Кобзар:
погляд з Гарварду

Залишилися в грі

За останнє тисячоліття
українці, вони ж русичі/
русини, мали власну
державність 750 років

Письменник Володимир Діброва,
який живе в США і викладає там
в університеті українську мову,
пропонує рефлексії «Свіжим оком:
Шевченко для сучасного читача»

Українські збірники
вдруге у відборі
на «мундіаль»
2022 року зіграли
внічию з чинним
чемпіоном світу

» стор. 6—7

» стор. 12

» стор. 14

Наша історія пишеться
на наших очах
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Вівторок—середа, 7—8 вересня 2021 року №91—92 (5823—5824)

Велика
спекуляція

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,929 грн
1 € = 31,968 грн
1 рос. руб. = 0,369 грн

Прив’язка вартості
газу в Україні до його
ціни на міжнародному
ринку може спричинити
різке зростання цін:
подорожчають усі
основні групи товарів
і послуг
» стор.

❙ Гостинчиків не буде?
❙ Фото з сайту zt.ua.

Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал

стор. 7
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ІнФорУМ

«Решта кандидатів вiдiграють технічну роль або просто демонструють свій
прапор. Той же Скорик шансів на виборах у Харкові фактично не має».

■ ПЕРЕГОНИ

Гонка
без лідера
Вибори мера Харкова
відбудуться в жовтні, але
список кандидатів повністю
ще не сформовано
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Проукраїнські партії так і не змогли обрати єдиного кандидата на посаду міського
голови Харкова. Переговори тривали кілька
місяців поспіль, але завершилися традиційним розколом. Тобто після спільного підсумкового голосування, що відбулося 28 серпня,
найбільшу кількість голосів набрав учасник
АТО, волонтер, голова харківського «Нацкорпусу» Костянтин Немічев. Втім уже наступного дня «Європейська Cолідарність»
відкликала свій голос і заявила про вихід
iз переговорного процесу. А днями міська
та обласна організації цієї партії висунули
свого кандидата — гендиректора комбінату «М’ясний» Олександра Скорика, який
у спільному голосуванні патріотичних сил
посів друге місце.
Боротьба на одному електоральному
полі ультраправого Костянтина Немічева з «господарником, політиком, волонтером і громадським діячем» (таку характеристику пану Скорику дав лідер «ЄС» Петро Порошенко), знизили шанси на перемогу обох кандидатів. У підсумку відсутність
єдності між патріотами ще більше посилила рейтинг двох спадкоємців «справи Кернеса» — нинішнього виконуючого обов’язки
секретаря міськради Ігоря Терехова та колишнього мера і ексголови ХОДА Михайла
Добкіна. Саме вони і сили, що за ними стоять, на думку директора Українського інституту політики Руслана Бортника, «розіграють харківську корону». «Решта кандидатів вiдiграють технічну роль або просто демонструють свій прапор, — каже він. — Той
же Скорик шансів на виборах у Харкові фактично не має. Але потенційно може відтягти голоси, так само як і можливий кандидат
від «Слуги народу», від більш поміркованого Терехова».
Партія влади про свою участь у харківських виборах поки що не заявила. Наразі цю
нішу нібито намагається зайняти ексголова
ХОДА, депутатка Верховної Ради Юлія Світлична, проте на Банковій з цього приводу ще
мовчать. Свого часу її кандидатуру в офісі
президента підтримали на парламентських
довиборах, знявши з округу «свою людину». Але, схоже, із вдячністю виникли проблеми. «Своєрідне «дякую» від неї «прилетіло» першому заступнику керівника ОП Сергію Трофимову, — прокоментував ситуацію
політолог Сергій Биков. — Як тільки той
пішов з офісу президента, депутатка назвала його «локомотивом корупції, безграмотності і політичної безпорадності». Можливо,
причиною затяжного мовчання «слуг народу» є побоювання, що Світлична й цього разу
своєрідно «віддячить» їм за підтримку».
У результаті найбільш прохідними кандидатами на пост харківського мера наразі
вважаються Ігор Терехов та Михайло Добкін. Причому рейтинг останнього недавно
трохи просів, на що є серйозна причина. Як
повідомив громадський активіст Сергій Ряпалов, Добкін через зайнятість столичними
чи домашніми справами не приїхав на День
міста (культова подія для Харкова) і навіть
не спромігся вчасно привітати земляків зі
святом. А ось уже за тиждень радо вітав з
аналогічною подією окупований Донецьк.
«Очевидно, виборча компанія Добкіна перетворюється на корабель, що тоне, — припускає пан Ряпалов. — Це вже усвідомили
співробітники його штабу. Помітивши небажання кандидата займатися власними виборами, вони теж збайдужіли». ■

Руслан Бортник
директор Українського інституту політики

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Окупанти вночі 4 вересня гатили
поблизу Старогнатівки, де в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав
вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий.
Наступного дня на фронті впродовж доби з боку збройних формувань
Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Били по наших захисниках біля Золотого-4, Водяного, що на
Приазов’ї, Широкиного зі станкових
протитанкових гранатометів і автоматичних станкових гранатометів та
стрілецької зброї. На обстріли російських окупантів українські військові
відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти усіх порушень з боку
російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК поiнформувала представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний
механізм.
Станом на 7-му годину ранку 6 вересня порушень режиму припинення
вогню з боку російсько-окупаційних
військ не зафіксовано.
Наголосимо, що представники РФ
заявили у Відні: Росія не підтримуватиме продовження після 30 вере-

Виходять з-під контролю
Москва відмовляється продовжувати мандат місії
ОБСЄ на українсько-російському кордоні
сня прикордонної спостережної місії
ОБСЄ у двох пунктах пропуску (Донецьк та Гуково) на російсько-українському кордоні, яка здійснювала
контроль (повідомляла про ситуацію
на блокпостах i про переміщення через
кордон) із 29 липня 2014 року згідно з
рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу.
У МЗС України вважають, що,
створюючи перешкоди роботі місії,
Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового
обладнання, боєприпасів, регулярних
військ і найманців на окуповані території України. Крім того, у зовнішньополітичному відомстві наголосили,
що Москва погрожує повним закриттям місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні.
Додамо, що, згідно з повідомленням Головного управління розвідки
Міністерства оборони України, з початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів у тимчасово непідконтрольних українській

владі районах Донецької та Луганської областей. Зазначається, що командування збройних сил РФ продовжує
нарощувати готовність до застосування оперативного угруповання своїх
військ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.
Для підвищення бойових можливостей росіянами було проведено: бойове злагодження рот у сформованих
БТГр; тактичні навчання з коригування вогню артилерії з використанням
БПЛА. Також зазначається, що окупанти продовжують утримувати на
передових позиціях значну кількість
снайперських комплексів і ПТРК для
провокування українських військовослужбовців.
Крім того, розвідка повідомила, що
окупанти через неконтрольовані Україною ділянки кордону завезли до
ОРДЛО відремонтовану бронетехніку,
понад 6 тис. тонн пального, протитанкові керовані ракети, протитанкові та
протипіхотні міни, снайперські комплекси. ■

■ ПАЛОМНИЦТВО

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Молитва під захистом
До Умані на святкування нового 5782 року вже прибули
23 тисячі прочан

❙ Святкуйте, люди добрі, але без порушень.
Людмила НІКІТЕНКО
До Умані зустрічати новий юдейський 5782 рік
продовжують прибувати
брацлавські хасиди. Наразі
туди вже приїхало понад
23 тисячi прочан, зокрема й
1 тис. 730 дітей.
Як повідомили «Україні
молодій» у черкаській обласній поліції, аби в місті
був порядок, поліція Черкащини спільно з правоохоронцями з Дніпропетровської, Житомирської, Вінницької і Київської областей
та з 11 колегами з Ізраїлю
контролює ситуацію в місцях паломництва.
Начальник Головного
управління Національної
поліції в Черкаській облас-

ті Михайло Куратченко показав ізраїльським колегам
Міжнародну поліцейську
станцію та малий ситуаційний центр, який оснащений
усіма можливими технічними засобами для контролю й
безпеки на вулицях Умані
під час святкування юдейського нового року. Також
правоохоронці спільно обстежили район паломництва.
«Створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, два пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад
600 поліцейських зведеного загону та понад 200 нацгвардійців», — розповідають у головному управлін-

ні поліції в Черкаській області та просять громадян
із розумінням поставитися
до тимчасових незручностей, які діятимуть до 12 вересня на створених 10 контрольно-пропускних пунктах. Усе задля забезпечення
публічного порядку з метою
обмеження руху транспортних засобів у місцях масового перебування паломників-хасидів. У складі загону
— працівники міграційної
поліції, батальйону поліції
особливого призначення,
співробітники патрульної
поліції, тактико-оперативного реагування УПП у Черкаській області, кінологи зі
службовими собаками, вибухотехніки,
оперативні
працівники, поліція діало-

До поліції вже надійшло 22 повідомлення про події,
пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю
у районі компактного проживання прочан. Окрім того, поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані
виявлено громадянина Ізраїлю,
який порушив строки перебування в Україні. На нього склали адміністративний протокол
i прийняли рішення про примусове повернення його до країни громадянської належності.
Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення
громадського порядку та дрібне
хуліганство.
Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами. У 29-річного
уманчанина слідчі вилучили: два
електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів, 6 дерев’яних биток.
«Нині ситуація в Умані та
районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони
продовжують посилено й цілодобово нести службу і перебуватимуть в Умані до 11 вересня», —
підсумовують у черкаській обласній поліції і звертаються до
громадян із закликом належним
чином реагувати на законні вимоги поліцейських.
гу, рятувальники, медики
та військовослужбовці Національної гвардії України.
Заступник начальника
черкаського обласного управління поліції Сергій Коваленко каже, що всім правоохоронцям доведено інформацію про дотримання
законності та правил безпеки, а також рекомендації
щодо забезпечення карантинних вимог. ■
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■ БЛАГОДІЙНІСТЬ

■ БЕЗПЕКА

Врятувати Святого Миколая

Вполювати хакера

Після пожежі у збудованому архітектором Городецьким
на початку ХХ століття костелі українці збирають кошти на
реставрацію унікальної будівлі

Президент України видав указ, яким
вводять у дію травневе рішення РНБО «Про
невідкладні заходи з кібероборони держави»

■ ДОВІДКА «УМ»

Тарас ЗДОРОВИЛО
Шоком для киян стала звістка про пожежу
в костелі Святого Миколая в Києві, що на вулиці Великій Васильківській, яка трапилася ввечері 3 вересня. Вогнем був пошкоджений унікальний орган, спеціально створений для цієї
будівлі, яка використовується і як римо-католицький храм, і як Національний будинок органної і камерної музики.
У ДСНС повідомили: пожежу, яка лютувала на площі 80 квадратних метрів, ліквідували
о 23.26, а до гасіння залучили 80 осіб i 16 одиниць техніки. Завдяки своєчасним i професійним діям українських пожежників опорні перекриття будівлі не постраждали, тому загроза
для конструкції костелу відсутня. Жертв і потерпілих немає.
У свою чергу, міський голова Києва Віталій
Кличко інформував, що загоряння сталося між
першим і другим поверхами і швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі, тож пожежі був наданий 2-й ранг.
У поліції як попередній висновок щодо причини загоряння називають коротке замикання
в самому органі, адже воно сталося під час репетиції, яку проводили в п’ятницю музиканти після 21-ї години. Правоохоронці відкрили
кримінальне провадження за порушення правил протипожежної безпеки й узяли зразки для
експертизи. Точна сума збитків поки що не відома — її підраховує спеціальна комісія.
Зауважимо, що костел цьогоріч був у переліку об’єктів на велику реставрацію, але через
тендерні баталії роботи в соборі так і не розпочалися. Міністр культури України Олександр
Ткаченко наступного для після НП заявив:
«Було заплановано, згідно з проєктно-кошторисною документацією, 148 мільйонів гривень, щоправда, тільки на зовнішній ремонт.
Але одна з фірм, яка не виграла тендер і вирішила, що може оскаржувати «несправедливе»
рішення, звернулася до суду, тим самим заблокувавши проведення реставраційних робіт».

Нагадаємо, що костел Святого Миколая в Києві був збудований на початку ХХ століття в неоготичному стилі з нового на той час будівельного матеріалу — бетону. За радянських
часів будівля була закрита і використовувалася як службові
приміщення, а на вежах споруди розвісили антени системи
глушіння «ворожих», як казали в радянські часи, радіостанцій
— таких, як «Радіо «Свобода», «Голос Америки» тощо. Через
пошкодження й недогляд будівля вже довгий час перебувала в
поганому стані, особливо всередині. За словами представників
релігійної громади, «буквально розпадалася». Численних косметичних ремонтів, яких багато робили останніми роками, для
виправлення ситуації було недостатньо.
На початку 1980-х років костел після незначного ремонту перетворили на Національний (у ті часи Республіканський)
будинок органної і камерної музики, спеціально для нього був
замовлений орган виробництва відомої чехословацької (нині
чеської) фірми Rieger-Kloss. Його вартість у сучасних цінах, за
деякою інформацією, оцінюють у 1,2 чи й 1,5 мільйона євро, й
він був чи не найбільшим у Європі.
Водночас можливість ремонту органу незрозуміла: чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу, повідомляла преса. Новий концертний сезон мав початися
цьогоріч 10 вересня з концерту «Парад органістів».
Із початку 1990-х років у будівлі також проводить свої
служби й інші заходи римо-католицька релігійна громада, й це
призводить до незручностей для обох користувачів.
На початку 2020 року тодішній міністр культури України Володимир Бородянський заявляв, що його міністерство «почало підготовку до початку реставраційних робіт», яких потребує
будівля костелу, і що «на реставрацію фасадів у державному бюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 мільйонів гривень».
При цьому в серпні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики, вже з новим керівництвом, знову назвало реставрацію фасадів костелу Святого Миколая в Києві серед проєктів, які були лише в цей час додані до так званої програми «Велика реставрація» і мали бути реалізовані до кінця
2021 року.
Католики Києва сподіваються, що за кілька днів у вцілілих
приміщеннях поновлять богослужіння. Для католицької громади костел Святого Миколая особливий та значимий: він один
із найбільших в Україні. Свого часу тут молився навіть понтифік Іван Павло ІІ. Також громада просить Мінкульт передати храм їй у власність, після чого вона обіцяє знайти кошти на
його повноцінну реставрацію, але в міністерстві кажуть, що
це буде можливо тоді, коли для цінного органу знайдеться чи
буде збудована інша концертна зала.
Міністерство культури оголосило національний збір коштів на ремонтні роботи та
відновлення органу: за попередніми підрахунками, на це знадобляться десятки мільйонів
гривень. Тож усі, хто хоче долучитися до порятунку храму, можуть переказувати кошти на рахунок Національного будинку органної та камерної музики. Є вже й перші благодійні внески від бізнесменів: зокрема, співзасновник Монобанку Олег Гороховський,
співвласник і генеральний директор компанії
«ТрансІнвестСервіс» Андрій Ставніцер, засновник Rozetka Владислав Чечоткін i власники компанії «Епіцентр» і «Нова пошта»
оголосили про виділення 1 млн грн кожен на
роботи з відновлення костела. Загалом, лише
за дві доби вже зібрано понад 20,7 млн гривень. Відучора збір коштів доступний і в Монобанку. ■

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Історiя — у новому форматi
Оновлений Музей Голодомору відкриють 7 вересня
Інф. «УМ»
У вівторок, 7 вересня, урочисто відкривається оновлена Зала Пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. У зв’язку з
реконструкцією та переобладнанням експозиції му-

зей було зачинено для відвідувачів упродовж останнього
часу. В цей період його можна
було відвідати лише онлайн.
Буде представлено нове
панорамне відео у форматі
3D-мапінгу, експонати та
історії людей — свідків Голодомору, пов’язані з цими

предметами, інтерактивні історично-інформаційні карти
тощо.
Цього ж дня, 7 вересня,
як уже повiдомляла «Україна молода», відбудеться
Міжнародний форум «Голодомори: пам’ятаємо, вшановуємо». ■

Наталя НАПАДОВСЬКА
Кабмін має розрахувати комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням
оптимального співвідношення військовослужбовців та працівників Міноборони та у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради
законопроєкт щодо створення
та функціонування в системі Міноборони кібервійськ. Обґрунтування потреби створення кібервійськ звучить так: «для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності,
запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії
у кіберпросторі».
Україна забарилася з утворенням свого кібервійська
щонайменше років на п’ять,
зважаючи на те, що сьогодні війни в кіберпросторі чи не
більш руйнівні, ніж традиційні. Пам’ятаємо наслідки вірусу Petya: його версія 2017 року
знищувала інформацію на
жорстких дисках безповоротно і паралізувала цілі галузі. І
хоч про атаки цього вірусу заявили майже 60 держав, більше
за всiх постраждала Україна:
розповсюдження «Петі» було
безпрецедентним через те, що
його запустили через популярне бухгалтерське забезпечення
M.E.Doc. Атаки зазнали енергетичні компанії, аеропорт Харкова, Чорнобильська АЕС, урядові сайти. Національний банк
України опублікував на своєму сайті офіційну заяву про хакерську атаку на банки країни і
боротьбу з нею. Постраждала велика кількість українських організацій, у тому числі київський аеропорт і метро. Так, систему радіаційного моніторингу в Чорнобильській АЕС було
відключено від мережі, співробітники перейшли на ручні
лічильники і ручне управління
в цілому. Оскільки основний
удар кібератаки припав на Україну, існує гіпотеза про те, що
вона була політично мотивованою. На користь цієї версії свiдчить і те, що 28 червня — День
Конституції України, хоч багато хто помітив ще одних збіг:
ім’я чинного президента на той
час — Петро...
Уже цього року українська влада неодноразово звинувачувала ФСБ Росії в скоєнні хакерських атак. У лютому 2020
року РНБО повідомляла про
спроби отримати доступ до системи документообігу органів
влади: ця атака здійснювалася
за схемою supply chain attack,
при якій хакери намагаються отримати доступ через уразливiсть в інструментах і сервісах організації. В РНБО стверджували, що до події причетне
«одне з хакерських шпигунських угруповань iз Росії». У березні Служба безпеки України
стверджувала, що нібито підконтрольна ФСБ хакерська група Armageddon намагалася отримати доступ до секретних даних вищих органів української
влади. Тоді СБУ змогла припинити атаку й «усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських

спецслужб до державних інформаційних ресурсів».
Що собою представляють
кібервійська в інших країнах
і скільки це коштує державі?
Багато, але мусимо пам’ятати
про мільярди гривень збитків,
які зазнала Україна в 2017 році
від Petya, і те, що цифровізація середовища невпинно прискорюється. Так, кібервійська
Америки створені ще в 2009
році, і кожний вид військ — сухопутні, флот, повітряні сили
та морська піхота — має свій
кіберпідрозділ. У них працює
близько 16,5 тис. військових
i цивільних працівників. На
утримання цього війська уряд
США виділив у 2020 році понад
$17 млрд. Крім операцій у Європі з переслідування російських хакерів, кіберкомандування США за останні кілька
років відправляло кіберекспертів на Близький Схід і в Азію.
Ізраїльське національне кібернетичне бюро — INCB — створено в 2010 році. У нього декілька цілей. Це — «вдосконалення захисту національного потенціалу, перетворення
Ізраїлю на центр інформаційних технологій та заохочення співробітництва між приватним сектором і держслужбовцями». З 2017 року щорічне фінансування кібервійськ
Ізраїлю становить $150 млн i
налічує 1 тис. фахівців. Зважаючи, що один iз головних
напрямків забезпечення кібербезпеки Ізраїлю — це протидія
тероризму, також існують спеціальні підрозділи, що займаються кібератаками. Найвідоміший з них — 8200. В його завдання входить перехоплення
розвідданих, дешифрування
та перешкоджання цілям терористів.
У Британії створено Центр
урядового зв’язку в 2018 році
на базі міністерства оборони
й громадської служби електронної розвідки. Він нараховує 2
тис. спеціалістів і має фінансування 250 млн фунтів стерлінгів
на рік. Головна мета — боротьба не лише проти окремих кіберзлочинців, а й країн чи угруповань: як-от Росія, ІГІЛ та інші.
Навіть Північна Корея налічує
близько 7 тис. хакерів, котрі
діють майже в усіх країнах світу та звітують перед Генеральним Бюро розвідки. Зрештою,
в Росії з 2014 року існують так
звані Війська інформаційних
операцій, а за чисельністю та
фінансуванням Росія входить
до першої п’ятірки країн у цьому напрямку.
Шпигунство, кібератаки
та інформаційні війни... Щоб
протидіяти такій навалі, потрібні тямущі хлопці та дівчата. Уряд не оприлюднив рівень
винагороди, яку отримуватимуть кіберсолдати України.
Зважимо на те, що в Києві спеціаліст в IT-компанії на посаді
«джуніор» починає з $ 1,5 тис.
Є приклади і в державних компаніях: наприклад, керівник
сектору в проєкті «Дія» може
отримувати до 62 тис. грн на
місяць. Тож старанно вчимося,
опановуємо сучасні технології
та захищаємо Україну. ■
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■ СЕКТОР ГАЗУ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Велика спекуляція
Прив’язка вартості газу в Україні до його ціни на європейському ринку може
спричинити різке зростання ціни: подорожчають усі основні групи товарів
і послуг
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні, як і в цілому світі, стрімко
дорожчає природний газ. При цьому
вітчизняні чиновники зазначають: наша
ціна наразі суттєво нижча за європейську. Маючи на увазі вартість пального
на спотовому ринку і забуваючи пояснити, що за такою ціною в Європі купують
зовсім незначну частку газу. А механізм,
за яким внутрішні ціни прив’язали до
ціни на міжнародних хабах, може мати
катастрофічні наслідки для України: ціна
газу може виявитися захмарною, що
прискорить інфляцію та зробить більшість товарів і послуг недоступними для
пересічного українця.

Дешевше, ніж у Європі. Наразі
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко днями
заявив: ціна на газ підприємств теплокомуненерго, який вони постачають для населення, становитиме 7,4
гривні. За його словами, це втричі дешевше, ніж нинішня вартість газу на
європейських спотових ринках. «Далі
тарифи встановлюватимуть місцеві
органи влади, які мають на це повноваження. Люди, які отримують газ не
через теплокомуненерго, платитимуть
приблизно 7,99 гривнi в більшості регіонів», — заявив він.
При цьому річний «фіксований»
тариф «Нафтогазу України» для населення становить 7,96 грн/куб. м.
Цей майже втричі дорожче, ніж
було понад рік тому, але при цьому
експерти вже сьогодні зауважують: на
тлі зростання цін на газ у Європі «Нафтогаз» може запровадити нові, ще
вищі тарифи.
Як відомо, на початку вересня ціни на «блакитне паливо» на європейських газових хабах сягнули позначки в 630 доларів за тисячу кубометрів, встановивши абсолютний рекорд
за всю історію торгівлі газом. Що
спричинило неабияку ейфорію «Газпрому», давши тому підстави стверджувати, що епоха дорогого газу повертається.
Утiм експерти пояснюють різницю: за такою захмарною ціною на
ринку продають лише залишки газу
з терміновою поставкою. Абсолютну
більшість угод закривають за вдвічі
нижчими цінами. А тому якось колапсу в європейських споживачів
не буде. Принаймні в нинішньому
році.
Ціни на газ зростали поступово від
червня 2020 року: тоді було зафіксовано мінімум у 60 доларів за тисячу кубометрів, уже через рік ми отримали
ціну в 360 доларів, а вже за кілька місяців вона злетіла вдвічі.
Фахівці з питань енергетики наводять ряд факторів, через які біржові
котирування газу в Європі сягнули рекордних показників.
Енергетичні експерти виділяють
низку причин того, чому дорожчає
газ. Перша з них — глобальна: вартість газу зростає через поступовий
перехід на зелену енергетику і, як наслідок, відмову від нафти. Цей процес
може тривати до 2050 року.
Друга причина — Росія штучно
знижує обсяги поставок, тим самим
«накручуючи» ринкові ціни. І тут РФ
має фору перед іншими постачальниками, адже газ, який передають трубами, є дешевшим за скраплений. До
того ж, створивши дефіцит на ринку
газу і посприявши зростанню цін на
хабах, Москва підштовхує європейських покупців укладати з ними двосто-

❙ Підвищення вартості газу для українців може підвищити ціни на цілі групи товарів —
❙ як промислових, так і продовольчих.
❙ Фото з сайту reddit.com.
ронні угоди. Які, як свідчить досвід
України, несуть у собі суттєву корупційну та політичну загрозу.
Третя причина — дії самих же учасників газового ринку, яким вигідне
подорожчання, оскільки спекулятивна модель підвищує їхній заробіток.
Відтак ніхто не може сказати, до
якої ж величини може дорожчати газ
на спотовому ринку. І нинішня ціна в
понад 600 доларів уже за місяць-другий може виявитися ще квіточками
— в порівнянні із ситуацією пізньої
осені, коли споживання газу зростає.
Та стати вже зовсім патовою у випадку аномально холодної зими.

Подорожчає все!
«Прискорення інфляції значною мірою пов’язано з подорожчанням природного газу та соняшникової олії...» — констатував нещодавно
НБУ у своєму інфляційному звіті. На
це зростання суттєво вплинуло підвищення ціни на газ — з 2,8 гривнi за
куб у червні минулого року до майже
8 гривень у червні нинішнього.
Основними промисловими споживачами газу є великі промислові гіганти. У виробництва неметалевих
мінеральних продуктів, зокрема
скла, цегли, бетону, керамічних виробів, сантехніки тощо, обсяги спо-

Внутрішні ціни в Україні прив’язані до найвищих спекулятивних
цін у світі. А держава, замість того, щоб прив’язати ціни до
внутрішніх індикаторів, ігнорує цей факт.
Європа краще захистила себе
І на цьому всі переваги внутрішньоукраїнської ситуації з європейською закінчуються. Адже якщо більшість споживачів у Європі платитиме
за газ відповідно до двосторонніх контрактів, вартість яких, на думку аналітиків, коливається у межах 300-400
доларів за тисячу кубів, то в нашій державі ціна газу прив’язана саме до біржових котирувань.
А тому, як передбачається, вартість «блакитного пального» в нашій
державі може стрімко зрости. Що,
втім, відбувається вже сьогодні: у серпні 2021 року гуртова ціна на рівні
18,4 тис. гривень за тисячу кубометрів, що більш ніж удвічі вище, аніж
було в березні нинішнього року, коли
кубометр газу коштував 7,5 тис. гривень. А торік у той самий час ми мали
всього лише 4,2 тис. гривень.
«Внутрішні ціни в Україні
прив’язані до найвищих спекулятивних цін у світі. А держава, замість
того, щоб прив’язати ціни до внутрішніх індикаторів, ігнорує цей факт.
Бо чим вищими будуть ціни на газ у
гривні, тим вищим буде обсяг ВВП»,
— каже експерт Геннадій Рябцев.
Відтак оптимізм «Нафтогазу»,
який ми побачили в ці дні, може виявитися доволі короткотерміновим. Що
означатиме суттєве зростання вартості
газу в Україні, здогадатися неважко.
Окрім підвищення вартості опалення,
можуть зрости ціни на величезну кількість товарів і послуг. Адже як тільки виробник починає використовувати дорожчий газ, він одразу закладає
це в собівартість товару.

живання газу становлять близько 0,5
млрд кубометрів.
Хімія спожила 2,4 млрд куб. м
газу. Найбільше споживає газу виробництво добрив, для яких газ є сировиною. Тож уже восени вартість
добрив може виявитися захмарною,
що матиме суттєвий вплив на сільське господарство. Відтак подорожчає
майже все, вирощене на землі. Особливо продукція, вирощена в теплицях, для обігріву яких використовують газ.
У зоні ризику також харчова і тютюнова промисловості, торгівля та
послуги. Експерти зауважують, що
ціни в цих секторах суттєво підвищаться.
Уже сьогодні Національна комісія, що здійснює регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг, заявила: вона вважає необхідним підвищення цін на електроенергію для населення. «Йдеться про підвищення цін до економічно обґрунтованих. Це необхідно з метою збалансування ситуації на ринку
електрики», — повідомили у комісії,
додавши, що тарифи не повинні допускати перехресного субсидування.
Такий крок мав би знизити фінансове навантаження на державні
підприємства «Енергоатом» та Укргідроенерго, які мають забезпечувати населення дешевою електроенергією згідно з покладеними на них
зобов’язаннями. При цьому Нацкомісія не має повноважень встановлювати тарифи на електроенергію для
населення, але вона бере участь у
розробці відповідного механізму. ■

Кому субсидії?
Загроза рекордної інфляції та падіння доходів громадян загострює проблему виплати субсидій. Як відомо, у квітні 2021 року Кабмін змінив правила їх призначення і виплати: починаючи з 1 травня нинішнього
року українці отримують їх тільки в грошовій формі. У
період iз травня по вересень 2021 року треба було подати нову заяву на отримання субсидії. На це відводилося п’ять місяців.
Мінсоцполітики уточнили три причини, через які
громадянам потрібно було обов’язково подати повторну заяву на призначення субсидії. Перша — житлова
субсидія надавалась у безготівковій формі, друга —
виплата була призначена за місцем фактичного проживання, третя — субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.
Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство соціальної політики України направило в регіони 1,1 млрд гривень на
виплати субсидій, а також що більшості громадян вони
будуть змінені автоматично.
«Абсолютній більшості наших громадян, у тому
числі українським пенсіонерам, субсидії будуть змінені
автоматично. Тобто не потрібно подавати ніяких додаткових заяв. Усі перевірки й виплати йдуть абсолютно
за графіком. Усі, хто дійсно потребує підтримки, її отримають і зараз, і в опалювальний сезон», — заявив
Шмигаль.
Також у Міністерстві соцполітики повідомили: з
1 жовтня розмір субсидії в різних регіонах може
відрізнятися. Це пов’язано з iмовірним локдауном і переходом певних областей у «червоні» зони, де діятимуть посилені карантинні обмеження. У разі нової
хвилі коронавірусу люди, які потраплять у «червоні»
зони, отримуватимуть карантинні надбавки. У решти
громадян їх не буде.

■ ДО РЕЧІ
Зарплати йдуть у мінус
За останніми даними Держстату, середня зарплата
в Україні становить 14,3 тис. грн, а експерти прогнозують подальше зростання зарплат цієї осені.
«У цілому фактори, які підштовхують зростання
зарплат, є: існує великий попит на висококваліфікованих фахівців, до того ж триває конкуренція з Польщею
і Чехією за робочу силу, цей фактор також не варто недооцінювати», — каже колишнiй в.о. міністра економіки Павло Кухта.
Інші експерти ставляться до таких прогнозів скептично і заявляють: дані Держстату щодо зарплат охоплюють лише 30% працюючого населення, причому
лише штатних співробітників, що працюють у більш високооплачуваних сферах. А саме такі зарплати продовжать зростання.
Медіанний розрахунок зарплат в Україні становить
8-9 тисяч гривень, тобто багато українців отримують
мінімальну зарплату або трохи вище неї. Це працівники сфер, де потрібна висока кваліфікація. Тут чекати
зростання зарплат не варто. Сказане стосується насамперед низькооплачуваних секторів економіки, де зарплати будуть у замороженому стані.
Також важливий фактор росту зарплат — підвищення «мінімалки», — який привів до зростання загальної
зарплати в першому півріччі, вже себе вичерпав. Тому
реальні зарплати восени практично не виростуть. Тож з
огляду на загальну економічну ситуацію темпи зростання реальних зарплат повністю зупиняться, а може, навіть покажуть «мінус» у порівнянні з минулим роком.

■ ПРОГНОЗИ
Сподівання на МВФ
Українська сторона обговорить можливість отримання нових коштів від МВФ під час візиту місії Міжнародного валютного фонду до Києва вже найближчим
часом.
«Була більш ніж успішна розмова президента Зеленського з керівним директором МВФ Кристаліною
Георгієвою. Досягнуто домовленості: у вересні, буквально найближчими днями, ми чекаємо у Києві на
місію МВФ», — розповів радник президента України з
економічних питань Олег Устенко, заявивши, що наразі
золотовалютні резерви повні, там міститься понад 30
млрд доларiв.
«Це фактично понад 5 місяців, майже 6 місяців нашого критичного імпорту, удвічі більше за норму, яка
необхідна для того, щоб ми говорили про те, що країна
перебуває у стійкій фінансової ситуації з погляду зовнішніх виплат», — наголосив посадовець. За його словами, хоча вересневі виплати України можна назвати
масштабними, причин для побоювань немає.
«Виплати, дійсно, цього місяця великі — у вересні
2,8 млрд. доларів. За першою ми виплатили 1,5 млрд
доларів, наступна має становити ще один мільярд
плюс незначна виплата у 300 млн доларів, але «подушка безпеки» повністю сформована. Немає причин
для побоювань», — додав Устенко.

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Для них і зараз ворог
не дрімає
У п’ятницю, 10 вересня,
у західних областях Росії,
включаючи Калінінградську область, та в Білорусі
розпочнуться військові маневри «Запад-2021». Це мають бути наймасштабніші
навчання з часу створення
цієї формули в 2009 році, в
якій беруть участь російські та білоруські війська. Відомий з попередніх років
сценарій і цього разу передбачає захист від нападу фіктивних західних держав.
За повідомленнями ЗМІ,
НАТО стурбоване можливістю порушення кордону Альянсу російськими
або білоруськими підрозділами. Такі «бродячі війська» могли б перетнути
кордон Литви і таким чином перевірити масштаби
та швидкість реакції країн
НАТО. За словами експертки Польського інституту міжнародних відносин
Анни Марії Динер, це частина інформаційної війни, яку веде Росія, але нічого не можна виключати.
«Незалежні джерела повідомляють, що на північному заході Білорусі є підрозділи російської розвідки.
Якби було порушення державного кордону, на нього, безумовно, треба було б
відповісти», — сказала Динер.
У Росії та Білорусі
участь у навчаннях, які
триватимуть тиждень, мають узяти загалом 200 тисяч солдатів i 80 літаків та
гелікоптерів, 15 кораблів,
290 танків та 240 гармат.
Російські військові джерела повідомляють, що участь
у навчаннях також візьмуть
приблизно 2 тис. солдатів з
країн, що належать до пострадянської Організації договору про колективну безпеку, Шанхайської організації співробітництва та з
дружніх країн.
«Білорусь і Росія насправді мають одну армію
і будуть боротися разом,
якщо розпочнеться війна»,
— заявив 3 вересня Олександр Лукашенко. Він додав, що Білорусь придбає
десятки бойових літаків,
вертольотів та зенітно-ракетних комплексів.
Росія рішуче підтримала Лукашенка, коли його
уряд потрапив під санкції
США та Європейського Союзу. Санкції були введені у
відповідь на жорстоке придушення протестів після виборів, арешт понад 35 тис.
людей та побиття міліцією
тисяч демонстрантів.

Новий «союз нєрушимий»?
Раніше Лукашенко оголосив, що «дорожні карти»
щодо інтеграції з Росією у
межах федеративної держави можуть бути підписані
в жовтні-листопаді, якщо
президенти досягнуть згоди.
«Якщо 9 вересня ми нарешті
домовимося з президентом
Росії, то 10-11 вересня уряди зберуться, розглянуть і
приймуть ці програми. І тоді
ми затвердимо їх у Верховній Раді», — сказав Лукашенко.
А саме на 9 вересня, тобто напередодні початку навчань, у Москві має відбути-
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■ ТАКІ СУСІДИ

■ ВТРАТИ

Удвох у «колиску
трьох народів»

Коли доречно
затанцювати
навіть на
похороні

10 вересня розпочинаються військові маневри
«Запад-2021». А днем раніше Лукашенко їде до Москви
здавати Білорусь Путіну

Пішов iз життя славетний
грецький композитор
Мікіс Теодоракіс
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Самопроголошений знову їде до царя.
ся зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром
Путіним. Під час неї лідери
двох тоталітарних держав
мають узгодити зміст так
званих «дорожніх карт»,
пов’язаних iз поглибленням інтеграції Росії та Білорусі в рамках так званої Союзної держави (СБіР). Експерти сходяться на думці,
що так звана інтеграція —
це не що інше, як поглинання Білорусі Росією, і оголошене підписання документів є його початком. Можна вважати, що з 9 вересня
Білорусь перестане існувати як державне утворення,
яким ми знали його до цього часу, адже поглиблення
«інтеграції» має відбутися у
всіх секторах взаємної співпраці Росії та Білорусі. Це,
зокрема, стосується митної,
адміністративної та судової
галузей. Існувала також
ідея запровадження спільного рубля.
Посол Білорусі в Росії
Володимир Семашко, цитований російською агенцією ТАСС, заявив, що після трьох років переговорів
обидві країни «на фініші»
узгодження всіх ключових
питань, які поглиблять інтеграцію двох країн. «З 28
пунктів дорожньої карти
27 повністю узгоджені», —
сказав Семашко. Він додав,
що зміст останнього документа (про поставки російського газу) має бути визначено 9 вересня, коли білоруський та російський
диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін
мають провести переговори
в Москві. Якщо все буде закріплено до останньої дрібниці, то підписання інтеграції має відбутися 10 вересня під час засідання Ради
міністрів Союзної держави
(СБіР).
Востаннє Лукашенко
зустрічався з Путіним 13
липня в Санкт-Петербурзі.
Це була їхня четверта особиста зустріч цього року.
Раніше диктатори зустрічалися в лютому, квітні та

травні. Усі зустрічі відбувалися на території Росії, нагадує агенція ТАСС.

Хитрий «Картопляний
Лось»
Деякі
експерти
пов’язують терміновий візит Лукашенка до Москви
та прискорене «інтегрування» двох країн з найближчими парламентськими виборами в Росії. Для Путіна
це буде чергова «козирна
карта» перед російським
електоратом, який особливо цінує його за розширення меж «матушкі Расеї».
Утім, знаючи талант Лукашенка обіцяти, але пручатися, як вугор, до останнього, не виключено, що
він спробує викрутитися і
цього разу.
Після заяв посла Білорусі в Росії Володимира Семашка прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що йому
нічого не відомо, чи будуть 9 вересня підписувати якісь документи. А 1 вересня вже сам Лукашенко
заявив, що ніяких підписань не заплановано і він
збирається обговорити з
Володимиром Путіним подальші питання двосторонньої інтеграції. Цікаво, що
це обговорення йде з 1999
року, коли було затверджено статут, що проголошує
створення Союзної держави. Пандемія коронавірусу, а також зміна геополітичної ситуації в Європі
змусили Мінськ і Москву
спочатку припинити переговори, а потім змінити попередні домовленості. Як
повідомляють ЗМІ, восени
минулого року за стіл переговорів знову сіли спеціально сформовані групи
з обох країн.
«Це дуже важливий
маркер, — сказав у розмові
з RFI білоруський політолог Дмитро Болкунець. —
Сюжети, які стосуються союзного договору, звучать
уже 22 роки, і весь цей час
Лукашенко обіцяє інтег-

раційні карти, щось iз кимось підписати. Я припускаю, що Лукашенко виставив Москві свої вимоги. Він
хоче отримати під документи гроші і, природно, нічого не виконувати. Але Москва вибрала зараз трохи
іншу тактику, яка, на мій
погляд, цілком логічна.
Незважаючи на всю дружню риторику і сприйняття
Лукашенка як президента, в Кремлі усвідомлюють
ступінь відповідальності за
ті можливі дії, які можуть
вплинути на суверенітет Білорусі. Думаю, що в цій ситуації Кремль не дуже зацікавлений підписувати щонебудь iз Лукашенком, знаючи, що він нічого не буде
виконувати. При цьому я
допускаю, що якісь документи, пов’язані з податковим режимом, митницею
та з транзитним потенціалом, включно з можливістю використання російських портів для білоруської
продукції, можуть у робочому порядку розглядати і
навіть підписувати».
У Кремлі обіцянкам
Олександра Лукашенка
вже не вірять, але змушені
мати з ним справу, оскільки заміну йому поки не
знайдено, білоруському ж
керівнику потрібні гроші і
геополітичний дах, зазначив в інтерв’ю RFI російський політолог Валерій Соловей: «Гроші він може отримати, звичайно, тільки в
Росії. І це головне пояснення візитів Лукашенка. У
Кремлі його вважають хитрим селянином, Володимир
Путін дав йому прізвисько «Картопляний Лось».
Путін іноді навіть милується тим, з якою селянською
хитрістю Лукашенко обходить його, майстра геополітичних комбінацій.
Лукашенко дратує Путіна,
і одночасно в російського
президента немає альтернативи. Він не може замінити Лукашенка, а Путін
потребує якогось геополітичному успіху». ■

У середу, 8 вересня, поховають відомого грецького
композитора, автора мелодії до танцю сиртакі Мікіса Теодоракіса. Він помер 2 вересня у віці 96 років у своєму
будинку в Афінах, повідомила Бі-Бі-Сі.
Світову популярність Теодоракісу принесла музика до
фільму Михаліса Какоянніса «Грек Зорба» (1964 рік), в
якому неперевершено головну роль виконав американський актор Ентоні Квін. Саме він написав мелодію до танцю сиртакі, який багато хто помилково вважає народним
грецьким танцем. Насправді його створив Теодоракіс для
стрічки на основі давнього грецького танцю воїнів — хасапіко. Теодоракіс також написав музику ще до кількох
фільмів, зокрема й до фільму Сідні Люмета «Серпіко»,
де головну роль виконав Аль Пачіно.
Мікіс Теодоракіс народився 29 липня 1925 року на
острові Хіос. Під час Другої світової брав участь у русі
Спротиву. Після завершення світової у Греції почалася
громадянська війна, у якій Теодоракіс співчував комуністичним повстанцям. Через це у 1947-49 рр. його кілька
разів заарештовували, певний час він перебував у концтаборі на острові Макронісос, де зазнав тортур.
Згодом Теодоракіс брав активну участь у політичному
житті Греції. У 1964-1967 роках він був депутатом парламенту від Єдиної лівої демократичної партії. А у 1967-му,
після приходу до влади в Греції «чорних полковників»,
виконання музики Теодоракіса заборонили, сам він п’ять
місяців перебував за ґратами, а після — в засланні. У
1969-му його ув’язнили у концтаборі Оропос (під Афінами) і знову катували. Тоді з вимогою звільнити композитора виступили багато діячів культури, і в 1970 році він
вийшов на волю. Був змушений виїхати до Франції, а до
Греції зміг повернутися лише у 1974-му — після падіння хунти. У 1980-х та на початку 1990-х його кілька разів
обирали до парламенту, при цьому від полярно протилежних політичних сил, таких як компартія та консервативна
партія «Нова демократія».
Мікіс Теодоракіс — автор багатьох симфоній, камерних творів, а також популярних пісень у народному стилі.
Він створив оперу «Квартал янголів», балети «Орфей та
Евридіка», «Антигона», «Медея», «Лісістрата», «Пісня
про мертвого брата», писав музику до драматичних спектаклів. Але якби в його доробку була лише мелодія танцю
сиртакі, то він і так увійшов би до пантеону найвизначніших греків. Мелодія сиртакі є візиткою Греції і неофіційним гімном країни. Творчість Теодоракіса цінується і в Україні. Нагадаємо, Національна опера України нещодавно
поставила героїчно-романтичний балет «Грек Зорба» Теодоракіса. Також у Київському Національному театрі імені
Івана Франка відбудеться ювілейний показ вистави «Грек
Зорба». Ця постановка давно стала однією з візиток прославленого театру, нагадує «Главком».
У день смерті композитора депутати парламенту
Греції вшанували його пам’ять хвилиною мовчання. В
країні навіть оголосили триденну національну жалобу та
приспустили національні прапори.
З 6 по 8 вересня труну з тілом композитора виставили для прощання в Митрополичому кафедральному
соборі в Афінах. А поки люди прощалися зі своїм кумиром, у судах у терміновому порядку тривали баталії
стосовно місця поховання покійного. Родина померлого, включно з його сином Георгісом, депутатом грецького парламенту, наполягала, щоб небіжчика поховати
в місцевості Врахаті неподалік міста Корінф, що відразу
на в’їзді на півострів Пелопоннес, оскільки Теодоракіс
багато років мав там літній будинок, де створив чимало
творів. Мотиви родини зрозумілі — це якісь 150 кілометрів від Афін, курортний район. Тож можна організувати меморіальний музей і заробляти на тисячах відвідувачів з усього світу.
Але, згідно з заповітом самого Теодоракіса, він бажав
бути похованим у місцевості Галатас, де майбутній музичний геній мешкав у дитячі роки і на цвинтарі якого поховані його батьки та брат. Цей завірений за всіма правилами заповіт був переданий меру міста Ханія, що на грецькому острові Крит, композитором у 2013 році. Відтак мер
звернувся до суду, і той врахував волю померлого. Тож 8
вересня небіжчика відспівають у Кафедральному соборі
Афін, а потім труну перевезуть на острів Крит для поховання поруч iз родиною небіжчика. ■
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старший науковий співробітник Національного історико-культурного
заповідника «Гетьманська столиця»
Батурин

Коментатори «історичної» путінської статті одностайно вказують
на відсутність сенсу розглядати серйозно історичний бік думок
кремлівського диктатора. Дійсно, навряд чи може бути користь
від дискусії (особливо заочної) з, наприклад, прихильником теорії
пласкої Землі. Але один момент із потоку свідомості сьогоднішнього найкращого друга російських істориків та фізкультурників
заслуговує уваги. А саме наступні слова: «Стали мифологизировать и переписывать историю...». Це Путін про Україну останніх
десятиліть. Звернути увагу на вказані слова необхідно тому, що й
досі в самій Україні нерідко від її громадян можна почути ті самі
думки: «в Украінє пєрєпісивают історію». Та чи є в цьому питанні
хоча б крихітка істини?

Не переписана, бо ще навіть
не написана
Давайте поглянемо на деякі
моменти, дотичні тільки до історії гетьманської столиці —
Батурина. В Гетьманському будинку на Цитаделі Батуринської фортеці сучасний відвідувач
може побачити копії документів архіву Івана Мазепи, що
зберігався в його головній, батуринській, резиденції. Так
от, сотні років вважалося, що
коли росіяни в 1708 році знищили Батурин, то і гетьманський архів — його листування —
також згорів у полум’ї пожежі.
Але виявилося, що Батуринський архів, нікому не потрібний,
пролежав сотні років в одному з
петербурзьких архівосховищ і
знайшли його там тільки у 2003
році! Сотні аркушів документів,
які ніхто з істориків ніколи в
очі не бачив!
У тій самій експозиції
Гетьманського будинку в Батурині ви можете побачити копію
всім відомої «Конституції Пилипа Орлика». Сотні років було
відомо, що Орлик за особистим підписом та з державною
печаткою випустив Конституцію свого імені латинською мовою (цей документ зберігається
у Національному архіві Швеції
та його привезли до України на
30-ту річницю відновлення Незалежності). І тільки 2008 року
виявилося, що існує ще один
оригінал (!), але староукраїнською мовою, так само з особистим гетьманським підписом та
державною печаткою! Того року
його знайшли українські архівісти в одному з московських
архівів. Копію саме цього документа можна тепер побачити в
Батурині.
Та що казати, якщо за минулі століття примудрилися
загубити навіть сам Батурин!
Виявляється, і таке можливо — загубити (в самому прямому сенсі цього слова) одне
з найсимволічніших міст в історії країни, її столицю впродовж багатьох десятиліть. Після трагічного 1708 року московські царі певний час узагалі
забороняли відроджувати Батурин. Коли місто таки почало своє відновлення, то не йшлося про відбудову укріплень.
А коли гетьман Кирило Розумовський відродив Батурин у
1750-ті роки, настали вже зовсім інші часи (необов’язковим
стало ховатись за міцними стінами), і центр оновленого Батурина перемістився в район,
де зараз проходить центральна
вулиця імені Віктора Ющенка,
якою сучасні туристи зазвичай
рухаються до Цитаделі. І тому
так вийшло, що за останні два
століття просто забули, де ж був
історичний центр гетьманського Батурина.
Останні 200 років і історики, й письменники вважали,
що той центр був зовсім в іншому місці, а саме там, де розміщувалася заміська резиденція Мазепи — Гончарівка. Це

місце, де перетинаються сучасні траси Київ — Бачівськ (автошлях М 02) та дороги Батурин
— Конотоп (автошлях Р 61). І
лише у 1995 році обстеження
археологами та істориками батуринських пагорбів дозволило встановити, що центр міста
розташовувався там, де зараз
кожен охочий може ознайомитися з об’єктом заповідника
«Гетьманська столиця» — археопарком «Цитадель Батуринської фортеці». Саме це місце в
гетьманські часи було «урядовим кварталом» Козацької держави. Тут, на цитадельному
пагорбі, серед іншого було знайдено рештки найбільшого будинку, що слугував гетьманською канцелярією.
Судіть самі. Архів Мазепи
відкрили в 2003-му, оригінал
Конституції Орлика — у 2008му, сам Батурин знайшли тільки пару десятиліть тому. Перелік можна продовжувати до
безкінечності! Так чи є хоча
б якийсь сенс у словах «в Украінє пєрєпісивают історію»?!
Українські історики, може б, і
раді були «переписувати», але
«переписувати» просто нічого!
Ну не можна ж серйозно вважати «Історією України» ті дві
сторінки, які для нас написав
«товариш» Сталін і які тепер
повторює «товариш» Путін?!
Насправді ж історія України ще
й близько не написана — вона
почала писатися тільки-но на
наших очах.

Майже півтора століття після
Хмельницького існувала
абсолютно окрема українська
держава
Така ситуація абсолютно зрозуміла. Тоді, коли в XIX
столітті зароджувалася «історія» в сучасному сенсі, нам
її писали, а в кращому випадку — цензурували, чиновники
окупаційної влади. Загалом не
рекомендуємо аж надто покладатися на істориків XIX століття — ми ж медицину тих часів
не поспішаємо використовувати, чи не так? У подальшому
традиція писати історію України в Москві збереглася, але вже
на тлі перетворення в передових
країнах світу історії на справжню науку. Втім на нашій землі продовжували розбудовувати ГУЛАГ. Навіть після відновлення незалежності Української держави не можна казати
про створення можливостей для
створення повноцінної історії
України. З одного боку — інерція мислення, а з іншого — бажання похапцем заповнити ту
суцільну «білу пляму», яку ми
мали замість історії. Саме так
і з’явилися чисельні міфи від
«Паризького аеропорту «Орлі»
імені Григорія Орлика» до «Золота Полуботка». І лише в останні десятиліття ми підійшли
до написання власної історії.
Через вказані обставини не
дивно, що українці загубили
навіть правдиве уявлення про
власні традиції державності.

■ ФАНТАЗІЇ І РЕАЛІЇ

Наша історія
на наших
За останнє тисячоліття українці, вони ж русичі/русини,
мали власну державність 750 років

❙ Цитадель Батуринської фортеці — «урядовий квартал» гетьманcького часу.
І багато хто святкуватиме 30річчя «незалежності», а не «відновлення незалежності».
Так, українська державність
1917-1922 років через свою короткочасність багато для кого
не виглядає переконливим прикладом. Так само короткочасним видається досвід державності імені Богдана Хмельницького. Але останнє судження є абсолютно помилковим.
Одним із головних завдань українських істориків сьогодні є
донесення правдивої інформації відносно того, що Хмельницький насправді Україну до
Росії не приєднував. Тоді, 1654
року, на Переяславській Раді
відбулася абсолютно звична для
тих часів річ, коли Українська
держава визнала своїм головою (сувереном) особисто Олексія Михайловича Романова, він
був же ще й цар московський. А
в ті часи частенько траплялося,
що, наприклад, король Швеції
ставав ще й королем Польщі,
король Данії — ще й королем
Норвегії, герцог Австрії — ще
й королем Чехії. Нікому ж у голову не прийшло називати це
«приєднанням», а тим більше
«возз’єднанням». Тільки набагато пізніше московські пропагандисти пересмикнули факти. Насправді майже півтора
століття після Хмельницького
існувала абсолютно окрема Українська держава, з усіма атрибутами окремої держави. Існувала повноцінна митниця між
Україною і Росією, постійно
спалахували жорсткі торгові
війни — не гірші, ніж сучасні
газові.
Щоправда, в гетьманські часи головною проблемою у
торгівлі двох держав було пос-

❙ Козацька порохівниця із зображенням тризуба, XVIII ст. (копія,
❙ оригінал зберігається у Прилуцькому краєзнавчому музеї).
тачання українського алкоголю
до Росії. В Україні завдяки дійсно непоганому клімату частенько траплявся надлишок зерна
та продуктів харчування. Тому,
щоб це добро не пропадало, його
перетворювали на горілку. В
Росії подібне траплялося набагато рідше. До того ж в Україні
винокуріння хоча й оподатковувалося, але було завжди вільним. У Росії ж майже завжди існував «государєв кабак» — державна монополія в цій справі.
Так от, українські купці намагалися постачати свою горілку до
Росії, але цар цьому опирався.
Процвітала контрабанда. Куп-

ців ловили, товари конфісковували, але це не зупиняло. Часто конфісковували весь товар.
Але уявіть, наскільки подібна
торгівля була вигідною, що українську горілку везли і везли
навіть за таких умов!

Сучасна українська символіка
присутня на наших землях
упродовж тисячі років
Утім царю іноді доводилося
наступати на горло власній пісні. Довгі десятиліття суверенітету царя над Україною єдиним
постійним фактором присутності його влади в Україні були
декілька військових баз. Навіть
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пишеться
очах

«Всяку ніч тілько й бачу
во сні що тебе, Керелівку»
Як правильно називати рідне село
Тараса Шевченка
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ Гетьман Пилип Орлик у восковому образі в експозиції заповідника «Гетьманська столиця».
їхнє забезпечення тривалий час лежало
на плечах прикордонних московських
воєвод. А в їхньому раціоні завжди була
горілка — «наркомовські сто грамів»
не Сталін придумав, московська армія
в цьому питанні має глибокі традиції...
Але через брак товару воєводи часто писали у Москву: «Цар-батюшка, дозволь
послати до України та купити горілки
для твоїх стрільців». Царю доводилося
погоджуватися. Схема виглядала трохи дивною: наприклад, воєвода Сєвська
надсилав людей на закупи до України,
вивозив товар через кордон, розписував
по гарнізонах і завозив назад до Батурина. Хіба можливе подібне в рамках однієї держави? І таких прикладів сотні.
Та достатньо просто звернути увагу
на відносини гетьманів із царями. Найперше, що кидається в очі, — це безкінечні заколоти проти гетьманів, інспіровані з Москви та здійснені руками
частини нашої еліти (традиційних єрмачуків). Скажіть, будь ласка, навіщо

гач неозброєним оком побачить сотні
доказів цього. Наприклад, сучасна українська символіка присутня на наших
землях безперервно всю тисячу років.
Навіть на козацьких речах тих часів,
коли Батурин був столицею, можна побачити тризуб! У Москві XVIII століття
тризуб ви не побачите ніде.
У дійсності 1000 років тому землі Залісся (теперішньої корінної Росії)
були не більше, ніж колонією Русі.
Туди, на землю різних племен, прийшла влада Рюриковичів, яка принесла з
собою руську мову, культуру та певну
кількість переселенців з Русі. За багато століть колишня колонія стала сильнішою за метрополію і почала претендувати на її спадок. Подібне — звична
практика в історії. 100 шансів зі 100,
що якби між Сполученими Штатами
та Англією не було Атлантичного океану, то зараз би американці називали себе справжніми англійцями, а англійців — «малоанглійцями». Та не

Досить уже українцям звертати увагу на відмінність сучасної
назви своєї країни від слова «Русь». Як, власне, і на назву країниокупанта історичної пам’яті. Варто дивитись на суть речей. Ну що
з того, що сучасні румуни називають свою країну Romaniа (Roma
— Рим, латиною)? Хіба стають від цього румуни римлянами?
царю ці заколоти, якщо Україна була
частиною Росії? Насправді аж до 1780-х
років цар московський був для України
приблизно тим, чим є зараз для Канади
британська королева. Щоправда, як добре відомо, цар московський — це не британська королева, тому він і намагався
втручатися, але втручатися у справи абсолютно окремої від Росії держави.
В іще давніші часи мав місце тільки один період відсутності в українців
власної держави. З кінця XVI століття
і до 1648-го на українських землях дійсно панувала польська влада, але всього лишень 50 років!
І Річ Посполита перших років свого
існування, й особливо Велике князівство Литовське і Руське (навіть Путін
почав використовувати цей історично
правдивий термін, щоправда, маючи на
увазі замість «руського» — «русского»,
але про це згодом) були державами українців. Безперечно, те саме можна сказати і про руські князівства та Київську
державу.
І нехай ніхто не сумнівається, що українці мають безпосереднє походження від Русі. Неупереджений спостері-

всім так щастить, і між нами і Росією,
на жаль, немає Атлантичного океану.
Тому і працює пропаганда Москви над
захопленням спадщини Русі, до якої
«русскіє» мають відношення не більше, ніж морська свинка до моря.
І досить уже українцям звертати увагу на відмінність сучасної назви
своєї країни від слова «Русь». Як, власне, і на назву країни-окупанта історичної пам’яті. Варто дивитись на суть речей. Ну що з того, що сучасні румуни
називають свою країну Romania (Roma
— Рим, латиною)? Хіба стають від цього румуни римлянами?
Тож порахуємо: за останнє тисячоліття українці (вони ж русичі/русини) мали власну державність 750
років.
Так, вплив останньої окупації суттєвий — вона закінчилася всього тридцять років тому. Але правду важко
знищити. Докази нашої історії — у нас
на очах та під ногами. І ніяка бурхлива фантазія якогось фюрера їх не знищить.
У Батурині в цьому можна переконатись особисто! ■

Між шанувальниками творчості
Кобзаря час від часу точаться суперечки про те, як правильно називати його
рідне село Шевченкове у Звенигородському районі Черкащини в минулому —
Керелівка чи Кирилівка? Ті, хто вчився в радянській школі, стверджують,
що Кирилівка, бо так тоді у підручниках писали. Молодші опонують, що Керелівка — так подають сучасніші книжки. А й справді, то як же правильно?
Цікаво, що село в різні часи називали і Керелівкою, і Кирилівкою. До початку ХІХ століття нинішнє Шевченкове іменували Керелівкою, згодом до
1929 року його називали Кирилівкою,
а з 30-х років минулого століття і дотепер — Шевченковим. Саме в Керелівці
народилися дід та батько Тараса Григоровича. У 1939 році в цьому селі було
відкрито Літературно-меморіальний
музей поета, а до його 175-річчя з дня
народження у 1989 році на садибі батьків відтворено за Тарасовим малюнком
1843 року хату, в якій виріс поет, упорядковано могили батьків, відреставровано хату дяка, яка була збудована
наприкінці ХVІІІ століття.
Як пояснює «Україні молодій»
Людмила Шевченко, директорка Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», науковці називають село Керелівкою, оскільки так
його згадує у творах сам поет. «Для
нас першоджерелом давньої назви теперішнього Шевченкового є епістолярна спадщина Тараса Григоровича,
а ще — місцева вимова. Старші люди
так завжди у нас говорили — Керелівка», — пояснює Людмила Михайлівна.
Наприклад, у листі Шевченка до брата
Микити він пише: «Всяку ніч тілько й
бачу во сні що тебе, Керелівку, та рідню, та бур’яни (ті бур’яни, що колись
ховався од школи); весело стане, прокинусь, заплачу». «У нашому музеї є
карта XIX століття, то там польською

мовою написано «Керелівка», — говорить пані Людмила.
Завідувач Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка в Києві й кандидат історичних наук Мирон Гордійчук зауважує, що
назва села походить від сільськогосподарського інструмента «керели», схожого на граблі. А зовсім не від імені
«Кирило», як може здатися на перший
погляд.Тому правильно — Керелівка.
У Національному заповіднику
«Батьківщина Тараса Шевченка» наголошують, якщо Моринці — колиска
великого поета, то Керелівка — його
перший життєвий навчитель. За переказами, мама Тараса гарно малювала,
мабуть, саме від неї передалося і йому
таке вміння. Тяга до малювання проявилася змалку. Крейда чи вуглинка були для нього неабиякою радістю.
Ними обмальовував усе: стіни знадвору і в хаті, лаву, стіл, діл. Чи не перше,
що зробив Шевченко, коли після довгої розлуки приїхав у Керелівку в 1843
році, — це з любов’ю змалював рідну
хату.
Свою рідну домівку в Керелівці згадував поет також у повісті
«Княгиня»: «І от стоїть переді мною
наша бідна, стара біла хата з потемнілою солом’яною стріхою і чорним димарем, а коло хати на причілку яблуня з червонобокими яблуками, а коло
яблуні квітник, улюбленець моєї незабутньої сестри, моєї терплячої, моєї
ніжної няньки! А біля воріт стоїть стара розлога верба з засохлою верхівкою,
а за вербою стоїть клуня, оточена стіжками жита, пшениці і всілякого різного хліба; а за клунею косогором піде
вже сад». Далі із захопленням описує
Тарас Григорович батьківський фруктовий сад: «Та який сад! ... Бачив я на
своєму віку таки добрячі сади, як, наприклад, Уманський і Петергофський,
та що це за сади! Гроша не варті у порівнянні з нашим чудовим садом: густий,
темний, тихий, словом, іншого такого
саду немає на всьому білому світі». ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на жовтень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році
або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 18 вересня, щоб отримувати газету з жовтня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
до кінця року — 236 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
до кінця року — 296 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
до кінця року —89 грн. 76 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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Анатолій КОВАЛЬЧУК,
учасник боротьби за незалежність України
у ХХ столiттi
Київ
День проголошення (відновлення)
Незалежності України — наше найбільше державне свято. Тридцятирічне державницьке буття відновленої, але
ще не відродженої цивілізаційно, передусім економічно й духовно, Української держави спонукає до спогадів і короткого політологічного аналізу подій,
які привели до її проголошення.
24 серпня 1991 р. відбулася епохальна, глобального масштабу політична
подія, що докорінно змінила географічну карту світу. Мабуть, уперше в
історії грандіозні зміни на величезній
території в центрі Європи відбулися
мирним шляхом, без жодного пострілу, без загублених людських життів.
СРСР — найбільша за площею, друга
у світі за військовим потенціалом країна — одномоментно розвалився. А те,
що від нього залишилося й нині існує
під назвою РФ, перебуває у глибокій
кризі. Одним із виявів якої є агресивна зовнішня політика.
Політичні події кінця 1980-х — початку 1990-х років, фінальним акордом яких стало ухвалення Верховною
Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта
проголошення незалежності України,
були мирною, ненасильницькою національно-визвольною революцією. Її
рушійною силою стали пробуджені до
активних дій мільйони свідомих патріотів. То були енергійні й рішучі люди
з державницькою позицією. У боротьбу
вони вступили з високих ідеологічних
мотивів, а не з вузьких прагматичних
міркувань і матеріальних інтересів.
Завдяки їм уже наприкінці 1989
року в Україні діяли масові непідконтрольні комуністичній владі громадсько-політичні формування різних ідеологічних спрямувань, що об’єднували у
своїх лавах цвіт нації. Найавторитетнішим був Народний рух за перебудову.
Важливою подією весни 1990 року
стали вибори до рад усіх рівнів. Уперше за понад 70 років вони відбувалися
за демократичним виборчим законом,
коли за один депутатський мандат реально змагалося декілька кандидатів.
Понад сотня представників демократичних організацій стали депутатами
Верховної Ради УРСР. Для координації
своїх дій депутати-демократи створили
Народну раду (НР) чисельністю близько 120 осіб, опозиційну до комуністичної депутатської більшості. У всіх законодавчих ініціативах вона спиралася на
активну підтримку народу. За наполяганням Народної ради в липні 1990 р.
Верховна Рада зробила важливий крок
до політичної незалежності — ухвалила
Декларацію про державний суверенітет
України, а ще через рік — заявила про
відмову України брати участь

Я ВАМ ПИШУ...
■ ПОСТЮВІЛЕЙНЕ

«Ми, браття, — козацького роду!»
До 30-річчя Незалежності України
у підписанні договору про створення
«оновленого союзу радянських республік». Імперіалістична Москва усвідомлювала: без участі України жодного союзу «склепати» не вдасться. Рішення
України стало болючим ударом по великодержавних амбіціях. Саме тверда позиція Києва спровокувала карикатурний виступ 19 серпня 1991 року
недолугих реваншистів, відомий як антидержавний заколот ГКЧП. Всупереч
сподіванням авантюристів, путч прискорив процес розвалу імперії зла. Через п’ять днів, 24 серпня 1991 року,
Верховна Рада конституційною більшістю голосів ухвалила Акт проголошення незалежності України.
Як це відбувалося? Більше половини депутатів проголосували за історичної ваги документ свідомо, з державницьких переконань. Але чимало
з них, здебільшого членів комуністичної «групи 239», зробили це під потужним психологічним тиском українського народу. Адже того дня близько 200
тисяч рішуче налаштованих на перемогу людей добровільно, з патріотичних мотивів, з усієї України прибули
до будинку ВР. Переконаний: багато
нардепів натиснули на кнопку «за» від
страху перед народним гнівом. Стоячи
біля ВР і слухаючи з динаміків виступи депутатів, ми готувалися до чогось
великого — перемоги або поразки. Всі
були гранично зосереджені, розумово
й емоційно налаштовані реагувати на
всі варіанти перебігу подій у сесійній
залі. Усвідомлювали: результат голосування ВР залежатиме не тільки від
рішень окремих депутатів, а й від нашої колективної налаштованості на
підтримку Народної ради. Піднесений емоційний стан народу, стан тривожного очікування, наша вулканічна
енергія передавалися депутатам. Усвідомлюючи важливість та унікальність
тогочасної політичної ситуації, ми поклялися не розходитися доти, поки Акт
не буде ухвалено. Бо глибинним національним інстинктом відчували: саме
сьогодні настав вирішальний момент
для проголошення державності Батьківщини. Зробити це завтра може бути
вже запізно. Ми не мали морального
права допустити провального голосування й повернутися додому «впорожні». Бо за що ж тоді ми завзято багато
років боролися?
Непідтримання Радою Акта означало б ганебну поразку української мети.
Тому нам конче була потрібна перемога. І ми її здобули! На щастя, мирно.

Хоча в запасі, наскільки знаю, були й
силові варіанти, включно зі штурмом
ВР, захопленням і покаранням зрадників і запроданців. На щастя, до цього не
дійшло.
Ніколи не забуду могутньої хвилі
емоційного піднесення, яка охопила
всіх присутніх на майдані коло Ради
після оголошення результатів голосування за Акт. Люди, залежно від характеру, по-різному виявляли свої емоції:
урочистим співом Національного Гімну, радісним плачем, щирою молитвою, декламуванням Шевченкових
поезій, братерськими обіймами. Здавалося, тієї миті не було в цілому світі
людей, щасливіших за нас. Адже саме
ми стали свідками рідкісної історичної
події — вiдродження Вільної України,
Держави, вимріяної нашими батьками,
дідами, десятками поколінь героїв-борців за її волю.
Отож переконаний: головною дійовою особою національно-демократичної
революції періоду 1989—1991 років,
результатом якої стало здобуття, а точніше відновлення незалежності України, був український народ, а не політики. Понад три сотні депутатів Верховної
Ради були тієї миті лишень виразниками могутньої державницької волі українського народу. Проголосувавши за
політичне відокремлення від Московії і
державну незалежність, політики продемонстрували світові: український народ на віки вічні свідомо вибрав свою історичну долю. І гучно заявив спільноті
вільних народів про намір збудувати на
рідній землі суверенну, демократичну,
соціальну, правову, миролюбну й могутню національну державу.
Ми, учасники знаменних подій, які
привели до відновлення державності
України, дякуємо Богові й долі за те,
що жили в той вікопомний час. Пишаємося тим, що зробили свій посильний
внесок у святу справу визволення Батьківщини.
Але з трьох корінних завдань визвольної національно-демократичної
революції вдалося розв’язати лишень
одне — вибороти державність України.
Питання влади і власності не були тоді
законодавчо і практично розв’язані
в інтересах українського народу.
Нерозв’язаними залишаються вони ще
й досі, незважаючи на дві наступні революційні хвилі — Помаранчевий майдан 2004 року і Євромайдан 2014 року.
Час показав: незавершена вчасно революція призводить до важких наслідків,
як і недолікована

хвороба! Через незавершеність народної
революції Україну спіткала низка бід
(якщо не катастроф!): злочинна передача Москві майже 120 млрд дол. народних заощаджень, інфляція і зубожіння більшості народу в першій половині
1990-х. А також боягузливе одностороннє ядерне роззброєння без належних гарантій захисту в разі агресії чи
загрози незалежності й територіальнiй цілісності держави, та ще й без вимоги значної фінансової і матеріальної компенсацій з боку інших ядерних
держав. У довгому переліку помилок
— поява олігархів, цинічне розграбування України, підла здача ворогові національного інформаційного простору,
злочинне продовження політики окацаплення, навмисна консервація у південно-східних областях духу совєччини, прихід на президентську посаду
кримінальника-рецидивіста, зрадницьке ухвалення промосковською парламентською більшістю харківських
угод з Кремлем і закону про позаблоковий статус нашої держави, встановлення влади банди мародерів. І, нарешті,
ворожа агресія з метою знищити або ослабити Україну, відірвати від нашої держави споконвічні українські землі.
Але тішить те, що впродовж останнього часу на авансцену боротьби вийшли і гучно заявили про себе
мільйони молодих патріотів. Нині вони
працюють для зміцнення економічної
і військової могутності України, її духовного відродження, дбають про очищення влади і суспільства від ганебної
скверни, передусім від корупціонерів,
зрадників і непрофесіоналів, воюють
за незалежність і цілісність Батьківщини.
Майбутнє України пов’язуємо з молодими ідейними послідовниками і гідними продовжувачами великих, славних і безсмертних справ попередніх
поколінь борців за державність Батьківщини. Віримо: мудрий український
народ переможно завершить велику
справу національного державотворення й остаточного визволення Батьківщини від усіх недругів. Твердою рукою
рішуче наведе лад у державі.
Лише об’єднавшись на ґрунті фундаментальних цивілізаційних і національних цінностей, досягнемо величної
мети — побудуємо суверенну, справедливу, могутню, заможну, демократичну, миролюбну Українську державу! І
доведемо собі й усьому світові, «що ми,
браття, — козацького роду»! ■

В Україні розпочав-

■ ПОЛІТПАРНАС

ся «картопляфест»:

Рік Бичка

сім’ї і фермери, са-

Олексій КИРІЄНКО
Київ

підшефні колективи

мотні пенсіонери й

вийшли збирати
Я почитав, як живуть фіни,
І ніби в казочці побув.
А повернувсь до України ?
З досади плюнув і зітхнув.
Suomi трійцю освятили:
Свобода! Право! Доброта!
А ми себе занапастили,
Наша Свобода — сирота.
Немає правди в нашій хаті,
То й справедливости нема:
Збулись московського ярма —
Впряглись в хомут олігархату.
І де наш поступ, я не знаю.
Ми тридцять літ в полоні чвар,

Весь «ширпотреб» іде з Китаю,
Навіть китайський календар.
Ми живемо в стані облоги,
Та ані страху, ні тривоги —
Мовляв, усіх розвеселя
Самозакохане Теля…
Вам не здається, українці,
Що все те — наша глупота?
Ну самі збоку подивіться:
То рік Дракона, то Кота,
То Щур, то Мавпа... Де ж ЛЮДИНА?!
Де її воля триєдина?
І свята Правда, й Доброта?..
У нас ця казочка пуста.

чи не основний
харчовий продукт,
а по-народному другий хліб
— картоплю. Що
ж, за нинішнього
галопуючого зростання цін мішок
цього коренеплоду
зайвим не буде...

ПОСТАТЬ
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■ НЕСКОРЕНІ

«Я згину. Інший встане...»
Дисидента Валерія Марченка не зламали два ув’язнення
Наталія ОСИПЧУК

Літературознавець і перекладач Валерій
Марченко відкрито виступав проти русифікації, писав про Голодомор, був учасником Української Гельсінської групи.
Прожив життя коротке, проте сповнене
гідності та внутрішньої свободи.

Київський інтелігент
Валерій Марченко народився 16 вересня 1947 року в Києві. Письменник
Юрій Хорунжий, автор нарису «Валерій
Марченко проти імперії брехні» назвав
його київським інтелігентом у третьому
коліні. Це й не дивно, адже дідом майбутнього дисидента був український історик, перший ректор Львівського університету Михайло Марченко. Талановитий юнак навчався на філологічному
факультеті Київського університету, одночасно вивчаючи тюркські мови у Бакинському університеті. Плідно працював, перекладав з азербайджанської на
українську твори Сулеймана Сані Ахундова, Джаліла Мамедкулі, з польської —
оповідання Генріха Сенкевича. Валерій
Марченко писав також літературознавчі розвідки про Агатангела Кримського,
Миколу Зерова, Олександра Багрія.
«Літературний працівник газети
«Літературна Україна» мав можливість
виявити себе на волі неповнi три роки
— по червень 1973-го, коли був заарештований по дорозі до друкарні, — пише
Юрій Хорунжий. — 25-річного Валерія
Веніаміновича Марченка обвинуватили
за статтею 62 ч.1 КК УРСР і відповідною
статтею Азербайджанської РСР. Йому
інкриміновано написання трьох есеїв:
«За параваном ідейності» — критичний огляд творчості Миколи Нагнибіди
і Василя Козаченка, яких тоді не можна
було чіпати — лауреати Шевченківської
премії; «Київський діалог» і «Страшний
якийсь тягар» (про національну політику комуністичної партії в Україні), крім
того, розповсюдження «антирадянського документа» Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» та антирадянські балачки». 23 грудня 1973 року
Валерія Марченка засуджено до шести
років позбавлення волі і двох років заслання.
Відбував покарання у пермському
концтаборі, а заслання — у селищі Сараджин Актюбінської області Казахської СРСР. «Найгуманніший радянський
суд» не взяв до уваги навіть той факт, що
Валерій зі своїми хворими нирками просто не переживе роки неволі. Проте навіть
на засланні Марченко не зраджує своїм
ідеалам. І в засланні наполегливо працює над собою, вивчає англійську мову,
перекладає на українську прозаїків Сомерсета Моема, Герберта Уеллса, Едгара По, поетів Ленгстона Х’юза, Уїльяма
Батса Їста, Уолта Уїтмена.

Урок української
«Його цікавить усе: від літературного
процесу в Україні до новинок зарубіжної
преси. І жодного слова про свої болячки
і поневіряння. Ніби писані ті листи з екзотичних, веселих островів, — характеризує невільничий період Юрій Хорунжий. — Тільки материнське серце відчуває, як синові важко насправді — тяжко
хворому, без належної медичної допомоги». І все ж, долаючи щоденний біль, Валерій Марченко писав.
Кожна стаття талановитого журналіста — яскравий публіцистичний
твір, який не втратив своєї актуальності
і сьогодні. «Моя чарівна леді», «Процес», «Звичайний страх», «Навкололітературне життя», «Шляхи, які ми вибираємо», «Клопоти з редагуванням»
— у своїх статтях Валерій описав своє
входження в літературу, а також ровесників, з якими починав свій літературний шлях. Доля кожного письменника
складалася по-різному. Хтось вдало при-

❙ Валерій Марченко.
❙ Фото з Вікіпедії.
стосувався до комуністичного режиму та
почувався цілком комфортно. Хтось, як
Валерій Марченко, торував свій тернистий шлях...
Неволя була нестерпною, проте давала можливість познайомитися з яскравими особистостями. Валерій захоплювався мужністю бійців ОУН-УПА, присвятивши їм блискучі нариси «Знайомтесь: бандерівець», «Антон Олійник»,
«Це неземне довготерпіння», «Межи жорен пекельних», «Раз-15, два-15»(йдеться про роки ув’язнення). Валерій сповідував принцип, який став для нього
сенсом життя. Якщо тобі Богом подарований літературний дар, то він має служити Україні та народові.
У нарисі «Урок української», створеному в уральському концтаборі 1976
року, Валерій порушив важливу тему —
митець і суспільство. «Йдеться про творчість Павла Тичини періоду голодомору в
Україні 1932—1933 років, коли відомий
поет написав вірш «Партія веде» і назвав
той страшний для України період «О, прекрасний час, неповторний час!», — пише
Юрій Хорунжий. — Політв’язня непокоїла проблема пристосуванства за рахунок
калічення душ інших, адже брехня, яку
примушують повторювати юних, не минає для них безслідно. Про це писав і Василь Стус у своєму дослідженні творчості
Павла Тичини — це, до слова, було одним
iз пунктів обвинувачення Василеві в суді
1972 року».

цям і малоросам: «Іноді видається, що
діячі нашої культури роблять даремну
справу. Вони співають, коли дерево, на
якому вони сидять, ритмічно здригається од сокири... Як можна зрозуміти їх
спокій... слабенькі нарікання, коли мусить бути гнів, і гнів і гнів? Зрозумійте
мене в моєму горі, бо я чую прокляття
віків, чую свій гріх перед народом, перед історією. Перед людьми, що своєю
кров’ю окропили нашу землю. Довгий
мартиролог борців за національну справедливість лишає нам історія, а ми навіть на гнів праведний не можемо здобутись». Наче відгукуючись на біль свого
духовного побратима, Валерій Марченко написав «Лист до діда», який можна
вважати авторським кредо.

Святим був його духовний світ
Власне, Валерій Марченко ставить
перед дідом аналогічне питання: як
можна мовчати в епоху тотальної облуди і брехні? «Хто поверне Києву золотоглавий Михайлівський собор? Чим заповнить Україна величезну порожнечу
в науці, літературі, мистецтві, яка постала внаслідок вандальської культурної
революції?.. Ох, ця наша степова флегматичність! Роздумуємо, що зробити
раніше, що пізніше, чекаємо на щось —
і тратимо, програємо, гинемо! Виступивши проти цілої імперії брехні, я мав одну
підпору-свідомість, що ярмо — нестерпне. Треба було мені... відчути біль удару,

«Чим заповнить Україна величезну порожнечу в науці, літературі,
мистецтві, яка постала внаслідок вандальської культурної
революції?.. Ох, ця наша степова флегматичність! Роздумуємо,
що зробити раніше, що пізніше, чекаємо на щось — і тратимо,
програємо, гинемо! Виступивши проти цілої імперії брехні, я мав
одну підпору-свідомість, що ярмо — нестерпне. Треба було мені...
відчути біль удару, щоб зрозуміти: зло таки можна подолати, з ним
можна й треба боротися...»
Духовні побратими — Василь Стус і
Валерій Марченко — зберегли гідність
за найтяжчих умов. Не пристосувалися
і не зрадили своїм принципам. Василь
Стус, викладаючи українську мову на
Донбасі, не міг миритися з тим, як її зневажають і знищують. Вболіваючи за рідну українську мову, Василь Стус звертався до знаного поета Андрія Малишка
за порадою: «Як можна далі жити? Як
можна з усім цим миритися? Чому ж ми
такі байдужі, звідки в нас стільки покори перед долею як фатумом?»
І хоча відповіді від Андрія Малишка
Стус так і не одержав, проте залишилися написані ним пристрасні рядки, які й
сьогодні не дають спокою пристосуван-

щоб зрозуміти: зло таки можна подолати, з ним можна й треба боротися... Нам
ніхто не допоможе, крім нас самих», —
безкомпромісно висловлює свою позицію Валерій Марченко.
Під впливом сина відбуваються зрушення у свідомості матері Валерія —
Ніни Михайлівни. Стосунки між ними,
за спогадами сучасників, були дивовижними. «Іронічний, гострий, глузливий
Валера змінювався, коли наша розмова стосувалася його мами. І одного разу
я зрозумів, що їхні такі ясні стосунки
«мати-син» мали і зовсім інший відтінок, мною раніше ніколи не бачений, їх
зв’язувала дружба», — згадував Семен
Глузман, який перебував разом з Мар-
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ченком у пермському таборі.
Ніна Михайлівна розуміла, що її син
— дивовижна особистість: «Мої сльози
були для нього справжньою мукою. Він
хотів бачити в мені щирого друга, тому
допускати, щоб син страждав ще й через наші конфлікти, я не могла. Святим
був мені його духовний світ. Силою свого духу, мудрістю і розумом він був понад усім, що мене оточувало».
Відбувши заслання, Валерій Марченко ненадовго повернувся до Києва. Проте режим створював нестерпні умови не
лише за ґратами, а й у так званій великій зоні. Валерію не давали працювати
за фахом, хоча він звертався і до міськвно, і до наукової бібліотеки, і до Ради
міністрів УРСР. Ніна Михайлівна з болем згадувала той період: «Без найменшого співчуття Валерію відмовляли в
будь-якій роботі, обіцяли лише з однією
умовою — покаятися, назвати катів
справедливими вчителями. Ним вибір
був зроблений ще на початку перебування у таборі суворого режиму. Тоді він написав «Кредо», як казали, найсильніше
ним написане. У нарисі був визначений
власний вибір — лише правда, лакузою,
рабом не стане».
22 жовтня 1983 року Валерія Марченка заарештовують удруге. Йому інкримінували закордонні публікації і передачі «ворожими радіостанціями» цих
творів, коментар до указу Міністерства
освіти УРСР про посилення вивчення
російської мови в українських школах,
який Марченко назвав новим «Валуєвським указом». «Особливо небезпечний рецидивіст», смертельно хворий письменник отримав від «найгуманнішого» суду
десять років таборів особливого режиму
і п’ять років заслання.

Боротьба — безжальна і жорстока
«Перебуваючи в пермських радянських концтаборах, я зіткнувся з брехнею
та беззаконням. Як людина вільна, тобто така, що вважає себе вільною, де й в
яких умовах вона не перебувала б, я не
міг мовчати і писав про те. За це мене зараз судять. Я проти брехні і облуди, беззаконня і фальші. Я за вільну розкуту
думку, я захищаю гідність людини, відстоюючи високі моральні принципи як
християнин, керуюся Божими заповідями. Мені як громадянинові й чоловікові
соромно за мою країну, де жінки тільки
за переконання відбувають 25 років каторги. За всю історію існування держав
не було таких ганебних фактів», — сказав Валерій Марченко у своєму останньому слові на суді. Проте 55-денний етап
до станції Кучино Пермської області,
до місця ув’язнення, фактично вбив Валерія. Ледь живого, його привезли до
Ленінградської в’язничної лікарні, де
він помер 7 жовтня 1984 року.
Ніна Михайлівна з величезними
труднощами домоглася перевезення синового тіла в Україну і поховання в селі
Гатне Києво-Святошинського району поряд iз дідом Михайлом Марченком. Про
загибель одного з найкращих синів України радянська преса мовчала. Проте
були реакція вільного світу, навіть президента США. «Так Україна втратила
свого найкращого сина — правозахисника, чесного щирого письменника. Ні,
не втратила, — писав Юрій Хорунжий.
— Врешті він прийшов до нас зі своєю
книгою «Листи до матері з неволі», виданою в Києві 1994 року, де зібрано публіцистику, листи, заяви... Гідна подиву
і захоплення поведінка Валерія під час
судилища. Він свідомо спалив за собою
мости до відступу чи компромісу. Вирішив померти Людиною честі...» І людиною високого чину, гідний того, аби його
пам’ятали.
Прикметним є те, що для перекладів
українською мовою Валерій добирав
близьких йому за духом персонажів.
Він любив саме таких особистостей —
незалежних, самобутніх, самодостатніх. Напевно, невипадково Валерій Марченко переклав вірш болгарського поета Николи Ванцарова, розстріляного гітлерівцями за участь у русі Опору: «Що
ж, боротьба — безжальна і жорстока//
І боротьба, як кажуть, є епічна// Я згину. Інший встане... та й по всьому//Та в
бурю люту знов з тобою будем ми// Народе мій! // Тебе кохають вічно!» ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Голова, як у лещатах...
Спричинити напад мігрені може сильний стрес, різкий запах,
яскраве світло і навіть неправильно підібрані окуляри
Юлія КРУК

За
легендою,
повелителеві
Олімпу — Зевсові — довелося
звернутися до бога-коваля Гефеста, щоб той... розбив своїм
молотом його голову, яка розколювалася від нестерпного болю.
Напади сильного головного
болю яскраво описав письменник і лікар Михайло Булгаков у
романі «Майстер і Маргарита»,
розповідаючи про головний
біль прокуратора Понтія Пілата.
Серед тих, хто потрапляв у лабети цієї недуги, були Юлій Цезар, Кальвін, Паскаль, Бетховен,
Дарвін, Маркс, Нобель, Гейне,
По, Мопассан, Вагнер, Шопен,
Чайковський, Ніцше, Фрейд...
Як свідчить медична статистика,
нині щонайменше третина людства потерпає від мігрені.

І знову сам на сам із болем
Головний біль — це, певне,
найпоширеніша скарга, з якою
пацієнт звертається до лікаря.
Але для фахівця цей симптом
непростий, адже може бути ознакою багатьох недуг або вказувати на їх початкову стадію.
Тому сімейний лікар у такій
ситуації може порадити пройти обстеження в офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, стоматолога, ортопеда... Хоча трапляється, що
навіть консиліум лікарів, виз-

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Якщо відчуваєте, що самотужки не здатні подолати «головну проблему», не відкладайте візит до лікаря. Особливо небезпечно зволікати при таких тривожних симптомах:
* у вас почався головний біль, якого ніколи раніше не було. Скажімо, напади почастішали і стали потужнішими;
* біль триває понад 72 години, і ви неспроможні сконцентруватися на будь-якій
справі;
* біль виникає зненацька, наче «вибух» усередині голови;
* окрім головного болю, у вас порушуються зір, мовлення, координація рухів,
відчуваєте слабкість у руках і ногах, гальмується мислення;
* у вас не лише болить голова, а й підвищується температура тіла і важко рухати шиєю;
* головний біль виникає за найменшого фізичного зусилля. При цьому є блювота, але не нудить;
* якщо біль супроводжується судомами, потемнінням в очах.
начаючи діагноз, не може дійти
«спільної думки», тож пацієнту випишуть довжелезний рецепт і... залишать сам на сам із
головним болем. А згодом людина починає самотужки призначати собі пігулки, ковтати
їх у найважчі моменти, тимчасово полегшуючи страждання,
однак не усуваючи причин самої проблеми.
«Причин головного болю —
близько півсотні, і спровокувати його може що завгодно: різкий запах, голод, втома, спека, навіть «банальний» хворий
зуб, — розповідає лікар-невропатолог Олександр Бабченко.
— Спричинити такий фізичний дискомфорт може емоцій-

■ ШВИДКА ДОПОМОГА

Десять рятівних
секунд
Якщо вам різко стало погано з серцем,
постарайтесь сильно покашляти
Мирослава КРУК
На жаль, часто буває так, що серцевий напад підкрадається до людини тоді, коли вона самотня і немає нікого, хто б міг допомогти в цей критичний момент. Тим часом кардіологи вважають, що всі жертви серцевого нападу могли б допомогти собі самі. Якщо ви відчули, що серце
почало битися «неправильно» і ви ось-ось знепритомнієте,
у вас є 10 секунд — але вони мають стати рятівними. Вам
просто необхідно... почати кашляти: багато разів і дуже
сильно. Щоразу, перед тим, як кашлянути, зробіть глибокий вдих — кашель має бути глибоким і тривалим, ніби
ви хочете звільнити дихальні шляхи від мокротиння, яке
засіло десь дуже глибоко. Вдихи і кашель повинні повторюватися кожні 2 секунди без перерв і зупинок, аж до моменту, коли надійде медична допомога або серце не почне
битися у звичному ритмі.
Лікарі пояснюють такий ефект тим, що глибокий
вдих дозволяє кисню проникнути в легені, а кашлеві
рухи «стискають» серце і змушують кров циркулювати.
Цей тиск на серце допомагає йому ввійти в нормальний
ритм. Таким чином жертва серцевого нападу отримує додатковий час, аби дочекатися лікарів чи дістатися до лікарні. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Нині недуги серцево-судинної системи — найчастіша причина смертності в світі. За оцінками експертів ВООЗ, упродовж останніх 20 років рівень цього захворювання зріс на 20%. Україна на першому місці в Європі
за кількістю серцево-судинних захворювань і смертності від цих недуг.
Європейські лікарі пояснюють такий стан речей відсутністю звички відвідувати лікарів з профілактичною метою, недовірою до медиків, а також
— низьким рівнем доходів населення, який не дозволяє людині витрачати «зайві» гроші на консультації кваліфікованих фахівців.

ний стрес, депресія, зміна погоди, яскраве світло, куріння,
вживання спиртних напоїв.
Імовірними причинами головного болю може бути алергія,
гіпертонія, аневризма, пухлина мозку, черепно-мозкова
травма, гайморит, перенапруження очей, висока температура, вживання гормональних
або інших препаратів, спадкова схильність. Зрозуміло, тут
лише знеболювальними пігулками — анальгіном чи цитрамоном — не обійдешся.

Лише один маленький збій...
Як свідчать наукові дослідження, деякі продукти харчування та напої, які містять амі-

Леся ХОРОЛЬСЬКА
«Маю підвищений артеріальний тиск, який з допомогою медикаментів завжди регулюю, — розповідає 60-річна Надія Петренко з
Вінниччини. — Але трапляються
моменти, коли навіть ліки не рятують. Два дні тому пішла на город копати картоплю, то ледве до
хати повернулася. Мусила викликати «швидку», лікарі діагностували гіпертонічний криз».
Медики застерігають літніх пацієнтів із серцево-судинним захворюваннями від надмірного фізичного навантаження. «Таким людям варто бути уважнішими до
власного здоров’я, — каже київський кардіолог Олег Дмитрук. —
Про город — навіть мови немає. Гіпертонікам і тим, у кого проблеми
з серцем, раджу більше відпочивати і якомога менше бувати на сонці. Як свідчать європейські дослідження, при високих температурах
у кілька разів зростає ризик серцево-судинних порушень, зокрема інфарктів та інсультів».
Як свідчать медичні дослідження, останнім часом дедалі більше
українців мають проблеми з судинами. «Здорова людина не повинна
чути, як б’ється серце й змінюється тиск, хоча він може змінюватися кожні 5 хвилин залежно від погоди, — пояснює пан Олег. — Якщо
на погоду набрякають ноги, людина відчуває втому і їй докучає головний біль — без сумніву, в організмі не все гаразд.
«У вас дистонія», — чує такий пацієнт від лікаря. Це може бути першим кроком до інсульту. За спостереженнями лікарів, чверть інсультів
починаються з судинної дистонії.
Вегето-судинну дистонію лікарі порівнюють з хаосом в організмі. Це схоже на оркестр, який грає
не в унісон. «Як запідозрити дис-

❙ Головний біль здатен зробити життя нестерпним...
❙ Фото з сайту znaj.ua.
ни, глутамат натрію, нітрити,
кофеїн чи аспартам, також можуть спровокувати нестерпний головний біль. Серед продуктів-«провокаторів» — маринади, гірчиця, кетчуп, копчені м’ясо й риба, цитрусові,
банани, авокадо, бобові, горіхи, цибуля, шоколад, вершки,
сметана, йогурт, алкогольні
напої, страви китайської кухні, чіпси.
Навіть
неправильно
підібрані окуляри, зауважує
лікар, викликають головний
біль. Зрідка такий дискомфорт спричиняє захворювання суглобів щелепи чи... затісний капелюх. Трапляється, що біль у голові виникає
внаслідок анемії (дефіциту
заліза в організму). Зрештою,
у кімнаті, де бракує свіжого
повітря, голова теж не буде
«свіжою».

«Ефективність лікування
передусім залежить від глибокого клінічного обстеження,
— пояснює Олександр Бабченко. — Зокрема, важливо дослідити зміни структур мозку. За
результатами реографії (визначення електричного опору судин мозку) — оцінити стан кровообігу в окремих півкулях.
Ультразвукова доплерографія
визначає швидкість кровообігу в основних судинах. Активність мозкових клітин дозволяє
визначити електроенцефалографія (ЕЕГ). В організмі людини багато систем, але серцевосудинна — найголовніша. Судини проникають у кожен орган. Якщо, скажімо, капіляри
десь дають збій, то починають
погано працювати нирки, шлунок, серце. Якщо людина вилікує судини — одужують й інші
органи. ■

■ ВАРТО ЗНАТИ

Здорова людина не
чує, як б’ється серце?
Судинна дистонія може стати першим кроком
до інсульту

тонію? У людини мерзнуть щоки,

ти. Однак, крім сучасної медичної

вуха, німіють пальці. Кров не доходить до найменших капілярів,
тканини організму залишаються
«голодними». З віком судини втрачають еластичність, забиваються.
Причиною може бути погана пульсація серця. В одному органі судини можуть розширитися, в іншому
— спазмуватися. Варикоз, тромбофлебіт — також наслідок хвороби судин», — застерігає фахівець.
Судинні недуги за останні 10
років, каже лікар, значно змінилися, їх стало важче діагностува-

техніки, лікарю ще потрібно мати
достатньо знань, щоб зрозуміти,
що відбувається в організмі пацієнта. «Навіть «банальний» гіпертонічний криз у кожної людини має свою причину, — пояснює
Олег Дмитрук. — Також треба враховувати особливості організму,
хронічні недуги. Нехтуючи цими
моментами, лікарі часто назначають препарати, які хворому зовсім не потрібні. Тож і виходить: лікуємо, а кількість хворих не зменшується». ■

❙ Стежте за здоров’ям судин, а при першій тривожній ознаці —
❙ звертайтесь до лікаря.
❙ Фото з сайту life-house.ua.
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■ НОВОДРУК

300 миттєвостей країни
До 30-ї річниці відновлення незалежності нашої держави побачила
світ книга фотографій знаного фотохудожника, журналіста з Кобеляк
Костянтина Бобрищева під назвою «Моя єдина. Фотопоема про Україну»
Ганна ЯРОШЕНКО
Цікава історія її народження. Сталося так, що попередня книга-фотоальбом
позаштатного кореспондента «України молодої»
Костянтина Васильовича
«В серці кричить війна»
(яка удостоїлася аж трьох
премій — імені Володимира Малика, Панаса Мирного та Григорія Сковороди) та публікація в нашій
газеті матеріалу з його фотографіями на фронтову
тему потрапили до рук голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова й
настільки вразили політика, що той побажав зустрітися з автором.
— Так ми з ним зустрілися, — розповідає Костянтин Бобрищев. — У
ході нашої розмови Дмитро Олександрович поцікавився, чим би я волів зайнятися далі. Я відповів, що
як будь-яка творча людина
мрію про наступну книгу —
хотів би присвятити її 30річчю незалежності України. «Так робіть!» — схвалив ідею Дмитро Разумков.
Мені допомогли з транспортом, виписали перепустку
до Верховної Ради, тож я
міг там вільно знімати. І, до
речі, кілька сильних кадрів
із парламенту ввійшли до
нового видання.
Таким чином, можна
сказати, що благословив
народження книги, про яку
йдеться, спікер. Тож, отримавши своє дітище тількино з друку, перший примірник автор підписав саме
йому. Водночас ця книга не
змогла б побачити світ і без
підтримки народного депутата України, палкого прихильника нашої культури
Костянтина Касая.
— Скажу без зайвої
скромності, що такої книги Україна ще не бачила, —
стверджує Костянтин Бобрищев. — Річ у тому, що
в моїй колекції понад 40
книг про Україну — збирав
їх протягом багатьох років.
Там, як правило, показані
всілякі красивості: від мальовничих краєвидів до величних фортець, замків,
храмів тощо. У моїй книзі
вони також представлені.
Але цьому присвячена
лише дещиця знімків. Та
поряд з унікальними багатствами нашої країни на
моїх фото можна побачити
бідність, занепад, розруху.
Головне ж те, що я показав
Україну через призму людей, котрі сьогодні живуть
не так, як мали б жити.
Костянтин Васильович
зізнається: коли отримав
сигнальний примірник видання (такий пробний екземпляр ліг і на стіл голови
Верховної Ради), то мав побоювання, що Дмитро Разумков почне щось корегувати. Адже, попри те, що
понад дві третини фотознім-

❙ У книзі «Моя єдина. Фотопоема про Україну»
❙ Костянтин Бобрищев створив портрет нашого народу.

ків кольорові, навіть обкладинка книжки чорно-біла.
За словами фотохудожника, якийсь час його переслідувала думка, що він неодмінно одержить негативну оцінку й книга не скоро
побачить світ. Та всі побоювання виявилися марними — через день надійшло повідомлення від Дмитра Олександровича такого
змісту: «Моя єдина. Фотопоема про Україну» показує нашу державу такою,
якою її бачить не лише автор цієї книги, а й велика
кількість громадян. У фотографіях, що ввійшли до
книги, — життя України з її сильними сторонами і тими, в яких поки не
до кінця розкритий потенціал. Тут люди різних професій та роду занять, але
всі вони відображають різноманіття нашої держави.
Бажаю кожному, хто розгорне це видання, отримати задоволення від його перегляду». Цей відгук голови Верховної Ради України
став однією з передмов до
книжки.
Інша передмова належить перу талановитого поета, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Шевченка. У ній він,
зокрема, зазначає: такого фотопортрета України,
крім Костянтина Бобрищева, не створив ніхто: «Я
прочитав-передивився цей
дивовижний літопис життя нації за одну ніч. Вранці
вийшов з дому і довго стояв
з розхристаним серцем над
тихим озером. А в мене перед очима скресали фотокартини. І кожна — ціла
людська доля — невимовно багата на красу, крилату мрію і тисячолітню втому, і незміриму силу до
життя... Він справді великий художник, чиї роботи
осявають світові виставки і
приносять Україні світову
славу. Прочитавши-подивившись цю книгу, будьяка людина світу побачить
і полюбить Україну. І ми
можемо повторити за Борисом Олійником: «Спа-

❙ Фотознімки Костянтина Бобрищева,
❙ представлені в новому виданні.
сибі, що Бобрищев є на нашій благословенній, трагічній і красивій землі».
— Вихід цієї книги —
для мене справжня подія,
— ділиться Костянтин Васильович. — Вона лежить
у мене на видному місці, я
постійно підходжу до неї й
починаю гортати сторінки.
Адже кожне фото — це ще
й часточка мого життя.
У пошуках необхідних кадрів фотомайстер
об’їздив та обходив усю Україну, зупинивши тисячі
неповторних миттєвостей.
Тож, за словами Костянтина Бобрищева, не так просто було відібрати з отих тисяч знімків близько трьох
сотень для книги. Костянтин Васильович створив галерею блискучих портретів
відомих особистостей: поетів Михайла Шевченка
й Івана Драча, вишивальниці, Героя України Віри
Роїк, художника, скуль-

птора Володимира Чепелика, митрополита Київського й усієї України Епіфанія,
президентів нашої країни
тощо.
— Наприклад, Віктора Ющенка я зобразив так,
як, мабуть, ніхто. Сфотографував Віктора Андрійовича в останні місяці його
керування країною під час
приїзду до Миргорода з нагоди 200-ліття від дня народження нашого видатного земляка Миколи Гоголя, — пригадує фотохудожник. — Вийшов незвичний
кадр: тодішній глава держави виступає перед журналістами, а з портрета сучасного художника на нього дивиться Микола Васильович. І вони ніби злилися
воєдино. Свого часу фотографував і Леоніда Кравчука, але жодна світлина
з ним до книги не ввійшла
— так би мовити, не вписалася. Загалом фотогра-

фії проходили відбір ще й
у рівненському видавництві «У харватері істин», де
до цього підійшли досить
професійно. Для видавців
було вкрай важливо (ми через це, було, навіть горщики побили), щоб до книжки
ввійшли не просто знімки,
а високохудожні твори. А
хто там зображений, то вже
другорядне питання.
Та й сам автор (і це очевидно) не ставить за мету
показати лише видатних
особистостей, політиків,
адже не втомлюється створювати фотообрази простих людей, часом настільки літніх, убитих своїм безпросвітним життям, бідністю, що на них неможливо
дивитися без болю. «А на
цю бабусю з косою у високих травах навіть дивитися тяжко, — пише Михайло Шевченко. — Тільки
дивуєшся, яку неповторну
гаму почуттів зриває кожна
робота художника! Правдою!» Не оминає фотомайстер і теми війни, показуючи
нам учасників і Другої світової, і нинішньої бійні на
Донбасі. Він і сам з фотокамерою пройшов дорогами
смерті, буваючи й за крок
від передової, аби побачити все на власні очі й показати нам — та так, щоб ми
втратили сон і спокій. А всі
ці світлини, разом узяті, і
становлять портрет нашого народу.
— На презентації однієї
з моїх книг Борис Олійник
сказав фразу, яка мене глибоко вразила, закарбувавшись у пам’яті, і яку вважаю найвищою похвалою:

«Костянтин Бобрищев фотографує душу людини».
Це якраз те, до чого прагну в кожній своїй роботі.
Невипадково й у фотообразах цього видання домінує
людська душа, — констатує Костянтин Васильович.
— А загалом у ньому втілено художній образ України. Варто додати, що книжка надрукована так, як досі
не друкувалася жодна з
моїх книг. Можна сказати,
на дев’ять із плюсом — ну,
це звичне явище, коли автор до кінця не вдоволений
результатом. Натомість ті,
хто її бачив, були приємно
здивовані.
Книга важить три кілограми й має просто-таки
велетенські розміри. Цікава й подача фотознімків —
окремі з них займають не
одну, а одразу дві сторінки. Хоч, за словами Костянтина Бобрищева, спершу він не сприймав такої
форми подачі, та згодом
дійшов висновку: це настільки унікальний підхід, що навіть не віриться,
що так може бути. Адже
великий, по суті, виставковий знімок зовсім інакше прочитується: ми помічаємо на ньому кожну
найдрібнішу деталь. Невеликі текстівки до світлин поміщено наприкінці
книги — у видавництві керувалися тим, щоб ніщо не
відволікало від сприйняття фотообразів. Як і передбачалося, свіже видання вже роздали у Верховній Раді кожному депутату, а також презентували
посольствам. ■
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Максим СТРІХА
Як відомо, Володимир Діброва не є уродженцем штату Массачусетс. Він народився 1951 року
в Донецьку (тоді — Сталіне) і за
віком повинен був би увійти в
українську літературу в 1970ті. Але тодішня цензурна ситуація виключала для його надто
відмінної від приписів офіційного соцреалізму прози будьяку можливість легального друку. Тому аж до часів «перебудови» ці тексти (разом із віршами Юрка Позаяка) залишалися
одним із найяскравіших явищ
«андеграундової альтернативи»
— й були відомі лише вузькому
колу читачів київського «самвидаву».
Дві книжки письменника
(«Тексти з назвами і без назв»,
«Пісні Біттлз») з’явилися друком лише 1990-1991 року — і
відразу ж принесли кандидатові
філологічних наук Діброві статус одного з найпопулярніших
українських прозаїків. У 1990-ті
були ще романи «Пентамерон» і
«Бурдик», повість «День народження», п’єси «Короткий курс»
і «Двадцять такий-то з’їзд нашої
партії» — поява кожного з цих
текстів ставала подією нашого
літературного життя. Наступний у часі роман «Андріївський
узвіз» став лауреатом премії БіБі-Сі 2007 року — але тут помітно відчувався вже «погляд здалеку», адже з 1994 року письменник живе в США і викладає
українську мову в Гарвардському університеті.
І ось після тривалої перерви український читач має нову
книжку Володимира Діброви,
цього разу (вперше для автора!)
— не з царини белетристики. Її
мета окреслена передмовою з
дещо провокативною назвою:
«Що нам робити з Тарасом Шевченком?» Ні, автор зовсім не
збирається вкотре скидати найбільшого національного поета «з
пароплава сучасності». Він як
викладач одного з найпрестижніших університетів світу, констатує: без серйозного коментування кожного з творів іноземці не розуміють, чому «українці
так тримаються за свого Кобзаря». Та й для «своїх» (і насамперед молоді) «поет часто залишається пам’ятником на привокзальній площі».
Звісно ж, коментувати твори Шевченка бралися безліч
людей. Але тексти Сергія Єфремова, Степана Смаль-Стоцького
чи Леоніда Білецького було все
ж написано багато десятиліть

■ КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Кобзар: погляд з Гарварду
Письменник Володимир Діброва, який живе в США і викладає там
в університеті українську мову, пропонує рефлексії «Свіжим оком:
Шевченко для сучасного читача»
тому, а на екскурсах радянських
шевченкознавців (часом дуже
вартісних!) лежав відбиток тієї
доби, яка на півтора десятиліття
затримала літературний дебют
самого Володимира Діброви.
Отже, рецензована книжка цікава насамперед тому, що сучасна. І вже цитована назва передмови відсилає не до ленінського
«Як нам реогранізувати робітничо-селянську інспекцію?» і не до
солженіцинського «Як нам облаштувати Росію?» (як це може
здатися українському читачеві з
покоління, вихованого ще в радянській школі), а до відомої (в
гарвардських колах) фрази англійського письменника й богослова К. С. Льюїса «Що нам робити з Христом?»
Льюїс чудово усвідомлював
власну неспівмірність із Сином
Божим, але намагався вести терплячу й раціональну розмову на
окреслену тему. Натомість для
пересічного українського читача в назві передмови до книги Діброви апріорi звучатимуть
зухвальство, докір чи гіркота
(і автор сам це чудово усвідомлює). Адже Шевченко — «батько нації», а ми — «ледачі правнуки», не здатні як слід виконувати його заповіти...
Однак автор переконаний:
писати про Шевченка знову й
знову — необхідно. Адже в сучасному американському мультику The Incredibles головна героїня повчає своїх дітей: «Твоя
ідентичність — це і є твій найбільший скарб. Захищай його!»
А Шевченко досі є для нас найкращим провідником світами
нашої національної ідентичності. І тому кожне покоління
українців повинне подивитися
«свіжим оком» на його постать
і його тексти.
Це непросто — попри те, що
Шевченко є найбільш задокументованим і прискіпливо дослідженим українцем. Надто
вже великою кількістю стереотипів обросла його творчість після травня 1861 року, коли поета
було урочисто перепоховано на
Чернечій горі. А тим часом на-

справді її зіткано з неймовірних
суперечностей. Кобзар у смушевій шапці, «самородок» і «співець села», більшу частину життя фізично прожив поза межами
України, і серед його вчителів
та близьких друзів були провідні постаті тодішньої імперської
культури. Ліричний герой Шевченка є водночас християнином,
єретиком і язичником. Найбільше поет мріяв оселитися у власній хаті «на Вкраїні милій», але
звікував вік коли не в казармі та
в кибитках, то в гостях, у приймах і на найманих помешканнях. Про ці та інші речі Діброва відразу ж нагадує своїм читачам.
Напевно, вмотивовано наводить автор і фразу відомого
американського поета Роберта
Фроста: «Я обираю старі способи, щоб звучати по-новому». В
ній — ключ до розуміння того,
як часом навіть цілком узвичаєні речі в Шевченка можуть
набувати сили сліпучого прозріння. Доречна й згадка про
класика колоніальних студій
Франца Фанона з його зауваженням: «місцевий інтелектуал, який піднявся на боротьбу
за свою націю... зобов’язаний
розітнути і поставити перед
очі всього світу серце свого народу». Діброва слушно зауважує: і в цьому сенсі у нас не було
правдивішого «хірурга» за Тараса Шевченка.
Жанр книжки «Свіжим
оком: Шевченко для сучасного
читача» (К.: Видавництво «Білка», 2021. — 176 с.) сам автор
визначає як «читацькі нотатки». Це — десять нарисів-рефлексій щодо Шевченкових текстів. Частіше — хрестоматійних («Причинна», «Садок вишневий коло хати», «Кавказ»,
«Мені тринадцятий минало»,
«Марія», «На панщині пшеницю жала», «Доля», «Муза»,
«Слава»). Часом — менш відомих, хоч і не менш гідних нашої
уваги («Буває, іноді старий»,
«Хіба самому написать», «Дурні та гордії ми люди»). Цей вибір зроблено на підставі особис-

■ ВШАНУВАННЯ

Ніби окрилений птах
На Черкащині постав понад 3-метровий пам’ятник
авторові пісень Івану Сльоті
Надія ПЕТРИНА
У селі Яснозір’я на Черкащині урочисто
відкрили пам’ятник славетному земляку —
видатному українському поету, композитору і хоровому диригенту, професору, народному артисту України Івану Сльоті. Написані
ним пісні — ліричні, патріотичні, жартівливі,
зокрема такі, як «А льон цвіте», «Не згорає
зоря», «Ти мене замани», не втратили актуальності і нині.
За життя Іван Сльота прагнув якомога
частіше бувати в рідному селі, зустрічатися з
земляками. Часто приїжджав сюди з Житомира, де жив і працював, з концертами очолюваного ним всесвітньо відомого Поліського академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок». У
кожній поетичній збірці митця, а їх майже два

десятки, обов’язково є вірші, присячені рідному селу, його людям. А одну зi своїх книг Іван
Сльота так і назвав «Яснозір’я».
Коли сім років тому Іван Михайлович пішов за обрії життя, вдячні земляки вулицю, на
якій свого часу жив майбутній митець, назвали його ім’ям. На честь славетного яснозірця
назвали і Будинок культури, який прикрасила
пам’ятна дошка з викарбуваним на ній кольоровим портретом Івана Сльоти.
І от тепер Іван Сльота в центрі села на
площі постав навічно перед своїми земляками в граніті. Пам’ятник заввишки понад
три з половиною метри виготовили з граніту
Токівського родовища Дніпропетровської області. Автору пам’ятника — скульптору, заслуженому художнику України Віталію Рожику — вдалося сповна розкрити і передати

тих уподобань автора, а ще — з
вимушеним униканням творів
важливих, але надто великих за
обсягом («Гайдамаки», «Великий льох», «Сон» тощо).
Усі ці нариси читаються незмінно цікаво. І хоч як складно,
здавалося б, сказати про Шевченка щось по-справжньому
нове, доволі часто авторові це
таки вдається. Скажімо, аналізуючи пронизливо-гіркий текст
«Хіба самому написать», створений у 1849 р. на Кос-Аралі, де
Шевченко нарікає на інтелектуальну порожнечу, в якій опинився («Ніхто й не гавке, не лайне,
Неначе й не було мене»), Діброва
цілком слушно зауважує: якби
з сімдесяти віршів, написаних
упродовж 18 місяців Аральської експедиції, Шевченко склав
би збірку під умовною назвою
«Кос-Арал», «то вже на підставі
цієї збірки можна було би казати
про зрілість української літератури як про доведений факт. Але
проблема в тому, що література
— це не лише геніальні твори».
А ось усього цього «іншого» (видавництв, літературних вечорів,
книгарень, меценатів, україномовних шкіл і, нарешті, власної
держави) цій літературі завжди
фатально бракувало.
В аналізі Діброви раз по раз
виринають паралелі, немислимі і для радянського, і для
«антирадянського» шевченкоз-

образ Івана Сльоти, його світлу, щиру і витончену душу. Митець, ніби окрилений птах,
готовий уже залишити рідне гніздо, де він
зріс, зміцнів, і полетіти у широкий, незнаний
і водночас привабливий світ. Погляд спрямований у невідоме і прекрасне майбутнє.
На постаменті викарбувані слова Івана
Сльоти із поезії «Тиха молитва». А біля підніжжя пам’ятника витиснуті українські рушники: з одного боку — з черкаськими орнаментами овальних заокруглих форм, а з другого — з житомирськими візерунками геометричних фігур. І це символічно. Як вирушав
син iз рідної домівки в далеку дорогу, то ставав на рушник, що стелила йому мама. А рушник Житомирщини символізує долю, яка міцно і надовго поєднала Івана Сльоту з поліським краєм, де він жив і працював майже пів
століття.
На відкриття пам’ятника завітали чи не всі
жителі Яснозір’я, а це понад три з половиною
тисячі людей, а також навколишніх сіл. Приїхала з Житомира і вдова Івана Сльоти заслужена артистка України Валентина БартошСльота. Особливо щирі теплі слова пролунали ініціаторові створення пам’ятника Миколі
Манілу, а також Олексію Собку та Віктору Веретільнику, які домогли втілити задум у життя. ■

навства. Шевченків шедевр —
«Марія» — сповнений натхненної віри, але настільки далекий
від офіційного «православ’я»,
що Василь Тарновський (молодший), як відомо, навіть просив
Шевченка спалити рукопис, бо
він «ниже Вашего таланта». У
книжці проведено доволі ризиковане порівняння «Марії» та
оповідання сучасного американського письменника Філіпа
Рота «Навернення юдеїв у християнську віру» (за яке Рота довго звинувачували в антисемітизмі, — приблизно з тим самим рівнем умотивованості, що
й критика Тарновського на адресу «Марії»). Адже, попри будьякі ортодоксальні закиди, вступ
до «Марії» («Все упованіє моє на
тебе, мій пречистий раю») «за
щирістю висловленого почуття
стає в один ряд із Давидовими
псалмами та «Книгою скорботних пісень» вірменського поетамістика Григора Нарекаці». Тим
більше, як слушно зауважує автор, молиться Шевченко в ньому
не за себе, а за всіх нас.
Звісно, не з усіма побудовами
й висновками Володимира Діброви можна погодитися. Для
мене надзвичайно симпатичною
була його думка про те, що Шевченкове прагнення справедливості виливалося не лише в «громадою обух сталить». Адже поет
одного разу згадав (у «Юродивому»), що справедливість може
бути встановлено й «законом»:
«Коли ми діждемося Вашінгтона з новим і праведним законом?» Тільки ж насправді сьогодні вже важко стверджувати,
чи говорив Шевченко про цей
«новий і праведний закон» у термінах права, чи у звичайних для
нього поняттях есхатологічних
видінь. Проте така дискусія з автором робить книгу для читача
лише цікавішою.
Приваблюватиме цього читача в книзі й необтяжливий «гарвардський формат» (її обсяг лежить якраз посередині рекомендованого інтервалу між 150-ю і
200-ю сторінками), й вишукані
ілюстрації Марії Кінович. Отже,
слід лише подякувати НТШ
в Америці та громадській організації «Нова українська академічна спільнота», які уможливили це потрібне й цікаве видання. Лишається сподіватися,
що слідом з’явиться й англомовна версія, яка, можливо, допоможе американським студентам Володимира Діброви таки
краще зрозуміти, чому «українці так тримаються за свого Кобзаря». ■

❙ Відтепер у Яснозір’ї височіє погруддя
❙ Івана Сльоти.
❙ Фото надане авторкою.
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Історія маніпулятора:
політтехнологічний довідник
Костянтин РОДИК

Наприкінці 2019-го Ольга Токарчук виголошувала у Стокгольмі свою нобелівську
лекцію. Головною світовою літпремією її
вшановано через три роки по публікації
роману «Книги Якова» — коли твір устигли перекласти і англійською, і шведською. Тоді вона сказала: «Щось, що
відбувається, а не розказане, — перестає
існувати. Про це добре знають не лише
історики, а також (може, й передовсім)
всякої масти політики і тирани. Той, хто
володіє розповіддю і хто її провадить,
— має владу».
Йшлося нобеліантці, звісно, не про
свою особисту владу — хоч вона і майстерно володіє/провадить. Проте одного разу зіткнулася з кумедним проявом
«своєї влади»: мер Вроцлава, її рідного
міста, оголосив триденний безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті для кожного, хто має при собі примірник «Книг Якова». Ну, так — це лише
потверджує її лекційний висновок: політик-мер просто використав історію землячки у слушний момент, за пару місяців до церемонії у Стокгольмі.
Були й серйозніші трафунки. По виході «Книг Якова» праві польські активісти спробували затаврувати письменницю
«бандерівською курвою» та «жидівською
попихачкою». Так, ця реакція справді
була визнанням влади її слова. Але опосередкованою, а отже — по-політичному
паразитичною. Тобто, спробою абияк використати відоме у Польщі ім’я для своєї
прагматики. Про якесь «бандерівство» у
книжці немає й натяку — це історія реального єврейського рабина з месіянськими нахилами з другої половини XVIII
століття. Так, він походив з Бучача на
Тернопіллі, й події розгортаються, зокрема, у Рогатині, Чернівцях і Львові. Але
водночас — і у болгарському Нікополі, у
турецько-грецьких Салоніках і Смірні, у
Кракові й Варшаві, ба навіть на Афоні.
Щодо концептуальної проукраїнськости, що для цих поляків є синонімом «бандерівства», — теж нічого. Ба більше: доба
Хмельницького фігурує в романі винятково як «Велика Катастрофа», а непоодинокі її згадки вельми дошкульно дотикають українську масову свідомість: «А
погроми Хмельницького? Невже й вони
входили в Божі плани?.. Хіба хтось рахував жертв Хмельницького? Цілі села,
міста, відрубані шляхетські голови, що
перекочувалися по дворах маєтків, єврейки з розпанаханими животами».
На обкладинку авторка винесла такий
собі GPS: «Велика подорож через сім кордонів, п’ять мов і три великі релігії, не
враховуючи малих, померлими розказана». А далі, в читацькій адресації, серед
іншого зазначає: «землякам для роздуму». Отут, як-то кажуть, собака й порився. «Книги Якова» — це анти-Сенкевич.
Для поляків сказати щось криве супроти свого першого Нобелівського лавреата — що для так званих «киян» непоштиво глянути у бік Булгакова. Жодний
нонфікшн тут не помічний. Здавалося б,
після яскраво-доказового есею Оксани
Забужко говорити про Міхаїла Алєксандровіча з запаморочливими придиханнями стане некомільфо — та де там: усі пси
та маленькі собачки «русского міра» кинулися як не кусатися, то гавкати. Так
само було і з Вітольдом Ґомбровичем,
якому великополяки оголосили анатему,
бо той застерігав від надмірної популяризації Сенкевича: «Чому годуєте поляків
печенею з наївних ілюзій?» (Щоденник.
— К.: Основи, 1999). Так само тепер сталося і з Ольгою Токарчук.

Але анти-Сенкевич Токарчук — як і
анти-Гоголь Шевчука: і там, і там змагання не на рівні «боріс, ти нє прав», а через витворення інакшої мітології. Але
вже базованої на добутому інтелектуалами знанні. Токарчук малює поза-позаминулостолітні події як такі, що «з багатьох різноманітних книг вичитані».
Це також винесено на обкладинку — і
не випадково. Бо насправді назва «Книги Якова» (К.: Темпора, 2020) має наголос на першому слові. Яків не писав власних текстів і мало читав твори інших. Він
був візіонером, але свої прозріння завжди аналізував разом із побратимами-радниками, справжніми книгознавцями.
Майже тисячосторінковий роман — не
про релігійного дисидента, а про феномен Слова, носієм якого є Книга.
Ті, хто колись читав «Маятник Фуко»
Умберто Еко, — спробуйте пригадати фабульний перебіг подій. Не виходить? А
він же там вельми динамічний, трилерний навіть. І таке «забування» є цілком
природним, бо запрограмоване самим
автором. «Маятник...» пригадується іншим, бо це і є головне: лабіринтом пізнання світу, де «будь-який факт набуває
ваги, якщо пов’язати його з іншим фактом... Зв’язки є завжди, варто лишень захотіти знайти їх». Взагалі усі романи
Еко, включно з його найвідомішим екшном «Ім’я троянди», — це детективи про
нерозгадану системність світу.
«Книги Якова» — це також не про
пригоди заголовного персонажа; його
історія — лише популярний камуфляж
того, про що насправді йдеться: «Велетенський ланцюг світу, збудований мудро і ретельно, — ще й так, що найменша
річ поєднана в ньому з найбільшою». У
крайній збірці Ольги Токарчук «Химерні оповідання» (2018) це сформульовано
ще вабливіше: «Усе багатозначно підморгувало всьому». Не треба бути фахівцем, аби побачити: це та сама семіотика
Умберто Еко.
Власне, ці ланцюги філософія почала
видовжувати чи не від свого народження.
Згадаймо діалоги Платона, з якими є чимало спільного у «Книг Якова». Але літературу ця повінь — «гра в естафету між
символами» (У.Еко) — накрила лише у
XVII столітті, з настанням епохи бароко.
Ренесанс бароко наприкінці минулого
століття й усталення нового літературного напрямку, необароко, — окремо-значуща сторінка історії світової літератури,
а для нової української — визначальна.
Усі нинішні українські письменницькі
імена першого ряду — звідти. І перший
серед перших тут є Валерій Шевчук.
Саме із Шевчуком найкоректніше
порівнювати творчість Токарчук. Початкові локуси в обидвох однакові: «влада
доріг» у Шевчука, «мандрівна задума» у
Токарчук. За бажання на їхні твори можна поглянути, як на дорожні нотатки —
принаймні чимало тамтих спостережень
могли би украсити будь-який туристичний путівник, як-от у польської письменниці: «Рогатин починається з глиняних
мазанок під великим солом’яними стріхами, які, здається, притискають хатинки до землі».
Та об’єктом споглядання є не
пам’ятки, а люди. Причому переважно люди, сказати б, «конвеєрного виробництва», типу «какаяразніца», «ці люди
— звідусіль і нізвідки. Майбутнє людства... Більшість людей — дурні, і саме через дурість у світі стільки смутку. Це
не гріх і не вроджена людська риса, це —
хибний погляд на світ, помилкова оцінка того, що бачать очі», — розмірковує
один із оповідачів «Книг Якова» і додає
книжкове ствердження: «Мовиться у

трактаті: «Горе людям, які бачать, та
не знають, що саме бачать».
На цьому полі чудес у країні дурнів і
працює Яків, топ-маніпулятор: «Кожен
день починається оповіддю про Яковові
сни». Ось публічне, для вірян, тлумачення одного: «Володар у цьому сні був
ще молодий і в тілі. Пані з Войславиць
пестила його, оголила груди і прагнула з
ним зблизитися, але Яків боронився, не
хотів. Усі погоджуються, що цей сон означає швидке вирішення фінансових проблем». Схоже, цей реліз готували саме
кіт Базиліо та лиска Аліса. Нічого дивного, коли інші навколорелігійні кола
«ставляться до нього як до конкурента,
як до когось, хто побудував крамницю зі
спасінням поруч із їхньою, але виставив
кращі ціни».
А далі ланцюжок працює за відомою
схемою; вірянка формує «сувеніри» для
релігійних туристів: «Шкарпетки — то
від болячок стіп і костей. Хустки — від
усього... і загортає шкарпетки у клапті
чистого льону, перев’язує стрічечкою. Наступного дня вони продадуть ці речі прочанам». Або й так: «Ікони він продає хитрим робом: одразу йде до найзаможнішої
хати в селі, наче охоплений якимось екстазом, і наполягає, що ікона сама вибрала
собі цей дім, ба навіть конкретну стіну
у світлиці, ось цю! Як селянин може відмовити іконі?». Звісно, стрьомна діяльність, тож «нерви Якова заспокоюють
лише дзбан вина і прекрасна Гітля».
Роздрібна торгівля артефактами —
то лише супутній бізнес. Головний — на
пропаганді. От як було виграно судовий
процес із талмудистами: «Рабини ганебно
програють диспут, а все тому, що ніхто
не хоче слухати їхніх заплутаних пояснень, коли звинувачення — такі прості
та влучні». Ну чим це не звіт з багатьох
сучасних українських політичних процесів? А ось політтехнологічна основа —
з розмови керівника і радника: «—Талмуд каже, що потрібна християнська
кров, і той, хто вірить у Талмуд, прагне
її. —Нічого такого нема у писаннях, —
похмуро каже Нахман. —У писаннях є
все, — відповідає йому Яків».
Романний Яків дуже нагадує Сталіна, «коріфея всіх наук», віртуоза брудного «мистецтва можливого». Він так
само намагається заштовхати своїх вірян
до раю носаками. І так само вірить у доленосність свого наміру. «Поступово в
тих наших розмовах народжувався образ днів, які мали настати з нашою
поміччю». Візія отака: «Всі закони будуть скасовані. Зникне поділ на кошерне і некошерне, на святе і прокляте, ніч
і день зіллються воєдино, неможливо
буде відрізнити жінку від чоловіка. Лі-

тери в Торі поміняються місцями так,
що постане нова Тора, і все в ній буде навиворіт. Тіла людські стануть легкими,
як дух... Замість тілесного розмноження буде єднання святих імен». Це ж футуристичний конспект «Короткого курсу ВКП(б)», чи не так? Про роль євреїв у
«російській революції»? Звісно, Яків —
принаймні в романі Токарчук — фігура
майже трагічна. Але ж те саме — і в долях Лєніна—Троцького—Сталіна—Гітлера, ні? Та особисті трагедії не звільняють від Нюрнбергів.
Як благословляв першу на східноєвропейських теренах енциклопедію «Нові
Атени» (реальний факт) її укладач, польський ксьондз, один із персонажів роману: «Мудрим для Нагадування, ідіотам
для Науки, політикам для Практики,
меланхолікам для розваги зладжена».
Можливо, епіцентровою тезою «Книг
Якова» є така: «Ось якою могутньою є
сила слова: там, де його нема, зникає
світ... Якщо хочеш когось звести зі світу,
то чинити це варто не мечем чи вогнем.
Досить просто про нього мовчати, не називати на ім’я». Ми це добре засвоїли зі
совєтських часів, а зараз спостерігаємо у
сучасні критиці: про Токарчук пишуть
багато, але при цьому про Шевчука —
анічичирк. Більшість — від невігластва,
обізнана меншість — від ганебної корпоративности. Та навіть нашвидкуруч спеченому кандидатові філологічних наук
мало би бути відомо, що Шевчук — це
так само про маніпуляторів, що їх подибуємо на власному дао. Більше за те — у
схожій, майже аналогічній стилістиці.
«Книги Якова» не є винятком у творчості Ольги Токарчук. Вони є вивершенням. Починаючи від першого свого вибухового роману «Правік та інші
часи» (1996), вона послідовно демістифікує поняття «народ»: «Часом гадаю, що
вони там усі п’яні — такі неповороткі
й повільні. Пожвавлюються лише тоді,
коли діється щось погане». Те саме робить Шевчук. Ще одна спільна тема —
відчайдушна спроба вирватися за межі
«здорового ґлузду» провінції: «Ізидор з
року в рік все більше усвідомлював, що він
ніколи не виїде з Правіку». У Шевчука це
так: «Господи, як їй часом хочеться вирватися! Із цієї вісімки, із себе, із кімнати, двору» («Свято неділі»). «Правік...»
— сага, кінець котрої западає в Шевчука з його споглядальністю. Життя мушлі: потрапляння інорідного тіла, дозрівання перлини, виривання її, повільне
закривання-вмирання.
Зрештою, амбіції Токарчук і Шевчука
схожі креативною зухвалістю. Природною для справжніх творців. У повище
згаданій збірці польської письменниці
«Химерні оповідання» читаємо: «І марилося мені в гарячці, що як Данте свою
«Divina Commedia», так і я міг би написати великий твір про кола». Спробувала у «Правіку...», здійснила у «Книгах
Якова». Подібні одкровення неважко віднайти і у Шевчука.
Умберто Еко та Валерій Шевчук починали водночас. «Ім’я троянди» вийшло в
Італії 1980-го, «Маятник Фуко» — 1988го. Саме у цей часовий проміжок вийшли
найзначущіші романи Шевчука — «Дім
на горі», «На полі смиренному» та «Три
листки за вікном». А могли вийти й раніше, аби не повна цензурна заборона попереднього десятиліття. Тож ієрархію першопрохідництва варто вибудовувати так:
Шевчук—Еко—Токарчук.
Чи є у цьому розкладі Ольга Токарчук
оригінально-яскравою письменницею?
Безперечно. Чи варта вона Нобелівської премії? Безсумнівно. Але питання в
іншому: чому Нобель у Токарчук, а не у
Шевчука? Так, поляки мають найвагоміший голос у Євросоюзі серед усіх «нових» членів та ще й у бекґраунді — одинадцятьох нобелівських лавреатів. Тож
питайте у всіх шести наших президентів:
проблема Україна у світі — їхній єдиний
функціонал.■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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Григорій ХАТА

Ніяк не може перемогти збірна України
у відборі на чемпіонат світу 2022 року.
П’ять нічиїх у п’яти матчах і проміжне
третє місце в групі D — не той результат, на який очікували вболівальники від
чвертьфіналіста Євро-2020. Проте шанси на поїздку до Катару зовсім не втрачені. Доля української збірної цілком і
повністю в її руках.

З неприхованим оптимізмом
Попереду в «синьо-жовтих» залишилися матчі з прямими конкурентами (у
гостях — з фінами та спарена дуель проти Боснії та Герцеговини) за друге місце
в «пульці». Досягне в тих поєдинках команда Олександра Петракова переможного результату — тоді гратиме в «плейоф» кваліфікації. А шансів на перемогу
в групі в української збірної практично не залишилося. Аби претендувати
на щось вище, підопічні Петракова мусили минулого уїк-енду в рідних стінах переграти фаворита групи — збірну
Франції. Відкривши рахунок у матчі,
«синьо-жовті» мали можливість здобути таку бажану перемогу. Утім важливу для себе гру чинні чемпіони світу супернику не віддали, погодившись у підсумку на поділ очок з українським колективом.
Попри втрачену нагоду перемогти, гра українських футболістів проти французів залишила після себе приємні емоції. «Я вдячний своїм хлопцям
за все, що вони зробили в матчі з Францією. Ми залишаємося в грі», — сказав після фінального свистка наставник «синьо-жовтих». Водночас президент УАФ Андрій Павелко, натхненний
діями українських футболістів на полі
НСК «Олімпійський», заявив, що випише команді Петракова солідну премію «з багатьма нулями». «Я пообіцяв
їм винагороду за те, що вони показали хорошу гру. Дали гру для глядачів,
виклалися після Казахстану», — зазначив Павелко.
Без сумніву, гідно зіграти проти титулованого суперника, котрий, нагадаємо, на початку року в товариському матчі завдав українській збірній найбільшої в її історії поразки, допомогли вболівальники.
Уперше від початку коронавірусної
пандемії на трибунах НСК «Олімпійський» зібралися десятки тисяч шанувальників футболу, і цей факт не міг залишитися непоміченим футболістами.
«Дякуємо за підтримку, Україно», —
так відреагував на майже повні трибуни
в Києві півзахисник «Динамо» та «синьо-жовтих» Віктор Циганков.
Після не надто успішного виїзду до
Нур-Султана очільник збірної України
наголошував на необхідності швидкого виведення команди з психологічної
ями.
Присутність у протистоянні з французами 12-го гравця відчутно допомогла команді Петракова остаточно забути
попередню невдачу й гідно зіграти з лідером групи.

Знайомство в дії
Вітчизняні експерти в один голос
відзначають тактично грамотну гру української команди проти потужного суперника, наголошуючи, що це був один
iз кращих її поєдинків у 2021 році.
Після матчу в Казахстані Олександр
Петраков вдався до суттєвої ротації,
змінивши в основі одразу п’ятьох виконавців. При цьому місця в стартовому складі знову не знайшлося одному з
лідерів синьо-жовтої команди часів Андрія Шевченка — Руслану Малиновському.
«Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив,
попросив у нього вибачення. Я лише почав знайомство з командою, ми граємо
за новою схемою. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти,
подивимося, як буде далі», — пояснив
ситуацію новий керманич збірної України.
За словами Олександра Петракова,
котрий раніше не працював iз дорослими командами, робота з молоддю та про-

СПОРТ
■ ФУТБОЛ

Залишилися в грі
Українські збірники вдруге у відборі на «мундіаль» 2022 року зіграли внічию
з чинним чемпіоном світу

❙ Віктор Циганков високо оцінив підтримку вболівальників на НСК «Олімпійський» у матчі збірної України проти Франції.
❙ Фото пресслужби УАФ.
■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група D.
Матчі 5-го туру. Україна — Франція — 1:1
(Шапаренко, 44 — Марсьяль, 50), Фінляндія —
Казахстан — 1:0.
Турнірне становище: Франція — 9 (5 матчів), Фінляндія — 5 (3), Україна — 5 (5), Боснія і
Герцеговина — 2 (3), Казахстан — 2 (4).
фесіоналами — дві великі різниці. «Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом. Тут же інакше — титуловані гравці потребують іншого підходу. Я багато
спілкуюся з футболістами, особливо з досвідченими — П’ятовим, Ярмоленком.
Вони мені дуже допомагають», — зізнався наставник української команди.
Не дивно, що з приходом Петракова до керма збірної 37-річний голкіпер
«Шахтаря», котрий уже збирався завершувати кар’єру в національній команді,
знову став її першим номером. «Я казав,
що завершу кар’єру в збірній. Але після
розмови з Олександром Васильовичем,
кількох днів роздумів і родинної наради
вирішив залишитися. Я дав згоду — і ось
я тут», — пояснив своє рішення Андрій
П’ятов.
Очоливши посеред кваліфікаційного
циклу збірну, Петраков, зрозуміло, позбавлений можливості робити різкі рухи,
котрі можуть завадити йому досягти бажаного результату, й змушений шукати м’яких рішень у своїй кадровій політиці. Перед трьома заключними поєдинками групової стадії тренеру потрібен у
колективі хороший мікроклімат, і найкращою підтримкою та опорою в цьому
питанні для Петракова є ветерани-старожили збірної.
«Попереду в нас iще три відбірні
поєдинки, в яких ми повинні брати свої
очки. Ми маємо виходити на ці матчі з таким самим налаштуванням, як на Францію, і здобувати позитивні результати»,
— наголосив динамівець Микола Шапа-

❙ Українська збірна мала кілька добрих нагод, аби додатково засмутити іменитих французів.
ренко, котрий відзначився красивим голом у ворота французів.

Хто кому винен?
До слова, за грою української команди проти чинних чемпіонів світу з трибун «Олімпійського» стежив колишній
очільник «синьо-жовтих» Андрій Шевченко. Прибувши до Києва разом з усіма
своїми колегами, котрі допомагали йому
в збірній, він поділився деталями своєї
втаємниченої історії прощання з національною командою. З’ясувалося, що залишив він збірну Україну не з власної
волі, а через відсутність порозуміння з
керівництвом УАФ щодо деталей нового
контракту на співпрацю. «Ми не хотіли
залишати збірну, прагнули продовжити
роботу, однак розмови з Андрієм Павел-

ком щодо пролонгації контракту не відбулося», — розповів Шевченко.
Зі свого боку представник УАФ, генеральний секретар організації Юрій
Запісоцький заявив, що від продовження співпраці відмовився сам Шевченко, котрий, мовляв, ніяк не відповів на
письмову пропозицію Асоціації. Що ж,
сторони конфлікту вирішили перевести
в публічний простір з’ясовування стосунків. Перед відповідальними матчами збірної навряд чи це виглядає доброю ідеєю. Утім будемо сподіватися, що
Олександру Петракову — тренеру переможців молодіжного чемпіонату світу
(до 20 років) — вдасться захистити своїх
нових підопічних від непотрібних емоцій, налаштувавши їх на переможний
лад. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 7—8 ВЕРЕСНЯ 2021

СПОРТ
Павло Микульчик

«У кожному матчі прагнутимемо грати на перемогу.
Бо який сенс тоді взагалі грати?».

білоруський наставник ХК «Донбас» (Донецьк)
Олексій ПАВЛИШ
Паралімпіада у Токіо, яка,
як і Олімпіада, була під загрозою проведення через пандемію
коронавірусу, вже стала історією. Українська збірна провела другі найуспішніші Ігри в
історії, завоювавши 98 медалей
(24+47+37).
Як і на попередніх Іграх,
найбільше нагород до скарбнички «синьо-жовтих» принесли плавці — 43 (14 золотих, 18
срібних i 11 бронзових). При
цьому уродженець Харкова
Максим Крипак став із сiмома
медалями (п’ять золотих, одна
срібна та одна бронзова) найтитулованішим спортсменом
Паралімпіади. 26-річний плавець, який виступає в класі S10
(у Максима права нога коротша
за ліву), у Токіо брав медаль у
кожному з семи запливів, при
цьому дві перемоги завершив зi
світовим рекордом.
Загалом же Крипак за дві
Паралімпіади (в Ріо-2016 та в
Токіо) завоював 15 нагород, 10
з яких — золотої проби, та став
найтитулованішим паралімпійцем в історії України.
«Я дуже щасливий. Ми до
цих медалей iшли п’ять років,
працювали, щоб покращити
свої результати, свій час. Радий, що все вдалося», — прокоментував успіх у Токіо Крипак.
У цілому плавці у медальному заліку стали четвертими, а
мультимедалістами Токіо, окрім Крипака, стали також: Андрій Трусов (шість нагород),
Єлизавета Мерешко (п’ять медалей), Денис Остапченко, Денис Дубров, Максим Веракса
(по три медалі), Михайло Сербін, Євгеній Бородайко, Анна
Стеценко, Антон Коль та Кирило Гаращенко (по два подіуми). Ще 10 спортсменів виборо-
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■ ПАРАЛІМПІАДА

На «золотих» берегах
Україна фінішувала шостою у медальному заліку Паралімпіади-2020,
а плавець Крипак став найтитулованішим спортсменом Ігор

❙ Максим Крипак став найтитулованішим паралімпійцем Ігор у Токіо.
❙ Фото ua-football.com.
ли у басейні по одній нагороді.
На другому місці серед
видів спорту за кількістю нагород в України — легка атлетика. Показник у 24 медалі
(шiсть золотих, 15 срібних та
три бронзовi) став найкращим
на Іграх за 13 років i дозволив
посісти сьоме місце в цьому
виді програми.
Найбільше серед українсь-

Григорій ХАТА
У вітчизняному хокеї — нова сторінка історії. Чинний чемпіон України дебютував у Лізі чемпіонів. Найбільш титулований колектив нашої країни —
донецький «Донбас» — отримав від організаторів ЛЧ так звану «уайлд-кард»
і тепер проведе в престижному євротурнірі як мінімум шість поєдинків.
А разом iз «червоно-чорними» групову стадію «лігочемпіонського» марафону долатимуть французький «Руан»,
данський «Рунгстед» та австрійський
«Клагенфурт».
При цьому місцем домашніх баталій
для «Донбасу» буде київський Палац
спорту, де підопічні білоруса Павла Микульчика вже встигли зіграти два стартові поєдинки.
У Києві словосполучення «ліга чемпіонів» стійко асоціюється з футболом,
тож не дивно, що на дебютний поєдинок «Донбасу» в ЛЧ завітало чимало відомих у футбольному світі персон. Зокрема, на поєдинку хокейного чемпіона
України проти данського «Рунгстеда»
були помічені президент ФК «Динамо» Ігор Суркіс та очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко.
А символічне вкидання в прем’єрному
матчі «Донбасу» в Лізі чемпіонів організатори довірили зробити знаному
футбольному майстру Андрію Шевченку.
«Мені подобається Київ. Нова країна
в Лізі — це завжди важливо. «Донбас»
виглядає як сильна команда. Ми очікуємо хорошого старту й хорошого сезону»,
— сказав генеральний директор «хокейної Ліги чемпіонів» Мартін Бауманн. За
його словами, в ЛЧ уже встигли зіграти
95 клубів, і з кожною новою грою пок-

ких атлетів медалей завоювала
Оксана Ботурчук (три «срібла»
у бігу на 100, 200 та 400 метрів, клас T12). Успішними стали Ігри в Токіо і для Анастасії
Москаленко (клас F32), яка завоювала «золото» зi світовим
рекордом у штовханні ядра та
«срібло» — у метанні булави.
Окрім Москаленко, із золотими нагородами з Японії по-

вертаються ще п’ять наших
легкоатлетів. Зокрема, Зоя
Овсій принесла Україні перше
в історії країни «золото» у метанні булави — з паралімпійським рекордом.
Також чемпіонами Ігор у
Токіо стали стрибуни в довжину Оксана Зубковська і Владислав Загребельний та штовхальники ядра Марія Помазан

і Максим Коваль.
За загальною ж кількістю нагород Україна замкнула топ-5 та показала свій другий найкращий результат за
час виступів на Паралімпіадах (у Ріо-2016 було 117 нагород i третє місце у медальному
заліку). Водночас у медальному заліку Україна закінчила
виступ у Токіо на шостому місці — «синьо-жовтих» випередили Китай, Велика Британія,
США, Паралімпійський комітет Росії та Нідерланди.
Українські паралімпійці
уже повернулися з Токіо. За
словами голови Національного паралімпійського комітету
України Валерія Сушкевича,
попри пандемію, Паралімпіаду можна назвати успішною.
«Це моя десята Паралімпіада, на якій я працюю. Не було
такої важкої Паралімпіади,
не було такої важкої підготовки до Паралімпіади. Не було
раніше такого проблемного
чинника, як пандемія. Попри це, майже 60% паралімпійської команди — дебютанти. Це значить, що ми розвиваємось і маємо потенціал для
подальшого розвитку», — сказав він.
«Наші спортсмени встановили 20 світових і паралімпійських рекордів. Тобто наші паралімпійці були найкращими»,
— резюмував Сушкевич. ■

■ ХОКЕЙ

Не футболом єдиним
Найсильніший хокейний клуб України провів свої перші поєдинки в Лізі чемпіонів
ращується організаційна складова цього
турніру. «Головний акцент Ліга ставить
не на самому хокеї в іграх, а на хокейній
культурі, котру команди мають можливість переймати одна в одної. Вони можуть подорожувати і дивитися, як грають у хокей в інших країнах», — наголосив Бауманн.
Хай там як, а дебютна дуель «Донбасу» в Лізі чемпіонів завершилася поразкою, нехай її команда Микульчика й
зазнала лише в серії булітів. «Не вистачає досвіду виступів на такому рівні», —
пояснив стартову невдачу білоруський
очільник українського колективу.
Водночас у поєдинку другого туру
— проти свого старого знайомого, французького «Руана» — «червоно-чорні»
виглядали значно впевненіше й заслужено відсвяткували історичну звитягу
в ЛЧ (2:1). Щоправда, Павло Микульчик трохи покритикував своїх підопічних за низьку реалізацію голевих моментів у протистоянні з французькими
«драконами», виказавши сподівання на
покращення цього показника в повторному протистоянні. Власне, поєдинок
третього туру «Донбас» проведе у Франції й, за словами Микульчика, знову гратиме на перемогу.
До слова, призовий фонд ЛЧ2021/2022 становить три мільйони
триста тисяч євро. Як розповіла дирек-

❙ На льоду столичного Палацу спорту донецький «Донбас» грає матчі свого дебютного сезону
❙ в Лізі чемпіонів.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
тор iз комунікацій та цифрових медіа
ЛЧ Моніка Рейнхард, у порівнянні з попереднім розіграшем він зріс майже на
мільйон. За участь у груповому раунді

кожна команда вже отримала 60 тисяч
євро, подальше ж збільшення призових
виплат буде пов’язане з просуванням
команд турнірними сходинками. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Ми зберігаємо життя військових і надаємо їм бойову
потужність»

Воїн і волонтер Гліб Бабіч — про допомогу фронту,
справу Ярослава Журавля та нові творчі проєкти

КАЛЕЙДОСКОП
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■ РЕПУТАЦІЙНІ ЗБИТКИ

Джонні Депп уже
не Джек Горобець
Голлівудському актору відмовляють у ролях
Судова сага Джонні Деппа з колишньою дружиною Ембер Херд
хоч і закінчилася перемогою актора, проте репутаційні наслідки для нього вона мала дуже негативні. Так, кіностудія «Дісней»
зніматиме шостий фільм «Пірати
Карибського моря» вже без Джека
Горобця, який нібито загинув за
кадром, проте деякі герої фільму
стверджуватимуть, що Джек наклав на себе руки. Поки що новий
фільм навіть назви ще не має, проте «Дісней» відмовився від пропозиції продюсера стрічки Джеррі
Брукхаймера ввести Джонні Деппа бодай як камео (з англійської
— маленький, епізодичний. Тобто в кінематографі задіюють зірку
в епізоді, який несе якесь смислове навантаження. — Ред.). А ще до
цього актора позбавили ролі чарівника Гріндевальда у «Фантастичних тварях».
Ось такі жорстокі реалії голлівудського життя: ти ніби й правий і ні в чому не винен, проте сам
Варка ВОНСОВИЧ
Є різні методи перевиховання людей,
які збилися з праведного життєвого шляху. Проте британські служителі Феміди винайшли новий і дуже оригінальний. Так, нещодавно у Великій Британії засудили 21-річного екстреміста до... читання класики!
Бен Джонсон уже давно був «на олівці»
у правоохоронців, які ще в 2018-му звернули
увагу на юнака за його радикалізм та схильність до екстремізму. З Беном провели превентивні заходи, проте якось це не зупинило хлопця, який і далі цікавився ідеологією
фашизму, нацизму, особою Адольфа Гітлера. Так, у 2020 році в комп’ютері Джонсона
було виявлено 10 тисяч файлів із подібними
матеріалами, а ще, крім того, інформацію,
як виготовляти вибухівку. Тож суд визнав,
що «клієнт», незважаючи на профілактичну

скандал довкола сімейного життя вже сам собою накладає тінь
на всю твою попередню репутацію. Боротьба з сексизмом, домашнім насильством, харасментом в Америці призвела до того, що
навіть у результаті судового визнання клієнта-чоловіка невинуватим
його ім’я все одно
по в’язуватимуть
зі скандалом. Так,
скажімо,
Депп
виграв у нью-йоркському
суді справу про брехню Ембер
щодо грошей, які вона виграла в
суді проти Джонні за домашнє насильство і мала передати на благодійність. Жінка й справді виграла
7 мільйонів і обіцяла передати їх у
лікарню, проте згодом не захотіла
розлучатися з такою кругленькою
сумою. Адвокат зірки «Піратів»
Ендрю Колдекотт переговорив із
керівництвом лікарні і з’ясував,
що ті ніяких грошей від Ембер не

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №83

❙ Джонні Депп.
отримували. І хоч ці брудні махінації крутійки виявили, проте
Джонні це не дуже допомогло в
продовженні кар’єри. Як кажуть
в Україні, нема такої хусти, що закрити людям усти. ■

■ НОВІ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Класики вам на підмогу
Суд виніс несподіваний вирок британському
екстремісту
роботу й попередження, продовжував збір
та збереження інформації, що могла знадобитися для організації терактів. Тож тепер,
за вироком суду, парубка засудили до двох
років позбавлення волі, а також читання класичних творів.
Що цікаво, суддя особисто кожні чотири місяці перевірятиме... прочитане Беном.
У січні наступного року підсудний має пе-

реповісти судді зміст прочитаних книжок, і
якщо служитель Феміди з’ясує, що його дурять, то зловмиснику буде непереливки. «Я
спостерігатиму за кожним вашим кроком. Ви
знаєте, що буде з вами, якщо ви підведете мене!» — пригрозив суддя. Тож Джонсону нічого іншого не залишається, як вивчати творчість Шекспіра, Джейн Остін, Чарльза Діккенса тощо. ■

■ ПОГОДА

ла. 6. Заперечення, привід для дискусії. 10. Американська назва пуми
й український бронеавтомобіль, що
виготовляється на Кременчуцькому
автомобільному заводі. 12. Ідеологія та рух за співпрацю i взаєморозуміння між християнами різних конфесій. 13. Знаменитий східний середньовічний лікар і філософ. 14.
Популярна електронна гра, суть якої
полягає у майстерності складання
різних блоків в одну лінію, яка після
цього зникає. 15. Один із серіалів канала «1+1». 17. Музика, яка пройшла випробування часом. 19. Надмірна емоційність. 22. Скандинавський
міфічний бог-жартівник, чию маску
знайшов герой Джима Кері в однойменному фільмі. ■
Кросворд №81
від 31 серпня—1 вересня

■ ПРИКОЛИ

8 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +19...+21.
Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +18...+20.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+4…+9
+17…+22

+4…+9
+18…+23
Схід

хмарно

Центр

6 вересня температура води в Чорному морi 18-19 градусiв, в Азовському морi — 19-22 градуси, у Днiпрi бiля
Києва — 19 градусiв.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +5...+7, удень +21...+23. Моршин: уночi +5...+7,
удень +20...+22.
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По горизонталі:
3. Старовинне укріплення —
п’ятикутна бойова споруда на розі
фортечного муру. 7. Відома українська письменниця, авторка романів «Польові дослідження з українського сексу» та «Музей покинутих секретів». 8. Православна ікона
із зображенням Ісуса Христа, Богоматері чи когось із святих. 9. Давня
назва міста Хмельницький. 11. Антипод Раю. 13. Донька царя Едіпа, яка
разом із ним пішла у вигнання. 16.
Народна назва кіпи — єврейської
ритуальної шапочки, яку зобов’язані
носити всі чоловіки. 18. Угорський
варіант імені Степан. 20. Дерев’яна
палиця, до якої прикріплюється полотнище бойового прапора, на яку
настромлюється вістря списа. 21.
Група з атомів вуглецю і водню,
присутня у спирті та інших органічних сполуках. 23. Американська
космічна агенція. 24. Давньогрецький філософ. 25. Комаха, яку називають «хлібний хрущ». 26. Місто на
Донеччині поблизу лінії фронту.
По вертикалі:
1. Відомий британський поет-романтик. 2. Друге ім’я Роберта Стівенсона. 3. Драма Лесі Українки, заборонена в радянські часи. 4. Колода,
вкопана вертикально. 5. Одна з літер латинського алфавіту для позначення в математиці невідомого чис-

+3…+8
+17…+22

+1…+7
+16…+21

дощ
сніг

Південь +4…+9
+17…+22
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Моню, якого біса ти знову
приперся в п’ятiй ранку п’яний?
— А що таке? Я не маю права
таки поснідати в колі сім’ї?
***
— Софочко, чому ви не вийшли
заміж?
— Так важко знайти чоловіка,
який би не заважав жити.
***
Одеса. Телеграма: «Сьомо, починай нервувати, подробиці при зустрічі».
***
— Синку, твоя дружина мене
образила.

— Але її немає навіть у місті.
— Знаю, але в листі, який вона
тобі написала, приписка: «Коли начитаєтесь, віддайте цей лист Зямi».
***
Адвокат телеграфує клієнту:
— Сьогодні вночі померла ваша
теща. Що замовити: похорон, кремацію чи бальзамування?
Клієнт відповів:
— Замовте все, не хочу ризикувати.
***
Плакат на вокзалі: «Не стрибайте з платформи. Користуйтесь мостом».
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