» запровадити санкції проти осіб, 
причетних до насильства силовиків 
проти демонстрантів. Утім це станеть-
ся лише після того, як буде готовий пов-
ний список таких осіб, додав він.
 Уряд ФРН різко засудив застосуван-
ня сили щодо демонстрантів у Білорусі. 
Офіційний представник уряду Німеччи-
ни Штеффен Зайберт сказав, що в Бер-
ліні відчувають «глибоку повагу» до ти-
сяч білорусів, які минулими вихідними 
знову вийшли на мирні акції протесту 
проти фальсифікації підсумків прези-
дентських виборів, а також виступили 
за демократію і свої права та свободи. 
«Єдина відповідь, яку, вочевидь, має на 
тепер Лукашенко і його оточення, — це 
неприкрите насильство», — цитує Зай-
берта інформагенція dpa. Берлін «вима-
гає негайного звільнення тих, хто був 
затриманий перед виборами, в день го-
лосування і після нього лише за те, що 
вони реалізовували свої демократичні, 
очевидні громадянські права».
 Посли країн-членів ЄС завершують 
роботу над санкціями проти білорусь-
кого режиму. Кореспондентка Польсь-
кого радіо Беата Пломецька неофіційно 
дізналася 7 вересня, що у санкційному 
списку досі немає прізвища Олександра 
Лукашенка. Частина євросоюзних дер-
жав вважає, що слід залишити відкриті 
канали комунікації. «Чорний список» 
поки що містить 17 прізвищ представ-
ників білоруського режиму, але в під-
сумку налічуватиме 30 прізвищ. Вар-
шава наполягає на тому, щоби у спис-
ку були, зокрема, особи, котрі брали 
участь у фальсифікації результатів пре-
зидентських виборів. Крім цього, Єв-
ропейський Союз повинен надати Біло-
русі системну допомогу та підтримку у 
реформуванні держави. ■

Отрута широкого спектру дії
 Видання «Шпігель» писало, 
що німецькі фахівці знайшли 
сліди отруйної речовини не тіль-
ки в крові, сечі й на шкірі росій-
ського блогера, але і на взятій 
ним із собою в дорогу пляшці. 
Як уточнили журналісти, цю 
інформацію повідомив лікар 
Мюнхенського інституту фар-
макології і токсикології Бундес-
веру на нараді уряду. При цьому 
підкреслюється, що Навальний 
нібито випив із неї вже після от-
руєння, залишивши на ній слі-
ди отрути. У журналі вказали, 
що пляшку німецьким війсь-
ковим лікарям передали роди-
чі Навального. Отрута, про яку 
йдеться, розроблена радянськи-

ми вченими ще в 1970-х роках. 
Агенти групи «Новачок» — із 
найбільш токсичних та отруй-
них у світі. Це речовини нерво-
во-паралітичної дії, що уражу-
ють нервову систему людини. 
Вже 2 вересня німецький уряд 
офіційно заявив, що Навально-
го отруїли бойовою речовиною 
класу «Новачок». Саме такою 
у 2018 році намагалися отруї-
ти колишнього агента російсь-
кої розвідки Сергія Скрипаля 
та його доньку. Тоді влада Ве-
ликої Британії офіційно за-
явила, що за отруєнням стоїть 
російське ГРУ. 7 вересня МЗС 
Великої Британії викликало 
посла РФ Андрія Келіна, пові-
домив у «Твіттері» глава МЗС 

країни Домінік Рааб. «Сьогод-
ні Великобританія викликала 
російського посла в Сполучено-
му Королівстві, щоб вислови-
ти глибоку заклопотаність че-
рез отруєння Олексія Наваль-
ного. Абсолютно неприпусти-
мо, щоб заборонену хімічну 
зброю було використано. Росія 
повинна провести повномасш-
табне, прозоре розслідування», 
— йдеться у повідомленні. Гла-
ва британського МЗС зазначив, 
що «з полегшенням» дізнався 
про вихід Навального з коми.
 4 вересня спільну заяву у 
зв’язку з отруєнням Олексія На-
вального опублікували мініст-
ри закордонних справ Німеччи-
ни і Франції. «Цей випадок за-
маху на представника опозиції в 
Росії не є поодиноким і є грубим 
посяганням на елементарні при-
нципи демократії і політичного 
плюралізму», — констатували 
Хайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан. 
Замах на життя відомого полі-
тика здійснено з використанням 
бойової отруйної речовини, забо-
роненої міжнародними конвен-
ціями з хімзброї, тому Париж і 
Берлін оголосили про намір про-

консультуватися з Організацією 
із заборони хімічної зброї щодо 
реагування на подібне порушен-
ня. У Берліні припускають, що 
інцидент позначиться на пла-
нах німецького уряду щодо до-
будови газопроводу «Північний 
потік-2». 

Чи стане останньою крапля 
«Новачка»?
 Навіть канцлерка Німеччи-
ни Ангела Меркель більше не 
виключає можливості призупи-
нення проєкту. Про це заявив 
речник уряду Штеффен Зай-
берт. За його словами, до ухва-
лення якихось конкретних рі-
шень справа поки що не дійш-
ла, бо ще має бути сформульо-
вана спільна позиція всередині 
Європейського Союзу. Раніше 
Меркель заявляла, що не варто 
пов’язувати отруєння Наваль-
ного з будівництвом «Північно-
го потоку» і що газопровід варто 
добудувати. Про готовність об-
говорити санкції проти недобу-
дованого газопроводу також за-
явила й міністр оборони Німеч-
чини Аннегрет Крамп-Каррен-
бауер. У Кремлі попередження 

Меркель всерйоз не сприйма-
ють, бо всі попередні роки вона, 
мов  скеля, відстоювала проєкт 
«Північний потік-2», ігнорую-
чи позицію партнерів зі США та 
Євросоюзу, що проєкт є не еко-
номічним, а політичним важе-
лем впливу Москви. 
 Російський газопровід «Пів-
нічний потік-2» актуальний 
для РФ і буде добудований, не-
зважаючи на тимчасове зни-
ження попиту на газ у Європі, 
заявив 7 вересня російський 
міністр енергетики Олександр 
Новак, передає ТАСС. Раніше 
прессекретар президента Росії 
Дмитро Пєсков також упевне-
но заявив, що Кремль не бачить 
жодних ризиків блокування Ні-
меччиною будівництва «Північ-
ного потоку-2». 
 Утім наслідки зміни позиції 
Німеччини вже з’явилися: курс 
євро в Росії переступив психо-
логічну позначку в 90 рублів 
після того, як Ангела Меркель 
пов’язала подальше майбутнє 
російського газового проєкту 
«Північний потік-2» з реакцією 
Кремля на отруєння опозицій-
ного лідера Олексія Навально-
го. Негативно на рубль вплива-
ють також зниження ціни на 
нафту і протести в Білорусі, що 
тривають останніми тижнями. 
За даними Московської біржі, 
протягом торгів 7 вересня ва-
люта Євросоюзу досягла рівня 
90,1 рубля. Востаннє до тако-
го максимуму євро піднімався 
в лютому 2016 року. Через кіль-
ка хвилин після підвищення до 
такої позначки євро знову тро-
хи знизився, до 89,91 рубля. Та-
ким чином, до попереднього за-
криття валютної сесії євро до-
дав близько 70 копійок. Долар 
на біржі підвищився до 76 руб-
лів уперше з 26 серпня. ■

Продовження теми — стор. 6

ТОТАЛІТАРИЗМ

Серед білого дня
У Мінську викрадено лідерку білоруської опозиції 
Марію Колєснікову

■

Марія Колєснікова до викрадення.❙

ЗМІНА РИТОРИКИ

Кома перед 
«Північним 
потоком-2» 
Канцлерка Німеччини вже не виключає 
санкцій проти російського газогону
Олег БОРОВСЬКИЙ

Отруєного в Росії російського опозиційного політика Олексія На-
вального вивели зі штучної коми, передала інформагенція dpa. 
Згідно з повідомленням пресслужби берлінської клініки «Шаріте», 
де перебуває Навальний, стан його здоров’я покращився. Його 
поступово від’єднують від апарату штучної вентиляції легенів, і він 
реагує на мову. Однак лікарі застерігають, що «не можна виклю-
чити довготривалих пошкоджень в організмі, спричинених важ-
ким отруєнням». Нагадаємо, Навальний перебуває на лікуванні 
у «Шаріте» з 22 серпня, після того як упав у кому двома днями 
раніше, під час перельоту з Томська до Москви. Минулого тижня 
німецький уряд заявив, що Навальний був, безсумнівно, отруєний 
хімічною речовиною нервово-паралітичної дії з групи «Новачок».

■

Охорона біля клініки «Шаріте», де реанімують Навального.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Обхідний російський газогін «Північний 
потік-2», який мав оминути українську 
територію дном Північного моря, цілком 
можливо, таки зупиниться на пів дороги. 
І причиною цього може стати зовсім не 
економічна, а політична причина — спроба 
Кремля отруїти російського опозиційного 
політика Олексія Навального. Після чого 
офіційний Берлін, який раніше одностайно 
виступав за добудову трубопроводу, рап-
том змінив свою думку і заявив: Росія має 
відчути тиск західних санкцій, одним з еле-
ментів яких і є протидія завершенню спо-
рудження другої гілки «Північного потоку». 
Таким чином, російський газ «Новачок», у 
використанні якого підозрюють російську 
владу, може зупинити великі обсяги при-
родного газу, які мали рухатися новозбудо-
ваною трубою з північних російських родо-
вищ до західноєвропейських споживачів. 

Агресор розуміє тільки силу 
 Ситуація навколо отруєння російсь-
кого опозиціонера Олексія Навального 
виходить за межі німецько-російських 
відносин і вимагає єдиної європейської 
жорсткої відповіді. Про це нещодавно в 
інтерв’ю телеканалу ARD заявив глава 
комітету Бундестагу з питань зовнішнь-
ої політики Норберт Реттген. «Перегля-
ду потребує буквально все», — наголосив 
він, назвавши, зокрема, газові поставки 
і відмову від завершення будівництва га-
зопроводу «Північний потік-2».
 Адже, за словами Реттгена, завер-
шення будівництва газопроводу «Пів-
нічний потік-2» на даному етапі може 
стати заохоченням політики президен-
та РФ Володимира Путіна. «Ми знову 
зіткнулися з жорстокою і людиноне-
нависницькою реальністю путінського 
режиму, — заявив політик. — А тому 
ми маємо вдатися до жорстких кроків, 
ми маємо відповісти єдиною мовою, 
яку Путін розуміє — у сфері продажу 
газу». 
 Колеги Реттгена погоджуються з 
цими висновками. Так, голова Мюн-
хенської безпекової конференції Воль-
фганг Ішингер, один iз найвпливовіших 
німецьких дипломатів, заявив, що після 
отруєння російського опозиціонера На-
вального таких кроків, як вислання дип-
ломатів, може бути недостатньо. «Якщо 
ми разом iз партнерами хочемо дати 
Москві чіткий сигнал, це має торкну-
тися й економічних відносин. І це озна-
чає, що «Північний потік-2» не має ли-
шитися поза увагою», — зазначив Ішин-
гер, наголосивши, що наразі він обирає 
щось середнє між дипломатичними кро-
ками і тотальним бойкотом. 
 І це важливий нюанс, адже рані-
ше гер Ішингер виступав за повноцінне 
продовження діалогу з російським пре-
зидентом і навіть узяв участь у підготов-
ці скандального «мюнхенського плану» 
задля припинення війни в Україні, який 
був вигідний Росії. 

Кораблі пішли на базу
 Тим часом із Росії надходить інфор-
мація, що тамтешні компанії, які брали 
участь у добудові «Північного потоку-
2», потрохи згортають свою діяльність. 
За повідомленнями російських ЗМІ, 
кілька суден, які можуть брати участь у 
добудові «Північного потоку-2», поки-
нули Калінінград. Але пішли не в бiк не-
добудованої ділянки газопроводу в дат-
ських і німецьких водах, а в Санкт-Пе-
тербург. Очевидно, як пишуть російські 
експерти, завершення проєкту найближ-
чим часом не почнеться. Це підтверджу-
ють оператор «Північного потоку-2» і 
Датське енергетичне агентство.
 При цьому російські журналісти 
уточняють: iдеться про судна «Іван Си-
доренко» та «Балтійський дослідник», 
які належать Морсрятслужбі Росії. У 
травні-липні «Іван Сидоренко» разом з 
іншим судном забезпечення «Газ пром 
флоту», «Остап Шеремета», здійснив 
перехід iз Владивостока до Калінінг-
рада. Їхню майбутню участь у добудові 
балтійського газопроводу підтверджу-
вав заступник секретаря Ради безпеки 
Росії Михайло Попов, пояснюючи, чому 
трубоукладач «Академік Черський» на 
всьому шляху супроводжували російсь-
кі бойові кораблі.

Газогін чи російський розвідник?
 Утім рішучість німецької влади зупи-
нити спорудження «Північного потоку-2» 
пояснюють не лише їх турботою про росій-
ських же опозиціонерів та свободу слова 
в цій державі. Газогін ще раніше запідоз-
рили у ... шпигунстві. Тобто в подвійному 
призначенні: мовляв, російська «труба» 
може і газ транспортувати, і водночас зби-
рати інформацію про країни, територіями 
яких проходить. Наприклад, відстежува-
ти флот НАТО. 
 Цю думку, зокрема, озвучив провід-
ний аналітик Українського центру еко-
номічних і політичних досліджень ім. 
Разумкова Максим Белявський, яку 
опублікували деякі європейські ЗМІ. 
«Проєкт «Північний потік-2» не має ко-
мерційного обґрунтування, — стверд-
жує Белявський. — Росія вже витратила 
на нього понад 30 млрд. доларів, вклю-
чаючи будівництво транспортної інфра-
структури із Західного Сибіру. «Газп-
ром» може втратити близько 6 доларів 
за транспортування кожної тисячі ку-
бометрів. Чому тоді були зроблені такі 
колосальні інвестиції, які в довгостро-
ковій перспективі принесуть збитки? 
Відповіддю може бути військово-полі-
тичний план». 
 На думку експерта, російська інфра-
структура для виявлення підводних чов-
нів уже створена в Балтійському морі. 
«Безпечна експлуатація підводних газо-
проводів можлива тільки при оператив-
ному контролі за їх технічним станом. 
Це можливо завдяки інформації, що над-
ходить у центр управління за допомогою 
ліній зв’язку, проведених від спеціаль-
них датчиків, установлених уздовж усієї 
траси», — пише Белявський, додаючи, 
що датчики також можна використову-
вати для аналізу змін морських течій з 
метою моніторингу переміщень підвод-
них човнів. 
 «Морські газопроводи можуть бути 
частиною системи моніторингу військо-
вої активності на морі. Таким чином, іс-
нує привід для коригування Конвенції з 
відкритого моря ООН шляхом виключен-
ня положень про свободу прокладки тру-
бопроводів», — пропонує він. 
 З українським аналітиком опосеред-
ковано погоджується і польське видан-
ня Biznesalert, яке зауважує: загрози, 
пов’язані з «Північним потоком-2», уже 
давно аналізує Центр передового досвіду 
енергетичної безпеки НАТО. «Однак ця 
тема не входить в офіційний політичний 
порядок денний через розбіжності між дер-
жавами-членами», — уточнює польське 
видання.

«Московський кінь» на півночі Європи
 Далі — більше. Як стверджують за-
хідні аналітики, підозри і звинувачення 

«Північного потоку-2» в тому, що проєкт 
має подвійне призначення, і стали голов-
ною причиною тиску США на своїх захід-
ноєвропейських партнерів із вимогою за-
блокувати завершення проєкту. І як відо-
мо, в грудні Вашингтон навіть оголосив 
санкції за побудову газогону — після чого 
роботи суттєво уповільнилися. 
 Власне кажучи, версії про те, що за 
допомогою газопроводу росіяни стежи-
тимуть за флотом НАТО, а самим будів-
ництвом скористаються для вторгнен-
ня, з’явилися ще в 2016 році. Тоді про-
відний радник «Північного потоку-2» у 
Швеції Ларс Гренштедт навіть написав 
статтю «12 міфів про «Північний потік-
2», у якій щиро здивувався, яким чином 
і навіщо розміщувати на підводному газо-
проводі прослуховуючі пристрої. «Моні-
торинг укладання газопроводу буде здій-
снювати шведська берегова охорона, яка 
має право робити неоголошені візити на 
борт трубоукладачів. Крім того, ніхто ще 
не зміг пояснити, навіщо прослуховувати 
території з газопроводу». 
 Улітку 2016 року у Швеції про це, ні-
бито, навіть говорив Джо Байден, амери-
канський високопосадовець, який при-
був до Стокгольма, аби переконати своїх 
шведських партнерів, що дешевий росій-
ський газ, який їм пообіцяла Москва, у 
результаті може виявитися троянським 
конем, пасткою, в яку може потрапити 
Європа. Публічно він назвав «Північний 
потік-2» «поганою угодою». Після чого 
проти будівництва газопроводу активно 
виступили шведські військові. 
 Зокрема, командувач Збройними си-
лами Швеції Мікаель Біден заявив своїй 
телекомпанії, що Швеція повинна поду-
мати двічі перед тим, як дозволити Росії 
використовувати гавань Готланду. На 
думку генерала, в будівництво газопрово-
ду будуть залучені російські збройні сили 
і вони також отримають доступ до швед-
ської інфраструктури, що стане викли-
ком європейській безпеці. Тоді ж мініс-
терство оборони і МЗС Швеції викли-
кали представників регіональної влади 
Готланду на зустріч, а прем’єр-міністр 
країни Стефан Левен говорив шведським 
ЗМІ, що сумнівається в проєкті газопро-
воду. Тоді ж, чотири роки тому, на цю 
тему у Швеції навіть розгорівся скандал, 
і послу РФ навіть довелося давати публіч-
ну обіцянку в ефiрі одного зi шведських 
телеканалів, що «Москва не планує втру-
чатися у внутрішні справи Швеції і при 
цьому поважає її суверенітет».

«Штазі» — на газовій голці?
 Американці, втім, ніколи не прихо-
вували свого занепокоєння щодо впер-
тих і не завжди зрозумілих спроб Росії 
нашпигувати моря та океани «суто госпо-
дарськими» спорудами. Які є поза полі-

тикою і зовсім не заважають «миролю-
бивій» політиці Володимира Путіна. 
 Так, зокрема, у 2018 році заступник 
помічника держсекретаря США Сандра 
Оудкірк заявила, що Росія може встано-
вити на маршруті балтійського газопро-
воду розвідувальне обладнання, а в «Наф-
тогазі України» нагадали через соцме-
режі, що глава правління компанії Nord 
Stream AG Маттіас Варніг — колишній 
співробітник «Штазі». 
 Після цього держсекретар США Майк 
Помпео зателефонував міністру закор-
донних справ Швеції Маргот Вальстрем і, 
за словами офіційних представників Бі-
лого дому, обговорив iз нею загрозу «Пів-
нічного потоку-2» для енергетичної без-
пеки Європи. Тим часом у самій Швеції 
почали навіть розсилку буклетів, які роз-
повідають, що робити шведам на випадок 
війни.
 Після отримання американських ар-
гументів Швеція зайняла відчутну анти-
російську позицію. Зокрема, на парла-
ментських слуханнях Маргот Вальстрем 
заявила, що уряд не підтримує прокла-
дання російсько-німецького газопрово-
ду, але в нього немає законних підстав зу-
пинити проєкт. Після чого Стокгольм ви-
дав дозвіл і шведську ділянку «Північно-
го потоку-2» побудували.
 Відтак, як передбачається, новий га-
зогін має стати практично точним відтво-
ренням першого проєкту — «Північного 
потоку», по якому планують подавати 55 
млрд. кубометрів газу в рік. Експерти ціл-
ком слушно запитують: чи є сенс російсь-
кому газовому монополістові суттєво роз-
ширювати свої транспортні потужності 
у західному напрямку при ринку, що па-
дає. Адже останнім часом Європа купує 
все менше і менше газу, тенденцію при-
скорила епідемія коронавірусу, коли ж 
Захід подолає кризові явища — сьогодні 
говорити завчасно. Так само, як і важко 
стверджувати, що після відновлення єв-
ропейська економіка так само залишати-
меться орієнтованою на газ. Утiм ці сум-
ніви зовсім не заважають Москві, яка го-
това закопувати в морський шельф міль-
ярди доларів... 
 Чи вийде у неї реалізувати свій проєкт 
— наразі відповісти важко. Адже, як ві-
домо, Вашингтон намагається зупинити 
«Північний проєкт-2» всіма можливими 
дипломатичними кроками, здійснюючи 
легкий тиск на своїх європейських пар-
тнерів — і в Конгресі США сьогодні роз-
глядають проєкт розширення санкцій.

Поляки наздоганяють
 «Північний потік-2», який сьогод-
ні перебуває на роздоріжжі, тим часом 
уже почав програвати конкурентну бо-
ротьбу своєму європейському аналогу — 
газогону «Балтик Пайп», який просува-
ють Польща та інші європейські країни. 
Томаш Стемпень, генеральний директор 
польської компанії Gaz-System, пояснив: 
у травні 2016 року «Балтик Пайп» відста-
вав від «Північного потоку-2» на 26 міся-
ців. «Сьогодні ця відстань різко скороти-
лася», — зазначив Стемпень. Якщо точ-
ніше, то «Балтик Пайп» буде готовий для 
транспортування газу з Норвегії в Поль-
щу в жовтні 2022 року.
 Сьогодні ж, за словами польської сто-
рони, проєкт реалізовують за прискоре-
ним графіком і в даний час вiн перебуває 
на стадії, близькій до фінальної. Усі три 
дозволи на ведення робіт iз Данії, Швеції 
та Польщі були легалізовані, а підрядни-
ку був наданий будівельний майданчик. 
За планом, будівництво «Балтик Пайп» 
дозволить iз 2022 року поставляти газ iз 
Північного моря до Польщі, а потім і в 
країни Балтії. До того ж по трубопрово-
ду зможуть транспортувати газ iз Поль-
щі, включаючи поставлений у цю краї-
ну скраплений природний газ, у Данію 
та Швецію.■

СЕКТОР ГАЗУ 

«Газова атака» на Москву 
Європа вкотре пробує зупинити будівництво «Північного потоку-2»: 
газогін усе голосніше звинувачують у подвійному призначенні

■

США та Європа все голосніше називають російський «Північний потік-2» не комерційним, 
а шпигунським проєктом.
Фото з сайта kiev-company.in.ua.
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■ Що можете назвати головною ідеєю 
закладу?
 — У нас чітка мета — робити ви-
няткову каву і познайомити з нею яко-
мога більше людей, — просто відпові-
дає власник кав’ярні Fresh Black.
 — Ми — це мексиканська їжа, 
смачна текіла і місце для розваг із дру-
зями в приємній компанії. До нас ідуть 
за святковим настроєм, — коментує 
представник Dos Amigos.
 Зі своїми клієнтами бізнеси спіл-
куються переважно на онлайн-плат-
формах або ж у своїх закладах під час 
видачі замовлень. Тому можливість 
прийти на Кураж базар сприймають 
як шанс поспілкуватися особисто та 
побачити своїх гостей уперше за дов-
гий час: «Ми не тільки пригощаємо 
смачною їжею, а й можемо розповісти 
трохи більше про нас, дізнатися про 
смаки гостя, порадити йому напій чи 
відповідну каву з собою, а головне — 
відразу почути відгук!» — коментують 
підприємці.
 ■ Як команда організовувала робо-
ту під час карантину?
 — Як ростерія ми продовжували 
працювати та виконувати замовлен-
ня, але вже з дотриманням дистанції, 
за меншої кількості працівників на 
зміні, скороченого робочого дня. На 
виробництві дотримувались і продов-
жуємо дотримуватися всіх норм без-
пеки, а решту процесів перевели в он-
лайн», — коментує засновник Fresh 
Black Віктор Шраменко.
 ■ Які зміни в роботі відбулись за ви-
мушену перерву?
 — Зараз ми відкриваємо мережу 
кав’ярень Fresh Black — карантин 
став можливістю переформатувати 
Black cafe в новий формат — повноцін-
ну кав’ярню. Це дуже позитивна зміна 
для нас.
 Ми посилили онлайн-платформу, 
зробили її ще більш функціональною 
та інформативною, запустили новинку 
— підписку на каву. Зможете переві-
рити це на нашому сайті (усміхається) 
— таким чином придбати у нас каву та 
підтримати малий бізнес стало ще про-
стіше.
 ■ Чим довелося пожертвувати за 
цей час? Які виклики подолати?
 Майже одностайна відповідь: — 
«Вимушено відмовились від повноцін-
ного спілкування з нашими клієнтами 
— ми не бачимо їхньої реакції, емоцій, 
не знаємо, чим вони живуть в останній 
час. Це важко, адже значно ускладни-
лась комунікація, тож нам нелегко 
розробляти новинки, впроваджувати 
щось нове, адже ми не знаємо, чим жи-
вуть наші гості, що їм зараз актуально 
та цікаво.

 ■ Яким чином підтримували зв’язок 
зі своїми клієнтами впродовж каран-
тину? 
 — Переважно онлайн. Але в різних 
закладах бачили ситуацію по-різному. 
Приміром, метою кав’ярні Fresh Black 
було: «Докласти максимум зусиль для 
того, щоб купити каву було легко, а 
приготувати її — зрозуміло як». 
 Для цього відкрили блог із покроко-
вими рецептами приготування улюб-
леного напою та відеоуроками «каво-
варіння», а також — створили набір 
Kitchen Barista Starter Pack, в якому 
є всі засоби та інструкції для втілення 
найскладнішого рецепта. «Ми поста-
ралися зробити так, щоб людям було 
максимально комфортно, зрозуміло і 
цікаво готувати каву вдома» — пояс-
нили засновники бренду.
 У мексиканській кухні у виконанні 
від Dos Amigos адаптують гостей до на-
поїв та страв на виніс. Кажуть, що тут 
головне — дух вечірки, свята, весело-
щів, смачної текіли. Тому дистанцій-
ний режим без прямого спілкування 
був дуже незручним через брак живого 
контакту з гостями, але підтримували 
зв’язок іншими засобами, тож тримали 
руку, що називається, на пульсі, і не ви-
пускали своїх клієнтів із фокусу уваги.
 Підсумовуючи, можна сказати, що 
більшість бізнесів на карантині нама-
галися підтримувати контакт зі свої-
ми споживачами, урізноманітнити он-
лайн-спілкування чи доставку і втри-
матися на плаву, щоразу знаходячи 
нові й нові методи для адаптації. Нові 
функції сервісу, акції, безкоштовна до-
ставка тощо — все це механізми, яки-
ми українські підприємці почали ак-
тивно користуватися в часи ізоляції. 
 За коментарями самих бізнесменів, 
на державне сприяння вони не споді-
ваються, кажуть, що (втім, як завжди) 
будуть вибиратися з ситуації самостій-
но, просять владу їм тільки не заважа-
ти. Розраховувати планують лише на 
свої сили. Бо побачили, що допомоги 
не дочекаються, тож керуються гас-
лом «якщо не ми самі, то хто?».
 Утім малий бізнес без надійних 
«подушок безпеки» часто змушений 
закриватися, тоді як середній і вели-
кий — обдумують способи виплати 
боргів і відновлення активного това-
рообігу. З ситуації планують виходи-
ти, впроваджуючи нові послуги, про-
дукти, оптимізовуючи сферу послуг, 
доставку, пакування, сервіс тощо. 
 Зараз кажуть, що всі сили спря-
мовують на повернення до докаран-
тинного товарообігу та розбудову он-
лайн-платформ. На питання про най-
важливіший урок, винесений ними з 
карантинного формату, відповідають 
так: «Карантин став для нас викли-
ком і серйозною підказкою щодо важ-
ливості спілкування і роботи в онлай-
ні. Тепер активно посилюємо цю сфе-
ру комунікації». ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 До свого 120-літнього ювілею КП ПОР 
«Полтававодоканал» зробило несподіва-
ний подарунок полтавцям — туманоут-
ворювальні арки, аби у спеку можна було 
освіжитися, а отже, почуватися краще. 
У згаданих конструкціях форсунки пере-
творюють воду на туман, відтак людина, 
пройшовши через нього, відчуває прилив 
свіжості й бадьорості. У різних районах 
Полтави вже встановлено 18 таких тума-
ноутворювальних арок, а 19-та з’явилася 
нещодавно й у селищі Крутий Берег, що 
на північно-східній околиці міста. Як 
повідомила речниця водопостачально-
го підприємства Ірина Філоненко, уста-
новки, про які йдеться, діятимуть доти, 
поки надворі триматиметься спекотна 
погода. Коли ж спека спаде, вже не фун-
кціонуючі конструкції, як зазначив під 
час відкриття однієї з арок біля будівлі 
Свято-Успенського кафедрального собо-
ру генеральний директор КП ПОР «Пол-
тававодоканал» Василь Воротинцев, не 
демонтуватимуть, якщо відповідний доз-
віл надасть міська рада, — на них можна 
буде повісити гірлянди для позитивного 
зимового настрою.
 Через те, що арки почали користува-
тися шаленою популярністю серед міс-
тян (полтавці активно викладали в соц-
мережі фотознімки біля них), у водока-
налівців виникла ідея провести конкурс 
на таку найоригінальнішу світлину. І 
коли оголосили про нього, фотознімки 
просто-таки посипалися! Як виявилося, 
відібрати найкращі з них було не таким 
легким завданням. Переглянувши багато 
світлин, компетентне журі врешті-решт 
обрало трьох авторів-фіналістів. 
 «Скажу одразу: зробити це було над-
звичайно складно, — зізнається в дописі 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» генераль-
ний директор КП ПОР «Полтававодо-
канал» Василь Воротинцев. — Скільки 
разів ми передивлялися кожне фото, годі 
й полічити. А скільки списів було злама-
но під час бурхливих суперечок і відстою-
вання своєї думки кожним членом нашо-
го журі! До обговорення залучив і своїх 
онуків, аби якомога об’єктивніше оціни-
ти надіслані на конкурс роботи. Усі фото-
знімки просто чудові, у кожному з них — 
неповторні емоції й море позитиву».
 А от обрати переможця члени журі 
так і не змогли, після чого було виріше-

но, що його визначать самі користува-
чі «Фейсбука». «Друзі, ми запускаємо 
голосування за найоригінальніше фото 
біля туманоутворювальних арок, — пові-
домив Василь  Воротинцев  у своєму на-
ступному пості. — Аби проголосувати за 
те з них, яке вам сподобалося найбільше, 
у коментарях під ним потрібно постави-
ти «плюс» — тільки в такому разі ваш 
голос зарахується. Хто з авторів знімків 
набере найбільше «плюсів», той і пере-
може».
 «Планувалося, — додала Ірина Філо-
ненко, — що коли кожна з цих трьох фо-
тографій набере понад тисячу «плюсів», 
то, окрім переможця, який отримає мо-
більний телефон, призи одержать і двоє 
інших фіналістів. Але сталося так, що ти-
сячі «плюсів» не набрало жодне фото, хоч 
без подарунків фіналісти таки не залиши-
лися». 
 Голосування тривало до кінця серпня, 
і от після підбиття підсумків стало відоме 
ім’я переможця. Ним став  Євгеній Мар-
ченко — автор знімка, на якому крізь ту-
маноутворювальну арку пролітає велоси-
педист.  Отримавши, як і було обіцяно, у 
нагороду мобільний телефон, він матиме 
змогу робити ще кращі світлини. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 196 грн 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 256 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 71 грн 21 коп.

Передплатний iндекс — 
49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 вере-
сня, і ви отримуватимете газету із жовтня. Пере-
дплата на «Україну молоду» оформлюється як 
за електронною версією Каталогу видань Украї-
ни «Преса поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань України «Преса поштою». Офор-
мити передплату можна у відділеннях пошто-
вого зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Коли пауза 
затягнулася
Бізнес на карантині: як виживали 
українські виробники?

■ КОНКУРС

ТУМАНні перспективи
Напередодні свого ювілею водоканал 
став щедрим на подарунки

■

Той самий велосипедист, що «приймає душ».
Фото зі сторінки Василя Воротинцева 

у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

Марія ШИЙКО

Весна 2020 року, поза сумнівами, 
внесла значні корективи в суспільне 
життя країни. Карантин, що почався 
з березня, серйозно змінив роботу 
та розпорядок життя всього суспіль-
ства: починаючи від бізнесів і аж до 
найманих працівників та громадських 
організацій.
Малому та середньому бізнесу дове-
лося серйозно адаптовувати свою ро-
боту та всі робочі процеси до нового 
формату — такі виклики вимагають 
великих зусиль та витримки. Як бізне-
си це робили та яких заходів вживали? 
Інтерв’ю з українськими підприємця-
ми, яких ми запитали про це для вас 
на цьогорічному Кураж базарі.
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Тарас КІНЬКО,
член Національної спілки журналістів,
 лауреат премії ім. Івана Франка

Як тільки з’являється держава, то в неї од-
разу ж з’являється і гімн. І є серед синів і 
дочок кожної вітчизни як ті, кому держав-
ний гімн одразу до душі, так і ті, хто хотів 
би його трішки поправити. Поліпшити. 
Вдосконалити. 
Так було, так є і так завжди буде. Одним 
хочеться, щоб гімн кликав до бою. Дру-
гим — щоб гімн налаштовував на свя-
тенницький лад і навівав щемкі почуття. 
А третім — щоб він відповідав програм-
ним потребам часу... В цілому це відпові-
дає людській природі. Бо є іпохондрики, 
сангвініки, меланхоліки і холерики... У 
політиці — радикали, консерватори й 
центристи. А за світосприйняттям — оп-
тимісти, песимісти і реалісти. 
А є й такі, які дослухаються до кожного 
слова і починають доскіпуватися: а чи та-
кий у них державний гімн, як треба? Чи 
всі рими в ньому правильні? Чи всі наго-
лоси у словах розставлені так, як треба? 
Чи вистачає звуків, щоб слова на музику 
добре лягали і не треба ґелґотіти, мов 
гуси, щоб натягнути слова на мелодію?.. 
А ще є такі, хто не розумiє, а чому саме 
такий у них гімн, а не якийсь інший? Та чи 
не час його вже підправити? Чи й узагалі 
поміняти на кращий? У такій ситуації опи-
няються здебільшого народи, які щойно 
відродили національну незалежність, 
зробили давній, катакомбний, гімн де-
ржавним і не одразу помітили, що він не 
ідеальний і потребує поправок. Бо коли 
його складали, було не до гламурності.

Автор наче сам шукав...
 Узяти за приклад хоча б Литву. У де-
ржавному гімні Литви є слова: «Сонце 
Литви розжене пітьму». Коли емоцій-
ний запал громадянських акцій 1980-
90-х минув і Литва знову стала незалеж-
ною, почуття вляглися, а життя ввійшло 
у звичні береги, то ці слова багато кому 
серед литовців стали різати слух: мо-
вляв, хіба є у Литви якесь окреме сонце, 
якщо сонце у світі одне і якогось особли-
вого, литовського, сонця не існує, як не 
існує й окремої планети, й окремого гло-
буса Литви? Вони запропонували внести 
у державний гімн зміни і співати «Сон-
це в Литві розжене пітьму». Особливої 
смислової відмінності нібито і немає. А 
точнішою думка буде саме у зміненому 
тексті. Однак через буквалізм, що вкла-
дається у слово «сонце», гімн одразу стає 
від такої зміни ніби прозаїчніший і наче 
втрачає свою містичність і магічність. 
Бо сонце перестає бути метафорою, мета-
фізичним символом, перетворюючись на 
світило, яке є, за астрономічною класи-
фікацією, карликовою зіркою. Екзаль-
товані особи втрату символічного мета-
фізичного підтексту відчувають. Праг-
матики — ні. А відмінність лише у двох 
літерах. І, як тільки така пропозиція 
пролунала, одразу виник конфлікт між 
тими, хто наполягає на недоторканності 
сакрального тексту, і тими, хто вважає, 
що текст державного гімну слід осучас-
нити і звільнити від жрецької пафос-
ності архаїчного світо сприйняття. Гім-
ни редагуються. Змінюються. Модерні-
зуються... Про те, як переробляли гімн 
СРСР на гімн РФ, і розказувати немає 
потреби — це загальновідомий факт. 
 Україна з цього правила не виняток. 
І люди всюди онакові, що в Україні, що в 
Литві. Бо й у нас існує та сама ситуація. 
Просто про неї ще не говорять на повний 
голос, а тільки подейкують.
 У нас теж є своя держава і держав-
ний гімн. І люди у нас як люди. Такі ж, 
як і скрізь. І поводяться так само, як і 
литовці. Тож не обійшлося без тих, хто 
хотів би і наш славень трохи осучасни-
ти. Не музику, а слова. Взагалі-то у нас 
і гімнів тих не один, а два. Один офіцій-
ний, а другий не офіційний. Це — «Ще 
не вмерла України...» і «Боже, Великий 
Єдиний...». До останнього ніхто не чіп-
ляється. Він як молитва. Його так і на-
зивають — молитва за Україну. А молит-
ва на всі часи і на всі ситуації одна. А от 
до нашого державного славня «Ще не 
вмерла України...» багато хто вже дав-
но чіпляється. Та й різночитання текс-
ту на слух та по пам’яті у всіх суттєві. 
 Одні співають: 

 Ще не вмерлА УкраїнА,
 І слава, і воля...
 А другі кажуть: «Так неправильно! 
Бо насправді слід співати інакше!» і спі-
вають так:
 Ще не вмерлИ УкраїнИ 
 І слава, і воля...
 А треті наполягають, що співати тре-
ба тільки так, як офіційно затверджено: 
 Ще не вмерлА УкраїнИ ні слава, ні воля.
 А співають все одно так, як кому ближче:
 Ще не вмерли України 
 Ні слава, ні воля...
 Встаньте раненько і послухайте, як о 
6:00 співають на різних радіоканалах, а 
потім і на радіоканалі «ПрямийFM», то 
й самі у цьому переконаєтеся. Усім чо-
гось наче бракує. Хоча суть від цих змін 
начебто і не міняється. Однак...
 Попрацюйте зі словом самі. Різницю 
відчуваєте? І пишеться врізнобій, де як. 
В одних так, а в других інак... І пишуть, 
і співають по пам’яті й за власними від-
чуттями, як підказує серце, не зазираю-
чи у довідники. 
 І це породжує суперечки: і те, й друге 
наче правильно. Та як усе-таки правиль-
ніше? Оте прагнення досконалості ніко-
ли нікого до згоди не доводило. А до дис-
кусій — то вже напевно. 
 Одні вважають, що співати слід так, 
як написав Павло Чубинський. І тільки 
так буде правильно. Другі вважають, що 
правильно співати так, як офіційно за-
тверджено й освячено. Та вони не завж-
ди знають, що Павло Чубинський і сам 
вносив зміни у свій початковий текст. 
Преконайтеся у цьому самі:
Первісний текст Чубинського
 Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля,
 Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
 Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
 Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
 Душу й тіло ми положим за нашу свободу
 І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
 Гей-гей, браття милі,
 Нумо братися за діло,
 Гей, гей, пора встати,
 Пора волю добувати!
 Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане,
 Нащо оддав Україну ворогам поганим?!
 Щоб вернути її честь, ляжем головами,
 Наречемось України славними синами.
 Душу й тіло ми положим за нашу свободу
 І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
 Спогадаймо тяжкий час, лихую годину,
 тих, що вміли умирати за нашу Вкраїну,
 Спогадаймо славну смерть лицарства-козацтва!
 Щоб не стратить марно нам свого юнацтва!
 Душу й тіло ми положим за нашу свободу
 І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
 
 Друга редакція тексту Чубинського:
 Ще не вмерла Україна,
 И слава, и воля!
 Ще намъ, браття-молодці,
 Усміхнетця доля!
 Згинуть наші вороги,
 Якъ роса на сонці;
 Запануємъ, браття, й ми
 У своій сторонці.
 Душу, тіло ми положимъ
 За свою свободу
 И покажемъ, що ми браття
 Козацького роду.
 Гей-гей, браття миле,
 Нумо братися за діло!
 Гей-гей пора встати,
 Пора волю добувати!
 Наливайко, Залізнякъ
 И Тарасъ Трясило
 Кличуть насъ изъ-за могилъ
 На святеє діло.
 Изгадаймо славну смерть
 Лицарства-козацтва,
 Щобъ не втратить марне намъ
 Своего юнацтва.
 Душу, тіло і д.
 Ой Богдане, Богдане,
 Славний нашъ гетьмане!
 На-що віддавъ Україну

 Москалямъ поганимъ?!
 Щобъ вернути іі честь,
 Ляжемъ головами,
 Назовемся Украіни
 Вірними синами!
 Душу, тіло і д.
 Наші браття Славяне
 Вже за зброю взялись;
 Не діжде ніхто, щобъ ми
 По-заду зістались.
 Поєднаймось разомъ всі,
 Братчики-Славяне:
 Нехай гинуть вороги,
 Най воля настане! 
 Автор сам наче шукав. І авторський 
текст остаточно наче не встоявся...

Не тільки не вмерла, а й стала 
самостійною
 Але сьогодні пропозиція внести деякі 
уточнення наражаються на заперечен-
ня, що Чубинський як автор міг вноси-
ти зміни у власний текст скільки завгод-
но, а от іншим втручатися в авторський 
текст зась. Бо що дозволено Зевсу, те 
не дозволено бику. До того ж на час, 
коли Чубинський як автор вносив змі-
ни у власний твір, його вірш іще не став 
офіційним державним славнем. Але те-
пер, коли це сталося, то, мовляв, навіть 
сам Чубинський як автор не зміг би нічо-
го у ньому міняти. Логіка є. Незавпере-
чна. Та зміни вносять не тільки люди, а 
й час. Тому дехто вважає, що поправити 
текст гімну треба так, як це більше від-
повідає історичному моменту. Мовляв, 
Україна не тільки ще не вмерла, а вже й 
стала самостійною державою, і тому спі-
вати «Ще не вмерлА УкраїнА», як це на-
писав у ХІХ столітті Чубинський, вже не 
можна, бо Україна вже не та, вона окли-
гала, отямилася, спам’яталася і повер-
нула собі державність. І тепер цей гімн 
співають уже не громадівці, не вузький 
елітарний гурток представників рафі-
нованої української інтелігенції ХІХ 
століття, потайки зібравшись на свої 
сходини, а весь український народ, який 
розбудовує власну державу. 
 Бажання вносити зміни у текст Пав-
ла Чубинського, щоб його осучаснюва-
ти, відзначалося вже доволі давно. Не 
зникло воно і дотепер. Дехто вважає це 
святотатством. А дехто — вимогою часу. 
Мовляв, час іде, все міняється, і слід іти 
в ногу зі змінами і часом. 
 І обережні зміни в тексті гімну з набут-
тям Незалежності таки почалися. Коли 
другий президент України Леонід Куч-
ма запропонував Верховній Раді розгля-
нути й ухвалити поданий ним проєкт За-
кону України «Про Державний Гімн Ук-
раїни», в якому пропонував прийняти як 
національний гімн заборонену за радянсь-
кого ладу пісню громадівців на слова Чу-
бинського і музику Вербицького, то од-
ночасно запропонував депутатам внести 

таку зміну в перший рядок тексту: «Ще не 
вмерлА УкраїнИ і слава, і воля», щоб гімн 
починався не надто мінорно, а хоч трохи 
мажорно. Бо слова «ще не вмерла Украї-
на» дисонували з її відро дженням. Так ду-
мав і думає не він один. Хоча така зміна, 
якщо відверто, доволі боязка і граматично 
недолуга. Бо вжите в однині слово «вмер-
лА» не узгоджується зі словами «і слава, 
і воля», які як підмет вимагають від при-
судка множини. 
 Утім 6 березня 2003 року Верховна 
Рада підтримала патріотичну ініціати-
ву президента й ухвалила Закон України 
«Про Державний Гімн України». Якщо 
порівняти затверджений текст Держав-
ного Гімну з обома варіантами самого ав-
тора, то легко переконатися, що він за-
знав чималих змін:
Державний Гімн України
 Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
 Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
 Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
 Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
 
 Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
 І покажем, що ми, браття, козацького роду.
 
 Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
 В ріднім краю панувати не дамо нікому;
 Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
 Ще у нашій Україні доленька наспіє.
 
 Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
 І покажем, що ми, браття, козацького роду.
 
 А завзяття, праця щира свого ще докаже,
 Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
 За Карпати відоб’ється, згомонить степами,
 України слава стане поміж ворогами.

 Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
 І покажем, що ми, браття, козацького роду.
 Ми співаємо гімн в оновленій редак-
ції, не питаючи, хто доклав руку до ні-
бито канонічного тексту Чубинського, і 
вважаємо, що то сам Чубинський склав 
цей текст у тому вигляді, в якому він те-
пер офіційно виконується. Принаймні 
зредагував його так ґрунтовно не Куч-
ма. Той більше, ніж на зміну однієї літе-
ри, начебто не зважився...

Бездоганний, однозначний, еталонний 
 Правильно роблять, коли нагадують, 
що повага до автора — справа добра. І нічо-
го класиків поліпшувати. Але не без того, 
що й Чубинського як автора вже підправ-
ляли з огляду на поточний стан української 
ідеї. Співаємо ж ми тепер на підправлені 
слова, і нічого. Отож підправляти можна й 
далі. Аби лишень слова і зміст відповідали 
потребам історичного моменту.
 Здавалося б, про що і за що спереча-
тися? Співай, хто як хоче! Бо як заспіва-
ти хором, то тієї відмінності ніхто й не по-
чує. Та людям тільки дай привід поспе-

ТОЧКА ЗОРУ■

А що сказав би
Правда — то не гріх: роздуми допитливого довкола Державного Гімну України

При виконанні гімну важлива щирість.
Фото з сайта glavcom.ua.
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речатися. Відмінність лише у двох літе-
рах! У двох звуках! А кожен за них ладен 
іти навкулачки. Бо смисли у тих рядках і 
в почуттях вбачають зовсім відмінні! І че-
рез ті два звуки, через ті дві літери україн-
ці знову ладні наскакувати один на одного 
у кращих національних традиціях! І пра-
вильно роблять. Бо гімн має бути бездо-
ганним. Однозначним. Еталонним. Подо-
батися всім. Бо така метафізика всіх зна-
кових речей, які не висиджувалися, а тво-
рилися єдиним потужним злетом духу. 
 Загальновідомо, що саме так, одним 
духом, Чубинський і створив текст, яко-
му судилося стати Державним Гімном Ук-
раїни, а Руже де Ліль так само одним ду-
хом написав похідну пісню Марсельсь-
кого полку, якій судилося стати «Мар-
сельєзою» і Державним Гімном Франції. 
Не випадково Руже де Ліля відтоді звуть 
«генієм однієї ночі». Бо все написане ним 
до і після тієї ночі виявилося далеко не 
геніальним. А от час, за який Павло Чу-
бинський створив первинний текст май-
бутнього гімну, був іще коротший. 
 Історики повідомляють, що якось на 
одній вечірці Павло Чубинський слухав 
патріотичні пісні сербських студентів. 
У одній iз них були такі палкі слова, як: 
«срце бије и крв лије за своју слободу» або 
в іншому виконанні «срб се бије и крв лије 
за своју слободу».
 Відмінність цих варіантів однієї піс-
ні полягала в тому, що в першому йдеть-
ся про «серце», а в другому про «серба» — 
гра на співзвучності слів, і відмінність між 
ними знов-таки незначна, лише у кіль-
кох звуках і літерах! Виходить, і в сербів 
з їхніми сакральними текстами коїться те 
саме, що й у литовців і в нас!
 Павло Чубинський так надихнувся 
тією піснею, що притьмом вийшов до ін-
шої кімнати і тут же під впливом розбур-
ханих почуттів за якісь півгодини написав 
текст, якому судилося стати Державним 
Гімном України. Тобто він став «генієм 
тридцяти хвилин». За повідомленнями 
істориків, сталося це восени 1862 року. 
Подібність ситуацій iз Павлом Чубинсь-
ким і Руже де Лілем просто разюча: обоє 
чоловіків палали, коли складали, обид-
ва тексти були народжені на злеті почут-
тів, обидва поети виявилися творцями 
геніальних текстів, і обидва тексти стали 
державними гімнами. Якась мить у Віч-
ності — і вони стали історичними постатя-
ми, а їхні вірші — національною історією, 
що творилася у зоряні часи людства. 
 Як і в сербів та литовців, так і в україн-
ців виникла потреба як в еталонному, так 
і в персональному прочитанні й відтворен-

ні еталонних сакральних текстів. Ви вже 
й самі відчули та здогадалися, в чім річ. 
Одні, в кого серце м’яке, хочуть усе опла-
кувати і відчувати та переживати у мінорі. 
Їм, як поплачуть, на душі розвидняється. 
Попускає. А другі, в кого серце тверде, не 
хочуть скиглити і вимагають більше ма-
жору. 
 У варіанті «Ще не вмерлА Україна» 
критики вбачають жалобні нотки, наче 
вже одспівують Україну, перш ніж собо-
рувати та в домовину покласти. А в друго-
му, «Ще не вмерлИ УкраїнИ», навпаки, 
наче радіють, що раз Україна жива, доки 
вона є, то ще не вмерли і слава, і воля. А 
треті їм закидають, що це і так, і водночас 
не так, бо «і слава, і воля» теж, мов на ла-
дан дишуть, раз так співають. 
 Ясна річ, що писався гімн у часи, коли 
Україна як держава жила більше у спога-
дах, ніж у дійсності. Тоді тими почуттями 
безнадії і смутку проймалася українська 
«Громада», продовжуючи справу Кирило-
Мефодіївського братства та плекаючи, як 
катакомбні жерці, дух українства у своє-
му вузькому культурно-мистецькому колі. 
То були непрості для свідомого українства 
часи. Носіїв проукраїнських поглядів ць-
кували і називали мазепинцями, українсь-
ку мову практично заборонили, а на докір 
і в повчання тим, хто оплакував долю Ук-
раїни і плекав думки про автономію, їхні 
імперські опоненти зібрали кошти і поста-
вили в Києві пречудовий пам’ятник Богда-
нові Хмельницькому як мудрому вождеві, 
який знав, куди її вів, возз’єднавши зад-
ля порятунку з Росією в один історичний 
народ, витоки якого лежали у Київській 
Русі. Отож і слова гімну «Громади» були 
тоді сумні та мінорні відповідно до того іс-
торичного моменту занепаду. 
 Тоді на зібраннях «Громади» більше па-
сувало співати «Ще не вмерлА Україна». А 
якщо співати тепер, коли вона вже відро-
дилася, стала самостійною державою і спи-
нається на ноги, то й співати, як багато хто 
вважає, слід було б «Ще не вмерлИ Украї-
нИ». Та невже треба співати, немов чека-
ючи, коли вона от-от оддасть Богу душу? 
А разом iз нею «і слава, і воля»?! Це, звіс-
но, крамола, таке не тільки казати, а й на-
віть думати, та що є, те є! Правда не гріх.

Суперечка довкола двох літер 
 Ота суперечка довкола тих двох літер 
колотиться вже здавна. Виявляється, на-
віть Борис Грінченко, упорядник славет-
ного, безсмертного тлумачного словника 
української мови, вкошелився колись у ту 
суперечку про те, як і що українцям слід 
співати, щоб дивитися вперед і не озира-
тися вічно назад. 
 До авторитету й історичного ореолу 
довкола постаті Бориса Грінченка претен-
зій ніколи не було, немає та й довіку бути 
не може. Він світоч українства, незапереч-
ний моральний та інтелектуальний авто-
ритет на всі часи. Але й він хлюпнув мас-
ла у вогонь. 
 Спалахнула тоді ота суперечка напе-
редодні відзначення сторіччя з дня народ-
ження Тараса Шевченка. Припало воно на 
1914 рік. Українство вирішило гучно від-
значити його ювілей. І співанням заборо-
неного в Росії гімну також. Але погляди 
з цього приводу трохи розійшлися. Бо-
рис Грінченко відгукнувся на це віршем 
«Землякам, що збирають ся на рік Шев-
ченкові роковини сьпівати гимн «Ще не 
вмерла Україна» (правопис Грінченка збе-
режено без змін). Виникла суперечка.
 Та коли це вже, скажете, було! Однак та 
суперечка ніяк не вщухне й досі. І зайшла 
та суперечка тоді настільки далеко, що сві-
домі українці мало не забули через неї і про 
самого Шевченка. А сам Борис Грінченко 
настільки розходився, що написав у роз-
виток та в продовження мінорного гімну 
на слова Чубинського свій текст, який за-
кликав українців менше скиглити, а біль-
ше займатися ділом і реальними справами. 
Ми б уже про програмний текст Грінченка, 
мабуть, більше ніколи й не згадали б, якби 
його випадково не розшукала історик, пра-

возахисниця, культуролог і відома київсь-
ка громадська діячка Тетяна Борисівна 
Шевчук і не підкинула мені, як своєрід-
ний історичний кубик Рубика, знаючи, що 
я маю якесь відношення до красного слова. 
Мовляв, покрутіть його, розберіться, що й 
до чого, та складіть так, як треба. 
 Став я вірша Бориса Грінченка крути-
ти, як кубик Рубика, і побачив, що в тім 
і справді щось є! Дав покрутити цього лі-
тературного кубика Рубика й іншим. Одні 
розумахи казали, що текст за змістом і ду-
хом напрочуд сучасний. Другі не погод-
жувалися й казали, що його слід сприйма-
ти як сатиру, і Грінченко насправді напи-
сав його не всерйоз, а нібито для того, щоб 
«постьобатися». А треті казали, що його 
краще сховати й нікому більше ніколи не 
показувати. І в жодному разі не оприлюд-
нювати. 
 Я спробував той текст Грінченка наспі-
вати на мелодію Вербицького, та в мене з 
того нічого не вийшло. Не лягає він на му-
зику Вербицького. Гадаю, що і в інших ні-
чого з цього не вийде, бо вірш «Землякам» 
Грінченко як альтернативний гімн і не за-
думував. Якби комусь спало на думку ро-
бити з нього гімн, то до цього тексту Грін-
ченку слід було б іще й музику написати. А 
слова мені загалом сподобалися. Толкові. 
 Тому вирішив підкинути той історич-
ний кубик Рубика і вам. Крутіть його те-
пер і ви. 
 Ось той вірш Бориса Грінченка у тому 
його первозданному і допотопному виг-
ляді з «єрами» і «ятями» як атрибутами 
тогочасного правопису, в якому він поба-
чив світ у далекому і водночас близькому 
нам 1914 році (див. фото). 
 Прочитали? І що скажете? 

Коли чорна смуга позаду
 Читачеві доречно було б спитати, а 
якої думки з цього приводу той, хто нава-
жився порушити цю дражливу тему. Не 
стану критися. І скажу, що думаю. 
 Категорично «за» державний гімн, в 
основу якого покладено слова Чубинсь-
кого, промовляє його історія і щирість. 
Але для того, щоб осучаснити його, до-
статньо було б внести в нього тільки дуже 
делікатну редакційну зміну в перший ря-
док. І якщо це зробити вміло, то все миттю 
стало б на місце. Маю навіть пропозицію, 
що саме слід було б зробити. Мені прості-
ше, ніж Кучмі, бо я не ризикую втратити 
шапку Мономаха. 
 Як на мене, варіант «Ще не вмерлА 
УкраїнА» не надто пасує до сьогодення. 
Чорна смуга позаду. До того ж такий по-
чаток не дуже вдалий іще й тому, що ски-
дається на парафраз рядка з польсько-
го гімну, який так само починається зі 
слів «Jeszcze Polska nie zginela», який в 
один час і в близьких історичних обста-
винах народився мало не одночасно з тек-
стом Чубинського. І подібні ці рядки, як 
близнята. Як і долі двох народів. Тому на-
вряд чи доречно було б докопуватися, хто 
в кого списував. Продуктивніше і розум-
ніше було б одійти від того збігу.
 Не рятує і варіант «Ще не вмерла Ук-
раїнИ ні слава, ні воля». Нічим не кращий 
і варіант «Ще не вмерлИ УкраїнИ і сла-
ва, і воля». Бо всі вони прив’язані до сло-
ва «вмерли», «вмерла». А заперечна час-
тка «не» до слова, що відгонить смертю, 
особливого оптимізму все одно не додає, 
хоч би до чого те похмуре слово тулити, 
хоч до «України», хоч до «слава, і воля». 
 То ж чи є тому рада? Як на мене, є! 
 Щоб відійти одночасно і від парафра-
зу польського гімну, і від мінорності, то, 
як на мене, достатньо було б попрощати-
ся як зі словом «не вмерлА», так і зі сло-
вом «не вмерлИ» і замінити їх на одне єди-
не слово «відродилась» або «відродились». 
І якщо це зробити, то і цей рядок, який му-
ляє багатьом слух і ятрить думку й серце, і 
ця строфа позбудуться як перегуку з поль-
ським гімном, так і невластивого життєс-
твердному гімну заперечення й жалобної 
гіркоти, і тоді вони зазвучать і життєствер-
дно, і свіжо, і цілком по-новому, по-сучас-
ному, не порушивши у тексті його сакраль-
ного духу: «ВідродилАсь Україна, і слава, 
і воля» або «ВідродилИсь Україна, і слава, 
і воля». І співається гарно. Без натуги. 
 Мені чомусь гадається, що Борисові 
Грінченку це сподобалося б. І Павлові Чу-
бинському також. Вам так не здається?
 Бо дуже кортить знати: Україна таки 
відродилась чи все-таки ще не вмерла? ■

АЛЬТЕРНАТИВНА ДУМКА 

Тарас Компаніченко, 
музикант і дослідник 
української пісні:
 — Я займаюся історією української музи-
ки, поезії та культури більше 30 років. В ук-
раїнській культурі є, без перебільшення, дуже 
багато гімнів. І це нормально. І їх треба знати. 
Я міг би прочитати лекцію з історії українських 
гімнів...
 Можна про це довго говорити, але тут не-
доречно... 
 Так от, відомий текст Павла Чубинського 
був такий популярний, що співався на різні на-
родні мелодії, про що свідчать численні запи-
си Надії Супрун-Яремко чи мої. До тексту «Ще 
не вмерла Україна» — однієї з українських 
«марсельєз» — писали свою оригінальну му-
зику великі українські композитори: Михайло 
Вербицький, Микола Лисенко, Денис Січинсь-
кий, Михайло Левицький, Кирило Стеценко і 
навіть наш сучасник Валентин Сильвестров. 
Писали обробки до музики Вербицького Олек-
сандр Кошиць, Леопольд Ященко. Із цим гім-
ном на вустах гинули борці за свободу Украї-
ни. Співали громадяни відродженої Українсь-
кої держави в 1917— 1921 роках, борці за її 
волю та самостійність.
 Саме версію зi словами Павла Чубинсь-
кого «Ще не вмерла Україна» і наступні два 
куплети співали як гімн УНР. Гімн співали 
перед великою жертвою герої Крут i Базару. 
Всі герої та борці національно-визвольного 
руху ХХ ст. вважали цю пісню за символ нез-
ламности українського духу. Коли в 1988 році 
я влився в ряди борців за свободу України, 
ми в Києві й на Наддніпрянщині шукали тих, 
хто міг би нас навчити цієї священної пісні! 
Ми вслухалися в старечі голоси кобзарів Тка-
ченка чи Чуприни, які співали цей гімн по-
своєму. Ми були в опозиції до комуністично-
го режиму, який забороняв і насміхався з на-
шої святині. Ми виборювали право співати 
«Ще не вмерла Україна».
 Я пам’ятаю, як я зрадів, що мій репресова-
ний дід iз Сумщини, що провів 29 років у та-
борі й на засланні в Архангельській облас-
ті, знає «Ще не вмерла Україна», і я навчив-
ся й записав цю версію пісні від свого вуса-
того діда... І як гордо ми вперше співали його 
з українською діаспорою з Польщі на зібран-
ні УГС у Києві, а пізніше біля пам’ятника Тара-
сові Шевченкові 22 травня 1989 року, разом iз 
хором Леопольда Ященка «Гомін»... 
 Ну і знову в найстрашніші ночі Майдану, в 
найтрагічніші й найдраматичніші моменти вій-
ни, найурочистіші моменти та хвилі ми співає-
мо «Ще не вмерла Україна». Агов, змінюва-
чі гімну на «позитивний». Поцікавтеся, чи по-
ляки міняють свій гімн? Чи, може, греки? Чи 
французи? У перших співається, що «треба 
брати приклад з Бонапарта, як маємо перема-
гати», але Бонапарт — програв! Чому вони не 
вставили туди Рузвельта, Черчілля чи Пілсуд-
ського замість Бонапарта?
 Ні, вони не поміняли. І далі співають так 
само! А пісня марсельців, а довжелезний 
«нудний» грецький гімн. Ніхто не переписує 
єврейського гімну. Ніхто з освічених націй не 
чіпає національних святинь!!! Ми можемо збу-
дувати кращий варіант святої Софії — техно-
логії дозволять, але СВЯТА Софія Київська — 
це святиня, яку не можна перебудовувати на 
догоду сучасній моді й трендам.
 ...Як часто я чую: досить співати сумні піс-
ні, давай веселенької. Але вершинними здо-
бутками творчості, як еманації людського 
духу, як світової, так і української культури є 
трагедія, а не комедія.
 Нас вражає трагедія, нас зворушує глибо-
ка лірика, нас спонукає до роздумів епос, бо 
вони будять у нас Високе, Людське! Бо в них 
не лише протидія протилежного, красиві обра-
зи чи метафори — в них бо саме прекрасне i 
трагiчне людське життя!
 Так от в нашому гімні — ствердження, 
що попри всі випробування долі, на протива-
гу злим бажанням ворогів — Україна не вмер-
ла! Більше того, ні її Добра Слава, ні її Щира 
Воля! А ще в обороні честі і гідности своєї рід-
ної матері-неньки України ми, її вірні сини, го-
тові принести на вівтар найбільші жертви — 
положити ДУШУ Й ТІЛО! ПРИНЕСТИ НАЙВИ-
ЩУ ОФІРУ!
 ...Поки ми живемо — ще не вмерла Украї-
на!
(серпень 2019 року, «Фейсбук», скорочено) ■

■ТОЧКА ЗОРУ■

Чубинський? 



РЯТУЙМО МОВУ

Ганьба 
чиновникам 
від влади!
«Інтелігенція, вихована 
колонізатором, 
є головним ворогом 
для свого народу»
Л. ЗАДОРОЖНІЙ
Київ

 Останнім часом в олігархічно-про-
дажно-ворожому медіапросторі Ук-
раїни почастішали випадки дрімучих 
нападок на українську мову. Це заво-
рушилися махрові московські холуї 
з п’ятої колони. Водночас вони про-
ливають крокодилячі сльози над бу-
цімто пригніченням мов нацменшин 
(читай, російської). Усі розуміють, що 
це цинічна брехня, якщо поглянути на 
мовний фон у громадських місцях, на 
телебаченні, радіо, в газетах тощо. І 
дивно, коли чуєш слова зневаги до ук-
раїнської мови від, здавалося б, освіче-
них людей. Проте все стає зрозумілим, 
коли згадуєш вислів індійського полі-
тика Джавахарлала Неру: «Інтеліген-
ція, вихована колонізатором, є голов-
ним ворогом для свого народу».
 Знаючи про переслідування мос-
ковітами-колонізаторами протягом 
кількох століть української мови, про 
десятки царських указів щодо її за-
борони (валуєвський, емський тощо), 
чимало доморощених перевертнів, як 
папуги, повторюють жуйку московсь-
кого улусу про утиски саме російсь-
кої мови. Хоча добре знають, що упос-
ліджена саме українська і її терміново 
треба рятувати. Прикро, що це потріб-
но робити не десь там у Тамбові чи Ря-
зані, а в себе вдома.
 Прекрасно розуміють це і новояв-
лені керівники держави. Але діють 
навпаки, як приховані диверсанти. На 
пресконференції 20 травня 2020 р. пре-
зидент Зеленський заявив про намір пе-
реглянути Закон про функціонування 
української мови як державної, ухвале-
ний попереднім парламентом. Такий же 
ганебний намір 27 травня 2020 р. вис-
ловив і спікер ВР Разумков в інтерв’ю 
«Прямому каналу», додавши, що пот-
рібний  законопроєкт уже зареєстрова-
но у Верховній Раді. 
 У цьому зв’язку пригадується 
курйозний випадок, що трапився кіль-
ка років тому. До Києва в університет 
приїхала за обміном група студентів із 
Сербії, щоб пройти практику з українсь-
кої мови, оскільки в Белградському уні-
верситеті створено спеціальну кафедру 
і сербські студенти вивчають українсь-
ку мову. Але трапився конфуз: про-
бувши в Києві один тиждень, студен-
ти заявили, що не можуть пройти тут 
практику, оскільки в Києві на вулицях, 
у магазинах, деінде ніхто не розмовляв 
українською, і попросили перевести їх 
до Львова. Це ж треба було так зганьби-
тися, показати, що державна мова в Ук-
раїні зведена до рівня плінтуса!
 Оце прохання белградських сту-
дентів є ні що інше як жирний плювок 
у харю московських холуїв — різних 
там бужанських, медведчуків, шуфри-
чів, рабіновичів, ткаченків тощо і, зви-
чайно ж, Разумкову та Зеленському з 
їхніми мовними законопроєктами. Чи 
можливо собі уявити, щоб у Лондоні чи 
Берліні іноземним студентам неможли-
во було б пройти мовну практику з ан-
глійської чи німецької мови? Звісно ж, 
ні! А в нас, у Києві, — будь ласка! І піс-
ля цього Зе-команда своїми брудними 
руками готує зміни до мовного закону? 

Ганьба! ■

■

Степан ТРОХИМЧУК, 
професор, голова Львівського обласного 
відділення Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів

 Перемога Революції гідності і від-
новлення у державі направду українсь-
кої влади не на жарт занепокоїли наших 
зовнішніх і внутрішніх ворогів. Де ж то 
можна було допустити, що Україна стає 
демократичною європейською держа-
вою, як і всі інші наші західні сусіди, ук-
раїнською за формою і змістом, держа-
вою для титульної української нації, а не 
для різних міжнародних пройдисвітів? 
Проти України розпочалася оголошена і 
неоголошена гібридна війна, війна не на 
життя, а на смерть! Були задіяні астро-
номічні кошти і сотні тисяч спеціалістів. 
Насамперед потрібно було спрямува-
ти українське суспільство проти вибра-
ної ним влади, очорнити лідерів і націо-
нальні політичні сили, розгорнути війну 
всіх проти всіх, щоб у цьому хаосі і кала-
муті ловити потрібну їм рибку. А цією 
рибкою мав стати зомбований виборець, 
совок і ватник, адепт гасел «какаяразні-
ца», «хліба і видовищ», який проголосує 
за підсунених йому білих (зелених у да-
ному випадку) і пухнастих кандидатів.
 Ворожа Україні робота безперервно 

проводилася двома напрямами. Путінсь-
ка і «бєнівська» раті спрямували всі сили 
на компрометацію української влади і її 
лідерів, на те, щоб спровокувати неза-
доволення нею всіх безбатченків, пере-
дусім хохлів і малоросів, викохати агре-
сивну більшість, яка її буде ненавидіти. 
Ворожі українцям ЗМІ у нашій країні 
вільно працювали за принципом Й. Геб-
бельса: «Дайте мені в руки ЗМІ, і я з будь-
якого народу зроблю отару баранів»! Ба-
рани були підготовлені і стали більшістю 
серед виборців. За словами американсь-
кого письменника і громадського діяча 
Едгара По, «думка більшості завжди по-
милкова, адже більшість людей — ідіо-
ти»! Може, і не повністю ідіоти, але за-
блудлі вівці і барани. Із задачею наші 
воріженьки впоралися блискуче!
 Під кермом Коломойського «95-й 
квартал» узявся за підготовку політич-
ної сили і кандидата на посаду майбут-
нього президента. Було створено серіал 
«Слуга народу», героя якого — українсь-
кого вчителя Голобородька — зіграв 
примхливий і неврівноважений шо-
умен Володимир Зеленський. Ватники 
повинні були йому повірити і проголо-
сувати за нього та його політичну силу, 
адже треба було подолати «владу старих 
корупціонерів, керованих американця-

ми», нібито винних у всіх наших нега-
раздах! Про цю підготовку писала ще в 
2016 році Ю. Тимошенко, яка сама була 
учасницею цієї брудної справи як щира 
подруга Коломойського.
 Нашій владі тоді забракло сил для 
опору інформаційній агресії, вона дола-
ла системну кризу, відновлювала еко-
номіку, відроджувала армію, сприяла 
відновленню Української автокефаль-
ної канонічної церкви, повертала ук-
раїнцям чудову їхню мову.Спільними 
зусиллями наших зовнішніх і внутріш-
ніх ворогів удалося на деякий час призу-
пинити переможну ходу української на-
ціонально-визвольної революції. Нація 
тепер оговтується після невдачі на вибо-
рах, відновлює свою приспану пасіонар-
ність, готується до остаточної перемоги 
для будівництва української України 
для українців, яких тепер на підконт-
рольній Києву території майже 92% на-
селення (згідно з масовим опитуванням 
населення). Лише у такій державі буде 
вільно й безпечно жити всім нацменши-
нам, усім чесним людям!
 Хочу запитати всіх читачів: а чи не 
були всі ці події 2019 року гібридним 
державним переворотом, підступною 
контрреволюцією, реваншем усіх зов-
нішніх та внутрішніх ворогів? ■

Володимир ТРУШ
Зміїв, Харківська область

 На вимогу МВФ, невластиву для фінансової ус-
танови, в угоду Світовому банку президент Зеленсь-
кий підписав смертельний для України закон про обіг 
сільськогосподарських земель — проти волі наро-
ду і в порушення Конституції України, та ще й під час 
війни, за спинами фронтовиків, які захищають рідну 
землю, не шкодуючи свого життя. Це злочин проти 
народу і зрада Батьківщини.
 Продаж української землі — це продаж України. 
За скоєння цього злочину з особливо тяжкими для 
нашого народу наслідками В. Зеленський має бути 
притягнутий до кримінальної відповідальності без 
строку давності. Володимире, зупиніться знищува-
ти власну державу, інакше ви залишитесь в історії і 
для своїх дітей лише президентом-невдахою.
 Земля — природний ресурс, а не продукт 
виробництва,тому вона принципово не може і не по-
винна розглядатися як товар і виставлятися на про-
даж. У резолюції Конференції ООН 1978 р., де виз-

начено статус землі на міжнародному рівні, вказано 
на неприпустимість приватизації та продажу цього 
унікального природного ресурсу. За даними соцо-
питувань, три чверті нашого народу стоять за забо-
рону продажу землі (про свою обіцянку спілкува-
тися з народом шляхом проведення референдумів 
президент уже забув). Ще 2008 р. Степан Хмара зі 
своїми однодумцями у заяві «Продаж сільгоспзе-
мель — злочин проти народу» назвав усе своїми 
іменами і застеріг: продаж сільгоспземель стане 
початком національної катастрофи і точкою непо-
вернення, з якої Україна покотиться у прірву. Ниніш-
ня влада «слуг народу» ігнорує це застереження і 
штовхає Україну в безодню.
 Відкриття в Україні ринку землі — це не внутріш-
ньодержавна торгівельна операція в інтересах наших 
фермерів, свідомо доведених державою до зубожін-
ня та безгрошів’я, а загроза територіальній цілісності 
країни. Свого часу приватизація землі призвела до 
колізії в Конституції України, коли дві її дуже важливі 
статті ввійшли в конфлікт одна з одною, що несе ре-
альну загрозу втрати територіальної цілісності де-

ржави та самому її існуванню. Згідно зі статтею 73 
Конституції, зміна території України можлива тіль-
ки з дозволу народу на всеукраїнському референ-
думі, але на приватизовані землі дія цієї статті не 
поширюється. Тут діє положення ст. 41 про непо-
рушність права приватної власності. Цей принцип є 
одним з основних прав людини, він верховенствує 
над конституційними, тим паче над господарськими 
законами,тому приватизовані землі, тобто територія 
України, можуть бути безперешкодно продані будь-
кому, в тому числі й іноземцям, уже зараз, під час 
мораторію, та за будь-якого закону про обіг сільсь-
когосподарських земель, навіть якщо в ньому буде 
прописана повна заборона продажу землі інозем-
цям. Це підтвердив Європейський суд у Страсбурзі 
у відповіді на звернення наших селян зі скаргою, що 
їм не дозволяють продавати їхні приватизовані зе-
мельні ділянки під час дії мораторію. 
 Як наслідок, Україна втретє, після падіння коза-
цької республіки Богдана Хмельницького, може втра-
тити свою державність, а без держави почнеться ви-
родження української нації. ■

ВИРОК

До програми Народного трибуналу:
продаж української землі — злочин проти народу та зрада Батьківщини

■

ГІРКИЙ ДОСВІД 

ЗМІ зробили з народу отару баранів
Чи були вибори 2019 року в Україні гібридним державним переворотом, 
здійсненим Коломойським і Путіним?

■
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ПОЛІТПАРНАС

Нові тренди
Аркадій МУЗИЧУК 
Київ 

■
З проблемами, 
клопотами, 
політичною 
турбулентністю 
не зогледілися, 
як і літо минуло. 
Вечірня прохоло-
да навіває сум, 
проте спекотні дні 
ще нагадують про 
найкращу пору 
року. А ще — со-
лодкі смачнючі 
величезні ягоди, 
які баржами 
везуть із півдня 
до столиці, аби 
українці насоло-
дилися останнім 
привітом від літа 
— соковитими 
кавунами.

Знову з архівів

Витягують старі ксиви:

Штани Майєра

Чи труси Путіна-фраєра.

Про вибори на сході

Під час війни.

А насправді — 

це тези сатани.

Отже, політичний 

секонд-хенд

Видають за новий тренд.

Словом,

Бренди «маємо те 

що маємо» 

і «какая разніца»

Знайшли спільну мову

Чи ні?

Чи це —

передвиборча

Спекуляція на війні?
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Де заразилися й які симптоми?   
 «Наприкінці липня наш 
13-річний син повернувся з «гор-
лом» із футбольних зборів у Він-
ниці, — згадує Марічка Падалко. 
— Відіспався (він завжди після 
зборів багато спить, тому ми ні-
чого не запідозрили), попив бага-
то чаю і повернувся до тренувань. 
Пізніше на горло поскаржилася 
його сестра (11 років). За кілька 
днів вона почала сильно кашля-
ти, і я повезла її до найближчої 
клініки за містом. Діагностували 
обструктивний бронхіт, призна-
чили інгаляції. Здали ПЛР-тест 
за моїм наполяганням, бо симп-
томатично це поки не виглядало 
лікарям як коронавірус, оскіль-
ки все літо дитина бевилазно про-
жила на дачі. Поки ми чекали на 
результат аналізу, Маша май-
же одужала, але за п’ять днів — 
стрімкий підйом температури до 
40,3 і посилення кашлю... Коли 
нарешті прийшов результат тес-
тування доньки і підтвердив 
COVID-19, перші симптоми по-
чала відчувати я. Знов-таки «гор-
ло». І ще я багато й неконтрольо-
вано спала. Так миттєво і надов-
го відключатися можна лише на 
початку вагітності. Температура 
невисока — 37,4. 
 Коли приїхали до мене ро-
бити ПЛР-тест, я вже кашляла, 
було відчуття «стороннього ту-
пого предмета» в грудях, горі-
ло і дуже боліло постійно облич-
чя. Але наступного дня прийшов 
«негативний», як не дивно, ре-
зультат ПЛР-тесту. Лікарі вже 
діагностували бронхіт і відпра-
вили з підозрою на пневмонію на 
КТ. Одночасно взяли ІФА-тест 
на імуноглобуліни igM — це ан-
титіла, що з’являються в розпал 
хвороби. Аналіз крові їх виявив, 
але в недостатній кількості для 
підтвердження діагнозу. 
 Коли я розповіла цю родин-
ну медичну історію імунологу 
Федору Лапію, він мені пора-
див так само здати тест на igG. 
За його версією, я могла почати 
хворіти раніше,  ніж це усвідо-
мила, а бронхіт пішов вже уск-
ладненням. І він виявився абсо-
лютно правий. Наступний мій 
аналіз на igG показав, що в мене 
вже з’являються антитіла на 
COVID-19, і я в процесі одужан-
ня. Саме тому аналіз на igM на 
той момент був не інформатив-
ним. Ці антитіла швидко зни-
кають». Ведуча додає, що попри 
поширене уявлення, що «все по-
чинається з кашлю», це не так: 
«У нас усіх першим відчутним 
симптомом було горло — «боля-
че ковтати». До речі, смак, нюх 
ніхто не втрачав». 
 «Коли і де захворіла, не 
знаю, — ділиться своїм перебі-
гом хвороби Ольга Фреймут. — 
Усе почалося з сильного голо-

вного болю, який не могли зга-
сити навіть найсильніші пігул-
ки. Одну ніч я не змогла заснути 
ні на хвилину, бо до мігрені до-
далися болі у плечах. Здавало-
ся, лежу під колесами ванта-
жівки. Думала — через трену-
вання (Ольга бере участь у тан-
цювальному проєкті. — Ред.). 
Згодом почало викручувати та 
пекти ребра. Піднялася темпе-
ратура. Я одразу ж записалася 
на тест. Наступного дня отрима-
ла позитивний результат. Тоді ж 
повністю зникли запахи. Їсти не 
могла декілька днів».
 «COVID-19. Саме такий ек-
склюзивний подарунок до Дня 
Незалежності отримав я у виг-
ляді тесту з висновком «Вияв-
лено», — написав у «Фейсбуці» 
тележурналіст Костянтин Гру-
бич. — Сама ідея зробити тест 
виникла як перестраховка перед 
виходом на роботу після відпус-
тки. Протягом поїздки на Шаць-
кі озера у нашій родині стала-
ся, як нам думалося, застуда, — 
у кожного по-своєму сценарію. 
Почала донька Влада — чоти-
ри дні сильно боліло горло і не-
жить. Потім занедужала дружи-
на Світлана — горло, температу-
ра 38,2, головний біль, кашель. 
Син Ярослав почав кашляти, але 
без температури, на оці проявив-
ся кон’юнктивіт, боліла голова. 
Мені два вечори було зле, темпе-
ратура була не вище 37,2, каш-
лю не було, голова боліла і спину 
ламало — я думав, що обпікся, 
доки ходив в озері. Словом, ми 
вирішили — ГРВІ. Лікувалися 
по-похiдному: пили чаї, збивали 
температуру, і за кілька днів усе 
минуло. Начебто.
 Уже в Києві повторно затем-
пературила Світлана. Їй було 
кілька днів ой як негарно: ка-
шель, ознаки гаймориту, пли-
гання температури. Зле було й 
Ярославу: посилилися кашель 
і запалення на оці. Знаючи, що 
завтра на роботу, ми з донькою 
скористалися страховкою і зда-
ли ПЛР-тести. Результати отри-
мали різні — Влада не має коро-
навірусу, я — навпаки».
   Мар’яна Савка згадує, що 
з початку хвороби «якось див-
но боліли ноги». А «наступно-
го дня ломота в цілому тілі була 
така сильна, що нічого подіб-
ного я раніше ніколи не відчу-
вала. Ноги, руки, шия, лопат-
ки. Температура піднялася до 
37,2, потім опустилася. Більше 
і не піднімалася». Коли вже от-
римала позитивний тест, «були 
кашель, погіршення зору, пек-
ли очі, ломота мігрувала по тілу. 
В кінцівках з’явилося тремтін-
ня, ну і слабкість, в’язка дивна 
слабкість, запаморочення, шкі-
ра голови затерпає, руки трем-
тять і тахікардія».

Чи всі хворіють?
 Як свідчить досвід родин, які 
стикнулися з COVID-19, якщо в 
сім’ї виявили хворобу, це не оз-
начає, що захворіють усі. «Наша 
найменша дитина (9 років), яка 
постійно зі мою, хвора я чи ні, 
— є абсолютно здорова, — пише 
Марічка Падалко. — Ми зроби-
ли Катрі та Єгору (Соболєву, чо-
ловіку телеведучої. — Ред.) тест 
на антитіла. В обох нульовий ре-
зультат — з COVID-19 вони поки 
не перетиналися». Також нега-
тивними були тести і в батьків 
ведучої, хоча вони — із зони ри-
зику, й діти та онуки контакту-
вали з ними до того, як дізнали-
ся про хворобу. 
 Схожа ситуація — 50 на 50 
— і в родині Костянтина Груби-
ча — телеведучому та його дру-
жині Світлані тести підтвердили 
COVID-19, тоді як дітям Владі та 
Ярославу — ні. Хоча симптоми 
застуди, нагадаємо, спостеріга-
лися в усіх. Журналіст пише, 
що син і донька, окрім ПЛРів, 
здаватимуть також аналіз на 
імуноглобуліни, щоб знати, чи 
перехворіли на COVID раніше.
   У родині Мар’яни Савки, 
крім неї, захворів маленький 
син («Северинко взагалі без-
симптомний і сповнений енер-
гії. Нудиться до краю, хоче ба-
витися з дітьми»), а чоловік Ми-
кола отримав негативний тест.  

Діагностика 
 Як відомо, коронавірусна 
пневмонія майже не прослухо-
вується звичайною лікарською 
«трубочкою» — стетоскопом. 
І навіть не завжди її «бачить» 
рентген. Її чітко діагностує КТ 
(комп’ютерна томографія) або 
МРТ (магнітно-резонансна то-
мографія). 
 «Зараз багатьох пацієнтів на-
правляють на комп’ютерну то-
мографію, — пише Марічка Па-
далко. — Дізнайтеся, де це мож-
на потенційно зробити. КТ уже 
зараз розписані на кілька днів 
наперед. Щоб не чекати два дні, 
коли в доньки була підозра на 
пневмонію, чоловік возив її на 
скринінг о 2-й ночі, бо був віль-
ний запис. Бонус нічних КТ — 
знижка 20%. Наприклад, 800 
гривень замість 1000.  Я на своє 
КТ знайшла час на 01:45 ночі, 
теж щоб не чекати два дні». Ве-
дуча додає, що далеко не всюди 
на КТ можна потрапити з підоз-
рою на COVID-19 — таких хво-
рих просто не беруть, аби не на-
ражати на небезпеку інших, «не-
ковідних» пацієнтів. 

    Телеведуча зазначає, що тест 
на коронавірус здавали в приват-
ній лабораторії (вартість 1800 
грн). Там же узяли безоплат-
но ПЛР-тест у дитини і відпра-
вили його в державну лабора-
торію. «Що погано з державним 
тестуванням — це те, що резуль-
тат ми отримали за 9 (!) днів піс-
ля здачі», — наголошує Маріч-
ка. Коли з відрядження з Хар-
кова повернувся Єгор Соболєв, 
то теж здав тест у приватній ла-
бораторії. Його негативний ре-
зультат був відомий за день. 
«Тепер я ще знаю, що позитив-
ні тести роблять довше. Якщо 
виявляють COVID-19, то пуска-
ють зразок на повторну обробку, 
аби пересвідчитися. Тому, якщо 
ви не отримали результат за 24 
години, то більша вірогідність, 
що за 48 годин прийде «пози-
тивний» (хоча необов’язково)», 
— додає Марічка.
   «Я заплатила за тест ПЦР 
для мами 2200 грн, — ділиться 
досвідом журналістка Олена Бі-
лозерська. — Взяли його зранку 
в нас удома, а результат був гото-
вий о другій ночі. Розумію, що до-
рого, але дуже закликаю тих, хто 
живе у великих містах і має фі-
нансову можливість, зробити та-
кий тест за наявності симптомів, 
схожих на COVID. Бо, по-перше, 
без позитивного тесту «швидка», 
скоріше за все, не повезе вас до 
лікарні. По-друге, якщо тест ви-
явиться негативним, вам iз віро-
гідністю 99% можна лікуватися 
вдома, консультуючись із сімей-
ним лікарем».  Також журналіс-
тка радить придбати оксіметр — 
апарат, який вимірює сатурацію, 
рівень насичення крові киснем. 
Низькі значення — показник до 
термінової госпіталізації! Хоча 
стан при цьому може здаватися 
цілком задовільним і проблем iз 
диханням ще немає. 

Самопочуття і лікування 
 Марічка Падалко зізнаєть-
ся, що трохи зарано почала раді-
ти «одужанню»: «Я вважала, що 
якщо респіраторні прояви від-
ступили, то це вже початок кін-
ця. Але потім почалася інток-
сикація — кількаденна постій-
на нудота, головний біль (ні, не 
біль, це винос мозку) і як наслі-
док — зневоднення організму. 
Це зовсім не схоже на «харчо-
ве отруєння», але це один в один 
як «вагітний токсикоз», хто сти-
кався, чи «морська хвороба». 
«Мені та доньці краще стало на 
антибіотиках, — додає вона. — 
Я не прихильник великої кіль-

кості ліків, тим більше антибіо-
тиків, але я б радила дослухати-
ся в цьому випадку до сімейного 
лікаря і не намагатися самостій-
но «проскочити» на теплому чаї 
з лимоном. Симптоми можуть 
накопичуватися поступово й не 
сильно турбувати, а активний 
перебіг, коли починається ка-
шель, зазвичай дуже стрімкий». 
Ведуча додає, що поширене уяв-
лення, що хворобу «діти перено-
сять легко», не зовсім відповідає 
дійсності. «В нас одна дитина пе-
ренесла найтяжче з усіх iз тем-
пературою 40,3. Одна дитина 
фактично на ногах (ще й на фут-
больних полях). Найменша не 
відреагувала зовсім».
 У родині Кості Грубича най-
важче перехворіла дружина, в 
якої було діагностовано двосто-
ронню пневмонію. «Найголовні-
ше, що Світлана пішла на поп-
равку. А решті особливо погано і 
не було. Себе відношу до тих, хто 
хворіє майже безсимптомно».
 Мар’яна Савка зізнається, 
що коли їхала робити КТ, то 
відчувала: «в легенях чисто». 
«Але ні. КТ показало двобічну 
полісегментарну пневмонію з 
ефектом мутного скла», — пише 
письменниця. Лікувалася ан-
тибіотиками, пила багато-бага-
то води, міряла рівень кисню в 
крові. «Вже десь через тиждень 
хвороби я повністю втратила 
нюх і не повністю смак. Але апе-
тит не втратила. Навпаки, пос-
тійно хотілося їсти. Дуже дивно 
жити у світі, який нічим не пах-
не. Ну взагалі нічим».

Поради здоровим 
   Ольга Фреймут, яка щой-
но отримала негативний тест 
на COVID-19, застерігає: «Най-
страшніше в коронавірусі — 
його підступний індивідуаль-
ний підхід. До когось він лагід-
ний, комусь — фатальний. Мені 
пощастило, але я прошу вас не 
приміряти мою історію на себе; 
не обманювати себе — і якщо є 
сумніви, звертатися до лікарiв. 
Друзі, звертаюсь до вас iз про-
ханням: не ігноруйте рекомен-
дації МОЗ, носіть маски, корис-
туйтесь антисептиком, уникайте 
великих скупчень людей. Будьте 
вкрай обережними, адже ви мо-
жете хворіти безсимптомно». 
   «Ковід — не вигадка. Це дуже 
близько, — наголошує Мар’яна 
Савка. — Якщо у вас з’явилася 
ломота в тілі і втрата сили, на-
віть без температури, терміново 
зробіть тест. Тут потрібно швид-
ко реагувати. Це хвороба, яка 
випробовує організм на міцність, 
а оточення — на людяність. І я їй 
вдячна за всі уроки!».
 «Це не грип, коли можна нав-
ковтатися пігулок, отримати 
якусь екстренну медичну допо-
могу і з’явитися в потрібний день 
і потрібному місці. Коронавірус 
паралізує все, чим ви займаєтеся 
в житті, щонайменше на 14 днів. 
У моєї доньки хвороба зайняла 26 
днів — від перших симптомів до 
негативного результату ПЛР-тес-
ту, що фіксує одужання», — наго-
лошує Марічка Падалко і додає: 
якщо ви офіційно повідомили про 
свою хворобу, то маєте сповістити 
оточення й про одужання. Інакше 
ваша поява серед людей виклика-
тиме легку панiку.
 Із цього приводу Костянтин 
Грубич додає: «Крім того, що на 
мені тавро стоїть, більше нічого 
не відчуваю. Моя місія полягає 
у тому, щоби зламати переляк. 
Не треба робити з людей, які пе-
рехворіли, пугал. Хоча й було 
кілька ідіотів, які питали: скіль-
ки мені заплатили (щоб оголосив 
про хворобу. — Ред.)». Адже ба-
гато хто досі вірить у якісь сві-
тові змови, а не в те, що небезпе-
ка поруч... ■

ДОСВІД

Тест на міцність і... людяність
Як долали хворобу відомі люди, в яких діагностували COVID-19

■

Інна СТЕПАНЧУК

«Коронавірусна» статистика продовжує бити рекорди, і, як пока-
зує досвід, від хвороби ніхто не застрахований. За даними спіке-
ра ВР Дмитра Разумкова, від початку епідемії вірус підхопили 23 
народні депутати, діагностували його також в артистів та телеве-
дучих. Зокрема, на COVID-19 перехворіли дитяча письменниця і 
співзасновниця видавництва «Старого Лева» Мар’яна Савка, го-
лова правління оркестру INSO-Львів Іоланта Пришляк, телеведучі 
Марічка Падалко, Костянтин Грубич i Ольга Фреймут. Про хворобу 
обох своїх батьків повідомила журналістка Олена Білозерська. 
Оскільки знаменитості активно ділилися подробицями своїх «іс-
торій хвороби» в соціальних мережах та з журналістами, ми зібра-
ли й систематизували їхній досвід у цьому матеріалі. Аби ті, у кого, 
не дай Боже, діагностують хворобу, могли послуговуватися пора-
дами тих, хто це вже пройшов.

1 вересня Марічка Падалко та Єгор Соболєв відвели свою доньку до школи.
Також ведуча вже повернулася до роботи.
Фото з ФБ-сторінки Марічки Падалко.

❙
❙
❙
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Михайло НАЄНКО, літературознавець, 
лауреат Шевченківської премії

Другий рік поспіль лунає із Печерських 
пагорбів безликий  вираз «какаяразні-
ца». Він пролунав і  на Софійській пло-
щі на офіційних заходах до 29-ї річниці 
відновлення Незалежності України. Мо-
вляв, не має значення, хто ти такий, яка 
в тебе мова, аби лиш єднатися. Єднатися 
навколо чого?
Є титульна в Україні нація. Є 10-та стаття 
Конституції, в якій записано, що держав-
ною мовою в нас є таки мова титульної 
нації. Саме навколо нації та мови тільки 
й можливе згуртування в країні більших 
і менших народів. У людині навіть кров 
тече мовою, наголошував знаковий мо-
дерніст ХХ століття Джеймс Джойс. 

Сіра здорова тварина чи українець
 Варто згадати діалог між білогвар-
дійським штабс-капітаном Мічугіним і 
селянським хлопцем Василем Гандзю-
ком із повісті Григорія Косинки «Гар-
монія»:
  — Как фамилия, какой нации?
 Штабс-капітан сів до столу, висмик-
нув з-під поручикової шаблі клапоть па-
перу.
 — Гандзюк, — серйозно, не зверта-
ючи уваги на гру, відповідає Василь. 
Він на хвилину замислюється; важко 
йому, видно, відповісти на друге запи-
тання — не гаразд розуміє він, що воно 
визначає — нація? Справді, якої він 
нації? Хотів просто сказати офіцерові: 
«Піївський...». Але вирішив чомусь, 
що це буде не так. Тоді тихо додав:
 — ...А нації — православний.
 Усміхнулися обидва офіцери; тіль-
ки штабс-капітан з підозрою подивив-
ся Василеві в очі — бреше він чи прос-
то собі сіра, здорова тварина з далеких 
Піїв?... Здається, говорить правду.
 Гвардії поручик з презирством, сло-
во за словом:
 — Православной нации, говоришь, 
а воруешь ночью хуже жида на базаре, 
а?... 
 Кожна філологічна епоха є завер-
шенням чогось учорашнього і початком 
завтрашнього. Парадигма перехідності 
тут, здебіль шого, неуникна, але в кож-
ній епосі (принаймні, за останніх пів-
тисячі років) є проблеми, котрі мають 
вигляд ледве чи не вічних і тому непере-
хідних. Одна з них — проблема ідентич-
ності, котра на певному етапі розвитку 
людської цивілізації набула свого різ-
новиду як ідентичність національна. 
 У широкому розумінні, звичайно, 
це проблема соціологічна і філософсь-
ка, оскільки внутрішнім змістом своїм 
пов’язана з людською світобудовою, з 
пошуком відповіді на сакраментальне 
питання про те, чим є людина в цій сві-
тобудові і якою домінантою в ній позна-
чена суто національна риса. Філологія 
приєдналась до цього питання порівня-
но пізно, либонь у часи ренесансні, але 
перші вияви цього дали про себе знати 
ще в пору античну. 
 Сучасні європейські філософи й со-
ціологи завбачили перше філологічне 
втручання в проблему ідентичності в 
творах Софокла, а точніше — в його тра-
гедіях «Цар Едіп» та «Едіп у Колоні». 
Ці твори, як відомо, дали вдячний ма-
теріал для Фройда і всіх психоаналіти-
ків про так званий «едіпів комплекс», 
але сучасний філософ і соціолог Ентоні 
Д. Сміт вважає, що головною пробле-
мою названих творів є не цей «комп-
лекс», а саме... шукання ідентичності. 
 Едіп у трагедіях Софокла стурбо-
ваний найбільше тим, щоб дізнати-
ся: хто ж він такий насправді і як так 
могло статися, що він і накликав по-
шесть на своє місто, і одружився зі 
своєю матір’ю. «Знать повинен я, від-

кіль мій рід, хоч би й який нікчемний 
він», – говорить Едіп наприкінці пер-
шої трагедії, а друга цілком присвяче-
на пошуку відповіді на це питання. Над 
проблемою національної ідентичності 
Едіп не замислюється тому, пише Ен-
тоні Д. Сміт, що «з погляду політики в 
стародавній Греції «нації» не було, іс-
нувала лише сукупність міст-держав, і 
кожне ревно дбало про свій суверенітет. 
Зате з погляду культури існувала ста-
родавня грецька спільнота — Еллада — 
що її можна було ввести, як, приміром, 
учинив Перікл, у царину політики...»

Великий Данте створив трактат «Про 
народну мову»
 Національна ідентичність, отже, в 
своєму фундаменті має спільноту, за-
сновану на ґрунті культури, і тому не 
випадково, що в ренесансній Європі 
першими про актуальність пробле-
ми національної ідентичності загово-
рили діячі культури, а саме — пись-
менники і лінгвісти. Великий Данте, 
коли в 1304—1307 роках творив трак-
тат «Про народну мову», давав зрозумі-
ти, що крок до національної ідентич-
ності італійців можна зробити не з до-
помогою офіційної і космополітичної 
латини, а саме — народної, національ-
ної мови. 

 Про подібне, але у зв’язку з фран-
цузькою, говорив Дю Белле в трактаті 
«Захист і прославлення французької 
мови» (1549), і цілком вірогідно, що на 
такі думки вийшли б і староукраїнські 
вчені-філологи, які саме тоді, тобто на 
рубежі ХVІ—ХVІІ століть, заявили про 
потребу звертання до народної мови і у 
відомому трактаті К. Ставровецького, і 
у факті «Пересопницького Євангелія», 
і в численних полемічних творах, де, 
зокрема, устами І. Вишенського прого-
лошувалося, що слов’янська, тобто ста-
роукраїнська, мова заснована на істин-
ній (Божій) правді, й тому кожен, хто її 
плекає, може сподіватися на порятунок 
і захист Божий. 
 На жаль, подібні голоси в Україні 
почали стихати після сумнозвісного 
Переяславського пакту (1654), коли 
орієнтація на народну мову українців, 
будь-які спроби їхні шукати своєї на-
ціональної ідентичності вважалися 
не просто крамолою, а неприхованим 

політичним криміналом.
 «Беда да горе! Все теперь Малорос-
сияне везде в крайнем презрении», — 
писав 1763 р. до свого друга білорусь-
кий єпископ Іосаф Миткевич, і тому 
не дивно, що ще через 150 літ це «пре-
зрение» вибило зі свідомості українця 
на зразок Василя Гандзюка з Косин-
чиної «Гармонії» навіть саме уявлен-
ня про національну приналежність. Не 
виключено, що Василя Гандзюка вихо-
пив письменник із найбільш відсталої і 
неосвіченої глухомані. Утім погляньмо 
на героя іншого автора — на батька з 
Довженкової «Зачарованої Десни». Він 
був письменним і мудрим, але його по-
яснення: «Хто ми такі, що за люди», 
— нічим не відрізняється від пояснен-
ня Василя Гандзюка. Сашко, оповідач 
у «Зачарованій Десні», одного разу пи-
тає батька:
 — Тату!
 — Що синку?
 — Що там за люди пливуть?
 — То здалека. Орловські. Руські 
люди, з Росії пливуть.
 — А ми хто? Ми хіба не руські?
 — Ні, ми не руські.
 — А які ж ми, тату?
 — А хто там нас знає, — якось жур-
ливо проказує мені батько.
 — Прості ми люди, синку... Хохли, 

ті, що хліб обробляють. Сказать би, му-
жики ми... Да... Ой-ой-ой... мужики й 
квит. Колись козаки, кажуть, були, а 
зараз тільки званіє зосталось.
 Зауважмо, що говорилося це, як і в 
випадку з героєм Григорія Косинки, в 
першій чверті XX століття. І треба ж 
такому статися: саме в цей час, коли, 
сказати б, масовий українець хоча б 
почав думати про свою національну 
приналежність, світова, принаймні єв-
ропейська, література вже на початку 
XX століття від осмислення будь-яких 
національних проблем стала інтесив-
но, дуже швидкими темпами відходи-
ти. Італійці, французи, німці, іспанці, 
поляки чи чехи уже свою національну 
приналежність настільки відчули, що 
сприймали її як само собою зрозумілу, 
після чого, мовляв, треба йти далі, ру-
хатись не до пізнання своєї національ-
ної ідентичності, а до всесвітніх цін-
ностей, до блакитних небес, а то і ще 
вище. 

Культура — не гоголівський ніс, 
який гуляє сам по собі
 Уся модерністська література почат-
ку XX століття, в тому числі наймолод-
ших представників української модерни 
з «Молодої музи» та «Української хати», 
пройнята саме пориванням до цих бла-
китних небес (Ins blau hinein), у яких на-
ціональні проблеми губилися і розчиня-
лися до невпізнаваності. Відомо, як го-
стро на це відреагували Іван Франко чи 
Сергій Єфремов. Найбільш лаконічно 
їхню реакцію сформульовано було май-
же афористичним висловлюванням:«Лі
тература — це не гоголівський ніс, який 
гуляв проспектами Петербурга сам по 
собі». 
 Ось що писав молодший за Фран-
ка і Єфремова наш класик — Євген Ма-
ланюк: «Мистецька творчість нещадна 
й мстива. Вона викриває в творі націо-
нальність творця, вона зраджує в нім 
найглибше — расу. А викриває і зрад-
жує так, що зримими стають усі пороки, 
всі язви і всі гріхи митця перед родом і 
народом, перед справжньою, а не папе-
ровою батьківщиною тіла й духа. Зга-
даймо, як трагічно шукав роздвоєний 
Росією Гоголь аж в Італії своєї «батьків-
щини душі».
 Чи потрібна сучасним письменни-
кам «батьківщина душі» —  питання, 
думаю, не риторичне. Рух художньої лі-
тератури до національної ідентичності 
став не просто не модним, а в принципі 
— небажаним. Як наслідок, і літерату-
ра, і критика, кажучи словами Роксани 
Харчук, опиняються в обіймах такої не-
дуги, як дегуманізація.
 Звичайно, національний феномен — 
не завжди панацея в творчості. Націо-
нальною може бути і графоманія, оті, як 
сказав би Т. Шевченко, «грязнейшие ма-
лороссийские вирши». Д. Чижевський, 
як відомо, нарікав (чи констатував): ак-
тивізація національного елементу в на-
шій літературі з часу «Енеїди» І. Котля-
ревського (що виявлялася насамперед 
у зверненні письменників до народної 
мови), призвела була навіть до певних 
негативних наслідків: стагнація літера-
турних форм, затримка біля фольклор-
них джерел, «неповнота» в розвитку ок-
ремих художніх жанрів, звуження тема-
тики та фразеології літератури тощо. 
 Коли йдеться про літературу високу, 
то її висота без «батьківщини душі», без 
участі в рухах до національної ідентич-
ності немислима, в принципі. Особли-
во, коли йдеться про літератури постко-
лоніального простору, де перебуваємо й 
ми. Не випадково один із сучасних пост-
модерних критиків Гомі Бгабга у книзі 
«Нація і розповідь» підтримує думку 
Антоніо Грамші про те, що тільки на-
ція як форма культурного «опрацюван-
ня» «втримує культуру у найпродук-
тивнішій позиції». Так само він цілком 
сприймає революційне, за його слова-
ми, кредо Франца Фенона: «Національ-
на свідомість... — це єдина річ, яка на-
дасть нам міжнаціонального виміру». 
 Є всі підстави стверджувати, що й 
література — як і культура в цілому — 
зможе набути міжнаціонального вимі-
ру тільки тоді, коли стане по-справжнь-
ому національною, коли братиме дійо ву 
участь у русі до національної ідентич-
ності. Тим більше, як переконує цитова-
ний уже Ентоні Д. Сміт, що стає очевид-
ним: «...За теперішньої доби шансів для 
подолання націй і націоналізму аж над-
то мало. Посилань на могутній трансна-
ціональний вплив нових економічних, 
політичних і культурних сил, що діють 
сьогодні, і на різні глобальні взаємоза-
лежності, безперечно створювані ними, 
просто не досить. (...) Нації (...) і в на-
ступному сторіччі становитимуть для 
людства найважливіші культурно-полі-
тичні ідентичності». ■

НАЦІЯ

... А зараз тільки званіє зосталось?
Проблеми пошуку ідентичності від часів давньогрецького Софокла до наших Григорія Косинки 
й Олександра Довженка та відновлення Незалежності України 

■

Українська нація була, є і буде!
Фото з сайта karachun.com.ua.

❙
❙

«Мистецька творчість нещадна й мстива. Вона викриває в творі 
національність творця, вона зраджує в нім найглибше — расу. А 
викриває і зраджує так, що зримими стають усі пороки, всі язви і всі 
гріхи митця перед родом і народом...»



СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ 2020 13ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»

Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

 Назагал поняття «ветерансь-
ка література» — не літерату-
рознавче, а соціологічне. Репор-
терам не заборониш жонглювати 
маркерами різних дисциплін. 
Біда — з філологами-трієчни-
ками, котрі так і не засвоїли 
свою професійну таблицю мно-
ження. Наскільки треба бути 
фаховим невігласом, аби зара-
ховувати «Блокпост» Бориса Гу-
менюка, «Точку нуль» Артема 
Чеха та «Сліди на дорозі» — до 
нонфікшн’у? І водночас вважа-
ти цілком тотожний за романною 
композицією «Аеропорт» Сергія 
Лойка — чимось іншим?
 Зрештою, чи мають значення 
класифікаційні тонкощі для ма-
сового читача? Може, насправді, 
— «какая разніца»? Терміноло-
гічне нехлюйство — геть не без-
невинне. Це як хибна діагности-
ка хвороби: ковтаєш патентовані 
ліки — а ефекту жодного. Зло-
стишся на фармацевтів, а винні 
лікарі. Що ж до автора, то невір-
не позиціонування твору кладе 
його в чужу тарілку — це як ви-
сунення кандидата на добре «оку-
чений» іншим виборчий округ.
 От чому той же Ананьєв не 
втомлюється за кожної нагоди 
наголосити: «Сліди на дорозі» — 
не «про війну»? По-перше, бо так 
воно і є: це типовий «роман вихо-
вання», де війна — лише один із 
чинників. По-друге — і головне 
— в жанровій ніші «про війну» є 
свої лідери, з якими Валерій і не 
планував змагатися. А цей автор  
наділений могутньою амбіцією: 
коли ти не перший — то програв. 
Власне, лише за такого розкладу 
ми й можемо сподіватися на літе-
ратурну якість. І ми її одержали у 
«Слідах…» — нехай і з дебютни-
ми кострубатостями. 
 «Ветеранська література» 
— це локальне означення спо-
гадів очевидців. Деякі з них ста-
ють власне літературою. Світо-
вий первісток ветеранської прози 
— роман Ернста Юнґера «В ста-
левих грозах» (Чернівці: Книги–
ХХІ, 2014). Книжка вийшла 1920 
року в Штуттґарті коштом автора 
й розійшлася у 250 тис. копій. Че-
рез сто років у той самий спосіб і з 
порівнюваним результатом у нас 
з’явилися «Сліди на дорозі». Оби-
два автори — добровольці; Юнґер 
— від початку Першої світової й 
до її кінця; демобілізувався лей-
тенантом.
 Попервах Юнґерів твір про-
читали саме як спогади ветера-
на. Згодом з’явилося точніше 
означення «репортаж». Ниніш-
ній літературознавчий консен-
сус — «роман». У післяслові до 
українського перекладу Петро 
Рихло пояснює метаморфозу: 
«Воєнний щоденник перетво-
рюється після численних пере-
робок на літературний твір». 
Переробляв книжку шість разів, 
востаннє — 1978 року (роман 

Ананьєва, наскільки знаю, має 
уже принаймні дві редакції). Від-
так «В сталевих грозах» є доку-
ментом тривалої полеміки ав-
тора з Першою світовою війною 
— і проблемою її як автентичної, 
так само й історично рефлекто-
ваної зображувальности».
 Професор кафедри зарубіж-
ної літератури Чернівецького 
університету П.Рихло, міркую-
чи про форми літературного ос-
воєння воєнного досвіду, пише: 
«Адекватний засіб для передан-
ня фронтових вражень — регу-
лярні й точні, хоча й фрагмен-
тарні нотатки». Ключове тут 
слово «нотатки». Пам’ятаємо 
прикінцевий бойовий епізод ро-
ману Юнґера: поранений лейте-
нант переймається не медичною 
допомогою, а пошуком загубле-
ного за останньої атаки планше-
та з нотатником. В Ананьєва це 
виглядає так: «Господи, напевно, 
якби не мав цього блокнота, вже 
б збожеволів». Згадувані Гуме-
нюк і Чех мали за нотатник свої 
фейсбук-сторінки. Нова книжка 
бійця добровольчого батальйону 
Дмитра Вербича «Точка неповер-
нення» (К.: Наш формат, 2020) 
— також не «спогади», а роман. 
Той самий його підвид, що доне-
давна описувався словосполукою 
«на реальних подіях», а нині здо-
був коротку назву «фекшн» (від 
складених докупи англійських 
слів «факт» і «фантазія»). Голов-
ний персонаж «Точки неповер-
нення» теж «відчував, що треба 
фіксувати правду, навіть якщо 
гірку, навіть якщо болючу».
 Гадаю, і Вербич, і Ананьєв, і 
Юнґер уже були письменниками, 
коли складали свої перші книж-
ки — книжки з війни. Сказати 
б, письменниками за менталь-
ністю. Це зраджують мимовіль-
ні ремарки їхніх героїв-оповіда-
чів про читання. Ось в Ананьєва: 
«За відсутності літератури я 
прямо фізично відчував, як де-
градую». Або такий діалог: «— 
Це що, книга? — Так. — Ти що, 
читаєш? — Так. — Ніхуя собі! 
— вимовив солдат із неприхова-

ним подивом». Персонаж Верби-
ча принагідно згадує то Гомера з 
Бгаґаватґітою, то поетів срібно-
го віку. Читаючи між обстрілами 
«Героя нашого часу», він раптом 
зовсім інакше, не по-шкільно-
му, уявляє собі Печоріна: «Бува-
лий офіцер, ветеран, звісно, нуд-
но йому серед буденного життя 
«висшего общєства». І соромли-
во згадує єдиний епізод власного 
мародерства — потягнув з поки-
нутої районної бібліотеки декіль-
ка книжок. Природньо сплива-
ють у пам’яті лейтенанта Юнґера 
хрестоматійні твори, і щойно 
дозволяє заокопне життя — по-
вертається до звично-приємного: 
«А тоді я перейшов у руки медсес-
тер і продовжив читання «Тріс-
трама Шенді» з того місця, де 
його урвав наказ про наступ». 
Точнісінько, як у Вербича з Лєр-
монтовим.
 Роман Д.Вербича починаєть-
ся з епіграфа від Е.Юнґера. Так, 
без цього класика ані говори-
ти про воєнну прозу, ані писати 
її — ніяк. Совєтський читач га-
дав, що першим письменником 
сучасної війни був Ремарк. Аж 
ні, роман «На Західному фрон-
ті без змін» з’явився на дев’ять 
років пізніше за роман «В ста-
левих грозах», і Ремарк не при-
ховував письменницького пок-
лоніння перед Юнґером — чому 
ж того ніколи не перекладали в 
СРСР (уперше російською вида-
но в останній єльцинський рік)? 
Відповідь знаходимо у розум-
ній монографії Ірини Захарчук 
«Війна і слово. Мілітарна пара-
дигма літератури соціалістично-
го реалізму» (Луцьк: Твердиня, 
2008): «Стратегія виживання, 
яка належить до найпосутні-
ших характеристик будь-якої 
війни, була свідомо вилучена з 

морально-етичних параметрів 
совєтської військової доктрини 
як ідеологічно шкідлива». Ну і з 
літератури, звісно, також.
 «В сталевих грозах» — пер-
ший у світовому письменстві 
твір, об’єктом якого є саме стра-
тегії виживання. Вони ж є до-
мінантою більшості згаданих 
нинішніх українських творів 
«про війну». Паралелі з твором 
сторічної витримки — неуникні. 
«В сталевих грозах» — то є, вва-
жай, кримінальний роман нави-
воріт, де убивство — норма, а за-
мість розслідування — Залізні 
хрести на груди. «Свято сюрре-
алізму», — каже Ананьєв.
 Юнґер описав закони вій-
ни, не прописані у польових ста-
тутах. У його тексті — усі воєн-
ні ікони ХХ століття, включно з 
пропагандивними («перед одним 
порогом, розпростершись в чер-
воній калюжі, лежала маленька 
дівчинка»). «Солдат передусім 
не має нудитися», — зазначає  
лейтенант вермахту й розпові-
дає, що «намагався якось урізно-
манітнити нескінченні стоян-
ня на варті частими вилазками 
у пошуках пригод». Те саме в Ана-

ньєва: «Знову нудно. Вже два дні 
жодного пострілу». А у Верби-
ча всю зовнішню історію — часів 
переходу до позиційної війни — 
можна, за бажання, звести до по-
шуку «розваг», бойових зіткнень 
з ворогом. Бо інакше: «солдат 
без роботи — злочинець». 
 «Точка неповернення» — 
сповідь футбольного фаната, 
який став у батальйоні Право-
го сектору  кулеметником (пред-
ставників цієї військової професії 
«сєпари» зазвичай розстрілюють 
на місці), далі очолив взвод. Пе-
реродився — «він ніби повільно 
помирав усередині. На місце лю-
дини приходив солдат… Він на-
віть не думав про те, що, може, 
колись доведеться поверта-
тись». Вижив посеред «реаліз-
му жаху» (як означує декорації 
Юнґерового роману автор перед-
мови). І тепер свідчить про власну 
експедицію до пекла. Майже як 
у романі Гемінґвея «За річкою, в 
затінку дерев», коли полковник 
розповідає дівчині про свою вій-
ну, а та жартує, мовляв, схоже на 
переказ Дантового «Пекла». «А я 
і є містер Данте», — відповідає 
ветеран. ■
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номінації (за абеткою).
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Ірина АПАЛЬКОВА. Довідник хормейстера. — Канів: Склянка Часу, 94 с.(о)
Олександра СЕРБЕНСЬКА. Голос і звуки рідної мови. — Л.: Апріорі, 280 

с.(п)
Оксана СТАДНИК. Урологія у головному шпиталі Галичини. — Л.: Аверс, 

232 с.(п)
Як добре й здорово варити. — К.: Богуславкнига, 216 с.(п)
В.Б.ЯКУБОВСЬКИЙ, І.В. ЯКУБОВСЬКИЙ, О.О.КАЙДАНОВСЬКА. Основи 
прєктування садибного житла. — Л.: Видавництво Львівської політехніки, 

228 с.(п)

■НОМІНАНТ

Донеччина і Данте,
від Юнґера до Вербича

■

Костянтин РОДИК

В одному з ютюб-ефірів Валерій Ананьєв, автор роману «Сліди на 
дорозі» (2019), нарікав на означення «ветеранська література» — 
мовляв, усе, написане солдатами, потрапляє в один казан: власне 
проза, терапевтичні вправи, кон’юнктура. Автор опиняється в ґетто 
ніби «недолітератури». Прикро, звісно. І авторові, й досвідченому 
читачеві. Бо дебютна книжка Ананьєва має усі головні складові ро-
ману, а отже, належить письменству — без поблажливих знижок.
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Ланч-бокс: 
основні зауваги
 Отже, як бути з харчуванням зараз? 
По-перше, придбати ошатний ланч-
бокс, щоб туди класти їжу. Діти люб-
лять різні цікаві штучки. Так дитині 
буде їсти звідти і цікавіше, і простіше. 
Він має бути герметичним, поділеним 
на сегменти і вміщатися в наплічник 
без особливих проблем. 
 По-друге, сприйняти той факт, що 
таки доведеться трохи більше часу 
приділяти на приготування їжі дітям, 
як необхідний і навіть приємний. Пси-
хологи пишуть, що їжа, яку ви готує-
те дитині власноруч, ще більше збли-
жує рідні душі, а почуття вдячності, 
яке виникає при цьому на підсвідомо-
му рівні, також згодом переросте в ще 
більші і красивіші почуття. 
 Основні вимоги до наповнення 
ланч-боксів нескладні: їжа там має 
бути такою, щоб зручно діставати, на-
віть руками (хоча в коробках є вилки 
і треба просити дітей, особливо зараз, 
користуватися ними і старанно мити 
руки). 
 Продукти, зрозуміла річ, мають 
бути свіжими, а не приготовленими 
кілька днів тому, бо в закритій короб-
ці вони швидко псуватимуться. 
 У ланч-боксі має бути основна їжа, 
овочі, фрукти і перекус. 
 Основною їжею можуть бути різно-
манітні накладанці, сендвічі, лаваші 
з начинками, відварене або запечене 
м’ясо, запіканки, млинці з начинками, 
пиріжки, котлетки, сир, несолодкі ма-
фіни. Затим овочі. Їх треба помити, по-
чистити і порізати: добре, коли в коро-
бочці лежатимуть кілька смужок мор-
кви, свіжого огірка і кілька гілочок 
петрушки. Так і скажіть: «петрушка 
для краси», тоді дитина її з’їсть навіть 
із цікавості. 
 Із помідорів зручніше їсти черрі. 
Капусту (будь-яку, наприклад цвітну, 
брюссельську чи броколі) злегка про-
варіть у підсоленій воді і скропіть роз-
топленим маслом. Овочі треба варіюва-
ти, добре, що восени їх удосталь. Якщо 
є можливість — запікайти їх на грилі 
(гарбуз зі спеціями діти наминають із 
задоволенням, а також перець, картоп-
лю, печериці). 
 Фрукти також треба помити, почис-
тити і порізати. Як десерт школярики 
полюбляють печивка і пиріжечки.
 Зацікавте дитину горіхами, вони 
добре підійдуть як перекус. Ска-
жіть, що вони сприяють поліпшенню 
пам’яті, тому горіхи вважаються їжею 
для відмінників. Або хорошистів, отож 
на здоров’я!
 Тобто свої заготовки по можливості 
коментуйте. Навіть якщо здається, що 
дитина не слухає, вона все одно чує, що 
кажуть мама і тато, і в потрібний мо-
мент врахує поради рідних.
 Стосовно напоїв, то вода — чудовий 
напій. Узвари, морси також підійдуть, 
але треба слідкувати, щоб вони були 
свіжими. 
 І не забувайте про вологі серветки, 
антисептики, не стомлюйтеся поясню-
вати своєму школярику, для чого ці за-
соби і як ними користуватися. 

«Два школярики і студент»
 Так коротко сказала Марина Гар-
маш, наша кулінарна порадниця із За-
порізької області, про свій початок нав-
чального року. Діти найбільше полюб-
ляють мамині пиріжки. Це й не дивно: 
про пиріжки пані Марини знає кож-
на господиня, яка думала чи ще думає 
спекти щось власними руками. 
 Кулінарка каже, що пиріжки мож-
на пекти з найрізноманітнішими на-
чинками і обов’язково давати їх у шко-
лу. Мамині пиріжки так полюбилися 
старшому сину, що він нині вчиться на 
кулінара. 
 Раджу мамам і бабусям запам’ятати 
рецепт Марини Гармаш — це диво-пи-
ріжки. Булочки, приготовані за ним, ви-
ходять дуже ніжними і смачними, своїх 
смакових якостей не втрачають і наступ-
ного дня. Їх можна начиняти ягодами і 
фруктами, сиром, маком і просто яблу-
ком і корицею. Ось рецепт — з яблуками 
і корицею. 
 Складові: тепле молоко (вода, молоч-
на сироватка) — 250 мл, свіжі дріжджі 
— 25 г або (сухі 2 ч. л.), цукор — 4 ст. л., 
сіль, яйця — 2 шт. (1 жовток для змащу-
вання), олiя — 100 мл, борошно — 4,5 
ст. (склянка 200 мл без гірки).
 Для начинки: яблука, кориця, цукор 
за смаком.
 У тепле молоко додайте дріжджі і 1 
ст. л. цукру, залиште на 5-7 хвилин. Ок-
ремо збийте яйця з цукром, додайте сіль 
і трохи більше половини олiї. Змішайте 
обидві маси, додайте борошно, замісіть 
тісто. Наприкінці додайте залишок 
олiї. Тiсто м’яке, легко відстає від рук. 
Залиште на 1,5-2 години в теплому міс-
ці, без протягів, два рази його необхідно 
обім’яти.
 Поверхню, на якій будете працюва-
ти, злегка змастіть олiєю. Роздiліть тіс-
то на невеликі кульки (трохи більше 
мандаринки).
 Для начинки порізати яблука, дода-
ти за смаком цукор і корицю. Ретельно 
перемішати. Кожну кульку тiста необ-
хідно тоненько розкачати, на центр пок-
ласти начинку, защипати тісто як на ва-

реник. 
 Кладемо заготовки на деко, заздале-
гідь застелене пергаментом, швом дони-
зу. Даємо підійти приблизно 20 хвилин, 
змащуємо сумішшю жовтка з молоком 
(вершками), посипаємо цукром.
 Випікаємо у заздалегідь розігрітій 
духовці при температурі 180 градусів 
приблизно 15-20 хвилин. Орієнтовно ви-
ходить — 23-25 пиріжків. 

М’ясо для накладанців 
 А для накладанців Марина Гармаш 
радить запікати м’ясо. Якщо вдома є 
шматок запеченого м’яса, достатньо 
буде порізати тоненько хліб, викласти 
на нього помитий і посушений лист сала-
ту, шматочок такого м’яса, і знову при-
крити хлібом. «Мої це люблять!» — за-
доволено каже мама Марина. 
 Отож буженина зі свинини. Знадо-
биться: 1,5—2 кг свинячого ошийка або 
будь-якої безкісткової частини. Мари-
над: 1 л води, 2 ст. л. солі, 2 лаврові лист-
ки, 3—4 зубчики часнику, 1 ч. л. суміші 
перців горошком, 1 ч. л. запашного пер-
цю горошком. Додатково: 3 цибулини, 2 
ч. л. паприки, 2 ст. л. олiї, 3 ч. л. гірчи-
ці.
 У холодній кип’яченій воді розчиніть 
сіль, додайте спеції, часник і промите 
м’ясо, поставте в холодильник найкра-
ще на добу.
 Просушіть шматок м’яса паперовим 
рушником. Змішайте паприку, додайте 
подрібнену ріпчасту цибулю, гірчицю 
та олiю. Змастіть шматок м’яса з усіх 
боків. Покладіть його в рукав для запі-
кання. Запікайте при температурі 180 
градусів 1,5-2 години. За 10 хвилин до 
готовності обережно розріжте рукав. За-
печіть до рум’яності. Смачне м’ясце го-
тове!

Діжечка з лаваша
 Так, саме тоненький лаваш ваши-
ми стараннями може перетворитися на 
пухку смачну діжечку. Начинка — та-
кож на ваш смак. Наприклад, із помідо-
ром, моцарелою і базиліком. Або потер-
та на велику тертку морква зі спеціями і 
кілька маленьких шматочків відварного 
нежирного м’яса — індички, курки, те-
лятини.
 Якщо треба лаваш на десерт, спро-
буйте приготувати його із розтовченим  
бананом, ягодами (заморожені також 
ідуть на ура) і горішками. Ще кращий 
варіант — терті яблука, розмішані з род-
зинками, притрушені корицею, загор-
нуті в лаваш і запечені.

Випічка для малих дегустаторів 
 Марія Цимбаліста, відома кулінарка 
з Галичини, готується «до школи» на на-
ступний рік. І поряд із тортами і пляцка-
ми, які вона творить багато і натхненно, 

в її кулінарному записничку з’являється 
випічка для дітей. 
 Сирна запіканка саме з таких. Уза-
галі запіканки — дуже тонка кулінар-
на наука. Їх можна спекти так, що до-
водиться їсти, бо «треба їсти сир». Або 
спекти так, що за вуха не відірвеш, при-
чому фактично з одних і тих же інг-
редієнтів. Рецепт пані Марії перевіре-
ний, улюблений у багатьох господинь. 
Ваші діти смакуватимуть такою запіка-
ночкою із задоволенням. 
 Потрібно 800 г кисломолочного сиру, 
2 яйця, 200 г цукру, 2 п. ванільного цук-
ру, 1 ст. л. крохмалю, 2-3 ст. л. манки, ч. 
л. порошку до печива.
 Сир добре збити в чаші комбайна 
(блендера), потім додати яйця та інші 
інгредієнти. Усе гарно вимішати. До-
дати родзинки, сухофрукти за смаком. 
Пекти при температурі 180-190 градусів 
годину чи трішки більше. Для мульти-
варки-скороварки режим «Випічка», 50 
хвилин.
 Ще Марія Цимбаліста радить пекти 
кекси — це також великий простір для 
фантазій. Їх можна готувати з різними 
начинками, різних форм, тому щора-
зу вони видаватимуться чимось новим і 
смачним. 
 Ось за її рецептом родзинковий, кла-
сичний, дуже смачний. 
 Потрібно: 3 яйця і 200 г цукру зби-
ти. Додати  пакетик ван. цукру, 1 ч. л. 
соди, погашеної оцтом, 4 ст. л. кефіру 
або сметани, 100 г масла топленого, 400 
г борошна. Усе разом збити. Додати род-
зинки. Пекти при температурі 180 гра-
дусів до готовності.
 Чудовий варіант — горіховий кекс. 
Для його приготування потрібно: 200 
г масла, 200 г цукру, 4 яйця, пакетик 
ванільного цукру, 125 г молотих ліщи-
нових горіхів, 200 г борошна, по чайній 
ложці соди та кориці, 2 столові ложки 
какао, 5 великих яблук. Для глазурі: 
100 г молочного шоколаду. Збити мас-
ло з цукром, додати яйця і добре зби-
ти. Додати всі сухі інгредієнти. Яблука 
почистити, потерти на крупну тертку й 
покласти в тісто. Випікати в змащеній 
формі годину при температурі 180 гра-
дусів.
 Для кексів з ягодами треба 4 столові 
ложки розтопленого масла, 240 г бо-
рошна, 200 г цукру, чайну ложку соди, 
2 яйця, три чверті склянки молока, 350 г 
ягід і дрібку солі. Збити яйця і цукор, до-
дати розтоплене масло і молоко. Додати 
борошно і соду, всипати сіль. Ягоди по-
мити, просушити, трохи лишити для 
прикрас, обкачати у борошні і додати в 
кекс. Розкласти в маленькі формочки і 
пекти при температурі 180 градусів.
 Але основне правило смачних страв 
знає кожна мама: все готувати з любов’ю! 
Нехай смакує школярикам! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Що покласти у шкільний ланч-бокс 
Діжечки з лаваша, м’ясні сендвічі, «стрункі» овочі та цікаві десерти для перекусів між уроками

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У природі — все ще літня краса, але діти вже пішли в школу, таким чином розпо-
чавши нам осінь і навіявши багато кому з дорослих спогади про шкільні роки. А 
батькам додавши трохи клопоту, зокрема й з харчуванням своїх школяриків. Через 
карантинну ситуацію у школі гарячі обіди не передбачені, отже, питання «Що дати 
дитині в школу поїсти?» тепер на порядку дня кожного, хто має школярів. 
До цього питання треба підходити дуже уважно. По-перше, харчування дитини має 
бути збалансованим, де б вона не перебувала. По-друге, воно має бути корисним і 
смачним. І, по-третє — красивим, діти ще ті естети. Бо якщо накидати в контейнер 
каші, якою б корисною і навіть смачною вона не була, вони сприймуть її як щось 
нудне. Інша справа, коли зверху щедро присипати горішками, шматочками фруктів 
чи ягодами, притрусити тертим шоколадом чи кокосовою стружкою. Або додати 
ложку ягідного чи фруктового джему. Такі додатки перетворюють кашу на десерт і 
можуть дуже сподобатися дитині. 

Кекс Марії Цимбалістої усім смакуватиме.❙

...а м’ясо для бутербродів — син. ❙Пиріжки Марини Гармаш презентує донька, ❙
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«Олімпійські ігри розпочнуться 23 липня 2021 року. Олімпіада пройде 
з COVID-19 або без нього».

Джон Коутс
віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перенесення літніх Ігор у 
Токіо на 2021 рік — факт уні-
кальний, оскільки подібних 
рішень в історії олімпійсько-
го руху ніколи раніше не ух-
валювали. Утім коронавірус 
не залишив організаторам 
особливого вибору. Хоча най-
гіршого сценарію, котрий пе-
редбачав відміну проведення 
змагань, японцям усе ж вда-
лося уникнути.
 При цьому днями в Між-
народному олімпійському ко-
мітеті заявили, що ще одного 
переносу Ігор-2020 не буде, 
й наступного року токійсь-
ка Олімпіада відбудеться за 
будь-яких умов — незалежно 
від ситуації з коронавірусом у 
світі.
 «Олімпійські ігри розпоч-
нуться 23 липня 2021 року. 
Олімпіада пройде з COVID-19 
або без нього. Зараз завдан-
ня організаторів — розгляну-
ти всі можливі контрзаходи, 
які посприяють безпечному 
проведенню Ігор. Деякі краї-
ни контролюють ситуацію з 

COVID-19, деякі — ні. Зага-
лом має приїхати 206 збір-
них. Японії належить виріши-
ти серйозну задачу», — зазна-
чив віцепрезидент МОК Джон 
Коутс.
 Власне, варіант з іще од-
нією затримкою Ігор їхні ор-
ганізатори та МОК узагалі не 
розглядають. «Ви не можете 
безкінечно оплачувати роботу 
тисяч членів організаційного 
комітету. Як і постійно змі-
нювати весь змагальний роз-
клад усієї олімпійської спіль-
ноти», — пояснив очільник 
МОК Томас Бах.
 Готуючись до Ігор-2020, на 
облаштування необхідної інф-
раструктури приймаюча сто-
рона витратила значну суму 
грошей. В очікуванні стартів 
олімпійський бюджет Токіо 
лише зростатиме. Як свід-
чать дані японського уряду, 
додаткові витрати становити-
муть близько 600 мільйонів 
доларів.
 Додаткова стаття видат-
ків — забезпечення епідеміч-
ної безпеки всіх учасників 
майбутніх Ігор. Нині в Японії 

працюють над тим, яким чи-
ном організувати процедуру 
в’їзду на територію Японії ти-
сяч олімпійців із різних країн 
світу. Також досі не виріше-
но, чи зможуть уболівальники 
потрапити на трибуни спор-
тивних арен.
 Нещодавно виконавчий ди-
ректор оргкомітету Ігор-2020 
Тоширо Муто припустив, що 
Олімпіада може відбутися з 
обмеженою кількістю гляда-
чів, але їхня повна відсутність 

на змагальних аренах — абсо-
лютно небажаний сценарій 
для господарів.
 Серед можливих обме-
жень для глядачів розгляда-
ють спрощення урочистостей 
під час відкриття та закриття 
Ігор, а також зменшення чи-
сельності офіційних делега-
цій майбутніх країн-учасни-
ць токійської Олімпіади.
 Також організатори пла-
нують переглянути основний 
слоган Ігор.

 Раніше передбачалося, що 
головним лейтмотивом Олімпіа-
ди-2020 буде тема відновлення 
Японії після руйнівного цуна-
мі 2011 року. Утім у нинішніх 
реаліях, за припущенням Джо-
на Коутса, організатори зосере-
дять свою увагу на процесі бо-
ротьби з коронавірусом. «Ігри, 
що подолали ковід: світло в кін-
ці тунелю», — таким, на думку 
віце-президента МОК, має бути 
оновлений лозунг майбутньої 
літньої олімпіади в Токіо. ■

ОЛІМПІЗМ

Ціна питання
У Міжнародному олімпійському комітеті 
переконані, що ще одного переносу літніх 
Ігор-2020 не буде

■

Токіо і його олімпійська інфраструктура перебувають в очікуванні відкладеного старту літніх Ігор.
Фото з сайта usatoday.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Ухвалене у березні рішення 
федерації хокею України про 
осіннє догравання чемпіона-
ту країни сподобалося далеко 
не всім учасникам змагально-
го процесу. Водночас, перено-
сячи на вересень старт півфі-
нальної серії ЧУ, у вітчизняно-
му хокейному господарстві все 
ж сподівалися на бодай якесь 
затухання коронавірусної епі-
демії.
 Однак рестарт турніру при-
пав на другий пік поширення 
коронавірусу світом, від якого 
в Україні постраждав не лише 
хокей. Власне хвиля виявлених 
позитивних проб в українсько-
му футболі призвела до перене-
сення одразу трьох матчів стар-
тового туру в першій лізі. Так 
само через коронавірус не від-
будеться у визначений термін 
матч другого туру УПЛ між 
«Рухом» та «Шахтарем».
 В Українській хокейній лізі 
начебто добре готувалися до 
рестарту чемпіонату в умовах 
коронавірусної інфекції. Напе-
редодні перших півфінальних 
поєдинків хокеїстам «Донба-
су», «Дніпра», «Кременчука» 
та «Білого барсу» провели тес-
тування на коронавірус, після 
чого вони отримали дозвіл вий-
ти на лід. Півфіналісти навіть 
встигли провести в своїх серіях 
по два поєдинки. У парі «Дніп-
ро» — «Донбас» суперники об-
мінялися перемогами. Нато-
мість у протистоянні «Кремен-
чука» та «Білого барса» обидва 
матчі залишилися за представ-
никами Полтавського регіону.
 Однак через кілька днів піс-
ля рестарту змагань в УХЛ за-
явили про призупинення тур-

ніру на невизначений час. Спо-
чатку, отримавши повідом-
лення про поодинокі випадки 
коронавірусної інфекції в «Бі-
лому барсі» та «Донбасі», там 
сподівалися на швидке понов-

лення змагань (мова йшла про 
9 вересня), однак після над-
ходження до штабкварти-
ри ліги даних про масові по-
зитивні тести на коронавірус, 
маємо значно тривалішу пау-

зу. З’ясувалося, що на двох — 
команди з Білої Церкви та До-
нецька — сумарно мають 33 
позитивні проби. З огляду на 
такий показник, в УХЛ при-
пускають, що повернутися 

до півфінальних баталій їхні 
учасники зможуть не раніше, 
ніж за два тижні.
 Вочевидь вимушена пауза 
піде на користь одним коман-
дам і нашкодить іншим. Утім, 
кожен із четвірки півфіналістів 
матиме час для роботи над по-
милками.
 Приміром, Дмитро Під-
гурський — головний тренер 
«Дніпра», який з гостьової пе-
ремоги (3:2) розпочав серію з 
«Донбасом», — виказав неза-
доволення грою своїх підопіч-
них у другому матчі серії. «Не 
вистачило глибини складу. Це 
все, що є. Лише двадцять два 
хокеїсти плюс пара молодих 
хлопців. Але нічого», — каже 
очільник херсонського колек-
тиву. Не виключено, що за час 
простою «дніпрянам» удасться 
точкове підсилення й вони по-
радують своїх шанувальників 
ще не одною перемогою в про-
тистоянні з чинним чемпіоном 
країни.
 Водночас очільник «Донба-
су» Сергій Вітер каже, що отри-
мав позитивні емоції від стар-
тових ігор півфінальної серії. 
«Коли команді тяжко, хлоп-
ці стають як одне ціле», — так 
прокоментував наставник до-
нецького клубу вирвану в овер-
таймі перемогу (2:1) над гостя-
ми з Херсону. Можна припус-
тити, що після паузи в цьому 
протистоянні й надалі точити-
меться напрочуд запекла бо-
ротьба, а от у іншій парі виз-
начення фіналіста навряд чи 
буде довгим. У дуелі з «барса-
ми» «Кременчук» виглядає 
беззаперечним фаворитом, що 
команда Олександра Савицько-
го підтвердила у двох перших 
двобоях (3:1, 4:1). ■

У півфінальному протистоянні «Донбасу» та «Дніпра» очікується запекла боротьба.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

ХОКЕЙ

Рестарт на паузі
Через масове виявлення коронавірусу в командах-півфіналістах 
на два тижні призупинили щойно поновлений 
хокейний чемпіонат країни

■
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дощ

сніг
Південь +11…+16

 +23…+28

 — Іване, що ти робиш?
 — Готую їжу.
 — А що готуєш?
 — Коли почав, начебто був 
суп.

* * *
 Куме, ти нiчого не розумiєш. 
Депутатом бути непросто. Треба так 
красти, щоб усi думали, що це ре-
форма.

* * *
 — Софочко, ми ж з вами сучас-
нi люди. Давайте швидко перемотає-
мо кiнострiчку — знайомство, квiти, 
побачення, ресторан. І вiдразу до 
вас.

 — Добре. Тiльки давайте пере-
мотаємо її ще далi — ти менi наб-
рид, зiбрав свої речi й уже пiшов.

* * *
 — Софочко, ми з тобою одру-
женi перший день, а ти вже свариш-
ся.
 — Але я таки чекала цього дня 
цiлих два роки.

* * *
 Оголошення в Одеському зоо-
парку:
 — Шановнi мавпи, до вас це 
дiйде швидше. Не їжте в людей iз 
рук.
 

Крилата доля
Київському авіазаводу імені Антонова виповнилося сто років

По горизонталі.
 4. Європейська країна, колиска 
династії Габсбургів. 7. Один із ти-
пів темпераменту. 8. Липка стрічка 
для упаковки вантажу (і не тільки). 
10. Знаменитий середньовічний 
лікар і вчений, один із найбільших 
мислителів Сходу. 12. Райцентр на 

Закарпатті. 13. Хворобливе бажан-
ня грати, неможливість зупинитися. 
14. Чоловіча скульптура, яка тримає 
балкон на своїх плечах, елемент де-
корації будинку. 16. Засіб для прико-
вування рабів чи утримання тварин 
на прив’язі. 19. Те, що дерева втра-
чають восени. 20. Давньоримський 
жрець, обов’язком якого було перед-
бачення майбутнього за поведінкою 
птахів чи тварин. 23. Відстань між 
предметами, подіями в часі чи висо-
тою двох звуків у музиці. 24. Пред-
ставник однієї з народностей, що на-
селяють Росію. 25. Друг Моцарта, 
якого звинувачують у смерті компо-
зитора. 26. Транспортний засіб у виг-
ляді платформи з ручкою, на якому 
зараз масово пересуваються в сто-
лиці. 
По вертикалі:
 1. Місто на Сумщині. 2. Ім’я Бога 
в ісламі. 3. Місце, де зберігаються 
документи, що вийшли з оператив-
ного вжитку. 4. Особливості вимо-
ви, які одразу видають іноземця. 5. 
«Горіла ..., палала. Горіла ..., палала, 

під ней дівчина стояла, під ней дівчи-
на стояла». (Українська народна піс-
ня). 6. Журналістський жанр, який 
полягає у передачі розмови автора 
з героєм. 9. Італійський авантюрист і 
мандрівник, що зажив слави жіночого 
спокусника й неперевершеного кохан-
ця. 11. Середньовічна імперія, схід-
на частина Римської. 15. «... люду» 
— популярна польська комуністич-
на газета, офіційний друкований ор-
ган Польської об’єднаної робітничої 
партії. 17. Друг Гамлета. 18. Людина, 
що не вірить у Бога. 20. Національ-
на кримськотатарська страва, чебу-
рек, смажений без олії. 21. Брат Каї-
на. 22. Відомий композитор, чиє ім’я 
носить Київський інститут музики (ко-
лишнє музичне училище). 

Кросворд №84
від8 вересня

Дара ГАВАРРА

 Те, що роки не завада в романтичних 
стосунках, уже не раз доводили зірки, для 
яких романи, шлюби, розлучення — все йде 
в «скарбничку» популярності. Не виняток і 
улюблениця покійного «плейбоя» Х’ю Хеф-
фнера (беззмінного редактора й засновника 
журналу «Плейбой», на обкладинках якого 
зірка «Рятівників Малібу» з’являлася рекор-
дну кількість разів) Памела Андерсон. Нещо-
давно 53-річна голлівудська зірка потішила 
громадськість заявою, що збирається вкотре 
вийти заміж. Цього разу — за свого бодігар-
да. Про нього відомо небагато — йому за со-
рок, він уже два роки працює охоронцем Па-
мели, відповідно, вони постійно разом, а пе-
ріод карантину ще більше зблизив пароч-
ку. До цього парубок працював у корпорації 
і лише останні пару років — персональним 
особистим охоронцем зірки. Закохані про-
живають, звісно ж, у будинку Памели. Ін-
сайдери стверджують, що вони непогано лад-

нають одне з одним 
і ніколи не втрача-
ють із виду одне од-
ного (що було б 
дивним з огляду 
на службу наре-
ченого Андерсон).
 Нагадаємо, 
плейбой-діва 
була п’ять разів 
заміжньою (двічі зі своїм 
першим чоловіком — му-
зикантом Томмі Лі, з яким 
у неї два дорослих сина), 
причому п’яте весілля з про-
дюсером Джоном Пітерсом 
таємно відбулося взимку 2020-
го, а вже через два тижні Паме-
ла розлучилася з ним. Подейку-
ють, зірка важко пережила цей 
розрив, тому й знайшла розраду в 
обіймах свого охоронця. ■

Варка ВОНСОВИЧ 

 Дивне оголошення привер-
нуло увагу індійського видання 
Republic World, у якому розпові-
ли, що пошуковувач на посаду... 
сонька повинен 9 годин удень прос-
то спати — це і є робота. При цьо-
му «працівник» не повинен вжи-
вати перед сном продукти і напої, 
які містять кофеїн, не просиджу-
вати у соцмережах, а також вес-
ти щоденник сну. Усе це потріб-
но стартаперам із міста Бангалор 
(Індія), які займаються розроб-

кою продуктів для сну. Саме вони  
оголосили набір на вказану ва-
кансію, обіцяючи «трудівникам» 
по 100 тисяч індійський рупій (що 
складає приблизно 1300 доларів 
США). Зовсім непоганий заробі-
ток, як для Індії. Програма розра-
хована на 100 днів, а з «піддослід-
ними» працюватиме команда фіт-
нес-тренерів, дієтологів та психо-
логів.
 Порівняно з цим оголошенням 
про вакансію наступне може вида-
тися зовсім дивакуватим: у Швеції 
шукають людину, в обов’язки якої 

входило б зранку вимикати, вве-
чері вмикати світло на залізнич-
ній станції, а також відмічатися в 
журналі про прихід на роботу. За 
таку повинність людина отриму-
ватиме 21 тис. шведських крон, 
що дорівнює десь приблизно 60 
тис. українських гривень. Хтось 
скаже: та вони з жиру бісяться, 
нема куди гроші діти. Проте це 
є частиною мистецького проєк-
ту Саймона Голдіна та Джекоба 
Сеннебі «Вічна зайнятість». Ось 
такий сучасний перпетуум мобі-
ле. ■

10 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +11...+13, удень +24...+26.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +25...+27.
Вінниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +24...+26.

8 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-24 градуси, у Дніпрі біля Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +9...+11, удень +22...+24. Моршин: уночi +9...+11, 
удень +20...+22.

ВІДДІЛ КАДРІВ

В Індії обіцяють 1300 доларів... за сон
Претенденту на посаду сонька-дрімка платитимуть за 9-годинний 
відпочинок

■

НА РУШНИЧОК

Памела Андерсон 
укотре піде під вінець
Здається, пошуки щастя завершилися  хепіендом

■

Памела Андерсон.❙
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