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Козаків у Москві без перекладача 
не розуміли

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,048 грн 

1 € = 31,845 грн

1 рос. руб. = 0,367 грн

Відключіть 
«плюси»!

Телеканал «1+1» 
відмовився 
виконувати закон 
України і дублювати 
українською серіали, 
які продовжують 
виходити в ефір 
мовою країни-
окупанта
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«Якщо керівник закладу бачить, що є якесь недофінансування, він повинен звернутись 
до органів місцевого самоврядування і відпрацювати це питання з Нацслужбою здоров’я 
або з Міністерством охорони здоров’я. Не можна доводити ситуацію до критичної, коли 
працівники не отримують зарплату.

Віктор Ляшко
мiнiстр охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАКОН ЯК ДИШЛО

Відключіть
«плюси»!
Телеканал «1+1» відмовився 
виконувати закон України і 
дублювати українською серіали, 
які продовжують виходити 
в ефір мовою країни-окупанта 
Стефанія ВОРОЖБИТ 

 Скандал навколо мовного закону. Олігар-
хічний телеканал «1+1» відмовився дублюва-
ти серіали та фільми з російської на українсь-
ку, згідно із законом про функціонування ук-
раїнської мови. На думку медіаюриста Алі Са-
фарова, Нацрада з питань радіо і телебачення 
зобов’язана ввести санкції проти телеканала 
«1+1». «Закон не містить жодних виняткiв для 
телесеріалів, навіть якщо вони створені за спри-
яння чинного президента або міністра культури. 
Закон не містить виняткiв для телеканалів, на-
віть якщо вони активно сприяли обранню чинно-
го президента. Для «поступового переходу» за-
коном було відведено два роки спеціально, щоб 
бізнес здійснив усі необхідні заходи. У випадку 
порушення цієї норми для порушника, включа-
ючи телеканали, мають настати юридичні на-
слідки», — заявив Алі Сафаров, медіаюрист ГО 
«Інститут масової інформації». 
 Натомість на «плюсах» вважають, що закон 
вони нібито не порушують. А на український 
дубляж обіцяють переходити поступово. У за-
яві, яку отримало видання «Українська прав-
да», йдеться, що телеканал «1+1» повернувся 
до російської, оскільки їхнім глядачам не спо-
добалась трансляція державною мовою. Серіал 
«Свати», на їхню думку, втратив свій колорит. 
Тому наступні серії на телеканалі перекладати 
відмовилися. Таке рівшення «плюсів» просто 
обурило користувачів соціальних мереж. «Це 
в голові не вкладається, коли є в країні закон, 
а хтось публічно на всю Україну дозволяє собі 
сказати «плювати я хотів на ваш закон, буду 
російською і далі транслювати серіали. Я по-
думати не могла, що таке можливо буде в 2021 
році. І, на мою думку, такі ЗМІ потрібно штра-
фувати, однак якщо до них це не доходить, то 
відключати, як це відбулося з каналами Мед-
ведчука», — обурюється в коментарі «УМ» 
львів’янка Надія Микинюк. 
 А от уповноважений з питань державної мови 
Тарас Кремінь повідомив, що з 16 липня зафік-
сував порушення на шести телеканалах. Чинна 
норма мовного закону вимагає поширювати і де-
монструвати всі фільми, концерти та шоу-про-
грами на телеканалах українською мовою. Нага-
даємо, представники монобільшості намагалися 
відтермінувати обов’язковий дубляж українсь-
кою, однак опозиція змогла відстояти актуальну 
редакцію закону. Втім тепер проблеми можуть 
з’явитися через відсутність контролю за його до-
триманням. 
 Депутат від опозиції Микола Княжицький 
вважає, що Нацрада з питань радіо і телебачення 
заплющуватиме очі на такі порушення каналів. 
«Росія і Зеленський одночасно почали бороть-
бу з українською мовою. 16 липня набула чин-
ності норма Закону про мову, яка передбачала 
трансляцію фільмів і серіалів українською. Пе-
ред цим представники партії «Слуга народу» де-
кілька разів намагалися зупинити набуття чин-
ності цієї статті. Парламент не підтримав та-
ких спроб. Після набуття чинності норм Росія 
подає терміновий позов до Європейського Суду 
з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою визнати дис-
кримінацією серед іншого й обмеження росісь-
кої мови у медіа. Позов подає генпрокуратура 
РФ. У ті ж дні «Студія Квартал 95» припиняє пе-
реклад серіалу «Свати», канал Ігоря Коломойсь-
кого «1+1» публічно відмовляється виконувати 
закон, а Національна Рада з питань телебачення 
та радіомовлення публічно відмовляється конт-
ролювати норми законів про мову, кінематограф 
і телебачення, які регулюють використання ук-
раїнської на телебаченні», — наголосив пан Кня-
жицький. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулі вихідні зустріли 
сумною звісткою — у шпи-
талі в Харкові помер війсь-
ковослужбовець 57-ї окре-
мої мотопіхотної бригади 
Дмитро Сівоконь, важко 
пораненений напередодні 
в районі ООС. Про смерть 
воїна повідомила харківсь-
ка волонтерка Ярина Ча-
говець із «Сестер милосер-
дя АТО». Сівоконь був гос-
піталізований після обстрі-
лу в Луганській області. За 
інформацією львівської во-
лонтерки Світлани Сидо-
ренко, в бійця залишили-
ся дружина з двома дітьми 
(два з половиною і дев’ять 
років) та 13-річний син від 
першого шлюбу. За даними 
сайту «Новинарня», Дмит-
ро Сівоконь — сьома бо йова 
втрата ЗСУ з початку лип-
ня.
 Згідно зi щоденни-
ми зведеннями пресслуж-
би штабу Об’єднаних сил, 
протягом минулого тиж-
ня російсько-окупаційні 
війська 53 рази порушу-
вали режим припинення 
вогню. Противник обстрі-
лював (і продовжує це ро-
бити) позиції Збройних 
сил України з протитан-
кових ракетних комплек-
сів, станкових протитан-
кових гранатометів, вели-
кокаліберних кулеметів і 
стрілецької зброї. Водно-
час істотно збільшилася 
кількість зафіксованих по-
льотів безпілотних літаль-

них апаратів, які запуска-
ли незаконні збройні фор-
мування з метою повітря-
ної розвідки і коригування 
вогню артилерії. Переваж-
но це БПЛА типу «Орлан-
10» та квадрокоптери. 
Протягом минулого тиж-
ня зафіксовано сім їхніх 
прольотів. Загалом упро-
довж липня БПЛА росіян 
28 разів перетинали лінію 
розмежування. Про пору-
шення режиму припинен-
ня вогню українська сторо-
на інформувала ОБСЄ.
 Як написав Роман 
Донік, військовий волон-
тер та розробник БпАК, 
така активність ворожих 
безпілотників пов’язана із 
застосуванням уже онов-
лених моделей «Орлана». 
«Кілька місяців тому росія-
ни проабгрейдили свої «Ор-
лани-10». Судячи з усього, 
камеру поставили кращу 
та підняли висоту польо-
ту мінімум на 500 м... Тоб-
то зараз це мінімум 5 тис. 
500 м над рівнем моря. З 
того часу «Орлани» масово 
висять над лінією фронту. 

Проблема в тому, що стеля 
у ракет «Оса» (зенітно-ра-
кетний комплекс.— «УМ») 
— 5 тис. м над рівнем моря. 
А ЗРК, які можна застосо-
вувати ефективно на висо-
ті понад 5 км, можна вико-
ристовувати винятково з 
дозволу главкома». 
 Протягом 24-25 липня 
в районі проведення опе-
рації Об’єднаних сил за-
фіксовано 20 порушень ре-
жиму припинення вогню. 
Неподалік Новозванівки 
російські найманці вели 
вогонь з озброєння БМП-1, 
автоматичних станкових 
гранатометів і великокалі-
берних кулеметів, побли-
зу Кримського — з автома-
тичних станкових гранато-
метів. Біля Авдіївки росія-
ни відкривали вогонь iз 
мінометів 82-го калібру, 
на околицях Нью-Йорка 
чотири рази гатили з міно-
метів 120-го та 82-го каліб-
ру, а також станкових про-
титанкових гранатометів. 
У напрямку Новотошківсь-
кого збройні формування 
Російської Федерації за-

стосовували станкові про-
титанкові гранатомети, 
неподалік Причепилівки 
— тричі обстрілювали ук-
раїнські позиції з автома-
тичних станкових грана-
тометів, великокалібер-
них кулеметів і стрілецької 
зброї. Поряд iз Південним i 
Широким російсько-окупа-
ційні війська здійснювали 
обстріли зі станкових про-
титанкових гранатометів, 
автоматичних станкових 
гранатометів і великокалі-
берних кулеметів. Біля на-
селених пунктів Новоолек-
сандрівка та Золоте-4 ворог 
застосовував протитанкові 
ракетні комплекси, а поб-
лизу Водяного — міномети 
120-го калібру.
 У результаті обстрілів 
один військовий отримав 
осколкові поранення, ін-
ший — бойове травмуван-
ня. Воїни перебувають 
у лікувальному закладі. 
Стан поранених — серед-
ньої тяжкості. На обстрі-
ли російсько-окупацій-
них військ наші захисни-
ки відкривали вогонь у від-
повідь. 
 Станом на першу поло-
вину дня 26 липня зафік-
совано неодноразове по-
рушення режиму припи-
нення вогню. У результаті 
прицільного обстрілу оку-
пантів четверо військових 
ООС отримали осколкові 
поранення, ще троє — бой-
ові травмування. П'ятеро 
із семи постраждалих — 
жінки. ■

НА ФРОНТІ

Нашестя «Орланів»
Росіяни модернізували свої 
безпілотники, які тепер активно 
коригують вогонь артилерії

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Багатокілометровий затор на між-
народній трасі Харків—Київ-Дов-
жанський утворився днями через ак-
цію протесту медиків Валківської 
лікарні, які з квітня не отримують 
повноцінну зарплату. Люди вже мі-
тингували у червні, після чого подали 
позов до суду і звернулися до поліції 
з проханням провести у їхньому за-
кладі повноцінний аудит. Але, на 
жаль,  все залишилося без змін. «Не-
забаром буде три місяці, як ми не от-
римуємо зарплату, «ковідні» за кві-
тень ми так і не одержали, — повідо-
мила молодша сестра лікарні Вален-
тина Шигалова. — Тепер кажуть, що 
наше керівництво неправильно пере-
давало відомості. У нас стільки було 
хворих! Реанімацію як могли розши-
рювали, а тепер, виходить, ми сидимо 
без зарплати». 
 Аби відновити рух, до мітингуваль-
ників приїжджали місцеві управлін-
ці та голова ХОДА Айна Тимчук. Теле-
фоном iз медиками поспілкувався та-
кож міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко. Як з’ясувалося, причиною за-
боргованості стали суто організаційні 
проблеми. Під час останньої хвилі пан-
демії Валківську лікарню спочатку не 
включили до списку закладів, що об-
слуговують ковідних хворих і отри-
мують відповідне фінансування. Втім, 
коли потік пацієнтів почав бити всі по-
передні рекорди, сюди теж почали зво-
зити інфікованих. Але формально цю 
послугу не оформили. 
 Головний лікар каже, що не раз 
звертався до Національної служби 
здоров’я з проханням виправити при-
кру помилку, проте там не дали пози-
тивної відповіді. У свою чергу, пред-
ставник НСЗУ Дмитро Кущ запевнив, 
що зменшення доходів медичного за-
кладу сталося через неорганізованість 
введення електронних даних. Власну 
думку з цього приводу висловив і очіль-

ник галузевого міністерства. «Якщо 
керівник закладу бачить, що є якесь 
недофінансування, він повинен звер-
нутись до органів місцевого самовря-
дування і відпрацювати це питання з 
Нацслужбою здоров’я або з Міністерс-
твом охорони здоров’я, — сказав Вік-
тор Ляшко. — Не можна доводити си-
туацію до критичної, коли працівники 
не отримують зарплату. Повірте мені, 
наступного тижня ми всі питання, які 
стосуються лікарні, позакриваємо».
 Пообіцяла тримати ситуацію на 
контролі й Айна Тимчук, але, схоже, 

реальність набагато сумніша, ніж 
може здатися на перший погляд. За 
словами директора медзакладу Бог-
дана Носатова, у НСЗУ готові збіль-
шити лише один зi стартових пакетів 
послуг. Це дійсно дозволить виплати-
ти борги із зарплат, але не вирішить 
проблему в комплексі. «Аби вклас-
тися у той бюджет, що ми маємо, до-
ведеться скорочувати штатні одинці, 
— каже він. — Ідеться про 40-50 від-
сотків працівників. Це неправильно, 
нерозумно, але, на жаль, ситуація 
саме така». ■

БОРГИ   

Не заплатять — 
не поїдете
Медики Валківської лікарні перекрили 
міжнародну трасу, вимагаючи заробітну 
плату і «ковідні» гроші

■

Медики зупинили рух на трасі.
Фото з сайту zn.ua.

❙
❙
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Був би 
розум
Доведено наукою: 
коронавірус знижує 
рівень інтелекту 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Понад 200 випадків коронавіру-
су підтвердили в Україні за поперед-
ню добу. Госпіталізували 250 пацієн-
тів. Двоє хворих померли. Найбільше 
нових інфікувань у Києві. Лідерами 
за поширенням ковіду також є Одесь-
ка, Житомирська, Вінницька та Хар-
ківська області. 
 Уже восени жителів України очі-
кує третя хвиля коронавірусу, а все 
через штам «Дельта». Про це повідо-
мив головний санлікар країни Ігор 
Кузін. За його словами, ми можемо 
вкотре опинитись у «червоній» зоні. 
Водночас Україна знову повернулася 
у трійку лідерів у Європі за добовою 
смерт ністю від COVID. За даними сай-
ту Worldometers, у нас за добу, 24 лип-
ня, померло 12 людей. У Британії — 
28, тоді як у Росії — майже 800. Зага-
лом за добу в світі діагностували понад 
427 тисяч нових випадків захворюван-
ня на коронавірус. Найбільше хворих 
виявили в Індонезії, Індії, Бразилії. 
Україна серед країн світу займає 66-те 
місце за кількістю нових інфікувань, а 
серед країн Європи — 14-ту позицію. 
 Тим часом штам коронавірусу 
«Дель та» виявили вже й у Львівсь-
кій області. Там підтвердили три ви-
падки зараження. Про це повідомляє 
МОЗ. Нагадаємо, захворювання на цей 
штам зафіксували минулого тижня і в 
Києві. В столичній Олександрівській 
лікарні виявили шістьох інфікованих 
«Дельтою», повідомив Департамент 
охорони здоров’я КМДА. Це люди різ-
ного віку, від 21 до 73 років. У них по-
зитивні результати тестування. Втім 
для підтвердження біоматеріали пере-
дали в Київський міський лаборатор-
ний центр МОЗ. 
 Зазначимо, що штам «Дельта» 
відрізняється від «попередників» ви-
щим рівнем інфікованості, коротшим 
інкубаційним періодом та агресивні-
шим перебігом хвороби. Крім цього, 
за словами провідної інфекціоністки 
Міністерства охорони здоров’я Ольги 
Голубовської, у «Дельти» яскравіше 
виражена клінічна симптоматика, а 
саме підвищення температури, інток-
сикація, ранні вірусні пневмонії, які 
можуть призводити до зниження сату-
рації буквально на 4-5 день iз почат-
ку клінічних симптомів. Раніше пози-
тивний ПЦР-тест міг бути в середньо-
му через шість днів після контакту з 
інфікованим, тепер цей час скоротив-
ся до чотирьох днів. 
 А ще наукові дослідження вказу-
ють на те, що в людей, які перехворі-
ли на коронавірус, погіршуються ро-
зумові здібності. Про це йдеться в до-
слідженні британських науковців, 
оприлюднених у журналі The Lancet. 
Науковці відібрали 81 тисячу пацієн-
тів, які пройшли британський тест на 
визначення інтелекту Great British 
Intelligence Test. Цей тест вважа-
ють більш точним, аніж IQ-тест. Ре-
зультати показали, що в перехворі-
лих на коронавірус людей були знач-
но нижчі результати. При цьому нау-
ковці стверджують, що до хвороби ті 
не мали схильності до часткової втра-
ти розумових здібностей. Люди, які 
хворіли на коронавірус і не потребу-
вали ШВЛ, мали відхилення рівня ін-
телекту в -0,26, у тих, хто потребував 
ШВЛ, цей показник становив -0,47. 
До того ж автори дослідження вказу-
ють, що цей ефект є довготривалим, а 
розумові здібності з часом не віднов-
люються. ■

■

Ірина КИРПА

 Ідея групи ентузіастів з Херсонсько-
го аграрного університету може вряту-
вати від проблем з утилізацією сміття 
не лише жителів України, а й мешкан-
ців великих міст по всьому світу.
 Учені з півдня України презен-
тували на конкурсі Plastic Challenge 
Hackathon спеціально створений сорт 
грибів, iз ферментів яких можна роби-
ти надміцний матеріал та застосовува-
ти в подальшому в різних секторах гос-
подарства.
 Виготовлений iз природних ма-
теріалів еластичний i міцний пластик 
високої якості планують використову-
вати у виробництві меблів, елементів 
інтер’єру, органічних промислових то-
варів, а також в аграрній сфері.
 Дешевий, доступний та дружній до 
навколишнього середовища біологіч-
ний пластик — зовсім нова розробка, 
але вже користується чималим попи-
том у підприємців з України, Німеччи-
ни, Польщі та інших країн.
 — Ми подали заявку на участь у кон-
курсі, бо це перший в Україні майдан-
чик, на якому було представлено реаль-
ні відкриття у галузі науки й техніки, 
здатні зробити революцію в економіці 
нашої країни, — розповів доцент кафед-
ри технології, переробки та збереження 
сільськогосподарської продукції Хер-
сонського державного аграрно-еконо-
мічного університету (ХДАЕУ) Ігор 
Чернишов. — З успіхом пройшли від-
бірковий тур на базі Сумського аграрно-
го університету та дуже гідно предста-
вили наш університет на міжнародному 
рівні, посівши почесне друге місце.
 Презентували херсонці унікальний 
«грибний» біопластик з авторською тех-
нологією створення: грибний міцелій 
із двох спеціально відібраних штамів 
гливи досить швидко виділяє фермен-
ти, перетворюючи матеріал на однорід-
ну масу.
 Після цього його висушують й от-
римують готовий продукт, причому в 
штучних умовах досить і кількох го-
дин, а у природних процедура займає 
п’ять-сім днів.
 За словами доцента кафедри техно-
логії, переробки та збереження сіль-
ськогосподарської продукції ХДАЕУ 
Максима Левченка, його колеги не зби-
раються зупинятися на досягнутому.

 Учені з Херсона активно вдоскона-
люють свою розробку, паралельно про-
водять нові дослідження й залучають до 
своїх проєктів студентів, які бажають 
розширити знання в галузі збереження 
екології рідного краю.
 Зазначимо, що перший в Україні 
проєкт Plastic Challenge Hackathon 
2021 для пошуку інноваційних рішень 
заміни техногенного пластику біоген-
ними аналогами об’єднав науковців iз 
різних міст України та Європи.
 Перше місце завоювала команда 
Університету державної фіскальної 
служби України, яка розробила пропо-

зиції щодо податкового стимулювання 
екологічних ініціатив виробників.
 Друге місце дісталося групі ен-
тузіастів iз Херсонського аграрного 
університету, які придумали «грибний 
пластик», а третє посіла команда Інсти-
туту прикладної фізики НАН України, 
створивши міцну плівку з хітину, яка 
здатна біологічно розкладатися.
 Також спеціальним призом відзна-
чили роботу студенток Сумського на-
ціонального аграрного університету, 
котрі запропонували механізм ство-
рення біоупаковки з органічних від-
ходів. ■

ВИНАХОДИ

Універсальний гриб
Херсонські науковці створили екологічно чистий 
біопластик із глив та отримали визнання 
на міжнародному конкурсі

■

Гливи: і з картоплею можна їсти, і меблі можна робити...❙

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 «Постанова уряду про 
ліквідацію заповідника — 
це ляпас не тільки для на-
шої громади, а й для всієї 
України», — так неофіцій-
но відреагували на постано-
ву №758  Кабміну в Шостці. 
Нагадаємо, 21 липня уряд 
Дениса Шмигаля ухвалив 
документ, яким скасував 
постанову Кабміну від 2019 
р. №527 «Про створення 
Державного історико-ар-
хітектурного заповідника 
«Державотворці Сіверщи-
ни». «Скасувати як таку, 
що нереалізована», йдеть-
ся у документі, оприлюдне-
ному на сайті уряду.
  Зазначимо, що до скла-
ду цього заповідника мали 
увiйти ансамбль споруд Га-
маліївського монастиря, на 
території якого поховано 11 
осіб із гетьманського роду 
Скоропадських (зокрема, сам 
Іван Скоропадський i бать-
ки Павла Скоропадського). 
А також будівлі Шосткинсь-

кого порохового заводу, му-
зей Пантелеймона Куліша і 
місце поховання його батька 
під Шосткою. Всі ці споруди, 
а також пов’язані з ними осо-
би мали неабиякий вплив на 
українське державотворен-
ня. Кожна з цих постатей 
зробила величезний внесок 
у те, щоб Україна відбулася. 
 «Ми шоковані цією пос-
тановою, — коментує ди-
ректор Науково-дослідно-
го інституту історії архі-
тектури та містобудування 
Сергій Юрченко. — Тому 
що постаті обох Скоропад-
ських — й Івана, і Павла 
— над звичайно важливі 
для української історії та 
для формування нашої де-
ржавницької свідомості. 
Сам Павло Скоропадський, 
як відомо, похований у Ні-
меччині, є задум перепохо-
вати його тут, на Шосткин-
щині, в родинній усипаль-
ні. Ми вже мали перемови-
ни з німецькою стороною, 
там не проти, але перевез-
ти прах гетьмана маємо в 

гідне, упорядковане місце. 
Це був би унікальний для 
України меморіал, який 
розповідав би нащадкам 
про видатних діячів мину-
лого і формував би почуття 
гордості за державу. З чим 
пов’язане рішення уряду, 
не уявляю. Навіть трудно-
щами з фінансуванням це 
важко пояснити, бо кошти 
на утримання колонії, яка 
формально досі залишаєть-
ся на території монастиря, 
все одно йдуть. Просто їх 
можна було б перекинути на 
утримання заповідника». 
 «Думаю, що це якесь не-
порозуміння. Бо нас ніхто 
не поставив до відома про 
те, що готується така пос-
танова. Обласна адмініст-
рація теж не в курсі — 
якось тихо за спиною все 
відбулося, — каже в комен-
тарі «УМ» очільник Шост-
кинської ОТГ Микола Нога. 
— Незабаром я буду гово-
рити з міністром Кабіне-
ту Міністрів, можливо, це 
просто якась помилка, яку 

слід негайно виправити. 
Бо я не вірю, що державі не 
потрібні такі державотвор-
ці, як гетьмани Іван Скоро-
падський і Павло Скоропад-
ський, як автор українсь-
кої абетки Пантелеймон 
Куліш. Скажімо, Павло 
Скоропадський, який у часи 
повної невизначеності взяв 
на себе сміливість і ство-
рив гетьманську Україну. 
За вiсiм місяців гетьмана-
ту він зробив стільки, що 
декому не до снаги зроби-
ти за все життя. І тепер ми 
його викреслимо? Якщо до-
ведеться, звертатимемося 
до президента. Заповідник 
«Державотворці Сіверщи-
ни» має бути!». 
 Здивований непослідов-
ністю дій уряду й третій 
президент України Віктор 
Ющенко. Саме він у 2010 
році підписав указ, який 
дав поштовх до відроджен-
ня святині. В коментарі 
«УМ» Віктор Андрійович 
повідомив, що ініціювати-
ме збір підписів відомих 
діячів задля збереження 
заповідника на Шосткин-
щині.
 Незабаром, у 2023-му, 
ми відзначатимемо 150-річ-
чя Павла Скоропадського. 
Невже визначний ювілей 
усипальня його родини 
зустріне, закована у бе-
тон, поряд із колючим дро-
том, яким досі оточено Га-
маліївський монастир? ■

НЕПАТРІОТИЧНО

Помилка чи умисел?
Що стоїть за постановою уряду про ліквідацію заповідника 
«Державотворці Сіверщини»

■
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Іван БОЙКО

Окрім ганебного провалу спец-
операції щодо затримання «ваг-
нерівців», є ще один міжнародний 
скандал, який заплямував репу-
тацію Банкової в очах держав-
сусідів. Йдеться про так зване 
викрадення судді-втікача Миколи 
Чауса. Кілька спроб «легалізува-
ти» це викрадення завершилися 
для офіційного Києва пшиком. 
Як і остання спроба, коли, згідно 
із завданням керівництва держа-
ви, Чауса мали би «знайти» на 
кордоні у проміжку мiж 19 та 25 
липня. Ці плани перекреслила за-
ява ген прокурора Молдови Олек-
сандра Стоянголо, який 22 лип-
ня чітко заявив: до викрадення 
судді-втікача причетні українські 
держ службовці та спецслужби.

«Знайти на кордоні і передати 
СБУ»
 Офіційний Кишинів на ви-
передження повідомив: Мол-
дова завершила розслідування 
щодо викрадення колишнього 
судді Дніпровського суду Киє-
ва Миколи Чауса на території 
країни у квітні цього року та че-
кає відповіді української сторо-
ни на надіслані запити.
 При цьому генеральний про-
курор Молдови Олександр Сто-
янголо заявив, що до викраден-
ня «були залучені державні ус-
танови», в тому числі співробіт-
ники спецслужб України.
 «Ми ідентифікували людей 
також зі спецслужб в Україні. 
В основному ми завершили роз-
слідування тут, у Республіці 
Молдова. Ми надiслали кіль-
ка запитів в Україні та чекає-
мо відповідей. Наше завдання 
— ідентифікувати людей, які 
приїхали з Україну та прово-
дили відповідні операції тут, у 
Республіці Молдова», — додав 
пан Стояногло.
  Водночас видання «Глав-
ком» і телеканал «Прямий» 
повідомили, що минулого тиж-
ня українські силовики мали 
спробувати легалізувати суд-
дю Миколу Чауса. За таємним 
сценарієм спецоперації пред-
ставники СБУ мають випадково 
«знайти» його на кордоні «під 
час незаконного перетину». 
  За даними джерел ЗМІ у си-
лових структурах, ще 16 липня, 
під час наради з силовиками, від-
повідне завдання поставив пре-
зидент України Володимир Зе-
ленський. Відповідальною осо-
бою за спецоперацію призначи-
ли голову СБУ Івана Баканова. 
 При цьому були поставлені 
конкретні терміни: Чауса мали 
«знайти» у проміжку мiж 19 та 
25 липня. За даними джерел, 
розглядається кордон iз Молдо-
вою, Придністров’ям і Росією. 
Остання вважалася пріорите-
том. У спеціальній операції, 
крім СБУ, могли брати участь 
представники Головного управ-
ління розвідки (ГУР) Міноборо-
ни і прикордонники.
 Про плани офісу президента 
«легалізувати» Чауса і переда-
ти його справу в СБУ повідомив 
також відомий журналіст Юрій 
Бутусов.
  За даними джерел «Прямо-
го», Чаус перебуває під контро-
лем ГУР Міноборони. Щоб ви-
користовувати Чауса під своїм 
контролем, влада нібито планує 
забрати справу судді з-під слідс-
тва НАБУ і передати його в під-
контрольне Зеленському СБУ.
 Тоді як, за словами жур-
наліста Бутусова, затримання 
суді Чауса на кордоні з Украї-
ною мало відбутися з матеріа-
лами, які нададуть формальні 
підстави прокуратурі забрати 
справу з-під слідства НАБУ і пе-
редати слідству СБУ. Там його 

розглядатимуть як нібито пі-
дозрюваного в шпигунстві, по-
рушенні державного кордону, 
діяльність якого повинна роз-
слідувати контррозвідка.
 Пан Бутусов також припус-
кав, що замість реальної кримі-
нальної справи президент Зе-
ленський і керівник його офісу 
Єрмак спробують використати 
пред’явлення Чауса для ство-
рення інформаційного галасу в 
річницю провалу спецоперації 
із захоплення терористів «ваг-
нерівців».
 Однак пред’явлення Чауса 
не зможе змусити НАБУ тихо 
передати все своє розслідування 
в СБУ. Виникне гучний скан-
дал, великий політичний резо-
нанс через спроби врятувати ха-
барника від відповідальності.

Кондратюка «відпрацювали»
 Уже коли заява генпроку-
рора Молдови змусила Банко-
ву ввімкнути задню і «легалі-
зація» Чауса була відкладена, 
стало зрозуміло, чому прези-
дент Зеленський провів деякі 
кадрові зміни у силових струк-
турах. 
 Наприкінці минулого тижня 
Юрій Бутусов акцентував, що 
глава держави звільняє «стрі-
лочників» після зриву «легалі-
зації» Чауса. За його словами, 
звільнення голови Служби зов-
нішньої розвідки Валерія Кон-
дратюка на минулому тижні — 
це і є те саме покарання «стрі-
лочника», щоб відвести гнів 
Зеленського від Єрмака і Дем-
ченка.
  Журналіст також опри-
люднив документ iз Молдови 
— міжнародно-правове дору-
чення від 14 квітня 2021 року, 
в якому викладено встановлені 
молдавськими правоохоронця-

ми обставини справи.
 «Кондратюка звільнили, Зе-
ленський і Єрмак просто витер-
ли об нього ноги, зробили «стрі-
лочником» за провал спецо-
перації з викрадення екссудді 
Миколи Чауса з Молдови. Адже 
генеральний прокурор Респуб-
ліки Молдова Олександр Сто-
яногло заявив офіційно, що до 
викрадення біглого судді-ха-
барника Миколи Чауса причет-
ні спецслужби України», — ак-
центує Бутусов.
 За його даними, Кондратюк 
не причетний безпосередньо до 
провалу в Молдові, але його зро-
били «стрілочником», тому що 
таке звільнення дозволяє від-
вести звинувачення від само-
го Єрмака і Демченка, які доб-
ре розібралися в психології Зе-

ленського. Кондратюка в офісі 
звинувачують у тому, що СЗР 
не змогла знайти важелі впливу 
в Молдові й погасити скандал. 
 «Його використовували для 
«відмазки» по «вагнергейту», 
а коли «відпрацювали», то не-
гайно облили брудом і викину-
ли — повчальний приклад», — 
вважає Бутусов.

Кишинів знає всіх викрадачів 
поіменно 
  І додає, що насправді розслі-
дування Молдова провела ще у 
квітні, але до моменту достроко-
вих виборів у липні Майя Санду 
не хотіла розкручувати невигід-
ний для неї скандал з дружньою 
Україною.
 Не забуваймо, що нещодавно 
пані Санду і пан Зеленський ба-
чилися у Батумі під час візиту до 

Грузії, тому згадки про Чауса та-
кож не завадили цій зустрічі, як 
і підписанню Батумської декла-
рації. Але вже по поверненню лі-
дерів з Грузії офіційний Кишинів 
зробив відповідну заяву... 
 «Отримавши всю повноту 
влади, президентка Санду не 
збирається мовчати щодо цього 
інциденту, оскільки вважає не-
узгоджені і демонстративні дії з 
викрадення Чауса проявом не-
поваги і втручанням у внутріш-
ні справи, і цю неповагу Молдо-
ва не має наміру нам спустити 
просто так», — написав Юрій 
Бутусов у соцмережах. 
 Зокрема, в тексті доручен-
ня Генпрокуратури Молдови, 
який оприлюднило видання 
«Цензор.нет» зазначається:
 1. Молдова затримала учас-

ника викрадення — свого гро-
мадянина Михайла Кодрянова, 
який придбав три автомашини 
для проведення операції (в чер-
вні влада Молдови повідомила 
про затримання ще одного учас-
ника операції).
 2. Миколу Чауса і його охо-
ронця Олексія Кириличенка за-
хопили і викрали о 12.10, серед 
білого дня в центрі Кишинева, 
біля будинку, де проживав Чаус 
(було багато свідків, викраден-
ня знімали на телефони!). Охо-
ронця залишили в машині, а Ча-
уса пересадили в іншу машину, 
потім його переміщення не вста-
новлені. Однак у тексті доручен-
ня міститься запит на повну ін-
формацію про машину посольс-
тва України, на якій пересував-
ся військовий аташе Сметанюк 
(у травні влада Молдови показа-
ла відео, як нібито на цій самій 
Тойоті Сметанюк нібито виво-
зить Чауса з Молдови).
 3. Молдова, згідно з між-
державною угодою про правову 
допомогу, запросила відомості 
про особу, документи і перетин 
кордонів 12 громадян України, 
які обґрунтовано підозрюють-
ся у причетності до викрадення: 
Михайло Булега; Олег Стадник; 
Богдан Кузьмак; Тарас Штойко; 
Юрій Ткач; Юрій Коваленко; Ан-
дрій Солтис; Едуард Ставицький; 
Роман Кожушко; Олександр Кос-
тенюк; Олексій Нечаєв; Олексій 
Сотников. 
 Також запрошено інформа-
цію про двох співробітників по-
сольства України — Сергія Сме-
танюка та Олексія Брагівця.
 Цікаво, що президентка Сан-
ду вимагала на переговорах iз 
президентом Зеленським надати 
всю інформацію, яку запросила 
прокуратура. Генпрокурор Стоя-
ногло зробив публічну заяву, ос-
кільки, згідно з джерелами ЗМІ, 
Україна досі не надала жодної 
відповіді на доручення Молдо-
ви. Хоча низка громадян із запи-
ту перебували на території Мол-
дови... зі своїми справжніми до-
кументами. 
 За даними українських ЗМІ, 
низка цих людей можуть бути 
пов’язані з Головним управлін-
ням розвідки Міноборони. Ска-

зати правду про них — кримі-
нальна справа, обдурити — скан-
дал тільки посилиться, оскільки 
вони по-справжньому засвітили-
ся, вважає Бутусов. 

Бездарне викрадення — пляма 
для Банкової 
 «У чому причина скандалу 
і звільнень і чому Зеленський 
все ще не може пред’явити Чау-
са? Операція була санкціонова-
на самим президентом Зеленсь-
ким і здійснювалася начальни-
ком ГУР МО Кирилом Будано-
вим iз відома глави ОП Єрмака, 
начальника Комітету з розвідки 
Демченка, заступника голови 
ОП Машовця. До неї залучали-
ся і глава СЗР Кондратюк, і гла-
ва СБУ Баканов», — повідомляє 
журналіст.
 Також зауважимо, що прий-
нятий у 2020 році Закон про роз-
відку прямо забороняє залучати 
розвідувальні органи в інтересах 
правоохоронної діяльності.
 Бутусов також констатує, що 
викрадення Чауса організоване 
так бездарно, щоб повністю про-
валити участь ГУР МО в Мол-
дові і дискредитувати зв’язок 
Майї Санду з Україною напере-
додні дострокових парламентсь-
ких виборів.
 Мовляв, виникає вражен-
ня, що хтось у Києві навмисно 
підлаштував це викрадення в 
такому безглуздому аврально-
му порядку, щоб агентура ГУР 
МО повністю засвітилася перед 
російськими спецслужбами (які 
також активно працювали на-
передодні парламентських виб-
орів у Молдові), щоб влаштува-
ти скандал.
 До речі, скандального суддю-
втікача досі не можуть знайти в 
Україні. Хоча його активно шу-
кає НАБУ, і, як кажуть, детек-
тиви припускають наявність Ча-
уса в ГУР МОУ. На думку низ-
ки незалежних експертів, Чаус 
повинен бути негайно виданий 
в НАБУ для завершення розслі-
дування по корупційній справі, 
для розслідування обставин його 
втечі у 2016 році і викрадення у 
2021-му. Тому подальше його 
приховування категорично не-
припустиме. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Шукає НАБУ, шукає Молдова: 
де ж той Чаус? 
Кишинів зірвав спроби Банкової «легалізувати» суддю-втікача на кордоні з Україною

■

Бездарна організація викрадення Чауса викликає багато запитань.
Колаж Слідство.інфо.

❙
❙

«Кондратюка звільнили, Зеленський і Єрмак просто 
витерли об нього ноги, зробили «стрілочником» за 
провал спецоперації з викрадення екссудді Миколи 
Чауса з Молдови. Адже генеральний прокурор 
Республіки Молдова Олександр Стояногло заявив 
офіційно, що до викрадення біглого судді-хабарника 
Миколи Чауса причетні спецслужби України», — 
акцентує Бутусов.
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Опинившись у складній ситуа-
ції в енергетиці — через воро-
жу поведінку країни-агресора 
Російської Федерації та згоду на 
добудову газогону «Північний 
потік-2», — Україна несподіва-
но для себе ввійшла у топ де-
ржав, які реалізуватимуть нову 
енергетичну технологію — вод-
неву. У європейській стратегії 
відзначили: саме наша держава 
має постачати до ЄС цей енер-
гоносій. Щоправда, для реаліза-
ції ідеї від уряду вимагають пос-
лідовності й прозорості, аби не 
виникло ситуації, яку ми маємо 
сьогодні з інвесторами у «зеле-
ну» енергетику. 

Закон першого млинця
 «Перспективи ринку ВДЕ 
України ще рік тому виглядали 
обнадійливими — це підтвер-
джувала потужна динаміка: 
лише за 2020 рік частка вітро-
вих і сонячних електростанцій в 
генерації електроенергії Украї-
ни збільшилася з 3,3% до 6,8%, 
— написав на своїй сторінці у 
фейсбуці експерт енергетичного 
ринку Віктор Куртєв. — Будь-
який з базових енергоносіїв на 
початку технологічного проце-
су недешевий в обслуговуванні, 
і відновлювана енергетика не 
виняток. Україна залучила ін-
весторів, гарантуючи їм прозорі 
умови ведення бізнесу і своєчас-
ні розрахунки за «зеленим» та-
рифом. За сприятливих умов, 
що включають проведення аук-
ціонів і введення «зелених» сер-
тифікатів, ми перейшли би до 
стадії «економії на масштабу-
ванні» до 2030 року. Це період 
закінчення дії «зеленого» тари-
фу. Очікувана вартість «зеле-
ної» кВт/год мала становити в 
середньому 4 євроценти».
 Втім до масштабування 
справа не дійшла. Влада в од-
носторонньому порядку зміни-
ла правила гри, заборгувала ви-
робникам круглу суму, поруши-
ла всі свої обіцянки і отримала 
… перші судові позови. «Це по-
зов від компанії «Модус Енер-
джі Інтернешнл», затребувана 
компенсаційна сума становить 
11,5 млн євро. Не додає інвести-
ційної привабливості проголо-
сований у першому читанні за-
конопроєкт 5600, згідно з яким 
планується встановити 3,2-від-
сотковий акцизний податок на 
«зелену» електроенергію, — 
продовжує Куртєв і додає: на-
віть без «зеленого» тарифу і з 
акцизним податком на віднов-
лювану електроенергію інвесто-
ри вважають «зелену» перспек-
тиву розвитку України безаль-
тернативною».

Технологія для «зайвої» 
енергії
 За словами експерта , нині 
— час діяти на випередження. 
«Тож ми маємо шанс стати пер-
шими виробниками «зеленого» 
водню в Україні. 
 Вже зараз виробники віднов-
люваної енергетики можуть за-
пропонувати електроенергії на-
багато більше, ніж може прий-
няти енергосистема по балансу. 
Її «надлишок» у майбутньому 
можна спрямувати на генера-
цію «зеленого» водню. Водневі 
станції зможуть акумулюва-
ти електроенергію і в «пікові» 
часи покриватимуть необхідну 
різницю. За прогнозами ком-
панії Rystad, значне зростан-
ня попиту на водень очікується 
в період 2025–2035 років, а до 
2050 року споживання водню в 
світі зросте в 5 разів із ниніш-
нього в 70 млн тонн на рік до 
майже 350 млн тонн на рік. Во-
день стане стратегічним енер-

гоносієм XXІ століття і відігра-
ватиме таку саму роль, як свого 
часу нафта чи газ», — зауважує 
експерт.
 Сьогодні Європа розглядає 
Україну як потенційного пос-
тачальника водню, причому у 
великих обсягах. Затвердже-
на торік воднева стратегія ЄС 
розраховує, що в Україні до 
2030 року буде побудовано до 
10 ГВт потужностей для вироб-
ництва «зеленого» водню.
 Сьогодні, коли частка енер-
гії з відновлюваних джерел пе-
ревищила 10%, енергетична 
система України не готова при-
йняти весь обсяг енергії у пікові 
години генерації. Водночас ви-
никає необхідність балансую-
чих потужностей для стабільної 
роботи в несприятливу погоду 
та пікові години споживання. 
Наразі ними є атомна або теп-
лова генерації. Рішення, особ-
ливо щодо останньої, яка сут-
тєво шкодить довкіллю, важко 
назвати ідеальним для навко-
лишнього середовища. 
 Тим часом, як стверджують 
аналітики, водень здатний ви-
рішити цю проблему: надлиш-
кову енергію з відновлюваних 
джерел можна перетворювати 
на цей синтетичний газ та зака-
чувати в трубопровід. А потім 
використовувати як газ або в пі-
кові години споживання елект-
роенергії спалювати на когене-
раційних установках та отриму-
вати електрику без збільшення 
рівня викидів в атмосферу.
 Відтак якщо водень можна 
легко перетворювати на елект-
роенергію, а електроенергію — 
на водень, то є сенс об’єднувати 
ці дві енергетичні системи для 
якіснішого балансування. Уні-
версальність такої системи доз-
волить накопичувати і зберіга-
ти вироблену енергію, що кар-
динально змінить принципи ро-
боти енергоринку і забезпечить 
стабільне електрозабезпечення 
споживачів. А синхронізація 
енергосистеми та газової інф-
раструктури дозволить уникну-
ти втрат електроенергії в пікові 
години генерації, збільшити по-
тужності ВДЕ без ризику роз-
балансування системи, а також 
зменшити викиди вуглецю за-
вдяки скороченню споживання 
викопного палива.
 У Європі вважають, що пер-
спективи розвитку «зеленої» 
водневої енергетики в Україні 
наймасштабніші серед інших 
держав. Навіть більше — Ук-
раїна здатна не лише забезпечи-
ти власні потреби, а й експорту-
вати цей енергоносій до ЄС. 

Курс — на «Зелену справу»
 Окрім експортного потен-
ціалу, воднева технологія має 
ще низку інших переваг. «Зе-
лений» водень — найкращий 
варіант масивної декарбоніза-
ції низки секторів економіки, 
ми подаємо сигнал, що разом з 
Європою взяли курс на «Зелену 
справу» і чітко його дотримує-
мось, — наголошує Куртєв. — 
Також виробництво «зеленого 
водню» стане джерелом знач-
них інвестицій, а універсаль-
ність водневої системи дозво-
лить накопичувати і зберігати 
вироблену енергію, що карди-
нально змінить принципи ро-

боти енергоринку і забезпечить 
стабільне постачання спожива-
чам. Для транспортування вод-
ню можна використовувати га-
зотранспортні мережі, змішую-
чи водень і синтетичний метан, 
а масове використання водню 
дасть новий поштовх розвитку 
секторам економіки: авіації, 
морському транспорту та ви-
робництву сталі».
 За словами експерта, вироб-
ництво «зеленого» водню буде 
вигідним для українського біз-
несу — це прискорить отри-
мання «зелених» сертифікатів 
і розширить можливості для 
експорту на європейські рин-
ки. «Готові розглядати сумісні 
проєкти з виробництва водню 
стратегічні міжнародні інвес-
тори, зокрема ті, хто вже має в 
Україні пул об’єктів ВДЕ. Зок-
рема, в активному девелопмен-
ті перебуває проєкт «Дунайська 
воднева долина» — програма зі 
створення енергетичного клас-
теру в Південній Бессарабії, — 
додає Куртєв. — Перетворення 
України на експортера «зелено-
го» водню до Європи посилить 
перемовні позиції на міжна-
родній арені і змінить характер 
відносин з європейськими пар-
тнерами. Ми маємо всі скла-
дові для нових можливостей. 
Розробка пакета нормативних 
документів і дотримання домо-
вленостей стануть показником 
того, що ми почали працюва-
ти на перспективу, а не «лата-
ти дірки» акцизами».

Боротьба за 20 мільярдів
 Президент енергетичної 
асоціації «Українська водне-
ва рада» й один з авторів Вод-
невої стратегії України Олек-
сандр Рєпкін стверджує: під-
готовка Національної водневої 
стратегії буде завершена до кін-
ця 2021 року.
 «На сьогодні альтернатив-
на енергетика, зокрема вироб-
ництво і використання водню 
як енергоносія, є світовим і єв-
ропейським трендом. Воднева 
трансформація — це шанс Ук-
раїни отримати енергонезалеж-
ність, посилити нашу економі-
ку, прискорити інтеграцію з 
Європейським Союзом і стати 
сильним, рівноправним грав-
цем на світовій арені, — каже 
Рєпкін. — У найближчі роки 
Україна як країна-підписант 
Меморандуму про нове енерге-
тичне партнерство отримає від 
Німеччини від 300 до 500 млн 
євро на розвиток сектору водне-

вої енергетики. Це значна сума, 
але розвиток повноцінного вод-
невого ринку зажадає додатко-
вих істотних вкладень. На щас-
тя, за останні роки водень упев-
нено ввійшов у фокус пильної 
уваги глобальних інвесторів. 
Вони починають усвідомлюва-
ти потенціал водневої енерге-
тики, при цьому акції водневих 
компаній мають стійку тенден-
цію до зростання».
 За словами Рєпкіна, рівно рік 
тому Європа виокремила питан-
ня водневої енергетики як пріо-
ритетне: Європейська комісія за-
твердила два тісно пов’язані до-
кументи — Нову Водневу стра-
тегію ЄС і Стратегію інтеграції 
енергетичних систем. Для під-
тримки виробництва «зеленого» 
водню, в тому числі на території 
України, профільна європейська 
асоціація оголосила про ініціати-
ву 2x40GW Green Hydrogen: за-
для збільшення електролізних 
потужностей до 80 ГВт. Полови-
ну від цієї кількості вироблять в 
ЄС, другу половину — в Північ-
ній Африці та Україні (30 ГВт і 
10 ГВт відповідно). 
 Ініціатива, як передбачаєть-
ся, дозволить скорочувати ви-
киди вуглекислого газу на 82 
млн тонн щорічно. При цьому 
ціна «зеленого» водню стане 
цілком конкурентоспромож-
ною в порівнянні з вартістю вод-
ню, виробленого з використан-
ням невідновлюваних джерел 
енергії. За підрахунками екс-
пертів, сьогодні вартість «бла-
китного» водню, виробленого 
на основі газу, становить 1-1,5 
долара за кг, «зеленого» — 4-
4,5 долара за кг.
 Олександр Рєпкін стверджує: 
Україна може розраховувати на 
інвестиції в розмірі 20 млрд євро. 
Це, наприклад, допоможе від-
крити нові вітроелектростанції 
сумарною потужністю близько 
11 ГВт плюс 11 ГВт енергії сон-
ця. Вони дозволять забезпечити 
енергією українські електролізе-
ри на 10 ГВт. «Очевидно, що ре-
алізація європейського проєкту 
принесе Україні не лише серйоз-
ні інвестиції, а й нові робочі міс-
ця поряд із подальшим розвит-
ком відновлюваної енергетики 
та виходом на принципово нові 
позиції в якості сильного гравця 
на світовій арені», — наголошує 
експерт. 

Акції зростають на сотні 
відсотків
 Про європейський бум на 
«зелений» водень свідчить 

хоча б ринкова капіталізація 
найбільших компаній, що пра-
цюють у цій сфері. «Так, ціни 
на акції 11 найбільших ком-
паній сектору, включаючи ка-
надську Ballard Power Systems 
із ринковою капіталізацією 
4,5 млрд доларів, британську 
ITM Power (2 млрд доларів) і 
норвезьку Nel (23,5 млрд нор-
везьких крон) за останній рік 
зросли в середньому більш ніж 
на 300%. За оцінками амери-
канського інвестбанку Cowen, 
корпоративна вартість назва-
них компаній у понад 20 разів 
перевищує очікувані обсяги 
продажів у 2022 році, — ствер-
джує Рєпкін і продовжує: — Я 
вірю, що Україна обов’язково 
стане невід’ємною і важли-
вою частиною цих процесів. 
Уже зрозуміло, що водень — 
перспективний напрям, який, 
подібно до сонячної або вітро-
вої енергетики, з роками буде 
отримувати все ширше розпов-
сюдження. Тут можна згадати 
про сонячні панелі, які спочат-
ку були дуже дорогою футурис-
тичною дивиною, а зараз зароб-
ляти на виробництві сонячної 
енергії у нас в країні може на-
віть звичайне домогосподарс-
тво».
 За словами експерта, потен-
ційні можливості нашої аль-
тернативної енергетики такі, 
що всього шість українських 
регіонів можуть забезпечити 
новим енергоносієм усю Євро-
пу. «Це Запорізька, Дніпропет-
ровська, Одеська, Миколаївсь-
ка, Херсонська та Львівська об-
ласті. Ми посідаємо друге місце 
в Європі після Великобританії 
за потенціалом вітроенерге-
тики, — каже Рєпкін. — Крім 
того, серйозним стимулом для 
інвесторів буде наше стратегіч-
не «водневе» партнерство з ЄС: 
тут можна розраховувати і на 
консультаційну підтримку — 
як європейських інститутів, 
так і українських відомств і на-
шої профільної асоціації».
 Таким чином, використову-
ючи існуючі енергетичні потуж-
ності і реалізовуючи нові ВДЕ-
проєкти із зарубіжними парт-
нерами, побудувавши нові схо-
вища і залучаючи можливості 
нашої газотранспортної систе-
ми, ми цілком можемо перевес-
ти нашу економіку на перспек-
тивні водневі «рейки».
 «Для України «зелений» во-
день може принести мільярди 
доларів інвестицій, десятки ти-
сяч робочих місць та стабільний 
приплив податків в українсь-
кий бюджет, — погоджується 
з ним експерт Річард Дейтц. — 
На геополітичному рівні пере-
творення України на експорте-
ра «зеленого» водню до Європи 
кардинально змінило б харак-
тер її стратегічного значення 
та партнерства з Європейським 
Союзом.
 Для того, щоб скористати-
ся цією можливістю, потрібні 
послідовні зусилля інвесторів 
та українського уряду. Бізнес 
готовий забезпечити бачення 
та капітал, але це матиме сенс 
лише за умови, що уряд розді-
лятиме цілі та підтримуватиме 
стратегію як сферу національ-
ного пріоритету». 
 Бізнес, за його словами, не 
потребує якихось подачок чи 
субсидій, але йому потрібні ста-
більні та передбачувані умови, 
в яких можна будувати це май-
бутнє. І при реалізації водневих 
проєктів ми не маємо права на-
ступати на ті самі граблі, на які 
ми стали під час «зеленої» рево-
люції в українській енергетиці. 
Популізм і рейдерські схеми — 
не той шлях, який може гаран-
тувати успіх Україні. ■

НОВА ЕНЕРГІЯ 

Сонце, вітер, водень… 
Україні пропонують розвивати виробництво «зеленого» водню — 
потенційні інвестиції можуть становити 20 млрд євро

■

Україна несподівано для себе опинилася у тренді нової енергетичної 
технології — водневої.

❙
❙
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Готують сюрприз для 
українських істориків
 Свій виступ Тетяна Таїрова-
Яковлева розпочала українсь-
кою мовою: «Хочу подякувати 
за запрошення, за те, що сьо-
годні мала можливість відві-
дати населені пункти Жуки 
та Диканьку, познайомитися 
з тими місцями, де працював 
Самійло Величко, де він писав 
легендарний твір, над яким я 
працювала останні 10 років. 
Трохи розповім про те, що 
ми робимо в Санкт-Петербур-
зі. Від часу створення в 2004 
році за моєї ініціативи Цент-
ру вивчення історії України 
при Санкт-Петербурзькому 
державному університеті зай-
маємося дослідженням та пуб-
лікацією джерел з історії Ук-
раїни, що містяться в архі-
вах Санкт-Петербурга й Моск-
ви, прекрасно розуміючи, що 
в нас зібрання цих документів 
більш повне й цікаве, аніж у 
самій Україні — так склалося 
історично з різних причин». 
 Наприклад, «Малоросійсь-
кий приказ», що створювався 
в Москві, а потім зберігався в 
Російському державному ар-
хіві давніх актів, являє собою 
унікальне зібрання джерел 
з історії Гетьманщини ХVІІІ 
століття. Це десятки тисяч до-
кументів! Лише деяку части-
ну їх (приблизно 20 відсотків) 
свого часу опублікував видат-
ний історик Микола Костома-
ров. Усі інші документи збері-
гаються в рукописному виг-
ляді, важко піддаються про-
читанню.
 «Через це виникла ідея зро-
бити їхню транслітерацію з імен-
ними й географічними покаж-
чиками, — продовжила свою 
розповідь професор, — і видати 
задля того, аби вченим прості-
ше було орієнтуватися в дуже 
складній системі розташуван-

ня документів, які зараз збері-
гаються у двох фондах — «Ма-
лоросійський приказ» і «Мало-
російські справи». Спершу ми 
видали їх у Москві, а потім за-
вдяки ініціативі київського ви-
давництва «Кліо» прийняли рі-
шення перевидати з перекладом 
вступних частин українською 
мовою. І от буквально два дні 
тому я вперше взяла до рук два 
томи, які побачили світ у видав-
ництві «Кліо». А третій том — 
це «Батуринський архів». Той 
самий знаменитий архів, який 
мені вдалося знайти в Санкт-
Петербурзі 2003 року, — доти 
вважалося, що він згорів 1708-

го. Насправді ж його вивіз князь 
Олександр Меншиков після руй-
нації Батурина. Після того, як 
Меншикова арештували, його 
архів із залишками гетьмансь-
кого потрапив до сховища Ака-
демії наук. Хочу звернути вашу 
увагу на те, що ніхто не ховав 
цього архіву через те, що там 
зібрані документи Івана Мазепи. 
Просто архівісти були впевнені, 
що вони всім добре відомі. А ос-
кільки мазепо знавців серед них 
не було, відповідно, вони прос-
то не могли оцінити той скарб, 
який зберігають. І коли я впер-
ше побачила залишки Бату-
ринського архіву, то очам своїм 
не повірила».
 За словами дослідниці, нині 
Центр вивчення історії Украї-
ни, який вона очолює, за під-
тримки Канадського інститу-
ту українських досліджень го-
тує четвертий том, який стане 

справжнім сюрпризом, сен-
сацією для українських істо-
риків. Річ у тім, що в другому 
описі зібрання «Малоросійсь-
кого приказу» існує близько 
60 книг з історії Гетьманщи-

ни, присвячених різним ро-
кам і подіям, які ще не опуб-
ліковані. Видати це унікаль-
не зібрання документів з іс-
торії України професор Тетяна 
Таїрова-Яковлева сподівається 
вже до кінця наступного року. 

Як росіянка повернула 
Україні «Літопис» у тому 
вигляді, яким його задумав 
автор
 «Я взагалі вважаю видан-
ня описів фондів дуже важ-
ливою річчю, — поділилася 
пані Тетяна. — Описи відкри-
вають колосальні можливості 
для тих, хто воліє знайти іс-
тину. Саме під час роботи над 
ними мені вдалося знайти єди-
ний лист запорозького писаря, 
адресований Самійлу Велич-
ку, який дав змогу встанови-
ти, що він справді був військо-
вим канцеляристом, до того ж 

прибічником Івана Мазепи, а 
не постраждав, як це вважало-
ся досі, через прихильність до 
Василя Кочубея, котрий зра-
див гетьмана. Цікаво, що ніде 
в рукопису «Літопису» Велич-
ко не називає гетьмана зрадни-
ком, а навпаки, зображує як 
героя. Це свідчить про те, що 
літописець не збирався дру-
кувати свій твір. І, можливо, 
саме через це й Кочубеї ніколи 
не оприлюднювали рукопису, 
прекрасно розуміючи, що цьо-
го робити не можна».
 З оригіналом легендарно-
го твору українського козаць-
ко-старшинського літопис-
ця історик уперше познайо-
милася десь 2008 року, наві-
давшись до відділу рукописів 
Російської національної біб-
ліотеки (колишньої Імпера-
торської книгозбірні). Згід-
но з її розповіддю, історія 
пам’ятки є драматичною. Сво-
го часу оригінал «Літопису» 
зберігався в бібліотеці непе-
ресічної особистості українсь-
кої історії Григорія Полетики 
в маєтку на Полтавщині. І це 
велике щастя, бо велика біб-
ліотека Полетики в Санкт-Пе-
тербурзі, як відомо, згоріла. 
Тобто Бог оберігав «Літопис» 
Самійла Величка. Нащадки 
Григорія Полетики продали 
безцінний твір колекціонеру, 
нумізмату, купцю Івану Лап-
тєву. Потім він потрапив на 
аукціон у Москві, де його при-

дбав знаменитий збирач руко-
писів, історик, публіцист Ми-
хайло Погодін, котрий і ввів 
«Літопис» у науковий обіг, 
повідомивши про нього видат-
ним науковцям Миколі Кос-
томарову, Михайлу Максимо-
вичу, Йосипу Бодянському та 
ін. У Погодіна рукопис купив 
імператор Микола ІІ і подару-
вав Імператорській публічній 
бібліотеці. Ось так визначний 
історичний твір українсько-
го літописця й опинився у від-
ділі рукописів Російської на-
ціональної бібліотеки.
 «Коли вперше взяла його 
до рук і переглянула, то була 
просто шокована, адже він аб-
солютно не відповідав відомій 
мені публікації, — пригадує 
Тетяна Таїрова-Яковлева. — 
Уже те знайомство з оригіна-
лом рукопису Самійла Велич-
ка переконало мене, що потріб-
но братися за нову публікацію. 
Так почала шукати союзників. 
2012 року наш Центр вивчен-
ня історії України уклав до-
говір з Інститутом історії Ук-
раїни НАНУ про спільне ви-
дання справжньої версії «Лі-
топису». Потім сталися відомі 
політичні події, і спільна робо-
та, на жаль, перервалася. По-
новити її вдалося тільки 2019-
го. Ми створили дві групи: 
одна працювала в Києві, дру-
га — у Санкт-Петербурзі».
 Як розказує пані Тетяна, 
робота над рукописом Самій-

ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ

Козаків у Москві 
перекладача

Уся документація за часів Івана Мазепи велася староукраїнською, 
свідчить відома російська дослідниця Гетьманщини 

Тетяна Таїрова-Яковлева

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Тріумфальне повернення Самійла Величка: дослідниця Українсь-
кого козацтва представила в Полтаві головну працю Самійла Ве-
личка, видану за оригіналом рукопису, а також свіжі видання з 
історіографії Гетьманщини.
У Полтавському краєзнавчому музеї відбулася зустріч із непере-
січною особистістю — мабуть, найвідомішою в нашій країні росій-
ською дослідницею та популяризаторкою історії України ХVI—ХVІІІ 
століть (водночас має низку публікацій, присвячених історії Біло-
русі й Литви, а ще — українській історії ХІХ—ХХ століть), докто-
ром історичних наук, професором кафедри історії народів країн 
СНД Інституту історії Санкт-Петербурзького державного універси-
тету Тетяною Таїровою-Яковлевою (окрім усього, вона ще й майс-
тер спорту з кінного спорту та стрільби). Пані Тетяна — ініціаторка 
створення при університеті Центру вивчення історії України, який 
сама ж і очолює. Спільно з Санкт-Петербурзьким iнститутом іс-
торії РАН та Канадським інститутом українських досліджень зга-
даний центр під її керівництвом втілив у життя проєкт із видання 
документів з архівних зібрань Санкт-Петербурга та Москви. Зокре-
ма, 2007 року вийшов друком перший випуск таких документів з 
архіву гетьмана Івана Мазепи. За цю роботу їй присвоєно почесне 
звання «Берегиня Українського козацтва». А 2008 року професор 
Тетяна Таїрова-Яковлева була удостоєна відзнаки президента Ук-
раїни «Орден княгині Ольги» ІІІ ступеня. Нагороду вручив їй осо-
бисто президент Віктор Ющенко. 
2014 року побачив світ другий випуск документів «Батуринский 
архив и другие документы по истории Украинского гетманства 
1690—1709 гг.», який містить як нововиявлені, так і вже відомі 
джерела, що з якихось причин не ввійшли до першого випуску. 
Багато її монографій уже добре відомі українському читачу. Поміж 
них — «Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради», «Гетьма-
ни України. Історії про славу, трагедії й мужність», «Повсякдення, 
дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини», «Коліївщина: 
великі ілюзії» тощо. До слова, свою кандидатську дисертацію на 
тему «Початковий етап Руїни: соціально-політичне становище та 
зовнішня політика України кінця 50-х років XVII століття» науко-
вець захищала 1994 року в Інституті історії України НАНУ в Києві. Її 
найвагомішою науковою працею є книга «Іван Мазепа». 2020 року 
знаний санкт-петербурзький історик спільно з Інститутом історії 
України НАНУ завдяки меценатам реалізувала проєкт воістину 
державної ваги з видання рукопису «Літопису» Самійла Величка, 
оригінал якого зберігається в Російській національній бібліотеці в 
місті на Неві. Відвідавши батьківщину найвидатнішого українсько-
го літописця, професор на Полтавщині презентувала як це видан-
ня, так і інші недавно видані в Україні томи, що містять упорядко-
вані нею описи фондів: «Малоросійський приказ», «Малоросійські 
справи» та «Батуринський архів».

Директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко (у центрі) представляє російського історика 
Тетяну Таїрову-Яковлеву, котра займається дослідженням та популяризацією історії України ХVI-ХVІІІ століть.

❙
❙

«Я вважаю, що Мазепинська доба створила основу 
Російської імперії ХVІІІ століття. Наприклад, та ж 
церковна реформа, освітня система були повністю 
запозичені в Україні»
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ла Величка не зводилася лише 
до транслітерації тексту. Було 
проведено й багато попутних 
досліджень. Зокрема, їй по-
щастило знайти 16 книг з осо-
бистої бібліотеки українсько-
го літописця, у яких містять-
ся його власноручні підписи: 
«Книги з бібліотеки канцеля-
риста Самійла Величка». Ок-
рім того, дослідниці вдало-
ся уточнити біографію авто-
ра першого систематичного 
викладу історії Української 
козацької держави. 

 При виданні «Літопису» 
в ХІХ столітті видавці не 
розібралися у структурі 
рукопису
 «Можливо, для багатьох 
буде не надто приємною ця но-
вина, але насправді немає точ-
них даних про те, що Самій-
ло Величко є уродженцем села 
Жуки, розташованого непо-
далік Полтави, — стверджує на-
уковиця. — Хоч цілком імовір-
но, що його пов’язувала з Пол-
тавщиною родинна історія. Точ-
но ж знаємо про те, що роботу 
над «Літописом» він розпочав 
раніше, аніж це завжди вважа-
лося, ще будучи канцеляристом 
Війська Запорозького, а саме 
— в 90-ті роки ХVІІ століття. 
У цей час Самійло Величко ро-
бить копії 262 документів з ге-
неральної канцелярії Війська 
Запорізького, використовую-
чи при цьому  дорогий голланд-
ський папір вражаючої якості. 
Згодом він потрапляє в росій-
ський полон, а робота над «Лі-
тописом» поновлюється тіль-
ки приблизно 1715 року. При-
чому першу частину літописець 
присвячує Богдану Хмельниць-
кому — закінчує її 1720 року 
саме в селі Жуки. І тоді ж ство-
рює третю частину, присвяче-
ну добі Івана Мазепи. Що ціка-
во? Закінчивши ці дві частини, 
Самійло Величко змінює кон-
цепцію пам’ятки, вирішивши 

написати так звану вінчальну 
частину, присвячену добі Пет-
ра Сагайдачного. Завжди вва-
жалося, що вона належить до 
більш раннього періоду. А все 
тому, що при виданні «Літопи-
су» в ХІХ столітті видавці не 
розібралися у структурі твору. 
Що й казати, вона дуже склад-
на, до того ж рукопис був роз-
сипаний. Зреш тою, збереглися 
підказки самого Величка. Існує 
нумерація аркушів усього руко-
пису, зроблена його рукою, яка 
підтверджує той факт, що час-

тина, присвячена Петру Сагай-
дачному, є початковою. Розпо-
чинає з епохи Петра Сагайдач-
ного Самійло Величко невипад-
ково. Він хотів показати, що не 
козаки зрадили Рiчі Посполи-
тій, а навпаки, Річ Посполита 
зрадила їх після того подвигу, 
який вони здійснили в Хотинсь-
кій війні 1620—1621 років».
 Дослідниці та її колегам-од-
нодумцям навіть удалося знай-
ти перші шість аркушів цієї по-
чаткової частини, що вважа-
лися безнадійно втраченими, і 
відновити її за єдиним, що є в 
наявності, київським списком 
«Літопису», який належить до 
60-х років ХVІІІ століття. Від-
так, згідно з уточненою версією, 
твір розпочинається із зобра-
ження доби Петра Сагайдачно-
го й закінчується змалюванням 
доби Івана Мазепи.

 

«Обіймаючи посаду канцеля-
риста, Самійло Величко був 
пунктуальною людиною, тож, 
окрім усього, робив скріпи, що 
з’єднували різні частини його 
рукопису. Таким чином, поми-
литися в тому, як він був побу-
дований, неможливо, — запев-
няє санкт-петербурзький істо-
рик. — Немає сумніву і в тому, 
що початкова частина була на-
писана пізніше. Автор завер-
шив її 1725 року в Диканьці, 
куди він перебрався з Жуків. 
А 1728 року, вже будучи хво-
рим, Самійло Величко працює 
над «Космографією». Іще ми 
знайшли документ 1729 року, 
який підтверджує, що на ту 
пору він був живим і проживав 
у Диканьці. Це дає нам підстави 
припустити, що найвірогідніше 
він помер і був похований саме 
в Диканьці. Як уже зазначала, 
заодно з біографією літописця 
вдалося відновити і його велич-
ний замисел. Отож тепер має-
мо «Літопис» Самійла Величка 
саме в тому вигляді, яким заду-
мав його сам автор».

Аналіз пилку з краплі воску 
зі свічки Самійла Величка 
підтвердив той факт, що 
«Літопис» написаний на 
Полтавщині
 У Центрі вивчення історії 
України провели й дуже деталь-
не дослідження всіх філіграней 
рукопису, і навіть таке цікаве, 

як аналіз пилку з краплі вос-
ку зі свічки Самійла Величка, 
що стекла на папір. Так от, цей 
аналіз підтвердив той факт, що 
рукопис був створений на Пол-
тавщині. А дослідження чорни-
ла зайвий раз підтвердило, що 
твір належить до кінця ХVІІ — 
початку ХVІІІ століття.
 «Насправді це лише перший 
етап, — резюмує Тетяна Таїро-
ва-Яковлева. — І от тепер роз-
починається другий — етап вив-
чення тексту, наукових дослід-
жень на його основі. До речі, оті 
262 копії документів, які зро-
бив Самійло Величко, відкри-
вають можливість реконструк-
ції втраченого гетьманського 
архіву. Це також цікава робо-
та, яку хочемо здійснити спіль-
но. І, звичайно, для мене як до-
слідниці історії Гетьманщини 
це те, що сподіваюся використа-

ти у своїх наступних роботах».
 Далі зустріч відбувалася у 
форматі «запитання-відповідь». 
Архієпископ Полтавський і Кре-
менчуцький Федір поставив за-
питання лінгвістичного харак-
теру: якою мовою писав свій твір 
Самійло Величко, чи дотриму-
вався якогось стилю? «Це ста-
роукраїнська мова, якою послу-
говувалися канцеляристи Іва-
на Мазепи, котрі писали всю 
документацію (Величко нази-
ває її козацькою мовою), — по-
яснила пані Тетяна. — Цікаво, 
що вони не вдавалися до росій-
ської, а в такому ж вигляді над-
силали документи до Москви. 
А там їх перекладали, перш 
ніж дати царю. Хоч загалом 
мова «Літопису» дуже склад-
на: півслова може бути написа-
но кирилицею, а півслова — ла-
тиницею. Така собі мішанина. 
Самійло Величко був освіченою 
людиною — закінчив Києво-Мо-
гилянську колегію, знав польсь-
ку, латинську, німецьку мови, і 
часто це йому шкодило. Хочу до-
дати, що у виданні «Літопису» 
ХІХ століття всі цитати Велич-
ка, наведені в оригіналі польсь-
кою чи латинською мовою, пе-
рекладені на російську без будь-
яких виносок».
 Дуже цікавим було запитан-
ня відомого політолога, публі-
циста Андрія Окари, котрий 
є частим гостем Полтави: «Ви 
розпочали в науці дуже склад-
ну тему стосовно того, чим є за 
своєю структурою Російська ім-
перія. Сам імперський дискурс 
породжений тим, що Російська 
імперія народилася не з Мос-
ковського царства, а стала пев-
ним синтезом Гетьманщини й 
Московського царства. Ваша 
друга книга про гетьмана Іва-
на Мазепу — фактично про те, 
як він став одним із засновників 
Російської імперії. Як гадаєте, 
якою мірою Російська імперія 
може вважатися проєктом ук-
раїнської шляхти, еліти і як із 
цим жити далі?»

«Мазепинська доба створила 
основу Російської імперії 
ХVІІІ століття»
 «Я вважаю, що Мазепинська 
доба створила основу Російської 
імперії ХVІІІ століття. Напри-
клад, та ж церковна реформа, ос-
вітня система були повністю за-
позичені в Україні, — зазначи-
ла історик. — Хочу сказати, що, 
на щастя, ставлення до гетьма-
на Івана Мазепи в Росії дещо змі-
нюється. Зовсім недавно пере-
глядала російські «Вікіпедію», 
сайти й була здивована: ніде не 
знайшла жодного слова про зра-
ду, натомість ідеться про пере-
хід Івана Мазепи на бік шведів. 
Для мене це як бальзам на душу. 
Очевидно, недаремно я мала ба-
гато неприємностей після видан-
ня книги про Івана Мазепу (серія 
«ЖЗЛ»). Поступово в умах відбу-

ваються зміни, особливо це сто-
сується професійних істориків».
 Поміж інших запитань, ад-
ресованих санкт-петербурзь-
кій гості, було й таке: з огляду 
на те, що «Літопис» вважаєть-
ся бароковим твором, наскіль-
ки об’єктивним є Самійло Ве-
личко в зображенні тогочасних 
подій та оцінці того, свідком 
чого він став. «Це наративне 
джерело. І в ньому присутня 
певна суб’єктивність, — конс-
татувала науковець. — Скажі-
мо, ми відзначаємо суб’єктивне 
ставлення автора до історичних 
постатей: як до Василя Кочубея 
(він йому симпатизував), так 
і до Івана Мазепи, котрий дов-
гі роки був його начальником 
(а начальників мало хто лю-
бить). Так само і ставлення Ве-
личка до інших гетьманів бага-
то в чому суб’єктивне. Але та 
кількість джерел, яку він ви-
користав, створює об’єктивну 
картину того часу, в будь-яко-
му разі дає нам уявлення про 
менталітет козацької старшини 
середньої ланки. Зов сім недав-
но я видала книгу про Коліїв-
щину, і для мене стало непри-
ємним відкриттям, що для Лі-
вобережної Гетьманщини 60-х 
років ХVIII століття правий бе-
рег уже був чужою, польською, 
територією. Відтак Самійло Ве-
личко — останній автор, для 
якого Гетьманщина іще не роз-
ділена на два береги».
 Виступаючи під час зустрічі, 
що стала справжньою подією, 
представник Інституту історії 
України НАНУ Андрій Бовги-
ря, зокрема, сказав: «У кожно-
го народу є наратив, створений 
у героїчну епоху. Ці твори ста-
ють містком між минулим і сьо-
годенням, продовжують живити 
державотворчу ідею, коли сама 
дер жава зникає. Для українців 
такою епохою була Гетьманщи-
на, а таким твором — «Літопис» 
Самійла Величка. Цей текст про-
довжує жити й нині, свідченням 
чого є велика цікавість до ньо-
го, підтримка меценатів». Що 
ж до видань описів фондів «Ма-
лоросійського приказу», «Мало-
російських справ», то вони, за 
словами українського історика, 
без перебільшення, розділили 
історіографію Гетьманщини на 
«до» й «після». А очільниця ви-
давництва «Кліо» Віра Соловйо-
ва зізналася, що дуже щаслива у 
своїй видавничій долі, оскільки 
може опертися на автора такого 
рівня, як Тетяна Таїрова-Яков-
лева, і подякувала науковцю за 
її подвижницьку працю. Своє 
слово сказали й меценати Анд-
рій Мельник та Андрій Гурнік, 
котрі долучилися до видання 
«Літопису» та організації зус-
трічі. Насамкінець книги з до-
робку Тетяни Таїрової-Яковле-
вої передали до провідних му-
зеїв, бібліотек області, а також 
до архіву. ■

Тетяна Таїрова-Яковлева підписує книги зі свого доробку.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙

ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ

без
не розуміли

■

У дев’ятому за рахунком найбільш повному академічному виданні «Літопису» Самійла Величка врахували 
всі недоліки попередніх видань.

❙
❙

На щастя, ставлення до гетьмана Івана Мазепи 
в Росії дещо змінюється. Зовсім недавно 
переглядала російські «Вікіпедію», сайти й була 
здивована: ніде не знайшла жодного слова про 
зраду, натомість ідеться про перехід Івана Мазепи 
на бік шведів. Для мене це як бальзам на душу. 
Очевидно, недаремно я мала багато неприємностей 
після видання книги про Івана Мазепу.



Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, 
кандидат технічних наук 
Київ 

 Продовжувач справи Сталіна, Путін, узявся за іс-
торію. В його статті про єдиний російсько-український 
народ є лише пропагандистське базікання, виклад ідео-
логії «русского міра», нема наукових доказів (історія, 
етногенез). Серйозні дослідники, перш ніж щось пи-
сати, знайомляться з літературою. Але «Путин не чи-
татель, Путин писатель». Пошук спільного в українців 
і росіян він почав із часів Давньої Русі; щось спільне 
є справді, але його мало. Безумовно, ми різні наро-
ди; близнюки з однієї колиски — химера російської 
(царської та радянської) історіографії. 
 Етногенез ішов ще до створення держави Київсь-
ка Русь. Поляни, деревляни, білі хорвати, волиняни, ті-
верці, більшість сіверян стали основою формування 
української народності. О. Шахматов: «Безсумнівно, 
що поляни, деревляни і навіть сіверяни — це пред-
ки сучасних українців» («Рецензия на «Укр. граммати-
ку» А.Крымского», «Roczn. Slaw.», 1909). Д. Зеленін: 
«Дуліби, бужани, тіверці та уличі були дуже близькі за 
своєю мовою, за всією своєю культурою до давньо-
київських племен — полян, деревлян і сіверян — ра-
зом із якими вони і склали потім українську народ-
ність» (Сб. «Советская этнография», т. V, М-Л, 1941).
 Московська (нині російська) народність створю-
валася в міжріччі Волги та Оки на основі угро-фінсь-
ких племен (меря, мурома, весь, мордва, череміси, 
вотяки, пермь). Весь басейн середньої Волги був угро-
фінським, про що свідчить топоніміка; Нестор згадує 
Ростов як поселення мерян. До етногенезу долучили-
ся слов’янські племена кривнічів і в’ятичів, звичаї та мо-
раль яких негативно оцінив Нестор. У часи монголо-та-
тарської та московської єдності в московiтів з’явилася 
татарська домішка. В. Ключевський: «Великорусь-
ке плем’я вийшло не з розвитку цих старих обласних 
[середнє Подніпров’я] особливостей, а було справою 
нових різнобічних впливів... У краю, який лежав поза 
старою корінною Руссю та в ХІІ ст. був більш інород-
чеським, аніж руським краєм («Исторические портре-
ты», М, 1990). Історик вказав і на «участь фінського 
племені в утвердженні антропологічного типу вели-
короса». Директор Інституту генетики РАН М. Янов-
ський про сучасних росіян: «У деяких регіонах част-
ка фінських генів, без сумніву, перевищує частку генів 
слов’янських».
 Європейську північ нинішньої Росії (республі-
канські Новгород, Псков) населяли новгородські сло-
вени, частина радомичів і в’ятичів; наука підтверди-
ла, що вони прийшли із Заходу (південнобалтійське 
Помор’я). Менталітет їхній відрізнявся від московсь-
ко-татарського (поклоніння хану, царю-батюшці), був 
близьким до київського (віче, вольності, кияни зміщу-
вали та ставили князів). Саме тому Іван ІV, що не жа-
лував навіть своїх угро-фінсько-татарських підданих, і 
влаштував геноцид «чужих» для нього словен. 
 Отже, походження різне. Разючу відмінність мен-
тальностей українців і росіян зафіксував М. Костомаров 
(«Две русские народности», Собр. соч., СПб, 1903).  
 Путін спекулює на назві народу та країни: всі ми 
«русские». Справді, майбутні українці, їхні землі на-
зивалися «руськими», але справа не в них: росіяни та 
Росія не були «руськими», московіти безпідставно при-
власнили цю назву.
 Спочатку назву «Русь» мали київська, переяс-
лавська, сіверська землі. Ще Нестор писав: «Поляни, 
яже нині зовомая Русь». Історик В. Мавродін («Про-
исхождение русского народа», Л.,1978) писав: «У 
Новгородськім літописі Новгород та його землі чітко 
протиставляються «Русі» — Півдню, Києву, а кияни 
— населенню Новгородської землі — словенам... Для 

суздальського літописця (Лаврентьєвський) «Русь» — 
Південь, Подніпров’я, Київ, а він сам — житель землі 
Суздальської». Те саме свідчить М. Костомаров: «Ки-
янин, волинець, червонорус були руські за своєю міс-
цевістю, за особливостями свого народного громадсь-
кого та домашнього побуту, за вдачою та звичаями...
Східний слов’янин був не руський, а тверитянин, суз-
далець, москвич». Підтверджує О. Пипін: «Із початком 
державного життя, у ІХ ст., земля полян та її столиця 
Київ посіли пануюче місце серед племен і зберігали 
це положення до середини ХІІ ст. Саме цей південний 
союз княжеств із Києвом на чолі в ті віки й мав спе-
цифічну назву Русь, яка в ХІ ст. поширилася на Волинь 
і Галичину, але ще не переходила ні в Новгород, ні до 
білорусів, ні на північний схід» («История славянских 
литератур», т.1, СПб, 1879). Московська Русь — понят-
тя пізнє.
 До ХV ст. московіти не знали, що вони «русские», 
жили у Джучієвому улусі Золотої Орди, поклонялися 
хану, потім помінялися головними ролями з татара-
ми. М.Трубецькой (філософ, євроазієць) писав (1927): 
«Скинення татарського іга звелося до заміни хана на 
православного царя та перенесення ханської ставки до 
Москви». Тільки наприкінці ХV ст. московський князь 
Іван ІІІ додав до свого титулу «і всея Русі». Відтоді й 
пішло — «русские». М. Костомаров констатував: «У 
південноруського народу його прізвисько було нібито 
вкрадено». Росія для всього світу була Московією аж 
до Петра І, він перейменував її на Російську імперію.
 Що ж спільного в українців і росіян? До кінця ХІІ 
ст. майбутня Московія (Залісся) була колонією Києва, 
одержала від нього християнство та писемну мову. Че-
рез віки Україна стала колонією Росії, одержала забо-
рону на українську мову та українську церкву.
 В. Путін, за прикладом Сталіна, робить свій внесок у 
мовознавство: «І в західних, і в східних «русских» зем-
лях говорили однією мовою». Це або незнання предме-
та, або брехня. В Києві функціонували розмовна русь-
ка мова та писемна (давньоболгарська, словенська, 
церковнослов’янська), запропонована Кирилом і Ме-
фодієм для всіх слов’ян; обидві впроваджувалися в за-
ліській колонії. Спільною для українців і московітів була 
писемна мова, давньоболгарська; нині вона вживаєть-
ся церквою. У Заліссі, що не було ще ні Росією, ні Мос-
ковією, розмовляли переважно угро-фінськими діалек-
тами. Згодом сформувалася російська мова на основі 
писемної давньоболгарської, у ній до 50% давньобол-
гарської лексики (академік АН СРСР І РРФСР Л. Щер-
ба), в українській і білоруській — незрівнянно менше. 
 «І росіяни, і українці, і білоруси — спадкоємці Дав-
ньої Русі», — пише Путін. Треба уточнити: українці — 
спадкоємці Київської Русі (ІХ–ХІІ ст.), а росіяни — Мос-
ковської Русі (кінець ХV ст.) і держави Івана Грозного.
 Путін через незнання тлумачить назву «Україна» як 
«окраїна». Насправді «україна» — це викраяна, виз-
начена територія, країна. Перша згадка про Україну в 
літописі датується 1187 р.; за померлим переяславсь-
ким князем Володимиром Глібовичем «Украіна много 
постона». Окраїною якоїсь держави Русь-Україна тоді 
бути не могла. Польща була набором дрібних князівств, 
а Росії, навіть Московії, ще не існувало, Суздаль та Во-
лодимир були васалами Києва, його окраїною.
 Путін зачепив ще одну назву — «русини». Так на-
зивалися жителі Київської Русі, це є в угодах із Візан-

тією князя Олега (911), князя Ігоря (945), є і в «Русь-
кій Правді». Після того як назву «руські» загарбали 
московіти, з’являється самоназва «українці», вони не 
хотіли, щоб їх плутали з росіянами. У Західній Україні 
ця назва зберігалася довго. І. Франко у 1914 р. писав: 
«Я єсмь русин»; трохи пізніше: «Ми маємо навчити-
ся відчувати себе українцями». С. Бандера в метриці 
був записаний як русин. Сепаратистське неорусинство, 
виплекане Росією, в Галичині зникло, нині його прояви, 
які роздмухує Москва, жевріють на Закарпатті. (Під час 
Першої світової війни Австро-Угорщина справді інтер-
нувала «москвофілів» у табори, та кагебісту краще 
було б проаналізувати, чому Росія стала батьківщиною 
ГУЛАГу). Сепартизм ідеологів русинства інспіровано 
Росією та Угорщиною. Ще у 1876 р. у додатках до Ем-
ського указу було рішення Олександра ІІ: «Підтримати 
галицьку, ворожу до українофільського напрямку, газе-
ту «Слово», призначивши їй хоча б невелику, але пос-
тійну субсидію (1000 руб із сум ІІІ жанд. упр.)». 
 У боротьбі з Польщею Б. Хмельницький боро-
нив українців, руське православне населення. Саме 
православ’я спричинило помилку гетьмана при ви борі 
сюзерена — рішення йти «під руку» московського 
царя. У Переяславських угодах була обумовлена авто-
номія, збереження вольностей. Все це було знехтува-
но Росією, не те що вольності, мова, самоідентифікація 
українців підпали під заборону. Фінляндія та Польща 
зберегли якісь залишки автономії — добре, якщо тебе 
не вважають «рідним братом». 
 Т. Шевченко негативно сприймав наслідки Пе-
реяслава. «Москалики, що заздріли, то все одчухра-
ли...Отак-то, Богдане! Занапастив єси вбогу сироту 
Украйну». «Ляхи були — усе взяли, кров повипива-
ли!.. А москалі і світ Божий в пута закували». І ще про 
«возз’єднання»: «Як запродав гетьман у ярмо христи-
ян». А от як Кобзар оцінив зрадництво тієї старшини, 
що забула про Україну, служила Росії за привілеї: «Ки-
рило з старшиною пудром осипались і цариці, мов со-
баки, патинки лизали». Підтримуючи думку Путіна, що 
не можна ділити спадщину Шевченка та Гоголя, закли-
каємо його забезпечити видання, читання на ТБ заци-
тованих творів.
 У роки громадянської війни в Україну вторглися 
російські війська — білі та червоні, вони намагалися 
повернути Україну «в лоно» Росії під різними вивіска-
ми. Російським більшовикам це вдалося.
 Путін зауважує: «Німеччині й Австро-Угорщині пот-
рібні були український хліб та сировина». Росії потрібно 
було те саме. На конференції залізничників 16.4.1919 
Ленін заявив: «Із завоюванням України наша сила міц-
ніє. На Україні величезні надлишки хліба. Можна взяти 
100 млн пудів». У жовтні 1921 р. Ленін підписав поста-
нову про вивіз 57 млн пудів хліба з УСРР. Це виклика-
ло в Україні голод 1921-23 рр.
 Путін згадує: «На початку 1918 р. була проголо-
шена Донецько-Криворізька радянська республіка, 
яка звернулася до Москви з питанням про входження 
в радянську Росію. Отримали відмову». Росії потрібна 
була не частина, а вся Україна. Сьогодні Росія це пов-
торює один в один із «ДНР» і «ЛНР» як фарс, крива-
вий фарс.
 Путін заперечив Голодомор початку 30-х років як 
геноцид українського народу, бо і в інших місцях та-
кож був голод. Але з інших регіонів можна було виїха-

ти, врятуватися, а Україна була оточена військами, за-
блоковані залізничні станції. Окрім нищення селянства, 
в ті ж часи було винищено українську інтелігенцію, було 
припинено «коренізацію». Це була превентивна акція 
російського більшовизму, Сталін боявся «втратити Ук-
раїну».
 Путін пише: «Польський уряд розгорнув актив-
ну політику переселення, намагаючись змінити етніч-
ний склад у «східних кресах». Росія робила те саме у 
ще більших масштабах. Ще «матушка Катерина» де-
портувала запорожців на Кубань, стравивши їх із ади-
гейцями. На їхніх землях вона поселила росіян, німців, 
сербів. Микола І надав пільги російським купцям, що 
переселялися до Києва. Київські міщани відреагували: 
«Перелізуть до нас сміло, тут артіль їх завелась. Пос-
тавають всі панами, хоч і в патлах, з бородою, та тут 
буде головою. Прогуляли права наші — москаль буде 
панувать» («Киевская Старина, У, К,1882). Ще не було 
ОУН, впливу США, НАТО, а тут така нелюбов до пред-
ставників «єдиного народу». Козьма Прутков розкрив 
механізм російської етнополітики: «Если продуемся, в 
карты играя, поедем на Волынь для обрусения края».
 Політика «перемішуй і володарюй» досягла апо-
гею за російських більшовиків. Кількість росіян в Ук-
раїні становила у 1926 р. — 9,2%, а в 1989 р. — 22,1%. 
У Львові в 1921 р. було 0,2% росіян, у 1959-му — 27%. 
У виморені голодом райони України переселяли росіян. 
Російські більшовики депортували корінні народи: із 
Західної України в 1939-40 рр. було вивезено близько 
15% населення; депортації зазнали народи Прибалти-
ки. Після Другої світової війни з рідних земель злочин-
но було депортовано 11 малих народів. Чверть крим-
ських татар було виморено в дорозі. Такими методами 
йшла підготовка «життєвого простору» для росіян за 
нацистським зразком. Після «зачистки» Криму його 
заселили росіянами. У післясталінські часи українсь-
ку молодь посилали на цілину, заманювали в інші ре-
гіони; на Донбас планово переселяли росіян. Створені 
зазделегідь острови «русского міра» відіграли свою 
роль у Криму і на Донбасі.
 Путін (із посиланням на Собчака) пропонує «муд-
ре» рішення територіальних питань колишніх союз-
них республік. Вони «повинні повернутися в ті кордо-
ни, у яких вони ввійшли до складу Союзу». А як бути з 
надбанням СРСР? Передати Росії чи, може, повернути 
попереднім власникам? У другому варіанті Росія му-
сить віддати Фінляндії загарбані землі, Кенігсберзь-
ку волость — Німеччині, Курили, Південний Сахалін 
— Японії. Україна має одержати Таганрог: у його ок-
рузі було 71,5% (1926) українського населення, але він 
був прихоплений Росією у 1924 р. Путін, звичайно, на-
полягатиме на першому варіанті.
 Путін звинувачує: «Західні країни напряму втруча-
ються у внутрішні справи України». А хіба це вони за-
хопили Крим, частину Донбасу? А хіба їхні неонацисти 
там воюють проти нас? Путін бреше, «що росіян в Ук-
раїні примушують не лише відректися від своїх коренів, 
від поколінь предків, а й повірити, що Росія — їхній во-
рог». Ніхто не примушує росіян від чогось відрікатися, 
а наш «великий друг» Росія стріляє у наших громадян, 
у тому числі й росіян.
 Закінчує Путін своєю ідеєю фікс: «Адже ми — 
один народ». Абсурдність її доведено вище.
 Росія, що вбиває українців, є «анти-Україною». ■

ПОЛІТПАРНАС

Одні й ті самі
Сергій ЗАВАЛКО

Одні й ті самі погляди навкруг.
Отак проходять місяці і тижні.
Все важче розібратись, хто тут друг,
Бо дружба відцвітає, наче вишні.

Одні й ті самі ранки й вечори,
Одні й ті самі верби і тополі,
А люди лиш до певної пори
Лишаються людьми. І мимоволі

Хтось когось зрадив. Хтось десь прогадав.
У когось рани робляться все більші.
Хтось все-таки не встояв, як Адам.
Комусь у всьому заважають інші.

А у людини доля лиш одна,
Не треба з нею бавитися грізно.
Лиш той, хто сам пізнав себе до дна,
Змінитись може, поки ще не пізно.

■

Українська природа надихала не лише наш народ на написання чудових пісень, художніх творів, картин. Ось і композитор Петро Чайковський, 
захоплений нашими краєвидами, часто навідував садибу фон Мекків у Браїлові, що на Вінниччині, де написав оперу «Орлеанська діва» та 
кілька романсів. Митця пов’язували з господинею маєтку листування (за взаємною домовленістю, адресанти не зустрілися жодного разу) та 
щира приязнь. А для нас палац-садиба фон Мекків — це туристичний об’єкт, який вабить чудовим архітектурним ансамблем та прекрасним 
парком довкола.

ТАКІ СУСІДИ

Товариш Путін, ви «большой учьоний»
Росія, що вбиває українців, є «анти-Україною»

■
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Аварія автобуса в Хорватії: 10 загиблих, 
понад 40 травмованих 
 Унаслідок аварії рейсового автобуса з косовськими но-
мерами, який їхав із Німеччини до Косова, десять людей за-
гинули, 44 шпиталізовані. Сталася ДТП біля міста Славонсь-
кий Брод у Хорватії. Як повідомив директор служби цивіль-
ного захисту Хорватії Дамир Трут, загинули дев’ять пасажи-
рів і один із водіїв. Загалом в автобусі було 69 людей разом 
із двома водіями. Серед шпиталізованих восьмеро осіб пе-
ребувають у тяжкому стані. Про громадянство загиблих і по-
терпілих наразі не повідомляли. Як розповiв журналістам 
начальник транспортної поліції в Славонському Броді Фра-
ньо Ґалич, повідомлення про те, що автобус злетів із доро-
ги на одній із головних транспортних магістралей країни A3, 
надійшло о 6.20 ранку. Це автобус регулярного маршруту 
Франкфурт — Приштина, додав він. Триває розслідування, 
хоча вже зараз домінуючою є версія, що водій автобуса за-
снув за кермом.  

Влада РФ включила видання The Insider в 
список «іноагентів»
 Мін’юст Росії включив онлайн-видання The Insider до 
реєстру ЗМІ-іноземних агентів. У цей же день список попов-
нили імена ще п’яти опозиційних російських журналістів. Ви-
дання The Insider спеціалізується на журналістських розслі-
дуваннях. Воно брало участь у розслідуванні отруєння полі-
тика Олексія Навального в 2020 році. Результати цього роз-
слідування виявили, що до замаху на Навального причетна 
група співробітників ФСБ. Пізніше журналісти повідомили, 
що оперативники ФСБ причетні до отруєнь інших осіб. The 
Insider також брало участь у викритті агентів ФСБ, причетних 
до отруєння в Англії родини Скрипалів, та осіб, причетних до 
збиття над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17. 
 У виданні The Insider заявили, що редакція продовжить 
роботу, незважаючи на статус «іноагента». «У зв’язку з вне-
сенням The Insider в список Мін’юсту РФ повідомляємо, що 
редакція продовжує працювати в колишньому складі і збе-
реже редакційну політику. Ми і далі продовжимо знайоми-
ти наших читачів з суспільно-важливою інформацією в пов-
ному обсязі й без цензури», — йдеться на сайті видання.

Бельгію знову накрила негода 
 На півдні Бельгії негода знову вразила райони, що по-
над тиждень тому потерпали від руйнівного паводку. Потуж-
ні зливи знову спричинили затоплення у понад десяти насе-
лених пунктах на березі річки Маас. За даними інформаген-
ції Belga News Agency, у місті Дінан у провінції Намюр, за 90 
кілометрів на південний схід від Брюсселя, змиті потоками 
води автомобілі заблокували залізничний переїзд. У місті 
Намюр цієї ж провінції через негоду евакуйовані мешканці 
кількох будинків. У соцмережах поширювали відео, на яких 
потужні потоки води змивали машини, вивертали бруківку, 
тягнули за собою асфальтові плити. У провінції Валлонський 
Брабант були зафіксовані зсуви. Станом на ранок 25 липня 
інформації про жертви і постраждалих iще не було.

Зухвала крадіжка в центрі Москви
 У центрі Москви невідомі зловмисники викрали 475 мет-
рів кабелю зв’язку міністерства оборони, повідомила аген-
ція «Інтерфакс». Відсутність телефонного кабелю, що вико-
ристовується міністерством, виявили техніки, коли надійшов 
екстрений сигнал про проблеми зв’язку. «Технічний праців-
ник однієї з військових частин повідомив поліції, що на набе-
режній Пречистенки в Москві в комунікаційному шляхопро-
воді в районі каналізаційної системи відсутній комунікацій-
ний кабель загальною довжиною 475 метрів» — повідомив 
співробітник міністерства. Ділянку, де викрали кабель, пе-
ревірили технічні служби. Вона розташована неподалік від 
Фрунзенської набережної, де є штаб-квартира міністерства 
оборони Росії. 

Американських жінок призовуть 
на військову службу
 Незабаром усім американкам у віці 18-25 років дове-
деться зареєструватися для можливого обов’язкового при-
зову на військову службу. Сенатський комітет збройних сил 
уже ухвалив відповідний закон. Примусовий призов було 
запроваджено в США вперше під час Громадянської війни 
1861-1865 років, коли в обох сторін не вистачало доброволь-
ців, щоб продовжувати воювати. Також військовозобов’язані 
брали участь у Першій та Другій світових війнах, Корейській 
війні та війні у В’єтнамі. Після негативного досвіду останньої 
та несхвалення її в американському суспільстві, у 1973 році 
було вирішено, що американців не змушуватимуть призива-
тися до армії. Проте чоловіки віком 18-25 років, включаючи 
іммігрантів, які проживають у США, повинні зареєструвати-
ся на випадок відновлення призову. Кількість жінок в аме-
риканських збройних силах продовжує зростати, але, на-
разі, винятково на добровільній основі. За останніми наяв-
ними даними, жінки становлять 14,4% солдатів, що діють 
на службі, і 17,9% солдатів запасу та Національної гвар-
дії. З 2016 року збройні сили США більше не мають жодних 
функцій, які були б зарезервовані винятково для чоловіків. 
Була ідея, яку просували демократи, що жінки також повинні 
реєструватися для призову. Однак ідея впала через спротив 
республіканців. Зараз, після приходу до влади демократів, 
схоже, ця ідея повертається. Можливо також, що якщо Кон-
грес відмовить реєструвати жінок для призову на військову 
службу, адміністрація Байдена буде змушена це робити че-
рез суди. Наразі такий обов’язок поширюється лише на чо-
ловіків.

■Ігор ВІТОВИЧ

Поки ситуація з пандемією 
в Росії виходить з-під конт-
ролю, Кремль грає з дезін-
формацією та пропагандою, 
спрямованою на Захід. Про 
це заявив речник міністра-
координатора спецслужб 
Польщі Станіслав Жарин. 
За словами Жарина, майже 
весь російський державний 
апарат — включаючи дипло-
матію, спецслужби та полі-
тичну еліту Кремля — сьо-
годні дуже активно задіяний 
в інформаційно-пропаган-
дистській  діяльності.

Головне — зробити 
вигляд, що здатні 
допомогти іншим 
 Станіслав Жарин нага-
дав, що з початку пандемії 
кількість хворих у Росії 
перевищила 6 мільйонів, 
а щоденна кількість зара-
жень коронавірусом ос-
таннім часом перевищує 
20 тисяч, приблизно 800 
пацієнтів помирає. «Слід 
припустити, що ці цифри 
суттєво занижені. Російсь-
ка пропаганда значно об-
межує інформацію щодо 
реального масштабу про-
блем, пов’язаних iз пан-
демією», — оцінив Жарин. 
Натомість, на його дум-
ку, Кремль охоче зосеред-
жується на пропагандист-
ській діяльності та демонс-
трує, що не тільки добре 
справляється з пандемією, 
але навіть те, що Росія здат-
на допомогти іншим у цій 
боротьбі. Одначе довіри іно-
земних клієнтів Кремлю за-
воювати так і не вдалося. 
«Інші країни, зацікавлені 
в російських вакцинах, 
розривають контракти, ба-
чачи проблеми з доставкою 
або переконуючись у тому, 
що російські препарати не-
надійні», — пояснив він. 
Наприклад, російська про-
паганда в Південній Аме-
риці зазнала повного фіас-
ко, де Кремль повідомив 
про величезні замовлен-
ня, але декілька угод були 
зірвані, наголосив Жарин. 
Він додав, що, «незважаю-
чи на напружені зусилля», 
Росія не змогла перекона-
ти німецьку адміністра-
цію до вакцинної співпра-
ці. Кремль розраховував 
на отримання дозволу на 
виробництво вакцин у Ні-
меччині, але країна відмо-
вилася це робити. Росія та-
кож не здійснила ефектив-
ного тиску на Європейське 
агентство з лікарських за-
собів щодо реєстрації росій-
ської вакцини в ЄС. Наразі 
агентство не погодилось, ос-
кільки експерти ЄС покла-
дались на надійні медич-
ні дані, що вказують на 
серйозні загрози від росій-
ської вакцини.
 «Якби російська елі-
та в Кремлі надавала та-
кої ж важливості боротьбі з 
COVID-19, як атакам на За-
хід і поширенню пропаган-
ди, в Росії епідемія була би 
вже давно позаду. Однак, на 
жаль, через неефективність 
російських еліт звичайні 
люди і далі будуть помира-
ти», — прогнозує Жарин.
 Усе сказане можна про-
ілюструвати на прикладі 
Санкт-Петербурга, друго-
го за кількістю населення 
міста Росії і третього за за-
хворюваністю на штам ко-
ронавірусу «Дельта». Пан-
демія пандемією, але в місті 

на Неві влітку цього року 
провели щонайменше три 
масштабні ідеологічно-про-
пагандистські заходи. 2-5 
червня в північній столи-
ці Росії  відбувся Петербур-
зький економічний форум, 
який проходить щорічно 
під патронатом президен-
та Росії Володимира Путі-
на. Безліч масових заходів 
у рамках форуму відбува-
лася без будь-яких захис-
них обмежень.
 Також у Петербурзі з 
11 червня до початку лип-
ня 2021 відбувалися матчі 
чемпіонату Європи з футбо-
лу. Це чергова для російсь-
кої влади пропагандистська 
акція, яка не мала бути за-
тьмарена будь-якими пан-
демічними обмеженнями. 
Невідомо, скільки випадків 
зараження мешканцям міс-
та додало безконтрольне пе-
ребування вболівальників 
на стадіоні без жодних за-
хисних заходів, але у Фін-
ляндії нарахували десятки 
випадків нових заражень 
штамом «Дельта» після по-
вернення фінських уболі-
вальників iз Санкт-Петер-
бурга, де вони підтримува-
ли свою збірну. 

Гра м’язами на тлі 
пандемії 
 І остання подія з пів-
нічної столиці Росії. У не-
ділю, 25 липня, в Росії 
відзначали день Військо-
во-морських сил (ВМФ), 
центральні заходи якого 
традиційно, за час пере-
бування Путіна при владі, 
відбуваються в Санкт-Пе-
тербурзі як рідному місті 
ВВП та в сусідньому Крон-
штадті. Путін щороку «ос-
вячує» своєю присутніс-
тю ці урочистості. Певне, 
уявляючи себе сучасним 
Петром І, він демонструє 
російському народу та сві-
ту зростаючу потугу росій-
ського флоту. 
 У зв’язку з несприятли-
вою епідеміологічною об-
становкою головний сані-
тарний лікар міста Наталія 
Башкетова постанови-
ла провести парад без гля-
дачів. Вона пояснила, що 
велике скупчення людей 
пов’язане з високими ри-
зиками поширення вірусу, 
і попросила жителів Санкт-
Петербурга і туристів по-
ставитися з розумінням до 
цього розпорядження.
 Але який же то Путін 

і парад без народу!? Де ж 
свято? Хіба гоже царю 
стояти на трибуні поруч 
iз міністром оборони Сер-
гієм Шойгу та адмірала-
ми, якщо біля ніг не ска-
женіє від захвату плебс 
від побаченої міці Росій-
ського флоту? Встановле-
ний символічний шлагба-
ум, який і не мав викону-
вати свою роль, підняли, 
і тисячі представників на-
родних мас приєдналися до 
свого президента. Щоправ-
да, міська влада попереди-
ла, що вечірні гуляння з 
нагоди дня МВС буде ска-
совано. І знову ж для про-
форми. Бо хто ж це з меш-
канців славетного міста на 
Неві відмовиться вийти 
увечері на набережну, ви-
пити там чарчину та нали-
ти чергові сто грам уже й 
так п’яному матросику!
 Сказане на початку 
статті ілюструє російську 
реальність: хліба, видовищ 
і почуття власної величі. А 
щодо наслідків, то «баби 
ще понароджують». Росія 
ніколи не цінувала життя 
простих смертних і не ра-
хувала втрати. І Путін тут 
не виняток... ■

ТОТАЛІТАРИЗМ

Кремль за ціною 
не постоїть
У Санкт-Петербурзі за умов катастрофічної пандемічної 
ситуації гучно відсвяткували день ВМФ Росії

■

Глядачі на Дворцовій площі під час військового параду. Маски? Ні, не чули...❙

Шойгу і Путіна «Супутник V» береже?❙
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Бєлiнський, та не той
 На привокзальнiй площi до мене кинулася 
жiнка з мегафоном у руках:
 — Мужчина, запрошуємо вас на екскурсiю 
«Київ лiтературний». Є вiльне мiсце, тож чекає-
мо на вас...
 І я ввiйшов в автобус, ми рушили.
 А ось i перша зупинка. Екскурсовод каже:
 — Наш автобус зупинився бiля провулка 
Бєлiнського. Київ шанує великого лiтературного 
критика, його iм’я увiчнене в назвi цього провул-
ка, колишнього Комерцiйного...
 Так i захотiлося вигукнути: «Зупинiться, жi-
ночко, не кажiть таке людям, провулок носить iм’я 
Чеслава Варфоломiйовича Бєлiнського, робiтни-
ка київських Головних залiзничних майстерень, 
який буремного 1918 року очолив загiн залiзнич-
никiв, що боронили Київ вiд навали нiмцiв, бiло-
полякiв, росiйських бiлогвардiйцiв...»
 Але автобус вiдiйшов, i люди, отримавши 
порцiю «липи», рушили далi.
 Аж от i Подiл, лiворуч пiднiмається вгору ву-
лиця Олегiвська. У неї багата iсторiя, тут є про 
що розповiсти, та ми не зупиняємося. Але ж ця 
предковiчна вулиця недарма зветься Олегiвсь-
кою, вона веде туди, де поховано легендарного 
князя Олега. Нестор-Лiтописець у «Повiстi вре-
менних лiт» зазначає (дослiвно): «Есть же могы-
ла єго и до сего дни, словеть могыла Олегова».
 Але про це, як виглядає, наш екскурсовод i 
гадки не мав.
 Заради об’єктивностi зазначу: все заверши-
лося знайомством iз квартирою-музеєм Михай-
ла Булгакова, що на Андрiївському узвозi. Але ж 
Михайло Панасович, при всiй повазi до нього, не 
писав українською, його роман «Бiла гвардiя» — 
це не Україна, а його герої Турбiни — не україн-
цi. От i вирiшив я розповiсти про Українцiв з ве-
ликої лiтери, якi мали честь жити в Києвi, а Київ 
мав честь приймати кожного з них...

Тарас Шевченко: «Часто тiшу мою 
уяву картинами золотоверхого садами 
оповитого й тополями увiнчаного 
Києва»
  «За вiдсутностi свiтлого його образу, що на-
вiяний спогляданням краси його нев’янучостi, 
упаде на моє осиротiле серце невимовна туга».
 Цi полум’янi рядки поет написав, перебуваю-
чи у засланнi, коли туга вiд розлучення з Києвом 
гостро вiдчувалася у чужих йому Оренбурзьких 
степах. Набагато приємнiше було згадувати пер-
шi, ще дитячi, вiдвiдини Києва, коли юний Тарас, 
приїхавши до Києва, оселився в будинку Житни-
цького по Хрещатинському провулку (нинi про-
вулок Шевченка, 8а), Про цей перiод Тарас напи-
сав так: «У дозвiльнi години малював вугiллям 
на коморi й стайнi пiвнiв, людей, церкву, навiть i 
київськi дзвiницi».
 Мине якихось десять рокiв, i Шевченко зно-
ву в Києвi. Одразу зверне увагу на те, якi вража-
ючі змiни сталися в мiстi, зокрема в освiтнiй ца-
ринi: маючи тоді менше ста тисяч населення, Київ 
спромiгся вiдкрити Інститут шляхетних дiвчат, чо-
ловiчу гiмназiю, розпочав вистави першого пос-
тiйного театру на Хрещатику (тодi — Хрещата до-
лина). І то не все. Перших студентiв прийняв унi-
верситет iз популярним серед молодi медичним 
факультетом, оголосила набiр Аерографiчна ко-
мiсiя при унiверситетi, куди було прийнято Шев-
ченка, зважаючи на його абсолютну грамотнiсть. 
«Пригадуючи моє знайомство з Києвом, — пише 
поет, — я не можу без здивування не вiдзначити, 
яку рiзницю являло це мiсто, порiвнюючи з тим 
виглядом, яке воно мало колись».
 Позитивнi враження вiд Києва поет вiдобра-
зив у таких творах, як «Катерина», «Гайдамаки», 
«Слiпа»...
 Далi — Петербург, навчання в Академiї 
мистецтв, по закiнченнi якої Шевченко мрiяв на-
завжди оселитися в Києвi, стати викладачем ма-
лювання в уже знайомому йому Київському унi-
верситетi, але захопився зображуванням iсторич-
них пам’яток Києва та Київщини, передаючи їх Ае-
рографiчнiй комiсiї.
 Залишається лише дивуватися активностi в 
суспiльно-полiтичному життi, що його виявляв 
Шевченко саме в Києвi, i активнiсть ця, ми це по-
бачимо, йому не минеться.
 На Київ припадає й апогей Шевченкової сла-
ви: в альманасi «Ластiвка», що його видавав Єв-
ген Гребiнка, один за одним виходять «Кобзар», 
«Гайдамаки», «Гамалiя», «Тризна», збiрка ес-
тампiв «Живописна Україна». Тримався Шевчен-
ко просто й доступно, як сказали б нинi — «без 
помпи». Ось яким побачили його сучасники...
 Пантелеймон Кулiш: «Передi мною з’явилася 
до того невiдома менi постать Шевченка в лiт-

ньому парусиновому вбраннi й такому ж картузi. 
Вусiв тодi не було в нього, i обличчя було гладке 
й нiжне».
 Микола Костомаров: «Нерiдко ми засиджу-
валися з ним у довгi вечори до глибокої ночi, а з 
приходом весни часто зустрiчалися в садку Су-
хоставських, який мав суто український характер: 
вiн був засаджений переважно вишнями, було там 
i кiлька колод iз бджолами, якi своїм гудiнням втi-
шали й наснажували його».
 Але ж Шевченко ввiйшов в українську iсторiю 
як революцiонер-демократ, тому цiлком природ-
ним стало його зближення з групою iнтелiгенцiї, 
яка складала таємне Кирило-Мефодiївське това-
риство (братство). Шевченко згадує:
 У Києвi на Подолi
 Братерська наша воля
 Без холопа i без пана
 Сама собi у жупанi...
 «Братчики», як називав їх Шевченко, висту-
пали за українiзацiю київського життя, проти цен-
зури й царської сваволi. І тим нечувано налякали 
генерал-губернатора Бiбiкова. Маючи перед со-
бою список усiх членiв Кирило-Мефодiївського 
товариства, Бiбiков наказує київському губерна-
тору Фундуклею заарештувати саме Шевченка. 
Але друзi надiйно сховали його, i Фундуклей до-
повiдає:
 «30 березня 1847 року.
 Художника Шевченка в Києвi немає i невiдо-
мо, де вiн тепер перебуває i коли повернеться».
 Квартири в нього в Києвi тепер не було, i тому 
обшук не мiг бути зроблений.
 Глибокий i повчальний урок iсторiї: Бiбi-
ковський бульвар, названий так на честь души-
теля свободи Бiбiкова, от уже понад сто рокiв но-
сить iм’я провiсника свободи — бульвар Тараса 
Шевченка.

Іван Франко з юних лiт 
мрiяв побувати в Києвi
 «А здiйснилася ця мрiя 1885 року — на по-
розi його тридцятирiччя. Оселився вiн у виклада-
ча колегiї Павла Галагана, той познайомив його зi 
своїм колегою Павлом Житецьким, син якого Гнат 
узявся ознайомити Франка з Києвом.
 «Золотi ворота вiн називав по-захiдному — 
Золота брама, — згадував Гнат Житецький. — 
Ми мандрували по старому мiсту, зайшли до Со-
фiї, Володимирського собору, дiйшли до Деся-
тинної, Андрiївської та Михайлiвської церков. 
Франко, як з’ясувалося, i сам наполегливо вив-
чав стародавнiй Київ, iмена Нестора-Лiтописця, 
Ярослава Мудрого, князiв Олега та Ігоря, княгинi 
Ольги були для нього не новi».
 Та чи мiг знати Іван Якович, що на стародавнiй 
київськiй землi вiн зустрiне i свою Ольгу — кня-
гиню його серця, в яку закохається до безтями. 
Згадує сестра Ольги Антонiна Федорiвна Тригу-
бова, дружина iсторика та етнографа Єлисея Три-
губова (уроджена Хоружинська):
 «Моя сестра Оля вчилася на Вищих жiно-
чих курсах у Києвi. Вона дуже сподобалася Іва-
ну Франку, i вiн прохав мого чоловiка посвата-
ти йому Олю. Слiдом за iм’ям Франка вже йшла 
слава як письменника та соцiалiста, я й найстар-
ша сестра питали її, чи буде вона в силi з’єднати 
пiклування про сiм’ю з допомогою Франковi в 
його громадянськiй та лiтературнiй справi?»
 Та Оля через молодi лiта над цим навiть не 
замислювалася, вона була гарна, приваблива, i 
Франко без тями закохався в неї. Надалi вже не 
Гнат Житецький, а Оля водила Франка стародав-
нiм Києвом, i важко сказати, у що бiльше вдив-
лявся гiсть — у київськi пам’ятки чи в кохану 
жiнку...
 Любов до Ольги вдруге привела Франка до 
Києва (це сталося 1886 року), i тiльки-но вони по-
бачилися, вiн одразу повiв її пiд вiнець. Цю уро-
чисту мить зафiксувало метричне свiдоцтво Пав-
лiвської церкви:
 «4 травня 1886 р. ст. ст.
 Наречений — австрiйський пiдданий лiтера-
тор Іван Якович Франко, греко-унiатського сповi-
дання, тридцяти рокiв, першим шлюбом.
 Наречена — дочка титулярного радника Фе-
дора Васильєва Хоружинського, дiвиця Ольга, 
православного сповiдання, двадцяти рокiв, пер-
шим шлюбом.
 Таїнство шлюбу здiйснював священник Симе-
он Тригуб iз дияконом Григоровичем.
 Поручителями були: за нареченого — стат-

ський радник Петро Кирилович Любимов i техно-
лог Фiларет Юрiйович Гладилович; за наречену 
— фабричний iнспектор Київської округи Ізмаїл 
Орестович Новицький i студент Унiверситету Св. 
Володимира Вiктор Володимирович Ігнатович».
 Пiсля церкви подружжя Франкiв разом iз по-
ручителями зiбралися в емiгранта з Галичини Ва-
силя Качали, друга Франка, але справжнє застiл-
ля на молодих чекало у Тригубових, де, як згадує 
Антонiна Трегубова, «як звичайно, їли, пили, го-
ворили промови. Лейтмотивом промов, — наго-
лосила вона, — було єднання Галичини з Украї-
ною в образi Франка та моєї сестри».
 І справдi, це була лише предтеча, повне ж 
з’єднання Галичини з Україною вiдбулося 22 сiч-
ня 1919 року — цей день i сьогоднi святкує вся 
Україна, i зветься вiн День Злуки.
 Востаннє Франко вiдвiдав Київ у квiтнi 1909 
року. Вiн уже хворiв, тож приїхав у супроводi 
сина Андрiя. Газета «Рада» 14 квiтня повiдомля-
ла: «Шановний наш письменник зостався задо-
волений з свого побуту в Києвi, казав, що вiн по-
чував себе тут краще, i обiцяв приїхати влiтку зно-
ву. Перед вiд’їздом наш шановний лiтератор ог-
лянув археологiчний музей. Д-р Франко повiз iз 
собою чимало старих книг, закуплених по київсь-
ких книгарнях i антикварних торгiвлях».

Леся Українка. У дитинствi 
Лесю привозила в Київ мама — 
письменниця Олена Пчiлка 
 А дорослою вона приїхала сюди 18 жовтня 
1893 року — їй виповнилося 22 роки. Просто з 
вокзалу вiзник привiз її на затишну Стрiлецьку 
вулицю, зупинився бiля будинку №9 (нинi вулиця 
Стрiлецька, 15).
 Леся поставила на пiдлогу валiзу, оглянула 
одну кiмнату, другу i була дуже задоволена, про 
що й повiдомила письмово рiдним i близьким — 
вiд свого iменi та вiд iменi молодшої сестри Олi, 
з якою приїхала разом: «От нарештi таки вибра-
лися в Київ i оселилися на своїй давнiй вулицi 
— Стрiлецькiй. Маємо дуже гарненькi двi хатки 
i живемо з комфортом, на який я, признатися, не 
сподiвалася».
 «Я все-таки довольна, що ми в Києвi. Живе-
мо з сестрою удвох, двi кiмнати i кухня у нас, так 
що всi знайомi завидують, обiдаєм ми дома. У 
нас в квартирi фортепiано, i я можу грати скiльки 
завгодно. Я навiть не надiялася, що ми так добре 
тут устроїмось».
 «Я вчитимусь англiйської мови i ходитиму на 
публiчнi лекцiї, що тепер читаються в унiверси-
тетi. Не знаю ще, як пiде моє життя в Києвi, я пос-
тараюсь, щоб не було воно дуже розсiяним».
 Пiсля тихої провiнцiйної Волинi, де в селi Ко-
лодяжному народилася i зростала Леся, Київ ви-
дався їй величезним культурним центром, а кла-
сики лiтератури, музики, театру, про яких вона 
лише чула, тут, у Києвi, були десь поруч. Скоро 
й сама вона стала бажаним гостем для бага тьох 
знаних людей. Син класика української музики 
Миколи Лисенка — Остап — свiдчить: «Леся 
Українка була тодi молода, батько мiй ставився 
до неї з глибокою пошаною. Як свiтлiшало його 
обличчя, коли на хвилинку забiгала до нас Леся, 
наша Леся... Струнка дiвчина з гарними косами, 
з глибокими сiрими очима, з чудовою, доброю ус-
мiшкою, залишалася вона такою в моїй пам’ятi з 
давнiх рокiв».
 Розгледiвши й високо оцiнивши поетичне об-
дарування Лесi Українки, Микола Вiталiйович Ли-
сенко доручив Остапу привести її в лiтературний 
гурток «Плеяда», де обговорювалися твори всiх 
членiв гуртка, крiм того, лунали переклади з iно-
земних мов, оприлюднювалися фiлософськi або 
навiть i полiтичнi реферати. Тут Леся у своїй стихiї, 
з пафосом читає присутнiм поему «Давня казка», 
на якiй власноруч проставляє: «Київ, 12.XI.1893». 
Присутнi не шкодують оплескiв, i Леся сповiщає 
близьким: «Скiнчивши «Давню казку», я прочи-
тала її в «Плеядi» з певним трiумфом».
 Цей трiумф, як висловилася поетеса, вiдiграв 
свою позитивну роль: її було обрано членом елiт-
ного Лiтературно-Артистичного товариства, i 1896 
року вона знову в Києвi, виносить на суд слухачiв 
оповiдання «Голоснi струни», яке було вiдзначе-
не премiєю «Золотий жетон». А наступного, 1897 
року, читає членам товариства свою програм-
ну поезiю «Слово, чому ти не твердая криця?..» 
Коли ж з-пiд пера поетеси вийшли твори, навiянi 
гаслами київських соцiал-демократiв, якi оголо-

сили боротьбу українського народу за свої пра-
ва — «Осiння казка», «В катакомбах», до Лесi 
Українки прийшли лiтературна слава й визнання. 
Іван Франко писав: «Вiд часу Шевченкового «По-
ховайте та вставайте, кайдани порвiте» Україна не 
чула такого сильного, гарячого та поетичного сло-
ва, як з уст цiєї хворобливої, напрочуд сильної по-
етки».

Михайло Коцюбинський. Про Київ 
вiн сказав так: «Не було б щастя, та 
нещастя допомогло»
 Щастям Михайло Михайлович вважав пере-
бування в Києвi, а нещастям — пiдступну серце-
ву недугу, яка несподiвано далася взнаки.
 Як визнаний лiтератор, Коцюбинський мiг 
дозволити собi лiкуватися на iталiйських курор-
тах, де на островi Капрi зустрiчався з Максимом 
Горьким, а в Мессiнi — з нобелiвськм лауреа-
том Іллєю Мечниковим. І той, лiкар за фахом, 
сказав Коцюбинському: «У вашому випадку ку-
рорти не допоможуть» — i порадив приїхати до 
Києва, де в унiверситетськiй клiнiцi лiкар Мико-
ла Стражеско розробив прогресивний метод лi-
кування серця.
 Коцюбинський скористався порадою Меч-
никова, приїхав у клiнiку, що була розташована 
на Бiбiковському бульварi, 17. Оглянувши його, 
черговий фельдшер записав необхiднi фор-
мальностi: «Коцюбинський Михайло Михайло-
вич, 1864 року народження...»
 — Коцюбинський? — стрепенувся Стражес-
ко, який оглядав хворого в iншому кутку просто-
рого кабiнету. Тут же пiдiйшов, запитав: «Яким 
вiтром до нас?»
 Про те, що було далi, Михайло Михайлович 
згадував так: «Я потрапив до чудесної, свiтлої, 
цiлком окремої кiмнати. Щодня мене вiдвiдують 
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професор Образцов, його колега Стражеско, ор-
динатор Рафiєв. Моя лiтературна робота вперше, 
здається, прислужилася менi, бо всi тут пишають-
ся, що лiкується у них письменник, i всi, почина-
ючи з прислуги, сестри милосердя i закiнчуючи 
професором, безконечно уважнi до мене й доб-
рi, менi навiть незручно, так пiклуються про мене. 
Щоденно в мене прийом гостей. І кого тiльки не 
буває! Знайомi i незнайомi. Приносять квiти, весь 
стiл завалили розами, хризантемами японськими 
всiх кольорiв — обернули кiмнату на квiтковий 
магазин».
 Зi свого боку, Микола Дмитрович Стражеско 
— професор, потiм академiк, згадував: «Прий-
нявши хворого в клiнiку, я вжив заходiв, щоб на-
дати йому якомога бiльше вигод. Умiстив його 
до окремої, найвiддаленiшої вiд галасу кiмнати, 
де було досить повiтря, крiзь вiкно, що виходи-
ло на Бiбiковський бульвар, було видно Володи-
мирський собор, синє українське небо, а ранком 
заглядало сонце, що його так любив Коцюбинсь-
кий. Незабаром стан хворого покращав».
 Однак невiрно було б вважати, що прихист-
ком для Коцюбинського була лiкарняна палата. 
На рубежi вiкiв, перебуваючи в Києвi, вiн жив 
у родичiв дружини по вулицi Назаркiвськiй, 15, 
на Бiбiковському бульварi, 54, знiмав номери в 
готелях «Фундуклеївський» (вулиця Фундук-
леївська) та «Англiя» (вулиця Хрещатик). Ко-
цюбинський був бажаний гiсть у київських ви-
давництвах i редакцiях — «Киевская старина», 
«Нова громада», «Рада», «Лiтературно-нау-
ковий вiсник», альманах «Лялечка», «Лiтера-
турний збiрник». У пiдсумку тут, у Києвi, один 
за одним виходили такi твори письменника, як 
«Фата моргана», «Дорогою цiною», «Пiд мiна-
ретами», «Дубове листя», «Поєдинок», «В до-
розi», «Смiх» та багато iнших.
 ...23 жовтня 1912 року до просторої палати 
письменника завiтали корифеї української музи-
ки Микола Леонтович i Микола Лисенко. Михай-
ло Михайлович iз гiркотою зауважує:
 — Такi гостi, а доводиться лежати. А все ж 
нема, як кажуть, лиха без добра: не захворiв би, 
не попав би так скоро до Києва, не побачився б 
з вами...
 Земляк Коцюбинського Микола Леонтович 
(обидва вони з Вiнниччини) пiзнiше згадував: 
«Наш хворий був дуже цiкавим спiврозмовни-
ком. Найбiльше любив говорити про Україну, 
про її природу, про її народ, сумував iз приводу 
його неписемностi, але був переконаний, що не-
забаром усе змiниться, i вiн побачить свiй народ 
вiльним i щасливим».

Максим Рильський: «Прекрасний 
Києве на предковiчних горах! 
Многострадальному хвала тобi, 
хвала!»
 Це природно, що киянин присвятив рiдно-
му мiсту цi рядки, як i багато-багато iнших. До-
слiдник української лiтератури i творчостi Риль-
ського академiк Бiлецький зазначав: «Предмет-
но матерiальний, зримо вiдчутний образ Києва у 
жодного радянського поета не дається так повно 
i так рiзноманiтно, як у М. Т. Рильського. Образ 
Києва, створений Рильським, довго буде впли-
вати на сприйняття потомками столицi України, 
Києвом наснаженi всi книги поета, все знайшло 
нове життя у вiршах Рильського».
 Майже всi київськi вулицi були його, Рильсь-
кого, вулицями: на Бульйоннiй вiн народився, на 
Золотоворiтськiй вiдвiдував приватну гiмназiю, 
на Володимирськiй ходив в унiверситет, на Ленi-
на жив. До середини двадцятих рокiв Рильський 
учителював, а потiм, вiдчувши поетичне обдару-
вання, почав робити першi кроки у великiй лiте-
ратурi. Й одразу неабияке випробування: ОГПУ, 
пiдбурюване Москвою, органiзувало грандiозну 
провокацiю пiд назвою «Спiлка визволення Ук-
раїни»: 1929 року за обвинуваченням у «нацiо-
налiзмi» було заарештовано 45 (!) осiб. Виходя-
чи з того, що Рильський особисто знав багатьох 
iз них, а з Єфремовим i Нiковським товаришував, 
його запросили на судовий процес як свiдка. І тут 
Максим Тадейович показав себе людиною, здат-
ною на вчинок, що межує з подвигом: у березнi 
1930 року, виступаючи на процесi, вiн сказав: «На 
лавi пiдсудних 45 людей. Усi вони уособлюють ук-
раїнську iнтелiгенцiю, цi люди з набагато бiльшим 
успiхом i користю для держави могли б свої знан-
ня, свiй досвiд, свiй даний Богом талант покласти 
на вiвтар iнтересiв країни, але вони вiдiрванi вiд 
продуктивної творчої працi, а якщо вони «контр-

революцiонери», то де їхнi гвинтiвки, бомби, iншi 
засоби збройної боротьби? Нiхто з пiдсудних цi 
знаряддя терору навiть не бачив, як не бачили їх 
i ви, шановнi суддi».
 Нi, не такого виступу чекали вiд Рильсь-
кого чекiсти, i дуже скоро, зинувативши його 
в «пособництвi ворогам народу», кинули в 
Лук’янiвську тюрму.
 Жах охопив Катерину Миколаївну, дружи-
ну Рильського: через хворобу вона не працює, 
на руках чотирирiчний Богдан, ще й прийомний 
син, i всi вони без засобiв до iснування. Катери-
на Миколаївна почала звертатися в рiзнi iнстан-
цiї, доводячи, що її чоловiк — не ворог. Врештi-
решт домоглася прийому в прокурора Ахматова, 
а той сказав: «Так, вiн не ворог, але й не друг, а 
так, попутник». Суддя Приходько, переглянувши 
справу, визнав за можливе перевести Рильсько-
го пiд домашнiй арешт...
 Таким був перший мужнiй вчинок Максима 
Тадейовича. А далi — розквiт його творчостi й 
неабияке визнання, 1943 року вiн став лауреатом 
Сталiнської премiї. І знову непересiчний вчинок: 
«Рильський вiдмовляється вiд премiї, мотиву-
ючи це тим, що Україна, його батькiвщина, пов-
нiстю окупована ворогом, тож просить усю його 
премiю передати на будiвництво танкової коло-
ни «За вiльну Україну».
 Комiтет зi сталiнський премiй закликав iн-
ших лауреатiв наслiдувати приклад українсько-
го лiтератора, але вiдгукнулися лише українсь-
кi митцi — Олександр Корнiйчук, Ванда Васи-
левська, Леонiд Утьосов. Останнiй хоч i не був 
лауреатом Сталiнської премiї, однак власним 
коштом свого джазоркестру побудував три лiта-
ки пiд назвою «Веселые ребята» (з цього при-
воду український актор i режисер Леонiд Биков 
створив фiльм про «спiвучу ескадрилью» — «У 
бiй iдуть тiльки «старики».
 ...Багато київських адрес увiйшло в життя 
Максима Рильського. Та все ж одна стоїть над 
усiма — вулиця Велика Пiдвальна, 3. До вiйни 
тут мiстилася Спiлка письменникiв України. Тож, 
опинившись у щойно визволеному Києвi, голова 
української письменницької органiзацiї Максим 
Тадейович Рильський прийшов сюди, до пись-
менницького дому. Як i все мiсто, подвiр’я диха-
ло кiптявою, злий вогонь вилизував безвiконнi 
стiни. Поет не ставив собi за мету щось писати, 
але враження були надто сильнi:
 До пограбованого дому
 Вернувшись гостем мовчазним,
 Вклоняюсь болевi людському
 І всiм могилам дорогим...
 
 Але життя навчило його бути оптимiстом, бо 
Київ, як це вiн знав, не раз пiднiмався з руїн, мов 
казковий птах Фенiкс. І невиправний оптимiст на 
iм’я Максим Рильський закликає:
 Прекрасний Києве, хай там, де смерть, як 
нiч, пройшла,
 Воскресне день життя i весен неозорих!

Олександр Довженко: «Мiсто Київ — 
сад, Київ — поет, Київ — епос, Київ 
— iсторiя, Київ — мистецтво, Київ — 
поема, Київ — наймодернiше мiсто 
оновленого суспiльства»
 Вiн народився в Сосницi на Чернiгiвщинi, за-
кiнчив Глухiвський учительський iнститут, пра-

цював у Харкiвськiй Наросвiтi, на Одеськiй кi-
ностудiї, викладав у Київському вищепочатково-
му училищi, там закохався в Київ, мрiяв у ньому 
оселитися, але найпершу свою квартиру отри-
мав... у Москвi.
 А почалося з того, що Сталiн прийняв у 
Кремлi французького письменника Анрi Бар-
бюса, i той повiдомив, серед iншого, що хотiв 
би побачити режисера Довженка, фiльм якого 
«Арсенал» справив на Барбюса велике вражен-
ня. Ось що вiн сказав дослiвно: «Прекрасний ук-
раїнський фiльм — «Арсенал». Це фiльм висо-
кого класу, витвiр кiнематографiчного мистец-
тва. Це — великий фiльм».
 Сталiн заперечив Барбюсу в тому сенсi, 
що особисто на нього справив враження iн-
ший фiльм Довженка — «Земля», i вiн теж 
шукав нагоди побачитися з Довженком. Та коли 
в присутностi Анрi Барбюса Сталiну доповiли, 
що режисер-постановник «Арсеналу» i «Зем-
лi» не має в Москвi нiякого помешкання i зму-
шений орендувати куток у свого колеги Вiктора 
Шклов ського, Сталiн визнав це за неподобство 
й особисто розпорядився забезпечити Довжен-
ка житлом.
 Невдовзi вже Шкловський «знiмав куток» у 
Довженка, а в монографiї «Сашко Довженко» за-
значає: «З нагоди новосiлля ми пили саморобне 
вино iз зеленої сулiї. Сашко вже був знаменитий, 
i коли я обережно спитав, у чому витоки його май-
стерностi, вiн сказав: «У мене своя лiнiя. Очевид-
но, мої фiльми нiколи не будуть подiбнi до фiль-
мiв iнших майстрiв. Я почуваю, що дивлюсь на 
речi по-iншому i по-iншому їх переосмислюю. У 
мене зараз стiльки заплановано постановок, що, 
здається, мiг би працювати сто лiт».
 Довженко i в подальшому вiдчував прияз-
не ставлення Сталiна до себе, але «батько на-
родiв» не розвернув його на свiй бiк, Довженко 
вiдверто не любив його владу, як i його самого 
(ми побачимо це далi).
 Пiсля виходу фiльму «Щорс» (1939 рiк) 
Довженко удостоївся Сталiнської премiї, а Рад-
нарком УРСР видiлив йому квартиру на пре-
стижному Печерську (нинi вулиця Шовковична, 
10). Оскiльки дружина Довженка — кiнорежи-
сер Юлiя Солнцева — жила в московськiй квар-
тирi свого чоловiка, то в Києвi Довженко жив 
разом iз батьками — Петром Семеновичем та 
Одаркою Єрмолаївною.
 Та от вiйна. Олександр Петрович зазначає: 
«Початок вiйни виявив кричущу непiдготов-
ленiсть країни до бойових дiй. Ми з батьком ба-
чили це, i нашi бойовi невдачi персонiфiкували 
у Сталiнi. У ньому одному ми бачили причину 
загибелi мiльйонiв людей i, безумовно, цiлком 
вiрно вiдчували гниль i всю мерзоту моральної 
непiдготовленостi до вiйни».
 Довженка приголомшило й те, що по мiрi 
наближення нiмецьких вiйськ до Києва всi «отцi 
мiста», за ними й очiльники республiки, рятуючи 
власнi шкури, повтiкали з Києва, виявивши аб-
солютну байдужiсть до цивiльного населення, i 
батькiв Довженка в тому числi: «Рiднi» чинов-
ники, яких я нещадно критикував, раптом почали 
«пiклуватися» про мене i, аби не потрапив у по-
лон видатний режисер Довженко, випхали мене 
з Києва, залишивши нещасних моїх батькiв на-
призволяще. Щодня проходили повз, i нi один 
не зайшов. Нiколи було. А потiм i самi повтiка-
ли в закритих машинах, а батькiв моїх кинули на 
смерть. Скiльки жив буду — не прощу. Будьте 
ви проклятi, холоднi, жорстокi кар’єристи».
 Таким був останнiй акорд перебування в 
Києвi Олександра Довженка. А початок пере-
бування засвiдчив Максим Рильський: «Я по-
знайомився з Довженком — тодi письменни-
ком-початкiвцем, 1922 року в театрi Бергоньє 
по Фундуклеївськiй, 5, де вiн i жив, знiмаючи 
кiмнату. На всiх, буквально на всiх вiн справляв 
враження надзвичайно талановитої, гарячої, за-
коханої в життя людини. Про що б не заходила 
мова — про новi вистави в театрi, про шкiльнi 
справи, про мистецтво й лiтературу, чи про перс-
пективи народного господарства, Довженко зай-
мався як вогонь, хоча не раз до палких речей до-
мiшував добру пайку суто українського гумору, 
скрашуваного, як сонячним промiнням, чарiв-
ною його усмiшкою».

Павло Тичина
 «Ти наша честь i гордiсть, i краса,
 Як голуб — нiжний, гострий, як коса.
 Ти — наша слава, помста за руїни,
 Ти — невмируще серце України...»

 1939 року, невдовзi пiсля того, як у Києвi 
навпроти унiверситету було урочисто вiдкрито 
пам’ятник Тарасу Шевченку з нагоди його 125-
рiччя, до Єревана вилетiла представницька де-
легацiя Спiлки письменникiв України (вiсiм осiб) 
на чолi з Павлом Тичиною та Василем Мисиком. 
Мета поїздки — участь у вiдзначеннi 1000-лiт-

тя вiрменського епосу «Давид Сасунський». І 
вже у день вiдкриття театр iменi Налбандяна 
ви бухнув тривалою овацiєю: український поет 
Павло Тичина привiтав вiрмен... чистiсiнькою 
вiрменською мовою. Вiрменською ж пролунав 
i «Заповiт» Шевченка, i багато застiльних про-
мов (тостiв), якi так полюбляють кавказцi.
 Із Вiрменiї Тичина приїздить до Харкова, 
аби проститися з ним i вже остаточно осели-
тися в Києвi. Павло Григорович — уже визна-
ний український поет, тож помешкання отримує 
в будинку пролетарських лiтераторiв по вулицi 
Ленiна(нині — Б.Хмельницького), 68, вiдомому 
в Києвi як «Пролiт». Це була третя київська ад-
реса поета, у двадцятих роках вiн жив на вулицi 
Великiй Василькiвськiй, 53, згодом переїхав на 
вулицю Кузнечну, 107. 
 Пiсля такої глушини, як село Пiски на Чер-
нiгiвщинi, де народився поет, Київ увiйшов у 
його життя як суцiльна пам’ятка iсторiї, культу-
ри, традицiй українського народу. Київ знайшов 
вiдображення у таких творах поета, як «Вули-
ця Кузнечна», «Сонячнi кларнети», «Замiсть со-
нетiв i октав», поемах «На спомин Шевченка», 
«Сковорода»...
 Вiн молився на всю Вкраїну —
 Прекрасний Київ, —
наголошує Тичина.
 Із початком вiйни Тичина як перший серед 
українських лiтераторiв поет-академiк у складi 
дiйсних членiв Академiї наук УРСР (академiкiв) 
був евакуйований до Уфи. Там його поезiя про-
сякнута тривогою за рiдну Україну, яка повнiс-
тю окупована ворогом... Якою ж радiстю напов-
нюється серце поета, коли в листопадi 1943 
року одна з газет виходить зi статтею про щой-
но звiльнений Київ. Тичина пише: «Стаття «Ста-
новище в Києвi» викликала в моїй душi почуття 
гордощiв за наш народ i гнiв проти ворога».
 Із хвилюванням бачиш у статтi рядки про ор-
ганiзацiю для киян випiкання хлiба, про вiдбу-
дову водопроводу, про намiчене якнайшвидше 
збудування залiзничного мосту через Днiпро.
 Гнiвом закипає душа — гнiвом проти оку-
пантiв, коли дiзнаєшся, що фашисти пiдпали-
ли в Києвi унiверситет, публiчну бiблiотеку i що 
людей наших ловили з допомогою дресирова-
них собак. Але в тому-то й сила духу українсько-
го народу, що його пiдкорити неможливо, i най-
мерзеннiшi засоби гiтлерiвцiв — масовi роз-
стрiли, тортури, пiдпали — не що iнше, як страх 
ворога перед українським народом, страх перед 
зростанням української культури, що розлилася, 
наче море, тож знищити українську культуру їм 
не вдалося».
 Коли Павло Григорович повернувся до Киє-
ва, головна його вулиця — Хрещатик — зус-
трiла поета суцiльними руїнами та згарищами. 
Справа ускладнювалася тим, що всю технiку 
було мобiлiзовано для потреб армiї, тож розчи-
щати Хрещатик треба було руками. Саме в цей 
час поет звертається iз закликом:
 Люба сестронько, милий братику,
 Попрацюємо на Хрещатику!

 Поет бере особисту участь у розчистцi Хре-
щатика, а отримавши посаду народного комiса-
ра освiти, клопочеться про будинок наркомату.
 Вiдповiдно до вимог воєнного часу, в Києвi 
вцiлiлими будинками опiкувалася вiйськова ко-
мендатура. Переконавшись, що потрапити на 
прийом до коменданта Києва генерала Марти-
росяна — марна справа, Тичина пише йому за-
писку. В результатi вiйськовий комендант сам 
розшукав Тичину i просидiв у нього до ранку: 
рiч у тiм, що записку Мартиросяну Тичина напи-
сав... чистiсiнькою вiрменською мовою, i комен-
дант зрозумiв усе: «Ви i є той Павло Тичина, про 
якого серед вiрмен ходять легенди...»
 Чи могли подумати поважнi спiврозмовники, 
що ще за їхнього життя в Києвi на Першотравне-
вому житловому масивi з’явиться вулиця Генера-
ла Мартиросяна — «на честь першого вiйсько-
вого коменданта Києва, який налагодив випiкан-
ня хлiба для киян, запустив водопровiд, забез-
печив зруйноване мiсто електрикою та зв’язком, 
налагодив пiшохiдне, а згодом i залiзничне спо-
лучення мiж лiвим i правим берегами Днiпра», 
— зазначалося в постановi Київради.
 У цей час у Єреванi поруч iз проспектом ге-
роя вiрменського епосу Давида Сасунського 
пролягла велична вулиця Павла Тичини, i хто 
такий Тичина, нiкому з вiрменiв пояснювати не 
треба...
 А в українськiй столицi проспектом Павла Ти-
чини вiдкривається Березнякiвський житловий 
масив, тут же, на проспектi, й Інститут удоско-
налення вчителiв iменi Павла Тичини, на вулицi 
Терещенкiвський, 5 радо приймає вiдвiдувачiв 
квартира-музей автора гасла для України й ук-
раїнцiв на всi часи:
 І рости, i дiяти нам треба
 Так, щоб аж гримiло з краю в край...

вулиця
ЩО В ІМЕНІ ТВОЇМ?■

М.Т.Рильський.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Дмитро ГРИЩЕНКО

Чи можна знайти книжку, яка 
була би створена на матеріалі 
української історії та при цьо-
му не перебувала у замкнуто-
му колі штампів нашої істо-
ричної літератури, — гралася 
б зі старою культурою, мала  
ознаки фантастичного детек-
тиву та була  цікавою і дітям, 
і дорослим? Мабуть, саме так 
ствердно слід описати повість 
«Таємниця Могилянки і зник-
лий ключ» Юлії Стахівської, 
опубліковану у видавництві 
«Портал».

 Юна киянка, школярка 
Ліза Гулевич, одного чудового 
дня потрапляє під час родин-
ної прогулянки на подвір’я 
Києво-Могилянської академії. 
Роздивляючись тамтешній со-
нячний годинник (до речі, аб-
солютно реальний, а не фан-
тастичний), вона випадково 
«будить» його сонячним зай-
чиком зі свого люстерка. Ви-
являється, що годинник уміє 
розмовляти різними мовами, 
включно зі французькою та 
українською, зветься Хорло-
гом, а ще в його владі — взя-
ти й відправити Лізу в минуле. 
Так вона й опинилася у Києві 
XVIII століття — де ще немає 
метро, багатоповерхівок і ас-
фальту, зате вже працює Мо-
гилянка.
 У давньому Києві Лізі Гу-
левич належить розв’язати 
загадку чарівних ключів, по-
бувати на заняттях із моги-
лянськими «спудеями», а ще 
ж непогано б якось повернути-
ся додому, до рідного двадцять 
першого століття... Такий сю-
жет дозволив письменни-
ці попрацювати одразу з дво-

ма принципово відмінними 
смисловими площинами.
 По-перше — це реальна іс-
торія України. Ну або, точні-
ше, історія України як її ро-
зуміє сьогоднішня наука. 
Стахівська досить ретель-
но описує старовинний Київ 
і Києво-Могилянську ака-
демію. В книжці є імена ре-
альних студентів і професорів, 
згадуються справжні того-
часні твори, вельми вірогід-
не  зображення побуту давніх 
студентів. У «Таємниці Моги-
лянки...» вони дуже перекон-
ливо марять провізією, виро-
щують овочі на грядочках біля 
Дніпра та грають у гру «мли-
нок». Одним словом, повість 
справді виконує пізнавальну 
функцію — після її прочитан-
ня столичний Поділ набуває 
значно об’ємнішого і багато-
значнішого вигляду. А, ска-
жімо, маленька дочка автора 
цієї рецензії, перебуваючи на 
Контрактовій площі, щоразу 
тягне тата на зустріч із соняч-
ним годинником.
 По-друге — літературна 
гра в стилі фентезі. У «Таєм-
ниці Могилянки...» відбу-
вається купа чарівних пере-
творень і дивовижних подій: 
від мандрів у часі до проник-
нення в книжки, де, напри-
клад, вірш може виявитися 
магічним садом. А головна ге-
роїня знайомиться з низкою 
зовсім магічних персонажів. 
Найколоритніший з них — ве-
селе і вигадливе порося Полу-
зегарок, яке живе у книжках. 
Воно, зрештою, й не дивно, 
якщо згадати, що ім’я його 
нагадує про важливий твір 
української літератури XVII 
століття (саме десь там і блу-
кає Ліза, подзенькуючи клю-

чами) «Зегар з полузегарком» 
Івана Величковського. А мож-
на ще згадати скептичну козу 
Капрікорнію чи загадкового 
Скриптора, котрий сидить у 
стародавніх підземеллях.
 Таке поєднання реально-
го і фантастичного дозволяє 
у жвавій і небанальній формі 
познайомити читачів з далеко 
не найбільш відомими сторін-
ками нашої історії. Адже 
культура і побут українсько-
го міста XVII-XVIII століть як 
матеріал для художньої літе-
ратури (зокрема, літератури 
для дітей) досі використову-
валися набагато рідше, ніж, 
наприклад, козацькі війни. 
Елементи фентезі в «Таємни-
ці Могилянки...», звісно, від-
даляють книжку від підруч-
никовости, але це тільки на 
плюс, бо робить пізнавальний 
ефект м’яко-ненав’язливим.
 У деяких рецензіях на 
нашу новинку висловлюєть-
ся думка: книжка може бути 
заскладною для, скажімо, 
молодшого шкільного віку 
— можливо, видавцям варто 
було супроводити повість кор-
пусом приміток і коментарів? 
Я б сказав інакше: «Таємни-
ця Могилянки...» стимулює 
будь-якого читача бути ак-
тивним  аби самому шукати ін-
формацію про деякі не завжди 
зрозумілі реалії давньої Украї-
ни. Або запитати про це бать-
ків. Чим не привід читати ра-
зом? ■

Олег КОЦАРЕВ

Чи можна розповісти щось сві-
же про українську літературу 
ХІХ чи й першої половини ХХ 
століття? А якщо обрати нез-
вичний кут зору? У збірці есеїв 
«Бунтарки: нові жінки і модер-
на нація» (К.: Смолоскип) наше 
тодішнє письменство показано 
через, як казали в ті часи, «жі-
ноче питання». І це дозволило 
побачити нове у, здавалося б, 
давно знаному краєвиді.
 
 «Бунтарки...» — книжка, де 
кожен есей розповідає про одну 
письменницю, про її зв’язок із 
виборюванням-утвердженням 
прав жінок, урізноманітнен-
ням їхніх «життєвих сценаріїв» 
і соціальних ролей. Концепту-
ально, що авторки цих історій 
— також відомі жінки. Про-
фесорка Віра Агеєва розпові-
дає про Марка Вовчка, Людми-
лу Старицьку-Черняхівську та 
Ірину Вільде (вона ж написа-
ла передмову та упорядкувала 
видання). Ольга Полюхович — 
про Олену Пчілку й Ольгу Коби-
лянську. Ірина Борисюк — про 
Наталю Кобринську та Уля-
ну Кравченко. Оксана Пашко 
представила Грицька Григо-
ренка і Надію Суровцову. Олена 
Пелешенко — авторка есеїв про 

Лесю Українку і Наталю Рома-
нович-Ткаченко. Оксана Щур 
— про Софію Яблонську.
 Книжка «Бунтарки...» ви-
разно демонструє, що значна 
частина тодішніх письмен ниць, 
начебто опублікованих і зафік-
сованих історією літератури, 
залишаються поза актуальною 
увагою. Чи часто говориться, до 
прикладу, про Наталю Романо-
вич-Ткаченко? Активна учасни-
ця Українського Відродження, 
дружина міністра УНР; жінка, 
яка двічі лишалася вдовою й му-
сила доглядати трьох дітей та до-
помагати іншим родичам, — але 
продовжувала писати, не маю-
чи, особливо після встановлення 
совєтської влади, можливостей 
для публікування. Її тексти на-
лежать до стилістики раннього 
українського модернізму, в них 
активно обговорюються пробле-
ми особистої та соціальної сво-
боди та можливостей жінки. А 

наскільки ретельно в нас прочи-
тана та осмислена Олена Пчілка? 
Не кажучи вже про Грицька Гри-
горенка або Уляну Кравченко.
 Нехай книжка «Бунтарки» 
більшою мірою концентруєть-
ся на моменті пізнавальному, 
на ознайомленні з вартими ува-
ги біографіями, ідеями, текста-
ми (зрозуміло, досить мозаїчно 
й уривчасто), вона, безумовно, 
ставить питання канону. Про-
читавши ці есеї, неминуче за-
мислюєшся: наскільки усталене 
розуміння канону української лі-
тератури ХІХ-ХХ століть є адек-

ватним? Що ми втрачаємо через 
відсутність там багатьох жінок-
письменниць? Як розумно пере-
будувати образ тогочасної літера-
тури, щоби краще представити 
там жіноче письмо, аби це не було 
просто примітивною «ррреволю-
ційною» заміною чоловічих імен 
на жіночі? «Бунтарки...» не да-
ють відповіді на ці запитання, 
зате активно штовхають до роз-
думів.
 Але й із постатями добре ві-
домими, канонічними чи й на-
віть модними саме сьогодні, 
теж, як видно, є що розповісти 
цікавого. Так, есей про Софію 
Яблонську, яку нині обгово-
рюють досить багато, змальо-
вує її не так активною учасни-
цею боротьби за права жінок, 
як «продуктом» такої боротьби. 
Адже Яблонська, не надто вда-
ючись до феміністичної рито-
рики, користувалася досягнен-
нями емансипації: мандрувала 
світом наодинці, що було тоді 
виключним винятком з правил 
«хорошого тону» — вела неза-
лежний, часом богемний спосіб 
життя, власноруч влаштову-
вала власну кар’єру літератор-
ки тощо. І — характерний мо-
мент — у певній точці вирішила 
від цієї самодостатности відмо-
витися на користь доволі тра-
диційного шлюбу та віддатися 

домашнім справам. І такі пара-
докси-зигзаги-несподіванки че-
кають на нас у розповідях чи не 
про кожну «бунтарку».
 У творах згаданих пись-
менниць жваво обговорювали-
ся економічні права жінок та 
право на вільну творчість, про-
блеми материнства-батьківс-
тва, домашнього насильства, 
абортів, справедливого поділу 
домаш ньої праці — аж до спів-
відношення звільнення пригні-
ченої нації та пригніченої статі. 
У деяких із цих питань можна 
зауважити помітний прогрес, 
з іншими й досі важкувато. А, 
наприклад, такий мотив, як 
потреба власного простору для 
жінки, тобто окремої кімнати, 
в житлових умовах величезної 
кількости теперішніх україн-
ців і українок може викликати 
лише зітхання.
 На щастя, попри виразно 
суспільноцентричну концеп-
цію книжки «Бунтарки: нові 
жінки і модерна нація», тут ви-
світлюється й суто естетичний 
бік творчости письменниць. 
Тож маємо можливість скласти 
уявлення не лише про ідеї і проб-
лематику їхніх творів, а й про 
художні особливості. Це, звіс-
но, надихає щось перечитати, а 
з іншими текстами нарешті поз-
найомитись. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Вічне
«жіноче питання»

■

Олег КОЦАРЕВ

На «китайській» поличці украї-
номовних книжок — яскраве по-
повнення: Олександр Николишин, 
«Домалювати дракону зіниці. 
Історія Китаю у 50 фразеологіз-
мах» (К.: Смолоскип). Здавалося 
б, що можна вмістити у п’ятдесят 
ідіом, коли ходить про таку країну-
цивілізацію, як Китай? Але автор 
таки успішно подбав про те, щоб 
дали читачам уявлення про клю-
чові точки китайської історії та 
культури. Щодо компетентности 
пана Николишина — журналіст, 
який працює в Китаї, а текст його 
книжки «легітимізувала» своєю 
передмовою Лі Сянь, заступни-
ця керівника українського відділу 
Центру мовлення на країни Європи 
Медіакорпорації Китаю.

 Зібрані історії — з різних сфер. Звісно, 
чимало їх стосуються війни і політики. На-
приклад, «Одною стрілою — двох орлів». 
Цей китайський вираз, розповідає Нико-
лишин, походить з VI століття нашої ери. 
Тоді видатний діяч і блискучий лучник на 
ім’я Чжансунь Шен супроводжував китай-
ську принцесу на землі Тюркського кагана-
ту, де вона мала вийти заміж за володаря 
тюрків — типовий дипломатичний монар-
хічний шлюб, покликаний поліпшити від-
носини між країнами. Під час урочистостей 
Шен вразив тюркського кагана вправною 
стрільбою з лука, і це зблизило двох чо-
ловіків. Якось вони полювали разом і поба-
чили двох орлів. Каган дав Шену дві стріли, 
щоб той убив птахів, але китаєць запевнив: 
йому вистачить і однієї. Так і сталося. Від-
тоді вираз «одною стрілою — двох орлів» у 
китайській мові позначає дві справи, зроб-
лені водночас. Чжансунь Шен і допровадив 
принцесу в чужі краї, й особисто зміцнив 
нові відносини з тюрками.
 Або інша формула — «Мати в душі 
бамбук». Тут уже «всього лиш» ХІ століт-
тя. Якось художник Вень Тун, сидячи біля 
вікна, побачив, що розпочинається добряча 

гроза. Усі люди втікали з вулиць по укрит-
тях, а Вень Тун навпаки — радісно вибіг 
назустріч зливі. Люди дивувалися: що тра-
пилося? Виявляється, художник дуже лю-
бив змальовувати на своїх роботах бамбук 
–зображував цю рослину в усіх можливих 
ракурсах, у різні пори року і дня, за різ-
ної погоди. Але досі Вень Туну не випада-
ло малювати бамбук під час грози! Пропус-
тити такий шанс він не мав права — тож і 
біг під дедалі грізнішою стихією в бік того 
місця, де росте бамбук... Любов художника 
до бамбуку стала в Китаї легендарною. І те-
пер «мати бамбук у душі» кажуть про лю-
дину, яка перед тим, як узятися до певної 
справи, вивчила про неї все та сповнилася 
до неї любов’ю і відданістю. Байдуже, чи ти 
художник, ремісник, а чи спортсмен.
 Ці та подібні оповіді у книжці «Дома-
лювати дракону зіниці» створюють особли-
вий китайський колорит. А крім того, вони 
вельми інформативні. Крім, власне, «фра-
зеологічних» історій, Олександр Николи-
шин наводить приклади застосування цих 
виразів, причому не лише українською, а й 
мовою оригіналу, з ієрогліфами та їхньою 
транскрипцією. Також він додає різноманіт-
ну контекстну інформацію про своїх героїв чи 
про добу їхнього життя. Є в книжці навіть ге-
неалогічна таблиця китайських імператорів.

ВІЗИТІВКА

Великий Китай
крізь крилаті вирази

■ ДИТЯЧЕ СВЯТО

Фентезі як підручник
та сімейний комунікатор

■



Два горішки на день 
і чай на травах
 Коли кажуть: «густа кров» — 
це означає, що легковажити цією 
проблемою небезпечно. Уповіль-
нений кровоплин провокує кис-
неве голодування внутрішніх ор-
ганів, призводить до можливо-
го утворення тромбів. Хоча тер-
мін цей швидше «побутовий», а 
не медичний, лікарі постійно на-
гадують: густу кров необхідно 
розріджувати. Що для цього не-
обхідно? 
 «Густа кров означає, що підви-
щена її в’язкість, — пояснює сто-
лична сімейна лікарка Олексан-
дра Ільченко. — На в’язкість 
впливають багато факторів. Зок-
рема, пошкодження судин, пору-
шення функції печінки, що обу-
мовлює відхилення у хімічному 
складі крові і підвищує в’язкість 
плазми, зміну нормального ста-
ну клітинних оболонок еритро-
цитів і тромбоцитів. Через це від-
бувається посилене злипання цих 
клітин. Причина може бути у по-
рушенні співвідношення клітин-
ної маси і рідкої частини крові. 
Це небезпечно тим, що висока 
в’язкість крові підвищує ризик 
тромбоутворення в серці і крово-
носних судинах». 
 Що варто зробити для того, 
аби кров порідшала? Певна дієта 
і особливий питний режим, на-
голошує Олександра Миколаїв-
на. Окрім чистої води, лікарка 
радить включати в раціон зеле-
ний або трав’яний чай (якщо не-
має протипоказань до споживан-
ня трав’яних напоїв), не забувати 
про натуральні овочеві та фрук-
тові соки. Добре пити свіжий сік 

із червоного винограду. Завдяки 
особливим сполукам (зокрема, 
біофлавоноїдам) цей сік вважа-
ють бальзамом для серцево-су-
динної системи.
 «Подбайте про те, аби хар-
чування було збалансованим: 
за вмістом білків, жирів, вугле-
водів, вітамінів, макро- і мікро-
елементів, — продовжує фа-
хівець. — Щоб забезпечити ор-
ганізм матеріалом для віднов-
лення мембран клітин крові і 
судинних стінок, важливо отри-
мувати повноцінні білки з повним 
набором необхідних амінокислот. 
Хоча важливим джерелом білків 
є м’ясо, все ж варто пам’ятати, 
що воно містить насичені жири, 
споживання яких слід обмежи-
ти, аби не перешкоджати проце-
су зниження в’язкості крові. Ос-
новним джерелом білка повинна 
бути риба, особливо морська, мо-
лочні продукти і яйця. Двічі на 
тиждень у раціон варто включа-
ти куряче м’ясо або страви з інди-
чатини».
 Додатковим джерелом омега-
3-ненасичених жирних кислот є 
лляне насіння (або олія). Додавай-
те олію до салатів — вистачить од-
нієї столової ложки на день. Про-
стагландини, що синтезуються 
з ненасичених жирних кислот, 
зменшують рівень холестерину і 
розріджують кров.
 Нерафінована оливкова олія 
— важливе джерело корисних 
жирів, що містить велику кіль-
кість біологічно активних речо-
вин. Для розрідження крові лі-
карі рекомендують продукти, що 
містять амінокислоту таурин. 
Найбільше таурину — в морепро-
дуктах і рибі: кальмарах, молюс-
ках, креветках, тунці, камбалі.

  При термічній обробці кіль-
кість таурину в їжі різко зни-
жується. Готуйте страви на пару 
— таким чином збережете біль-
шу кількість корисних речовин. 
Регулярне споживання морської 
капусти активує певні фермен-
ти і покращує засвоєння білків, 
заліза і фосфору, знижує «пога-
ний» холестерин і, як наслідок, 
— посилює антисклеротичний 
ефект, знижує в’язкість крові. 
Суху морську капусту можна пе-
ремолоти в кавомолці і вживати в 
їжу замість звичайної солі.
 Не забувайте про горіхи: 
вони багаті білком, мінеральни-
ми речовинами (кальцій, маг-
ній, калій). У волоських горі-
хах, мигдалеві і кеш’ю велика 
кількість амінокислоти аргіні-
ну, з якої в організмі утворюєть-
ся оксид азоту. Саме він знижує 

згортання крові. З’їдайте хоча б 
2-3 горіхи на день. 

Часник знижує «поганий» 
холестерин
 Якщо ви маєте порушене згор-
тання крові, необхідно звернути 
увагу на продукти з високим вміс-
том природних вітамінів і фер-
ментів. Добре щодня з’їдати по 1-
2 столові ложки пророщеного на-
сіння пшениці, яке є джерелом 
вітаміну Е, що підсилює ефект 
антикоагулянтів. Пророщене на-
сіння можна підсушити, перемо-
лоти в кавомолці і додавати в са-
лати або до інших страв. 
 «Розріджувати кров допома-
гають цибуля і часник. Вони та-
кож знижують рівень «погано-
го» холестерину і підвищують 
«хороший» холестерин, захища-
ють ферментні системи від пошко-
дження вільними радикалами. 
Регулярне споживання часнику 
вдвічі зменшує імовірність тром-
бів», — наголошує Олександра 
Ільченко.
 Покращує стан стінок судин 
і плинність крові солодкий бол-
гарський перець, багатий на віта-
мін С, що дуже корисний для су-
дин. Особливої уваги варті помі-
дори: вони містять біологічно ак-

тивні речовини, які запобігають 
«злипанню» тромбоцитів, зни-
жуючи ризик тромбоутворення. 
Тому любителі томатного соку 
мають перевагу. При порушен-
нях біохімічного складу крові й 
активації процесу згортання ко-
рисні й інші овочі: кабачки, пати-
сони, гарбуз, баклажани, ріпа, са-
лат, корінь селери, стручкова зе-
лена квасоля, огірки.
 Текучі властивості крові 
поліпшує диня. Такі ж власти-
вості має й імбир. Його додають 
у готові страви. При підвищеній 
в’язкості крові і високому ризи-
ку тромбоутворення з харчуван-
ня необхідно виключити банани. 
Не рекомендується також часто 
і у великих кількостях вживати 
листові овочі, йогурт, соєву олію, 
риб’ячий жир у капсулах. Усі ці 
продукти є джерелами натураль-
ного вітаміну К, який ускладнює 
контроль за дозою антикоагу-
лянтів та інших препаратів, які 
розріджують кров. У великих до-
зах вітамін К може посилити згор-
тання крові.
 Пам’ятайте: краще вживати 
їжу в свіжому вигляді, готувати 
на пару або запікати, відварюва-
ти. Олію дієтологи рекомендують 
додавати вже в готову страву.■

Мирослава КРУК

 Кожному хочеться бути струнким і 
красивим, однак природа, хоч як це при-
кро, декого «нагороджує» зайвою вагою. 
Іноді людина випробовує безліч рецеп-
тів, методик, лікарських препаратів для 
схуднення — і все марно. Як бути?
 Процес схуднення — тривалий і 
копіткий. Про це нагадують дієтоло-
ги, застерігаючи: що повільніше про-
сувається цей процес, то вища ймовір-
ність того, що «нещасливі» кілограми 
згодом повернуться. Ви не втратите то-
нусу, а м’язова маса залишиться нез-
мінною. Звісно, хочеться бачити швид-
кі результати своїх зусиль, за наймен-
ших витрат сил, часу і засобів. Але так 
не буває.
 «Боротьба за фігуру» не означає го-
лодування, наголошують лікарі. Хоча 
саме з напівголодним способом життя 
багато хто пов’язує процес схуднення. 
Пам’ятайте: довго жити за постійного 
обмеження в їжі просто неможливо, зре-
штою, ви ризикуєте «зірватися» і почати 
їсти все, «чого душа забажає». А це озна-
чає, що ваші попередні «страждання» і 
вже отримані результати завершаться 
цілковитим провалом. До того ж ви мо-
жете ще й додати у вазі, що стане причи-
ною стресу. Тож раз на тиждень можете 
не обмежувати себе в харчуванні. Це до-
поможе зняти нервове напруження, буде 
своєрідним призом за вашу стриманість 
упродовж тижня. Пам’ятайте, що й фі-
зичні навантаження не будуть зайвими, 
оскільки вони прискорюють обмін ре-
човин і допомагають «розправитися» зі 
значною частиною калорій.
 Схуднути допоможе раціональне хар-
чування. З меню слід виключити ковбаси, 

кондитерські вироби, білу випічку, газо-
вані напої, страви швидкого приготуван-
ня, алкоголь. «Порожні» калорії — їжа з 
великою кількістю малоцінних речовин. 
Вона містить багато вуглеводів, жирів, 
солі й харчових добавок, проте мало біл-
ків та вітамінів. Лікарі пов’язують вжи-

вання «порожніх» калорій з ожирінням, 
серцевими захворюваннями, цукровим 
діабетом та карієсом.
 Організмові насамперед потрібні амі-
нокислоти, ненасичені жирні кислоти, 
вітаміни, мінерали та клітковина. Ці 
поживні елементи є здебільшого в нату-

ральних і помірно оброблених продук-
тах, таких як м’ясо, птиця, каші, кар-
топля, чорний хліб, молочні продукти, 
риба. «Правильні» калорії знайдете й у 
фруктах, але через великий вміст глюко-
зи і фруктози вживати їх треба в міру, ос-
кільки ці речовини активізують вироб-
лення організмом інсуліну, який «спри-
яє» накопиченню жирових запасів. ■

Солодощі на ніч — річ підступна для фігури...
Фото з сайту gazette.com.ua.

❙
❙

13УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 27—28 ЛИПНЯ 2021ЗДОРОВ’Я

ВАРТО ЗНАТИ

Боротьба за фігуру 
не означає голодування
Суворе обмеження в їжі може спровокувати «зрив», 
і тоді втрачені кілограми повернуться сторицею

■ МІЖ ІНШИМ

 Найбільш популярні омани тих, хто хоче схуднути:
 Що суворіша дієта, то вона ефективніша. 
 Часто вона ефективна лише в той момент, коли 
ви «боретеся» з кілограмами. А віддалений результат 
спрогнозувати неможливо. 
 Аби схуднути, не можна вечеряти. 
 Бажано не об’їдатися. Але легка вечеря потрібна: 
нежирні молочні продукти, овочі, фрукти. 
 Соняшникова олія — нежирна, отже — діє-
тична. 
 З дієтичного погляду брак холестерину — добре. 
Але в олії калорійність навіть вища, ніж у тваринного 
жиру. Тому людям з надмірною вагою не можна вжи-
вати її в необмежених кількостях. 
 Є диво-ліки, з допомогою яких можна схуд-
нути. 
 Не дотримуючись дієти, жодним препаратом не 
вдасться нормалізувати вагу. 
 Якщо дієта допомогла кільком людям — 
допоможе й мені. 
 Пам’ятайте, що всі «рецепти здоров’я» індивіду-
альні.
 Схуднення несумісне з непомірним харчу-
ванням.
 У кожного свій поріг насичення. Головне — вста-
вайте з-за столу з відчуттям легкого недоїдання. 
 Дієта — це постійне відчуття голоду. 
 Правильно розроблена дієта — це харчування 
дрібними порціями, які запобігають відчуттю голоду.

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Аби кров не гусла...
Запобігти утворенню тромбів допоможе овочево-ягідна дієта, 
достатнє споживання води і помірна фізична активність

■

Не забувайте підтримувати водний баланс організму. 
Фото з сайту newsdaily.org.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Фахівці здорового харчуван-
ня нагадують, яких продуктів у вели-
кій кількості краще уникати, оскільки 
вони згущують кров:
 — м’ясних бульйонів;
 — ковбас;
 — копченостей;
 — холодцю;
 — білого хліба;
 — вершків;
 — сочевиці;
 — чорноплідної горобини;
 — бананів і манго.
 Значно підвищують в’язкість крові 
куріння, алкоголь, велика кількість 
солі; сечогінні, гормональні і протиза-
плідні препарати.
 Задля профілактики більше рухай-
теся, ходіть пішки, займайтеся фіз-
культурою, бувайте на свіжому повітрі.

■Юлія КРУК
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Олексій ПАВЛИШ

 Новий сезон в УПЛ наре-
шті стартував, проте не всі 
матчі зіграли цього уїк-енду. 
У зв’язку з тим, що епопея 
з рокіровкою «Олімпіка» і 
«Миная» тривала до остан-
нього, стартовий поєдинок 
ужгородців проти київського 
«Динамо» перенесли на сер-
пень.
 Кияни цю паузу викорис-
тали для ще одного міні-збо-
ру в Австрії: у неділю підо-
пічні Луческу обіграли (3:2) 
турецький «Газіантеп»: уже 
третій м’яч забив на збо-
рах Владислав Кулач, проте 
офіційно про підписання кон-
тракту з ним у складі «біло-
синіх» не оголошували.
 Інший «гранд» — «Шах-
тар» — відзначив дебют ново-
го головного тренера Роберто 
де Дзербі не надто переконли-
вою перемогою по результа-
ту над «Інгульцем». Нереалі-
зацію моментів відзначив й 
італійський наставник «гір-
ників». 
 «Я вважаю, що ми прове-
ли дуже хороший матч. Ми 
повинні були закривати його 
раніше і перемагати з різни-
цею в більш ніж два м’ячі. 
У футболі, неважливо, ти 
граєш в Італії чи в Україні, 
якщо не «закриваєш» матч, 
то виникає ризик усе втрати-
ти», — оцінив свій дебют де 
Дзербі.
 Разом з італійським фа-
хівцем уперше постали перед 
українською публікою й тріо 
новачків донеччан — бра-
зильці Педріньйо та Марлон, 
а також африканський фор-
вард Ласіна Траоре. Саме на-
паднику з Буркіна-Фасо вда-
лося відзначитися дебютним 
голом.

 Натомість бронзовий при-
зер минулої першості — лу-
ганська «Зоря» — після кар-
динальних змін (і кольори 
форми, і кадрові пертурба-
ції) доволі несподівано посту-
пилась «Олександрії», котра 
в міжсезоння змінила трене-
ра (багаторічного наставника 
Володимира Шарана змінив 
Юрій Гура).
 «Ми задоволені резуль-
татом. Боженька нам допо-
міг. Моменти були у «Зорі» 
досить-таки пристойні, але 
фарт був у нас», — не прихо-
вував радості тренер-дебю-
тант.
 «Не можу сказати, що так 
погано грали, що заслужили 
цю поразку. Може, не виста-
чило везіння в тій чи іншій 
ситуації. Нюанси дуже вели-
ку роль вiдiграють у сучасно-
му футболі», — сказав у свою 
чергу тренер «Зорі» Віктор 
Скрипник.
 По-різному склався пер-
ший тур і для новачків УПЛ. 
Якщо «Металіст-1925» у пер-
шому в історії матчі в еліті пе-
реграв «Рух», то «Верес» роз-
писав «суху» мирову з «Коло-
сом». А повернення до вищої 
ліги «Чорноморцю» відсвят-
кувати не вдалось: одесити, 
які орендували 13 молодих 
динамівців, після раннього 
вилучення не змогли нічого 
протиставити більш досвід-
ченій «Десні», яка, попри 
чутки про фінансові пробле-
ми в міжсезоння, таки зберег-
ла кількох лідерів та навіть 
підписала нових гравців.
 Ще один матч — за участю 
першого українського учас-
ника Ліги Конференцій «Вор-
скли» — відбувся вчора вве-
чері. «Ворскляни», до речі, 
не змогли втримати перевагу 
у гостях у першому матчі 2-го 

раунду кваліфікації ЛК про-
ти фінського «КуПСа» (2:2). 
Враховуючи те, що правило 
виїзного гола з цього сезону 
скасували, в Полтаві у мат-
чі-відповіді доведеться грати 
лише на перемогу.

* * *
 Незважаючи на те, що се-
зон в Україні офіційно стар-
тував, трансферне вікно буде 
відкритим аж до вересня, 
тому клуби, не виключено, 
спробують когось підписати, 
а можливо, і вигідно продати 
своїх лідерів.
 Так, можливість кадро-
вого підсилення не виклю-
чив наставник «Зорі» Віктор 
Скрипник. «Можливо, будуть 
iще нові гравці, але навряд чи. 
Усі гравці, які перебувають у 
«Зорі», — гарного рівня. Для 
УПЛ тим більше. Задоволе-
ний гравцями, які в мене є», 
— сказав Скрипник.
 Не припиняє роботу на 
ринку і київське «Динамо»: 
кияни минулого тижня під-
писали венесуельського фор-
варда Еріка Раміреса (22-річ-
ний форвард, який минуло-
го сезону захищав кольори 
словацького «ДАКа», уклав 
iз киянами 5-річний конт-
ракт). Про суму угоди офіцій-
но не повідомляють, але ЗМІ 
раніше писали про 2 мільйо-
ни євро. Зважаючи на транс-
фер Раміреса, знову стало ак-
туальним питання від’їзду до 
Італії українського нападни-
ка «біло-синіх» Владислава 
Супряги. Як пишуть італій-
ські медіа, «Дженоа» знову 
повернулась до варіанта з під-
писанням 21-річного форвар-
да. З огляду на кадрове підси-
лення венесуельським легіо-
нером, президент «Динамо», 
не виключено, відпустить 
Супрягу.

 «Гірники», у свою чер-
гу, не відходять від бразиль-
ського вектора: напередод-
ні донеччани оголосили про 
угоду з 17-річним захисни-
ком «Інтернасьоналя» Тобіа-
сом, який зможе приєднатись 
до табору «Шахтаря» лише у 
лютому наступного року (піс-
ля досягнення 18-річчя). 
 Цілком можливо, що 
«Шахтар» цього літа і про-
дасть когось із лідерів. Так, 
«Мілан» розглядає Тете як 
один із варіантів на підси-
лення флангів атаки, а Мар-
кос Антоніо, подейкують, за-
цікавив турецький «Фенер-
бахче».
 Чи не головна трансфер-
на сага УПЛ — майбутнє 
форварда «Дніпра-1» Арте-
ма Довбика, який після гола 
на Євро-2020 став цікавий 
багатьом клубам із топ-5. 
Спочатку писали про інтерес 
клубів з Італії, Франції та 
Іспанії. Утім тепер турецькі 
ЗМІ переконують, що фаво-
рит у боротьбі за Довбика — 
турецький «Трабзонспор», 
який має зробити офіційну 
пропозицію вже цього тиж-
ня. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Старт не для всіх
«Шахтар» перемагає з чотирма дебютантами, 
а «Динамо» підсилилось iще одним нападником

■ КАЛЕНДАР

Матчі першого кола 
XXXI чемпіонату України
 2-й тур (30 липня — 2 серпня). 
«Львів» — «Шахтар», «Колос» — «Ме-
таліст-1925», «Минай» — «Олександ-
рія», «Чорноморець» — «Дніпро-1», 
«Маріуполь» — «Десна», «Динамо» 
— «Верес», «Ворскла» — «Рух», «Ін-
гулець» — «Зоря».
 3-й тур (базова дата — 7 серпня). 
«Зоря» — «Динамо», «Шахтар» — 
«Олександрія», «Минай» — «Колос», 
«Ворскла» — «Львів», «Десна» — «Ін-
гулець», «Рух» — «Верес», «Металіст-
1925» — «Чорноморець», «Дніпро-1» 
— «Маріуполь».
 4-й тур (14 серпня). «Інгулець» — 
«Динамо», «Шахтар» — «Металіст-
1925», «Зоря» — «Минай», «Колос» 
— «Рух», «Верес» — «Ворскла», «Де-
сна» — «Дніпро-1», «Львів» — «Олек-
сандрія», «Маріуполь» — «Чорномо-
рець».
 5-й тур (21 серпня). «Динамо» — 
«Десна», «Чорноморець» — «Шах-
тар», «Маріуполь» — «Зоря», «Колос» 
— «Олександрія», «Ворскла» — «Ме-
таліст-1925», «Дніпро-1» — «Рух», 
«Львів» — «Інгулець», «Верес» — 
«Минай».
 6-й тур (28 серпня). «Динамо» 
— «Колос», «Минай» — «Шахтар», 
«Зоря» — «Ворскла», «Десна» — «Ве-
рес», «Металіст-1925» — «Дніпро-1», 
«Рух» — «Львів», «Чорноморець» — 
«Олександрія», «Інгулець» — «Маріу-
поль».
 7-й тур (11 вересня). «Металіст-
1925» — «Динамо», «Шахтар» — 
«Дніпро-1», «Рух» — «Зоря», «Колос» 
— «Маріуполь», «Ворскла» — «Де-
сна», «Верес» — «Львів», «Олександ-
рія» — «Інгулець», «Минай» — «Чор-
номорець».
 8-й тур (18 вересня). «Динамо» — 
«Олександрія», «Маріуполь» — «Шах-
тар», «Зоря» — «Чорноморець», «Інгу-
лець» — «Колос», «Ворскла» — «Ми-
най», «Десна» — «Рух», «Дніпро-1» — 
«Верес», «Львів» — «Металіст-1925».
 9-й тур (25 вересня). «Рух» — «Ди-
намо», «Шахтар» — «Верес», «Дніпро-
1» — «Зоря», «Колос» — «Ворскла», 
«Десна» — «Металіст-1925», «Минай» 
— «Львів», «Олександрія» — «Маріу-
поль», «Чорноморець» — «Інгулець».
 10-й тур (2 жовтня). «Динамо» — 
«Шахтар», «Зоря» — «Десна», «Ко-
лос» — «Чорноморець», «Ворскла» — 
«Інгулець», «Львів» — «Дніпро-1», 
«Верес» — «Олександрія», «Маріу-
поль» — «Рух», «Металіст-1925» — 
«Минай».
 11-й тур (16 жовтня). «Львів» 
— «Динамо», «Шахтар» — «Зоря», 
«Дніпро-1» — «Колос», «Олександ-
рія» — «Ворскла», «Минай» — «Де-
сна», «Інгулець» — «Рух»,  «Маріу-
поль» — «Металіст-1925», «Чорномо-
рець» — «Верес».
 12-й тур (23 жовтня). «Динамо» — 
«Дніпро-1», «Ворскла» — «Шахтар», 
«Зоря» — «Колос», «Десна» — «Олек-
сандрія», «Чорноморець» — «Львів», 
«Рух» — «Минай», «Верес» — «Маріу-
поль», «Металіст-1925» — «Інгу-
лець».
 13-й тур (30 жовтня). «Маріуполь» 
— «Динамо», «Шахтар» — «Десна», 
«Металіст-1925» — «Зоря», «Колос» 
— «Львів», «Ворскла» — «Чорномо-
рець»,  «Дніпро-1» — «Минай», «Рух» 
— «Олександрія», «Інгулець» — «Ве-
рес».
 14-й тур (6 листопада). «Динамо» 
— «Ворскла», «Колос» — «Шахтар», 
«Зоря» — «Верес», «Львів» — «Десна», 
«Інгулець» — «Дніпро-1», «Олександ-
рія» — «Металіст-1925», «Чорномо-
рець» — «Рух», «Минай» — «Маріу-
поль».
 15-й тур (20 листопада). «Чорно-
морець» — «Динамо», «Шахтар» — 
«Рух»,  «Львів» — «Зоря», «Десна» — 
«Колос», «Ворскла» — «Маріуполь», 
«Дніпро-1» — «Олександрія», «Ми-
най» — «Інгулець», «Верес» — «Ме-
таліст-1925».

■

Африканець Ласіна Траоре відзначив свій дебют за «Шахтар» голом.
Фото з сайту «Шахтаря».

❙
❙

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 1-й тур. 
«Львів» — «Маріуполь» — 1:1 
(Ременяк, 32 — Кулаков, 9), «Ве-
рес» — «Колос» — 0:0, «Шах-
тар» — «Інгулець» — 2:1 (Л. Тра-
оре, 12; Алан Патрік — Гопей, 81), 
«Металіст-1925» — «Рух» — 2:1 
(Батюшин, 8; Криськів, 35 — Ку-
зик, 51), «Зоря» — «Олександрія» 
— 0:1 (Калюжний, 40), «Десна» — 
«Чорноморець» — 3:0 (В. Калі-
твінцев, 51, 56; Завійський, 80).
 Бомбардир: В. Калітвінцев 
(«Десна») — 2.

■



ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 27—28 ЛИПНЯ 2021 15СПОРТ
«Я віддала всі сили, які тільки залишилися, це неймовірно важко і 

виснажливо. Для мене важливо було налаштуватися, адже після невдачі в 
півфіналі настрій був на нулі».

Дар’я Білодід
українська дзюдоїстка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Кожен новий олімпійський цикл під-
носить українському спорту не зов сім 
приємну закономірність. Разом зі змен-
шенням кількості учасників літніх Ігор 
падає й доробок вітчизняних олімпійців 
на головних стартах чотириріччя. Токій-
ської Олімпіади спортсмени чекали вза-
галі половину декади, провівши додат-
ковий рік в умовах, які не надто спри-
яли оптимальній підготовці до відпові-
дальних змагань. 
 Перебуваючи на карантині, багато 
спортсменiв наголошували, що підтри-
мувати на необхідному рівні в умовах 
ізоляції бойовий дух було дуже тяжко. 
Історія з непотраплянням жіночої ко-
манди шаблісток на Ігри в Токіо — на-
слідок саме тієї гнітючої атмосфери. 
«Карантин не минув безслідно», — виз-
нала тоді лідерка синьо-жовтої збірної 
Ольга Харлан.
 На Ігри-2020 в Токіо іменита шабліс-
тка поїхала, як-то кажуть, відбиватися 
«одна за всіх». Однак, перебуваючи в 
ролі однієї з головних фавориток індиві-
дуального турніру, Ольга примудрилася 
програти вже в першому раунді. «Дуже 
хочу відпочити й пожити без шаблі. Вто-
милася…», — заявила після сенсацій-
ного фіаско китаянці Ян Хен Ю (12:15) 
Харлан.
 Для титулованої 30-річної представ-
ниці Миколаєва це була вже четверта 
Олімпіада. Попередні три вона неод-
мінно завершувала з медалями. Утім 
у Токіо її яскрава серія сходжень на 
п’єдестал обірвалася. «Складно комен-
тувати. Це — шок. Але спорт наскільки 
непередбачуваний, що програти може 
навіть така досвідчена спортсменка, 
як Харлан. Розпочала вона добре. Фех-
тувала гарно, але потім щось трапило-
ся непередбачуване. Що саме — будемо 
розбиратися по поверненнi додому», — 
відзначив старший тренер української 
збірної з фехтування на шаблях Олег 
Штурбабін.
 Однак, незважаючи на провал Хар-
лан, без медалей на Іграх-2020 українсь-
ке фехтування не залишилося. А приніс 
індивідуальну медаль синьо-жовтій ко-
манді «мушкетерів» той, від кого її очі-
кували найменше. У Токіо ветеран ук-
раїнської збірної — 36-річний шпажист 
Ігор Рейзлін — проводив свій перший у 
кар’єрі олімпійський турнір. Утім через 
цей факт він аж ніяк не знітився й, про-
демонструвавши неймовірну жагу до пе-
ремоги, поклав до української скарбнич-
ки «бронзу».
 Своє сходження на п’єдестал він роз-
почав iз перемоги над двома швейцар-
цями Беньяміном Штеффеном (15:11) 
та Максом Хайнцером (15:12).
 Далі була перемога над Мохамедом 
Ель-Сайєдом з Єгипту (15:13), котра ви-
вела його до піфіналу. Упоратися з на-
ступним суперником — потужним фран-
цузом Романом Канноном — Рейзлін не 
зміг (10:15), утім останнє слово на тур-
нірі все ж залишилося за українцем. У 
сутичці за бронзову нагороду з італій-
цем Андреа Сантареллі наш співвітчиз-
ник продемонстрував, що невипадково 
в його великій медальній колекції були 
нагороди з європейських та світових фо-
румів.
 Тепер у його домашньому музеї буде 
й олімпійська медаль. А тренер i батько 
Ігоря — Дмитро Рейзлiн — наголошує: 
«Ця медаль доводить, що моєму синові 
вдалося стати одним з кращих фехту-
вальників світу. Що його особиста наго-
рода на чемпіонаті світу-2019, а також 
третє місце в світовому рейтингу — не 
випадкові. Це багато що значить».
 Загалом вийшло так, що дві перші 
олімпійські медалі українській збірній 
принесли спортсмени, котрі працювали 
в Токіо, умовно кажучи, сімейним під-
рядом. Як відзначила вітчизняна дзю-
доїстка Дар’я Білодід, піднятися на тре-
тю сходинку олімпійського п’єдесталу 
їй допомогла підтримка мами-«секун-
дантки». «Вона налаштовувала мене, 
знайшла потрібні слова», — зауважила 

юнка, стараннями котрої в активі олім-
пійської збірної України з’явилася пер-
ша медаль.
 На Ігри в Токіо Білодід (вагова ка-
тегорія — до 48 кг) прибула як двора-
зова чемпіонка світу, володіючи стату-
сом основного претендента на «золото». 
У фіналах попередніх «мундіалів» ки-
янка двічі вигравала в іменитої японки 
Фуни Тонакі, тож їхню зустріч у півфі-
налі Олімпіади-2020 спеціалісти назва-
ли достроковим фіналом.
 Вийшло так, що господарці татамі 
вдалося взяти реванш в українки за по-
передні невдачі. Сама ж Дарина після 
поразки змушена була шукати резерв-
ні сили для поєдинку за «бронзу» про-
ти Шири Рішоні з Ізраїлю. «Для мене 

було важливо налаштуватися, адже піс-
ля програного півфіналу настрій був «на 
нулі», — наголосила 20-річна киянка. 
У підсумку, підтримка рідних та чем-
піонські поради президента НОК Сергія 
Бубки, котрий напередодні старту Ігор 
відвідав українських олімпійців в олім-
пійському селищі, допомогли Білодід 
виграти непростий «малий фінал» і ста-
ти таким чином першою українською 
дзюдоїсткою — призеркою Олімпійсь-

ких ігор. Примітно, що саме Сергій Буб-
ка приймав участь у церемонії нагород-
ження призерок турніру дзюдоїсток 
у вазі до 48 кг. Щоправда, через коро-
навірусні обмеження олімпійці в Токіо 
змушені самостійно одягати собі на шию 
нагороди. 
 Такими от насправді неординарни-
ми є нинішні літні Ігри-2020. І досяга-
ють тут результату зусібіч добре підго-
товлені спортсмени. ■

ОЛІМПІЗМ

Сильні духом
У перші дні літніх Ігор у Токіо в скарбничці збірної України з’явилося 
дві бронзові нагороди

■

На дебютних для себе Іграх 36-річний 
Ігор Рейзлін підтвердив невипадковість 
своїх успіхів на світових та європейських 
форумах.

❙
❙
❙
❙

Після поразки в півфіналі господарці змагань Дар’я Білодід знайшла в собі сили виграти 
сутичку за «бронзу».
Фото з сайту Міжнародної федерації дзюдо.

❙
❙
❙

Одному з прапороносців збірної України на церемонії відкриття токійської Олімпіади-2020 — титулованому шпажисту Богдану Нікішину — 
в індивідуальних змаганнях не вдалося пройти далі 1/16 фіналу.
Фото з сайту НОК.

❙
❙
❙
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 Чоловік загубив у магазинi дру-
жину. Раптом він побачив красиву 
дiвчину. Пiдiйшов і каже:
 — Поговоріть, будь ласка, зі 
мною.
 — ?
 — І моя дружина відразу знай-
деться.

* * *
 Мужик купив нову машину, 
мчить на ній по трасі з величезною 
швидкістю. І раптом бачить таблич-
ку: «Збав швидкість — 50 км». Пої-
хав повiльнiше. Через деякий час 
бачить iще одну табличку: «Збав 
швидкість — 20 км». Знову знизив 
швидкiсть. Чеpез пів години — зно-
ву табличка: «Збав швидкість — 10 

км». А ще чеpез годину він бачить 
таку вивіску: «Ласкаво просимо в 
ресторан «Збав швидкість».

* * *
 Справжня математика почи-
нається тоді, коли до зарплати ще 
цілий тиждень, а грошей залишило-
ся рівно на три дні.

* * *
 Пояснювальна:
 — Не прийшов сьогодні на ро-
боту тому, що не захотів. Захочу — і 
завтра не прийду.

* * *
 — Що таке прожитковий мiнi-
мум?
 — Це коли людина ще дихає й 
iнодi їсть.

По горизонталі:
 1. Застаріла назва переклада-
ча. 4. Дворянський титул сина Атоса 
з третьої частини трилогії Олексан-
дра Дюми про пригоди мушкетерів. 
7. Глава держави. 9. Ланка гусенич-
ної стрічки танка чи трактора з гусе-
ничним ходом. 10. Намет, тимчасо-
вий дах із тканини чи брезенту. 11. 
Давньогрецький епітет юного Герак-
ла. 13. Російська вольниця, насе-
лена нащадками українських коза-
ків. 14. Людина, що виробляє това-
ри вручну, без механізації. 15. Гора, де 
мешкав Аполлон і його музи. 17. Оздо-
ба з пір’я на головних уборах. 19. Краї-
на на Близькому Сході. 20. Морська 
риба, що здатна виробляти електри-
ку. 22. Хвороба, від якої помер Фред-
ді Меркюрі. 23. Назва солей гліце-
рину, які входять до препарату нітро-
гліцерин. 24. Поділ партії, організації, 
громади на кілька автономних частин. 
25. Характер, звички.
По вертикалі:
 1. Гурт, з яким співав Саш-
ко Положинський. 2. Перша части-
на творчого псевдо Семюеля Ленг-
горна Клеменса, автора «Пригод 
Тома Сойєра». 3. Спеціальний плуг 
для глибокої оранки та розпушуван-
ня землі. 4. Частина корпуса судна, 
відділена водонепроникними пере-

бірками. 5. Німецький філософ, ос-
новоположник німецької класичної 
філософії. 6. Кухонний прилад для 
запікання хрустких хлібців під бутер-
броди. 7. Різновид тонкого оксамиту. 
8. Застаріла назва заповіту. 11. Фа-
сад обличчя. 12. Лемківське містеч-
ко, в якому, за версією Богдана-Ігоря 
Антонича, народився Бог. 15. Видат-
ний французький мікробіолог і хімік, 
«батько» вакцинації. 16. Умовний 
знак. 17. «Патрон» для іграшкових 
пістолетів, який вибухає по-справж-
ньому. 18. Один із семи смертних 
гріхів. 21. Складний цирковий но-
мер. 22. Сторінка компанії в інтер-
неті чи електронне ЗМІ. ■

Кросворд №70
від 20—21 липня

Варка ВОНСОВИЧ

 Компанія з трьох чоловіків поверталася в 
Лондоні додому і, щоб зекономити на таксі, ви-
рішила їхати однією машиною, проте за трьома 
різними адресами, оскільки всім було по до-
розі. Викликали таксі Uber і попрохали водія 
їхати за означеним марштуром. Проте так-
сист почав сперечатися з пасажирами, не пого-
джуючись на такі умови. Зав’язалася сварка і, 
врешті-решт водій просто виставив клієнтів з 
машини. За цей час компанія встигла проїха-

ти майже три кілометри (1,75 милі). Та на цьо-
му пригоди пасажирів не закінчилися, оскільки 
один із них — A. G. (це все, що відомо про пос-
траждалого британця) — наступного дня після 
події отримав квитанцію на 332 фунти стерлін-
гів (майже 12 тис. 500 грн чи 455 доларів США) 
від компанії Uber, причому на момент отриман-
ня квитанції означену суму вже було знято з 
рахунку клієнта.
 Не довго думаючи A. G. вирішив проясни-
ти ситуацію в транспортній компанії і з’ясував, 
що після того, як чоловіки покинули салон 

таксі, водій (мабуть, щоб покарати клієнтів) 
не вимкнув лічильник, який «тікав» понад 16 
годин(!), тому й набігла така величезна сума. 
Клієнт намагався витребувати в компанії по-
вернення коштів, проте після півторагодинної 
розмови так нічого й не досягнув. Тоді лондо-
нець вирішив піти іншим шляхом і звернув-
ся до преси. Написавши листа до видання The 
Guardian, чоловік описав ситуацію і те, як із ним 
несправедливо обійшлися. Лише після того, як 
ця історія набула розголосу, Uber запропонував 
A. G. відшкодувати завдані збитки. ■

Дара ГАВАРРА

 Чим можна залікувати лю-
бовну рану? Новим коханням. 
Насправді, нове кохання аме-
риканської співачки, акторки і 
просто красуні 52-річної Джен-
ніфер Лопес, яка нещодавно 
розійшлася зі своїм нареченим 
після його постійних зрад, — це 
її колишній наречений, 48-річ-
ний Бен Аффлек, з яким майже 
20 років тому в неї був пристрас-
ний роман. Заради Бена жінка 
розлучилася тоді зі своїм другим 
чоловіком, Крісом Джаддом, і це 
розірвання шлюбу коштувало їй 
18 млн доларів, але чого не зро-
биш заради нового кохання. Про-
те пристрасть, особливо у таких 
темпераментних людей, як лати-
ноамериканка Лопес, триває не-
довго, тож закохані, які заручи-
лися в 2002-му, через рік, саме 
напередодні весілля, розірвали 
заручини. 
 Та ось нещодавно, саме у 
свій день народження, Дженні-
фер виклала у себе в інстаграмі 

фото, на яких вона по-
зує під час відпочинку 
на яхті, і відео, з якого 
зрозуміло, що знімав 
її саме Бен Аффлек, до 
якого вона звернулася: 
«Хелло, любове моя». 
Це стало остаточною 
крапкою в «ворожін-
ні на кавовій гущі» — 
зустрічається Джен із 
Беном чи у них прос-
то приятельські сто-
сунки, які вони зумі-
ли зберегти впродовж 
цих довгих років після 
розставання. Чутки про 
відновлення стосунків 
двох зірок ширилися ще 
з квітня цього року, коли 
Аффлек болісно пережи-
вав свій розрив із Аною 
де Армас, а Лопес ану-
лювала свої заручини з 
Алексом Родрігесом. Як 
кажуть, от і зустрілися 
дві самотності... ■

ЗЕЛЕНООКЕ ТАКСІ

Вам їхати чи «шашечки»?
Три кілометри за пів тисячі баксів

■

КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Двічі в одну річку...
У Дженніфер Лопес таки роман 
із Беном Аффлеком

■

Дженніфер Лопес 
та Бен Аффлек.

❙
❙

28 липня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, мiсцями гро-
за, в окремих районах град. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +18...+20, удень +28...+30.

Миргород: повсюди помiрний короткочасний дощ. Уночi 
+17...+19, удень +29...+31.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +18...+20, удень 
+28...+30.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +19...+21, удень +29...+31.

26 липня температура води в Чорному та  Азовському морях 
становила 24-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25 градусiв.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +15...+17, удень +27...+29. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +26...+28.

Могутня зброя бандуриста
Козак-характерник, який співає-молиться, ніби розмовляє з самим Богом про Україну — 
кажуть про Тараса Силенка
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