Спiкер не вважає себе «слугою»
Разумков
активно зайнявся
«створенням
власного
полiтичного
iмiджу»

«Міста можна впізнавати
за ходою,
як людей»

» стор. 4

Ауфідерзейн,
мутер

Батурин гетьманський:
як виглядало місто, коли
було столицею

За результатами парламентських
виборів у Німеччині Ангелу
Меркель на посаді канцлера
змінить чоловік

» стор.8

» стор. 5
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,642 грн
1 € = 31,215 грн
1 рос. руб. = 0,364 грн

Пишаються
«синім комірцем»
Які робітничі професії приносять місячний прибуток у 30-40 тисяч гривень

❙ 17 відсотків робітників горді за свою професію, а 65 відсотків не переживають щодо її престижності.
❙ Фото з сайту 24tv.ua.

» стор.
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ІнФорУМ

«І дитяча, і доросла трансплантація стає доступною в Україні за кошти Державного
бюджету. У проєкті бюджету на 2022 рік цього разу закладено 789,5 млн гривень на
трансплантацію».

Віктор Ляшко
міністр охорони
здоров’я України

■ COVID-19

■ НА ФРОНТІ

Вірусний
ДЕЛЬТАплан

Поблизу Нью-Йорка
стріляли

Майже всі нові випадки
захворювання на коронавірус
пов’язані з новим штамом

Кількість цивільних жертв на сході за шість місяців збільшилася, заявляє
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні

Світлана МИЧКО
Тарас ЗДОРОВИЛО
В Україні продовжують фіксувати все нові
й нові випадки захворювання на COVID-19. І
хоч кількість нових хворих на початок цього тижня виявилась утричі меншою, ніж на
кінець минулого (3 тис. 7 за добу 26 вересня
проти 9 тис. 58 за добу 24 вересня), підстав
для заспокоєння немає ніяких, оскiльки цей
показник «скаче» вгору-вниз постійно і таким же постійним є зменшення нових фіксацій упродовж кожних вихідних.
Усі експерти в один голос констатують
підйом в Україні нової хвилі COVID-19, спричиненої штамом «Дельта», яка в найближчі
тижні тільки наростатиме. Про те, що майже всі випадки нових захворювань спричинені саме дельта-штамом коронавірусу, заявив головний державний санітарний лікар
Ігор Кузін. «Ми точково беремо інформацію
з кожної області й бачимо, що всі випадки,
які зараз секвенують і виявляють, — це «Дельта», — сказав він.
Згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я, за добу 26 вересня найбільшу кількість «свіжих» підтверджених випадків COVID-19 було зафіксовано в Дніпропетровській (371), Чернівецькій
(282), Львівській (241), Харківській (233)
та Тернопільській (180) областях. Усього за цю добу госпіталізували 1 тис. 478
осіб, 952 — одужало, 94 — померло. Протестовано методом ПЛР 13 тис. 202 особи,
методом ІФА — 2 тис. 688, експрес-тестами — 11 тис. 22. Щодо вакцинації, то в Україні наразі проведено майже 12 мільйонів
щеплень, повністю вакциновано понад 5,3
мільйона осіб.
Як відомо, з 23 вересня Україна ввійшла в «жовту» карантинну зону, одна з вимог
якої — звичайні, не онлайн, заняття лише в
тих школах (для середніх i старших класів),
де 80 відсотків працівників уже щеплені
хоча б однією дозою вакцини. Відтак тисячі
шкіл по всій Україні перейшли на дистанційне навчання. Ось деяка детальніша статистика, зібрана BBC-Україна. У Тернополі,
приміром, у звичайному режимі наразі працюють усі школи, в області ж перейшли на
«дистанційку» майже половина. У Херсоні
навчання перейшло в онлайн лише в 5 школах з 61, а в області — в понад 30. На Харківщині дистанційно навчаються учні лише 70
iз майже 700 шкіл. Майже всі школи працюють у звичайному режимі й на Буковині,
(де, як відомо, одна з найгірших ситуацій iз
коронавірусом), бо там вакциновані майже
всі їхнi працівники. До сьогодні у звичайному навчальному режимі працюють і школи
Києва.
Тим часом під час години запитань до
уряду у Верховній Раді в п’ятницю прем’єрміністр Денис Шмигаль розповідав, як рятуватимуть українців від коронавірусної
дельта-хвилі. Зокрема, він повідомив, що
Міністерство охорони здоров’я готує близько 90 тисяч ліжок у лікарнях для COVIDхворих, а неінфекційні лікарні задіюватимуть у три етапи, залежно від епідемічної
ситуації, і що вже є напрацьовані та ефективні протоколи лікування та інноваційні
ліки для хворих на COVID-19. Водночас він
підкреслив, що понад 98 відсотків госпіталізованих хворих — це люди, які не були вакциновані, і що щеплення — це єдиний ефективний шлях для подолання коронавірусної
епідемії. А також про те, що на сьогодні в
Україні в наявності є понад 10 мільйонів доз
чотирьох найкращих типів вакцин, а найближчим часом очікують щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини
«Пфайзер». ■

На фронті в неділю, 26
вересня, внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил
отримав поранення несумісне з життям, інший — вогнепальне осколкове поранення і наразі перебуває в лікувальному закладі. Стан його
здоров’я — середньої важкості.
У цей же день російськоокупаційні війська шість
разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних
сил України поблизу Водяного, що на Приазов’ї, Лебединського, Мар’їнки, НьюЙорка, Новолуганського.
Гатили окупанти по наших
бійцях iз великокаліберних
кулеметів, станкових i ручних протитанкових гранатометів.
Наші військовослужбовці відкривали адекватний
вогонь у відповідь та змусили противника припинити
вогневу активність.
Станом на 7-му годину.

27 вересня порушень режиму припинення вогню з
боку російсько-окупаційних
військ не зафіксовано.
Головнокомандувач ЗСУ
Валерій Залужний заявив,
що всі контрснайперські
групи Збройних сил України задіяні на території Донбасу на передньому краї. Залужний зазначив, що ряд західні оптичні і радарні комплекси у повному обсязі
влаштовують бійців ВСУ.
Однак він сказав, що для
боротьби з ворожими снайперами українські військовослужбовці застосовують
гвинтівки, тепловізори та
камери нічного бачення.
Зауважимо, що кількість
жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій та пошкодження цивільних об’єктів
на сході України збільшилася наполовину в порівнянні
з попереднім піврічним періодом. Про це заявила голова Моніторингової місії
ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда
Богнер під час презентації
32-ї доповіді про права людини за період моніторингу

з 1 лютого до 31 липня 2021
року, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що з моменту початку нового моніторингового періоду 1 лютого 2021 року до 20 вересня включно Моніторингова місія ООН з прав людини
в Україні зафіксувала 17
втрат серед цивільного населення внаслідок російської
агресії на сході України.
«З 1 лютого по 31 липня 2021 року ВКПЛ (Всеукраїнська комісія з прав людини. — «УМ») зафіксувала
62 жертви серед цивільного
населення: 15 загиблих і 47
поранених. Це на 51% більше, ніж за попередні шість
місяців», — зазначила Богнер.
Вона додала, що тенденція до зростання жертв серед цивільного населення
внаслідок активних бойових дій триває, і «з кінця
звітного періоду по 20 вересня внаслідок активних бойових дій було зафіксовано 16
жертв серед цивільного населення: 2 загиблих і 14 поранених».
За словами ММПЛУ, ці

■ ЕКОЛОГІЯ

Щоб Дніпро не зеленів
Покращувати екологію річок повинні навіть
податківці

❙ Водойми не лише Черкащини потребують захисту
❙ Фото з сайту ridnyi.com.ua
Людмила НІКІТЕНКО
Цвітіння, замулення, масова загибель риби — така нині реальність водойм Черкащини. Тож про те, яких
кроків варто вжити, аби зберегти та
покращити екологію регіону, йшлося
на недавній колегії обласної державної адміністрації.
Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко зазначив, що серед причин екологічних проблем із річками
Шевченкового краю — не лише змі-

на клімату, а й регулярне скидання
неочищених стоків підприємствами
та неефективна робота деяких контролюючих органів. «Це ненормально, коли більшість справ екоінспекції
«розсипаються» в судах, коли вона
звітує про сотні мільйонів завданих
збитків, а де-факто з порушників стягують мізер», — обурюється очільник
ОДА.
Серед подальших кроків черкаської обласної влади з вирішення екологічних проблем краю — звернення

місячні показники є найвищими за період із червня 2020 року. Окрім того, в
місії додали, що режим припинення вогню 27 липня
2020 року призвів до шестиразового зниження втрат
серед цивільного населення, якщо порівнювати з періодом за рік до припинення
вогню та за рік після.
«Це означає, що можливо встановити ефективне припинення вогню, яке
захищає життя цивільного
населення», — зазначили
в ММПЛУ. Там закликали
«всі сторони конфлікту цілком здійснити заходи з припинення вогню і таким чином значно зменшити вплив
бойових дій на цивільне населення».
Доповідь ММПЛУ ґрунтується на спостереженнях,
зроблених під час 92 виїздів представників місії на
місця, 12 відвідувань місць
тримання під вартою, 82 судових засідань та 75 зібрань,
а також на 1 тис. 156 поглиблених інтерв’ю з жертвами
та свідками порушень прав
людини та іншими зацікавленими особами. ■

до Кабміну, Міндовкілля та профільного комітету Верховної Ради України стосовно можливості фінансування об’єктів комунальної власності за
рахунок Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища та посилення відповідальності
й контролю за дотриманням законодавства у сфері водних ресурсів. Водночас спільно з Черкаським управлінням захисних масивів дніпровських
водосховищ область звертатиметься
до Держводагентства України та ДП
«Укргідроенерго» щодо здійснення
додаткових попусків води (тримання одного рівня, щоб не зеленіла поверхня) через гідротехнічні споруди
Канівської ГЕС. А Держекоінспекція
Центрального округу спільно з податківцями (Головним управлінням ДПС
у Черкаській області) опрацюють питання щодо можливостей збільшення
надходжень до місцевих екологічних
фондів.
Також уже найближчим часом на
Черкащині проведуть засідання робочої групи з координації дій щодо забезпечення безперешкодного і безплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів
для загального водокористування на
території області. А органи місцевого самоврядування мають вирішувати питання щодо впорядкування меж
водоохоронних зон і розробки проєктно-кошторисної документації щодо
реконструкції чи будівництва очисних споруд. «У кожній громаді має
бути створено робочу групу щодо забезпечення безперешкодного доступу
громадян до водних об’єктів. Також
чекаю щоквартального звіту, а головне — результативних дій», — підсумував Олександр Скічко. ■
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■ МЕДИЦИНА

■ СТАТИСТИКА

Банк поділився
донором

Пишаються
«синім
комірцем»

Чому пересадка кісткового мозку
18-річній Еліні — це шанс
для багатьох хворих
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкаському обласному онкодиспансері вперше в
Україні пересадили кістковий мозок від неродинного
донора 18-річній Еліні з Монастирищини, яка хворіє на
лейкемію. Для цього стовбурові клітини транспортували
з Німеччини, а черкаських
фахівців під час трансплантації консультував завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ
«Охматдит» Олександр Лисиця.
Як повідомляють у ЧерЛариса САЛІМОНОВИЧ
У Харкові розпочалися
тестові випробування трисекційного трамваю від швейцарської компанії Stadler.
Цей ознайомчий етап став
першим кроком у тривалому співробітництві, в рамках якого відома європейська машинобудівна фірма планує збудувати в українському
місті два заводи з виробництва рельсового транспорту.
Відповідний договір сторони планують підписати 6
жовтня. Якщо проєкт виявиться вдалим, то на цих підприємствах отримають роботу 4 тисячі робітників. Місцеві чиновники також запропонують
швейцарцям
співпрацю з харківським заводом «Електроважмаш»,
що може виступити в якості
суміжного підприємства.
Співпраця України з
Stadler CIS AG, Stadler Rail

каській ОДА, в обласному
онкодиспансері почали проводити трансплантацію кісткового мозку з 2019 року.
Утім від іноземного донора
провели вперше. «Уперше
Європейський реєстр та їхній
банк даних обстежених потенційних донорів погодився
підібрати для нашої пацієнтки донора. Дітям це вже робили з 2020 року, дорослим
— ще ні. Маємо за мету проводити на рік 100-150 трансплантацій», — розповідає
директор Черкаського онкодиспансеру Віктор Парамонов.

ту розділять між собою Харків та Дніпро.
До речі, Stadler — не єдина європейська фірма, що
займатиметься у Харкові
випуском рельсового транспорту. Ще минулого року
«Екополіс ХТЗ» залучив до
співпраці
інжинірингову
компанію з Чехії, що допомагає налагодити виробництво повного аналога трамваїв
Skoda.
наукову монографію Георгія
Коваленка «Олександра Екстер» і на презентацію книги 22
жовтня готуємо contemporary
dance перформанс «Екстер.
Live» — своєрідний переклад
ідей художниці на мову сучасного танцю. Якось заговорили про київські адреси Екстер, почали шукати вулицю
її імені, а її немає. І це катастрофа, правда. Тому ми одразу
створили петицію до Київської міської ради і сподіваємося на підтримку не тільки мистецької спільноти, а й
активістів, політиків, культурних діячів, усіх небайдужих».
Олександра Екстер (1882—
1949) народилася в Білостоці (колись — білоруські землі, нині — територія Польщі), але більшу частину свого
життя — 35 років — прожила в Україні. Тут сформувалися її первинні смаки, візуальні «звички». Одна з найвідоміших її кубістичних робіт
— «Вулиця Фундуклеївська
ввечері». На Фундуклеївській, 27 (тепер це вулиця Богдана Хмельницького) розташовувалась її Студія живопису і декоративного мистецтва.
Екстер багато подорожу-

вала, знайомилася з художниками, навчалася і виставлялася за кордоном. У 1907
році вона відвідувала заняття в Академії Ґранд Шом’єр
(Acadmie Le Grande Chaumire)
у Парижі, де познайомилася з
Фернаном Леже, з яким дружила все життя, а також із
Ґійомом Аполлінером, Пабло Пікассо, Жоржем Браком,
Максом Жакобом. З Парижа
Екстер привезла до Києва
кубізм, свободу самовираження і нову філософію мистецтва. Вона шукала близьких за
духом митців, а ще — навчала місцевих художників принципів сучасного європейського мистецтва. У 1918 році
вона створила свою Студію,
де навчалися багато художників, які потім стануть видатними. Студія Екстер отримувала замовлення на оформлення театральних вистав,
на створення плакатів, костюмів etc. Сама художниця
брала участь в організації таких різних виставок, як авангардистські «Кільце» і «Ланка», а також «Виставка прикладного мистецтва і кустарних виробів», словом, її слідів
у Києві — безліч, треба тільки струсити з них порох часу
і забуття. ■

Київ, Харків та Дніпро можуть отримати
приміські поїзди від швейцарської
компанії, яка планує збудувати у нас
два заводи
AG та Швейцарського агентства зі страхування експортних ризиків SERV розпочалася ще у серпні. Меморандум про взаєморозуміння з
ними підписали вітчизняне
Міністерство інфраструктури та АТ «Укрзалізниця». У
рамках цієї співпраці наше
транспортне підприємство закупить у згаданої компанії 60
приміських поїздів. Половину з них отримає Київ, а реш-

Іменем Олександри Екстер хочуть
назвати київську вулицю
ся створити історію українського мистецтва через видання
монографій про найвидатніших українських мистців, дослідження феноменів, явищ,
шкіл і оприявнити його поза
межами України через переклади цих книжок іноземними мовами і розповсюдження
на міжнародних мистецьких
фестивалях, наукових конференціях, в університетських бібліотеках. Я давно хотіла видати українською книжку про Екстер, яка заснувала
українську школу сценічного
авангарду, принесла в київське художнє середовище нові
мистецькі віяння, була глобальною художницею — без
кордонів у голові, поєднала
народне мистецтво вишивальниць і авангардних художників, узагалі уособлювала сміливе сучасне мистецтво того
часу. І нарешті ми видаємо

муть за кордон, де вартість
таких операцій стартує від
110 тисяч доларів», — зазначає голова Черкаської ОДА
Олександр Скічко. І додає:
сьогодні в області опрацьовано механізм і порядок взаємодії між усіма учасниками
системи трансплантації органів і тканин. Це пріоритетний напрям розвитку медицини Черкащини та країни в
цілому. ■
Актуальність нового проєкту підтверджує сумна статистика. За оцінкою експертів, рухомий склад цього виду міського електротранспорту в Україні дуже
застарів. Близько 90 відсотків працюючих вагонів експлуатуються понад 20 років.
Причому добра половина з
них потребує термінової заміни.
Перший
харківський
трамвай, за словами секретаря міськради Ігоря Терехова, вийде на вулиці міста
вже наступного року. «Це
ультрасучасна низькопольна машина, аналогів якiй в
Україні немає, — повідомив
він. — Ці вагони відповідатимуть аналогам кращих
європейських виробників,
проте коштуватимуть набагато дешевше. Перший дослідний зразок технічної
новинки буде презентовано
вже цієї осені». ■

У даль загуркоче?

Амазонка авангарду
У Києві, де одна з найвідоміших постатей світового авангарду Олександра Екстер (1882—1949) прожила 35 років, немає їй ні
пам’ятника, ні топонімічних
маркерів. Керівниця проєкту «Авангард Олександри Екстер: київський період» Лідія
Лихач, директорка видавництва «Родовід», створила петицію до Київської міської ради
https://petition.kyivcity.gov.
ua/petition/pid=10722 , щоб
назвати одну з вулиць столиці
іменем знаменитої мисткині.
«У 2021 році ми з командою «Родоводу» працюємо над
проєктом «Авангард Олександри Екстер: київський період», який підтримав Український культурний фонд,
— розповідає Лідія Лихач. —
Наше видавництво намагаєть-

За його словами, в Україні є необхідність у розширенні мережі клінік, які б
проводили операції з трансплантації. Крім того, на державному рівні треба подбати про відпрацювання механізму стимулювання медиків.
«Ця трансплантація в
Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші
громадяни більше не їхати-

■ СПІВПРАЦЯ

■ СТОЛИЦЯ

Валерія КОРЧЕВСЬКА

❙ Зустріч Еліни з мамою після операції, поруч — Віктор Парамонов.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

Які робітничі професії
приносять місячний
прибуток у 30-40 тисяч
гривень
Тетяна РУДЕНКО
Стать досі серйозно впливає на рівень зарплати в Україні: 58% жінок
у робітничих сферах заробляють менше 10 тис. грн, тоді як серед чоловіків
такий дохід має 26%. І хоча у цих
груп практично однакові умови роботи, представниці прекрасної половини більше хочуть працювати у своїй
країні, аніж чоловіки, — 62% проти
52% відповідно. Водночас молодь у
середньому більше заробляє, однак і
частіше змінює свою професію.
За даними Factum Group Ukraine,
абсолютна більшість українців — 86%
— шукає роботу через job-сервіси з оголошеннями, 55% — через знайомих,
43% — через оголошення у соцмережах, а 25% — у месенджерах. Все менше претендентів користуються офлайновими методами — ярмарками вакансій (5%), агентствами (8%) та центрами зайнятості (17%). Більшість
пошукачів — 56% — шукають вигідні
пропозиції й одразу зв’язуються з роботодавцем. Тих, хто самостійно розміщує резюме і чекає на дзвінок, лише
8%.
Онлайн-сервіс для пошуку та розміщення вакансій у сегменті робітничих професій Olx Робота опитав 24 тис.
представників робітничих спеціальностей та з’ясував, у яких умовах вони
працюють, повідомляє компанія. Тож
виявилося, що середня зарплата тих,
кого у соціології охрестили «блакитними (синіми) комірцями» (не такі маркі, як білі), в Україні становить 20 тис.
грн. Найбільше отримують робітники
у Київській області — 26 тисяч, слідом
іде Львівська — 20 тисяч гривень, далі
Одеська — 19 тис. грн; Харківська та
Дніпропетровська — на рівні 17 тис.
грн.
Найбільші зарплати у таких професіях: висококласний комбайнер
може отримувати 40 тис. грн, штукатур, фасадник і плиточник — по 30 тис.
грн, каменяр — 27,5 тис. грн, водій навантажувальника — 26 тис. грн, покрівельник і будівельник — по 25 тис. грн,
облицювальник — на тисячу менше.
Водночас найбільше всього вакансій
у сфері торгівлі, а також транспорту й
логістики: понад 3 тис. вакансій для
продавців та 2,8 тис. — для водіїв. На
третьому місці вантажники — 1,5 тис.
пропозицій від роботодавців.
Дві третини українських робітників зайняті саме фізичною працею,
решта — наданням профільних послуг. Переважна більшість — 65% —
не переживають щодо престижності
своєї професії, а ще 17% — пишаються нею.
Найбільш популярна сфера — роздрібна торгівля та продажі — там залучено 17% «блакитних комірців», на
другому місці будівництво — 14%, а
третє місце ділять громадське харчування, транспорт і логістика — по 10%
на кожну сферу. При цьому менше 8
тис. грн отримує майже кожен п’ятий
— 18% опитаних. Дохід 8-10 тис. грн
має 23%; 10-15 тис. грн — 27%. Від 15
до 20 тис. грн отримують 16%, як і зарплатню понад 20 тис. грн. Однак рівень доходу влаштовує тільки 3% працівників. Водночас лише кожному
п’ятому робітнику переглядають зарплату раз на рік. ■
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■ СВОЯ ГРА

Спiкер не вважає себе «слугою»
Разумков активно зайнявся «створенням власного полiтичного iмiджу»
Тетяна ПАРХОМЧУК

Суцільний тухес на владній
вертикалі Банкової — Грушевського. І в центрі останніх
гучних міжусобиць — зухвалий непослух голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
В офісі президента відкрито
заявляють про фундаментальні розбіжності між правлячою
партією та спікером. Це не новина і не дивина. Але гостре
несприйняття Дмитром Разумковим чималої кiлькостi ініціатив «слуг» не виносилось на
публіку аж до цієї осені.
На поверхні остання крапля
«слуг» щодо Разумкова, мовляв, пішов на поводу омбудсмана Людмили Денісової та
всіх опозиційних фракцій і
відправив
антиолігархічний
законопроєкт на резолюцію
і висновок Венеціанської комісії. Водночас відмовивши у
проханні не робити цього своїй
рідній партії «Слуга народу».
В офісі президента поставили
ультиматум Разумкову, щоб він
визначився, з ким йому по дорозi, — спікер зі своєю партією
чи з олігархами.
У ОП, очевидно, бояться, що
Дмитро Разумков переграє олігархічні ігри самої Банкової на
свою користь.
Зрештою, за закон, не дочекавшись висновків, зі скандалом
турбодепутати вiд «Слуги народу», проголосували. Але така
позиція Разумкова спричинила
збір у парламенті підписів за
його відставку. І те, що Закон
таки вдалось проштовхнути,
вказує, що і за відставку самого Разумкова, ймовірно, може
набратися необхідна кількість
голосів. А сама відставка може
бути вже в найближчі тижні.
Хоча можливі варіанти. Реалізація плану зі зміни голови
ВР неможлива без 226 голосів
«за» у сесійній залі. У лавах
монобільшості на спікера чітко
орієнтується близько десятка
нардепів. У керівництві СН вважають, що майже 30 їхніх депутатів можуть не підтримати
відставку спікера.
Водночас такий крок «слуг»
проти спікера Разумкова має
декілька причин та відкриває
величезну аферу влади.

... ледь не «віцепрезидент»
Нагадаємо, що в 2019 році
під час президентської кампанії Володимира Зеленського
чи не єдиним членом його команди, впізнаваним для широкої громадськості, був політтехнолог Дмитро Разумков.
Він фактично виконував роль
спікера «зеленої» команди,
відвідуючи передвиборчі токшоу і роздаючи інтерв’ю ЗМІ.
Потім він очолив партію
«Слуга народу». Ставши спікером парламенту, здав пост лідера партії Олександру Корнієнку.
Конфлікти між Разумковим
та Зеленським, а також з іншими представниками офісу президента — не дивина й цілком
очікувані.
Висока публічна впізнаваність Дмитра Разумкова
значно допомогла йому збільшити свою капіталізацію у
новій команді влади. Після перемоги Зеленського на вибо-

ми дебатами — забавами типу:
«Ви хочете, щоб в Україні наступним президентом був Разумков, а потім знову — Зеленський?».

Олігархічні пута: кожен може
вийти на себе

❙ Спікер Дмитро Разумков — президенту Володимиру Зеленському: Вова, зараз годинник цокає не на твою
❙ користь — іди вже...
рах Разумкова у соцмережах
нерідко називали «віцепрезидентом». Оскільки сам новообраний глава держави тоді з
журналістами спілкувався рідко, тільки з виступів Разумкова можна було зрозуміти підходи керівництва країни до найрізноманітніших тем: від економічної політики до мовного
питання.
Разумков очолив партію
«Слуга народу» і передвиборчий список на дострокових виборах 2019-го. Логічним продовженням кар’єри стало крісло голови Верховної Ради, яке
спочатку відводили Руслану
Стефанчуку, але йому довелося задовольнятися роллю першого віцеспікера.
І ось через два з невеликим
роки, якраз до екватора президентства Зеленського, Разумков ризикує втратити спікерське крісло. Змінити його
на посаді, за планами Банкової, може той же Стефанчук.
«УМ» уже писала, що амбіції Дмитра Разумкова, підживлені інтелектом, з одного боку, штовхатимуть на ведення власної гри, а з іншого
— постійно не даватимуть спокою офісу президента.
З цих міркувань Дмитро Разумков був завжди небезпечним для Володимира Зеленського. І навряд чи голова ВР не
передбачив подібну реакцію сателітів із партії влади.
Щодо суті претензій до Разумкова, то варто згадати, що
вже у свій перший робочий
день на посаді голови ВР Разумков виявив незгоду з волею
офісу президента. Там планували з порога прийняти у першому читанні і в цілому кілька десятків законопроєктів, продемонструвавши виборцям «ультратурборежим», але Разумков
виступив проти, посилаючись
на норми регламенту.
До регламенту Ради спікер постійно апелює, нерідко викликаючи невдоволення у президентській команді.
Там це вважають формалізмом
і буквоїдством, які уповільнюють процеси і шкодять планам
влади.
І незважаючи на те, що відносини спікера Ради з Банковою були напружені завжди,
в публічну площину взаємне
несприйняття вийшло влітку.

Дмитро Разумков відверто опонує офісу, а його крок щодо підтримки пропозиції надіслати
до Венеціанської комісії ухвалений улітку в першому читанні законопроєкт Зеленського
про олігархів спричинив медійну атаку, розгорнуту «слугами
народу». Зазначимо, що Закон
про олігархів має для канцлера ОП Андрія Єрмака й президента Володимира Зеленського ключове значення. Адже
це адмінресурс, який дозволяє
офісу президента прямо впливати на будь-який телеканал
та інші друковані й електронні ЗМІ, а без такого важеля зберегти рейтинг «слуги народу»
не зможуть.

Явні й приховані ходи «слуг»
Що ж за кулісами владного спектаклю? Там, мабуть,
розігрується декілька версій
та сюжетів.
По-перше, спікерськимскандалом «Слуги народу» сподіваються перекрити ймовірну відставку самого президента Зеленського та проведення дочасних президентських виборів.
Це західні експерти активно
обговорюють останній рік, а західні інвестори втомились уже
чекати перезавантаження влади в Україні.
По-друге, усуненням спікера «слуги» сподіваються відстрочити чергові вибори до
Верховної Ради, котрі за графіком мають бути в 2023 році,
оскільки більше такої електоральної підтримки «слуги» навряд чи матимуть.
І хоча чимало експертів
вважають, що для Зеленського немає проблеми переобратися вдруге, оскільки він і зараз, за останнім соціологічними даними, перемагає усіх наявних ймовірних конкурентів
— Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Юрія Бойка...
Водночас ті ж опитування
показують, що антирейтинг
у Зеленського значно вищий,
ніж у Разумкова. Тому політтехнологи дають дуже чіткий сигнал для всіх спонсорів,
котрі хочуть зробити ставку на
нового кандидата в президенти.
Причому озвучується це доволі
конкретно: наразі лише Дмитро Разумков — реальний конкурент Володимира Зеленського на президентських виборах.

Хоча для повного успіху необхідно ще розкрутити нового лідера нації Дмитра Разумкова, котрий, за визначенням
політичного експерта Олександра Охріменка, може виправити помилки Зеленського, але
при цьому не допустити реваншу в Україні агентів Путіна.
Інтрига полягає ще й у
тому, що, з одного боку, відставка Разумкова дозволить
йому самому почати свою політичну кар’єру й уже на вибори
президента в 2024 році підійти зі своєю політичною силою,
котра критикуватиме Володимира Зеленського й при цьому реально конкуруватиме на
електоральному полі України.
Але, з іншого боку, щоб створити нову політичну силу потрібні чималі кошти. Дмитру Разумкову необхідний спонсор, а
точніше — спонсори й олігархи. Але не так просто їх знайти. Наразі більша частина олігархів усе ще робить ставку на
Зеленського.
Багато в чому він їх влаштовує, тому затівати з ним війну,
як вони це робили з Януковичем, олігархи не хочуть.
А по-третє, для самого Володимира Зеленського може
бути вигідно, щоб у другий тур
президентських виборів вийшов Дмитро Разумков і переміг. У цьому випадку Зеленський зможе претендувати на
роль одного з політичних лідерів України на довгі роки.
У нього буде своя політична
сила, котра вже на наступних
виборах президента, ймовірно,
забезпечить перемогу Зеленському на критиці помилок президента Разумкова.
Це дійсно вже цікаво. І найголовніше — вигідно для всіх
українських олігархів, адже
саме вони вирішують, хто буде
в Україні президентом. А не
Байден. Або, як було раніше,
— Путін. Уміла ротація президентів — це шикарний політичний хід для відволікання
електорату від нагальних проблем. Коли населення задоволене, що немає старого царя, що
воно само обирає собі президента й, що найголовніше, воно й
лише воно може міняти президентів.
Ідеальна модель народної
демократії. Коли народ зайнятий виборами й політични-

Відставка спікера Ради
Дмитра Разумкова коштує від
50 до 100 тисяч за голос.
Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту заявив сам Разумков. Він
не уточнив, про яку валюту
йдеться, але сказав, що «хтось
комусь пропонує гроші за голос
за деякі відставки». «Не розумію, хто веде перемовини,
але це точно не впливає позитивно на імідж Ради на тлі
всього того, що відбувається
з нашими колегами», — повідомив Разумков. Він сказав,
що офіційно звернеться до антикорупційних органів з цього
приводу, але заявив, що просить вважати оприлюднені
на погоджувальній раді дані
депутатським зверненням.
Дехто може зауважити: задорого. Однак не з простим «пацаном», що випадково відступив від своїх, мають справу
«зелені».
Разумков уже довгий час
займається тим, що в українській політичній лексиці 90-х називалося «створенням власного політичного іміджу». Він
їздить по регіонах, випускає
презентаційний відеоролик,
дозволяє собі публічно критикувати партійну лінію і не підтримувати принципові командні рішення на зразок санкцій РНБО проти телеканалів,
які відносять до групи Віктора Медведчука. До того ж регулярно з’являлися чутки про
створення Разумковим власного політичного проєкту.
Конфлікт у цілому зводиться до того, що спікер бачить
себе цілком самостійною політичною фігурою. Тоді як в ОП і
«Слузі народу» хочуть бачити
на цій посаді командного (бажано — максимально поступливого) гравця.
«Зеленський став би президентом без Разумкова. Але Разумков не став би спікером без
Зеленського», — заявив у ЗМІ
один із нардепів від СН.
З його слів, президентська
команда хоче, щоб усе було,
як вони сказали. І ніяк інакше.
Водночас прихильники Дмитра Разумкова парирують, що без
Разумкова не було б нинішнього
Володимира Зеленського. Томуто спікер Дмитро Разумков так
упевнено і з наголосом заявляє:
«Я раджу закінчувати розганяти
історії і вішати ярлики про те, хто
на яких олігархів працює. Це погана історія, бо можна на себе
вийти».
Не будемо вважати всіх
«слуг» наївними, що вони не
припускали, що рано чи пізно
Дмитру Разумкову стане тісно в рамках цієї збірної «зелених». Тому продовження нової
гри на новому полі спостерiгатимемо вже в усіх важливих політичних кроках. Суть і
важливість питання полягає в
тому, на чию користь працюватиме новий, зростаючий, можливий лідер? ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

У неділю, 26 вересня, в Німеччині
відбулися чергові парламентські вибори, якими закінчився
16-річний період перебування
на посаді канцлера економічно
найпотужнішої в Європі країни
жінки. Після 16 років перебування за кермом влади Ангела Меркель відмовилася кандидуватися
на черговий канцлерський термін. Це фактично означає зміну
цілої епохи для ФРН.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 28—29 ВЕРЕСНЯ 2021

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Ауфідерзейн, мутер
За результатами парламентських виборів у Німеччині
Ангелу Меркель на посаді канцлера змінить чоловік

Обирайте побільше
Загалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини мали
право проголосувати на цих виборах. Президент Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр перед відкриттям дільниць закликав співгромадян до участі у виборах, наголосивши, що «кожен голос має значення». Вибори відбувалися за змішаною
системою. За місця у Бундестазі змагалися 47 партій (найбільша кількість iз часу об’єднання
Західної та Східної Німеччин).
За місця в парламенті також боролася найбільша в історії кількість кандидатів — 6 тис. 211, з
них — 2 тис. 24 жінки.
Цікаво, що кількість депутатських місць у законодавчому
органі ФРН не є фіксованою. За
підрахунками експерта Фонду
Бертельсмана, до нового складу Бундестагу можуть увійти
від 672 до 912 членів. Кількість
депутатів збільшується, якщо
дрібні партії отримують в округах більше голосів, ніж за списками. Новий склад Бундестагу
Німеччини може стати рекордним за чисельністю — до нього
можуть увійти понад 900 депутатів, заявив в інтерв’ю агенції
dpa експерт Фонду Бертельсмана Роберт Феркамп.
Проаналізувавши дані останнього перед виборами 26 вересня опитування Politbarometer
суспільно-правового телеканала ZDF, Феркамп назвав імовірними три сценарії, згідно з якими до нового Бундестагу можуть
увійти 672, 810 або 912 народних обранців. Ці сценарії відрізняються один від одного різними показниками, отриманими
за підсумками виборів в одномандатних округах (так звані
«перші голоси» виборців) і за
партійними списками («другі
голоси»). Нинішній склад Бундестагу налічує 709 депутатів. А
закон визначає лише мінімальну кількість мандатів — 598.
Ці вибори визначать політичноекономічне становище Німеччини (і, можливо, не лише її) на наступні роки.

Троє лідерів в одному човні
Головними кандидатами на
пост канцлера Німеччини залишаються Армін Лашет (Християнсько-демократичний союз).
Анналена Бербок (Партія зелених) та Олаф Шольц (Соціал-демократична партія). Результати екзитполів не виявили єдиного фаворита виборів у Бундестаг. Як засвідчили оприлюднені
відразу після закінчення виборів результати екзитполів,
Християнсько-демократичний
союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), який
представляє Армін Лашет, та
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на чолі з Олафом Шольцем отримують приблизно однакову підтримку виборців на виборах до Бундестагу, повідомляє агенція dpa. За
даними опитувань виборців,
обидві партії набирають по 25%
голосів. Варто зазначити, що на
попередніх виборах 2017 року,
коли перемогла коаліція ХДС/

❙ Кандидати у канцлери Армін Лашет (ліворуч) та Олаф Шольц.
ХСС на чолі з Ангелою Меркель,
їй вистачило для перемоги 32%
підтримки виборців. Нинішній
результат може стати історичним мінімумом для двох провідних правоцентристських партій.
На третьому місці — партія
«Союз-90/Зелені», що набрала 15 відсотків голосів (на попередніх виборах — 8%). «Зелені»
вже гучно святкують перемогу, оскільки це найкращий результат партії з часу її створення. Нагадаємо, що в липні в Німеччині пройшли сильні повені,
які зруйнували цілі міста. Тоді
Меркель заявила, що на відновлення постраждалих від стихії
регіонів підуть роки. Екологи
вважають, що причиною повені
стала зміна клімату. Політологи переконані, що проблеми екології стали важливим фактором
популярності «зелених».
Кандидат від ХДС/XCC Армін Лашет, який був фаворитом
передвиборчої гонки, несподівано опинився в центрі скандалу.
Під час відвідування постраждалих від повені районів він потрапив у кадр, коли сміявся разом
з іншими політиками. Виборці
йому цього не пробачили.
Крім лідерів, у парламенті
опиняться правопопулістська
партія «Альтернатива для Німеччини» і Вільна демократична партія (ВДП), які набрали по
11 відсотків голосів. За даними
екзитполів соціологічної служби Infratest dimap, шанси має
також Ліва партія, за яку проголосували 5% виборців. Похибка соціологічних опитувань
— на межі 1%.
Оприлюднені опівночі з неділі на понеділок результати паралельного підрахунку голосів,
здійсненого компанією Infratest
dimap та телеканалом громадського мовлення ARD, не внесли
суттєвих змін до результатів голосування. З невеликим відривом лідирує СДПН (25,9% підтримки), далі наразі правляча коаліція ХДС/ХСС (24,1%) і
«Зелені» (14,7%).
Явка виборців була на рівні
76%.

Кінець епохи Меркель
Поки
правляча
ХДС/
ХСС приходить до тями після
невтішного виборчого результату, на сцену вже впевнено виходить лідер СДПН, який відра-

зу після оприлюднення перших
результатів виборів заявив:
«Саме соціал-демократи повинні повести країну вперед у найближчі чотири роки». «Канцлером стане той, хто зуміє згладити розбіжності», — каже Олаф
Шольц. 40-річна лідерка «зелених» Анналена Бербок ніколи
не займала державних постів.
Але тепер «зелені», ймовірно,
стануть важливим гравцем на
будь-яких коаліційних переговорах. Наразі вони не проти
коаліції як iз ХДС/XCC, так і з
СДПН.
Вивівши свою партію в лідери перед виборами, 63-річний соціал-демократ Олаф
Шольц через 16 років після
Ґергарда Шредера може стати новим канцлером Німеччини. Якою може бути його політика і чи скасував би він санкції проти Росії? «Червоні», як
називають соціал-демократів у
Німеччині, роками перебували
на другому і третьому місцях.
Шольц, віцеканцлер і міністр
фінансів у чинному уряді Ангели Меркель, особистим високим рейтингом витягнув партію нагору. СДПН традиційно виступає за тісні зв’язки з
Росією, що має коріння в «східній політиці» (Ostpolitik) канцлера Віллі Брандта. І це викликає певне занепокоєння та настороженість. Чи не отримаємо
Герхарда Шредера-2? Весь час
перебування Шольца на найвищих державних посадах зовнішня політика не належала до
його пріоритетів.
Про Росію Шольц висловлювався рідко, публічної інформації про його зв’язки мало. Імовірно, перші контакти з Москвою
могли бути у Шольца в 1980-х,
коли він був заступником глави
Jusos, а пізніше — заступником
голови Міжнародної організації молодих соціалістів (IUSY).
Обидві структури підтримували зв’язки з СРСР. Серед чималої частини молодих членів
СДПН були популярні комуністичні ідеї, хоча Шольц вважався представником поміркованого крила. Згодом у СДПН в Гамбурзі склалися міцні зв’язки з
Росією і, зокрема, з містом-партнером Санкт-Петербургом. Це
особливо проявилося в 1990-х,
коли німці організовували туди
гуманітарні поставки продовольства.

Шольц у 90-х очолював
СДПН в одному з районів Гамбурга. Ставши бургомістром,
Шольц контактував з політиками і бізнесменами з Санкт-Петербурга. У місті на Неві він бував неодноразово, в тому числі в
2016 році для участі в німецькоросійському форумі «Петербурзький діалог», а рік потому — в
заходах iз нагоди 60-ї річниці
партнерства міст. Тоді ж, улітку 2017-го, коли Гамбург приймав саміт G20, Шольц бачився з
президентом Росії Володимиром
Путіним.
Під час нинішньої виборчої кампанії Шольц позиціонував себе як «спадкоємець» Меркель. Але багато що залежатиме від того, які партії увійдуть
до коаліції, вважають експерти.
«Якщо це будуть «зелені», а це
дуже ймовірно, політика щодо
Росії не зміниться», — каже
Штефан Майстер, експерт Німецького товариства зовнішньої
політики (DGAP). Серед німецьких партій «зелені» — найжорсткіші критики політики Кремля. Ймовірно, їхній представник очолить німецьке МЗС. Скасування санкцій проти Росії або
визнання анексії Криму чекати
не варто, а підтримка Берліном
газопроводу «Північний потік-
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2» не зміниться, вважає Штефан
Майстер.
Утім Україну і російськоукраїнський конфлікт навряд
чи можна назвати головними
темами передвиборчої кампанії
у Німеччині, вважає український журналіст та політолог Віталій Портніков. Він наголошує, що Меркель була великим
майстром компромісів, це був її
політичний стиль і рецепт її багаторічного збереження влади.
Але чи володітиме секретом цього рецепта новий федеральний
канцлер? Якщо новий голова
федерального уряду виявиться
не здатним до щоденного пошуку компромісу і на політичній
сцені Німеччини, і на не менш
непростій політичній сцені Європейського Союзу, Німеччина
просто може втратити роль —
ні, не економічного локомотива Європи, а головного гравця у
напрацюванні принципових рішень.
Наразі реалії такі, що найімовірнішим наступним канцлером після Меркель буде Олаф
Шольц. Але німецькі виборці
безпосередньо не обирають канцлера. Натомість вони обирають
депутатів нижньої палати парламенту — Бундестагу. Будьякий кандидат на пост канцлера повинен створити коаліцію,
щоб набрати більшість голосів
у понад 50%. Формування коаліції завжди вимагає часу. На
цих виборах це може бути особливо складним, оскільки мало
шансів, що дві партії наберуть
достатньо місць. Ймовірно,
що цього разу до коаліції увійдуть три партії. На формування
керівної коаліції можуть піти
місяці. Після виборів 2017 року
перемовини про новий уряд тривали п’ять iз половиною місяців.
Тож не виключають, що Різдво
Німеччина зустріне з канцлеркою Меркель. І лише після укладання коаліційної угоди депутати новообраного парламенту голосують за затвердження нового
канцлера.
Згідно з опитуванням
Forschungsgruppe Wahlen, 80%
німців оцінювали урядування
Меркель як добре, 17% — як погане. За час її правління з 2005
року німецька економіка, згідно з даними Світового банку,
зросла на 34%. Німеччина наразі входить до трійки провідних експортерів світу. Багатьох
непокоїть, чи втримає Німеччина такі темпи розвитку з новим
канцлером, чи збереже країна
спокій, характерний для епохи
Меркель. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Російське «нєт» означає «да»
Під час пресконференції в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня міністр
закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив інформацію про те, що уряд Малі
хоче залучити бойовиків російської «ПВК Вагнера» до вирішення внутрішніх конфліктів. «Влада країни, яка бореться з тероризмом, звернулася до приватної компанії з Росії,
— заявив Лавров. — Це пов’язано з тим, що Франція планує значно зменшити свій військовий контингент у Малі». До цього Росія всіляко заперечувала присутність російських найманців у Малі. Голова євросоюзної дипломатії Жозеп Боррель у розмові з Сергієм Лавровим наголосив, що залучення «вагнерівців» у Малі стане для Європейського Союзу «червоною лінією» й матиме «наслідки для співпраці ЄС iз Росією».

Жіночий парламент
Ісландія стане першою країною Європи, де жінок-депутатів у парламенті буде більше, ніж чоловіків. Як повідомляє агенція «Франс Пресс», за підсумками виборів до місцевого однопалатного парламенту — Альтингу — були обрані 33 жінки і 30 чоловіків.
На виборах 25 вересня перемогла правляча коаліція на чолі з прем’єркою Катрін Якобсдоттір. До останнього часу в жодній європейській країні не було більше 50% жінок у
вищих законодавчих органах влади. У 1980 році Ісландія стала першою країною в світі,
де в результаті демократичних виборів жінка стала президентом.

Швейцарці проголосували за одностатеві шлюби
За попередніми результатами, виборці Швейцарії на референдумі в неділю
підтримали одностатеві шлюби. Таку пропозицію підтримали 64% швейцарців. Напередодні голосування церковні групи та консервативні політичні партії виступили проти
цієї ідеї та заявляли, що вона підірве традиційну сім’ю. Швейцарія дозволила одностатевим парам реєструвати партнерські стосунки з 2007 року, але деякі права були обмежені. Новий закон дозволить одностатевим парам усиновлювати дітей, а також народжувати за допомогою донорського матеріалу.
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■ МИНУЛЕ, ЩО БОЛИТЬ

Підготувала Інна СТЕПАНЧУК

Щороку у вересні Україна вшановує пам’ять примусово виселених українців у 1944—1951 роках із Лемківщини, Надсяння, Холмщини. Звісно, перше, що спадає на думку, коли йдеться про ті
події, — це масштабна операція «Вісла», зрежисована та втілена
в життя польською і радянською владою. Проте широкому загалу мало відомо, що цій злочинній акції передувало так зване
«добровільно-примусове» виселення навесні 1945 року десяти
українських сіл. Бонарівка, Ванівка, Опарівка, Коростенка, Ріпник, Петруша Воля, Чорноріки, Близенька, Гвоздянка і Яблуниця
— це був найвіддаленіший північно-західний куток українства.
Такий собі український острівець серед польських сіл, що розташувався на північ від Лемківщини і на захід від Надсяння, між
Ряшевом і Коросно. Видатний мовознавець Іван Верхратський,
який вивчав українські говірки, навіть виділив ці 10 сіл в окрему
групу і назвав їх «замішанці», бо вони ніби замішалися чи то між
поляками, чи то між лемками і надсянцями.
Після повоєнного переділу кордонів між Польщею та СРСР українці-замішанці опинилися на польській території, звідки їх майже одразу «по-доброму попросили». Селяни спочатку сміялися з
тих дивних слів про переселення. Бо як можна собі таке уявити?
Покинути рідний дім, могили своїх предків, церкву і все надбане
громадою та їхати невість-куди? Та потім почалися напади, грабунки, погроми й убивства. І українці були змушені покоритися
долі. Розуміли: тут їм життя вже не буде. Тож «добровільно-примусово» стали ладнатися в далеку дорогу.
Дехто так ніколи більше і не побачить рідної сторони — Польща
хоч і зовсім поряд, та поїхати туди було неможливо. Вони так і
відійшли в засвіти, провідуючи свої рідні хати тільки в снах. Та
й ті, хто таки дочекався падіння залізної завіси, далеко не всі
змогли побувати на батьківщині, поклонитися рідним порогам.
Комусь здоров’я забракло, а комусь та подорож у минуле фінансово не під силу. Зиновій Буцьо був у рідному селі Бонарівка, яке
покинув ще малою дитиною, кілька разів. Ті відвідини додали
ще більше щему і суму від втраченої батьківщини. «Хати стоять
забиті навхрест дошками. Село позаростало бур’яном і лісом»,
— згадує він. Зруйновані гнізда Бонарівки є сумним нагадуванням про те, якими нелюдськими можуть бути чиїсь рішення і забаганки.
Про те, якою квітучою була Бонарівка в часи, коли тут жили українці, розповідає книжка бонарів’янина Ярослава Пащака «Родимий край, село родиме». Зиновій Буцьо доклав чимало зусиль,
аби вона вийшла друком 20 років тому. Він упорядкував рукопис
і дописав кілька розділів, відтак його можна сміливо називати
співавтором видання. Тож говоримо з паном Зиновієм про Бонарівку, згадану книжку і ті далекі події весни 1945-го…

«Метою було завершення
зачистки Закерзоння від
автохтонного українського
населення»
Переселення українців із
Закерзоння й операція «Вісла»
— чи є зв’язок між цими, трагічними для західної гілки українського народу, подіями?
— Безперечно. Ці події, послідовні в часі, мали одну причину: злочинну ідею очищення територій Закерзоння (Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя) від українців,
які населяли ці землі з прадавніх часів у складі Київської та
Галицької Русі.
У другу неділю вересня
щорічно Україна вшановує
пам’ять жертв переселення
українців Закерзоння і Західної Бойківщини. Термін «переселення» визначено у грудні
1945 року державною репатріаційною управою Польщі, заснованою в жовтні 1944-го для реалізації Угоди про взаємний обмін населенням, укладеної 9 вересня того ж року між урядом
УРСР та Польським комітетом
визволення.
Операція «Вісла» — це насильницьке виселення польською владою українців Закерзоння, які не були переселені
в Україну в 1944—1946 роках
(за польськими даними, за ці
роки було переселено 482 тис.
осіб). Метою операції було завершення зачистки Закерзоння від автохтонного українського населення. Це мав бути
завершальний етап ліквідації
українців на післявоєнній території Польщі.
Ще в 1919 році Польський
виконавчий комітет сформулював пропозиції прем’єру Падеревському щодо окупації України. У 1947-му, в Концепції
заступника Генерального штабу війська польського С. Моссора, було чітко визначено:
«Весною провести енергійну
■

НАЦІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 28—29 ВЕРЕСНЯ 2021

акцію переселення поодинокими сім’ями, розпорошити їх по
возз’єднаних землях (так поляки називали німецькі території,
що по війні перейшли до Польщі), де вони швидко асимілюються». Це було сформульовано в лютому 1947 року, тобто задовго до вбивства генерала Свєрчевського в бою з УПА,
що, за версією польської влади,
стало причиною операції «Вісла».
Операцію «Вісла» здійснювали регулярні польські війська, підрозділи служби безпеки і охорони порядку. Довідник з історії України засвідчує:
«28.04.1947 р. о 4.00 годині
ранку шість польських дивізій
(близько 17 тис. осіб) та відділи Корпусу безпечинства публічного оточили місцевості, на
яких компактно проживало українське населення. В цей же
час війська НКВС і чехословацької армії заблокували кордони
Польщі від Бреста до Н. Санча».
В Універсальному словнику-енциклопедії, про операцію «Вісла» подаються такі відомості: «Депортовано близько 150 тис. українців, близько
4 тис. ув’язнено в концтаборі
Явожно; переселенців розпорошували по щойно приєднаних
до Польщі північних і західних землях з метою подальшої
асиміляції».
В одне село переселяли по
2-4 родини, а якщо це були активісти українських організацій — по одній родині. Віруючі були позбавлені своєї церкви,
діти — школи. Все було спрямовано на повну денаціоналізацію. Однак повністю знищити
українство Польщі не вдалося.
Значна кількість людей з часом
згуртувалась в українських організаціях, зокрема навколо видання «Наше слово», у відновлених греко-католицьких храмах.

Зруйновані
Злочинне переселення українців з Польщі до радянської України
в травні 1945 року стало репетицією майбутньої
масштабної операції «Вісла»

❙ Зиновій Буцьо.
■ ДОСЬЄ «УМ»
Зиновій Юрійович Буцьо, заслужений енергетик України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999), заступник міністра енергетики та електрифікації України (1993—1995), голова Національної
комісії регулювання енергетики України (1995—1999).
Народився 18 липня 1939 р. в с. Бонарівка біля Ряшева, в Надсянні. В 1945
р. родину депортовано у Станіславську
область (нині Івано-Франківська).
Закінчив факультет електрифікації Львівського сільськогосподарського інституту, отримав диплом інженераелектрика.
З 2003 р. працює в Національній
енергетичній компанії «Укренерго», очолює Експертну раду. Був керівником
груп розробників «Енергетичної стратегії
на період до 2030 р.» (2005) та «Концепції розвитку поновлюваних джерел енергії» (2007). Є автором понад сотні публікацій з енергетичної тематики.
Наприкінці ХХ ст., у час відродження демократичних рухів, підтримав утворення Товариства української мови в Івано-Франківському обленерго, забезпечував фінансування видання «Енциклопедії українознавства», книг Я. Пащака і
В. Голубінки, допомагав львівському товариству «Лемківщина», кіностудії «Галфільм», будівництву церков у Бурштині,
Отинії і с. Глибока, відбудові церкви Св.
Софії у Львові, Крехівського монастиря,
церкви Св. Миколая у Києві тощо.
Нагороджений орденами «Знак пошани», «Дружби народів», «За заслуги».
Разом із дружиною Людмилою Василівною виховав доньок Наталію і Оксану, має внука Арсена, внучок Анну та
Людмилу.

Видання книжки спонукало
інших авторів поділитися
спогадами
■ Рівно 20 років тому ви видали документальний нарис земляка Ярослава Пащака «Родимий край, село родиме». Як народжувалася ця книжка? Яке
її «життя» після видання, як її
сприйняли громадськість та односельці?
— У 2000 році до мене звернулися родичі Ярослава Пащака з проханням допомогти видати його рукопис про Бонарівку — наше рідне село. Я
знайшов кошти, відредагував

❙ Будинок «Просвіти» в Бонарівці.
рукопис і домовився про його
видання у видавництві «Веселка». До книжки написав вступне слово «Споконвічна українська земля», примітки, «Спомин
про Августдорф», «Їх прийняла
Станіславщина» (списки розселення бонарів’ян в Івано-Франківській області) та укомплектував її додатками: Болехівський
Олександр «Перлина у скарбниці пам’яті» (післямова), Курдидик Анатоль «Спомин про
Бонарівку», листи Олександра Клюфаса та інших. Загальний обсяг підготовлених мною
доповнень до книги становить
близько 40% її обсягу. Видання книжки Ярослава Пащака
«Родимий край, село родиме»
у 2001 році збіглося в часі з завершенням будівництва церкви в Глибоці Коломийського району, яку звели своїми силами і коштами бонарів’яни. У
побудові церкви я брав посильну
участь: допоміг забезпечити будову цеглою й оцинкованою бляхою, а також запропонував зробити нішу над входом для статуї Богоматері-Покрови та профінансував її виготовлення. А
презентація книжки відбулася
в день освячення церкви на Покрову Пресвятої Богородиці.
Видання було розповсюджене у всіх місцях поселення
бонарів’ян, а також у Києві,
Одесі, Бориславі, воно надійшло в торговельні мережі, було
передане українській діаспорі
в Торонто (в тому числі й синам
священика І. Клюфаса) та в Перемишлі.
Великий резонанс мала
стаття про Бонарівку Наталі
Кляшторної «Виселення», яку
вона написала на основі книжки та розмов зі мною для газети
«Україна молода». Журналістка зазначила: «Про те, що не
встиг написати пан Пащак, на-

писав Зиновій Буцьо».
У червні 2005-го я разом з
Марією і Дмитром Мачошаками був серед організаторів зустрічі бонарів’ян у Глибоці з нагоди 60-річчя переселення, де
розповів представникам ЗМІ
про Бонарівку та депортацію.
А перед цим дав інтерв’ю журналістці газети «Україна молода» Ярославі Музиченко, в якому висвітлив історію, уклад,
громадське життя, традиції Бонарівки і трагічні дні перед переселенням («УМ», «Козацький
«острів» серед Польщі», 24 червня 2005 р.). Я вдячний редакції «України молодої» за ці публікації.
Завдяки статтям у вашій газеті отримав інформацію про
Бонарівку Володимир Качмарський, професор Рівненського університету водного господарства, який є правнуком
бонарів’янина, що виїхав із
села на початку XX ст. Відомий
публіцист, українознавець Роман Матвійчина з Польщі написав мені: «Я дуже вам вдячний за труд, вложений у видання друком книжки Ярослава
Пащака, опрацювання обширних приміток та зібрання списків розселення бонарівців. Властиво завдяки книжці ми могли
дещо довідатися про мого прадіда і його брата» (йдеться про Івана Мудрого, пароха Бонарівки
з 1894 року та його брата, вчителя у Бонарівці). Автор післямови до книжки Ярослава Пащака, знаний публіцист Олександр Болехівський, оцінюючи
видання, зауважив: «Прекрасно
написана ваша передмова, а також «Примітки», які поширюють відомості про окремих людей. «Спомин про Августдорф»
висвітлює життя бонарів’ян у
період після депортації». Серед
багатьох подяк, отриманих піс-
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■ МИНУЛЕ, ЩО БОЛИТЬ

гнізда Бонарівки
писане як живе свідчення трагедії українського населення
територій, що відійшли після
Другої світової війни до Польщі; віддзеркалення долі цих переселенців, змушених покинути їхні споконвічні землі, у яких
насильно відібрана їхня мала
Батьківщина і назавжди втрачена, залишившись лиш у спогадах і незгасимому щемі у серці», — додає пан Лесів.
Зазначу, що, зокрема, в
Польщі використання в інших
публікаціях матеріалів видання відбувається з посиланням
не лише на автора твору, а й на
автора додатків до нього, адже
це, до речі, теж є інтелектуальною власністю. На жаль, в Україні використання матеріалів
додатків, післямов до книги часто відбувається без посилання на
їх автора.

Дружина Степана Бандери
теж виросла в Бонарівці

❙ Церква Покрови.
❙ Фото з особистого архіву Зиновія Буцьо.
ля видання книжки, особливою
є подяка всім причетним від дружини Ярослава Пащака — Марії
Дмитрівни, дочки Ізяслави і
внука Володимира.
Видання книжки із запропонованою письменником, директором видавництва «Веселка»
Яремою Гояном назвою «Родимий край, село родиме», та написаними мною спогадами та додатками до неї, якщо не спонукали, то принаймні прискорили
написання спогадів про Бонарівку інших авторів.
Після того вийшли в світ
ґрунтовні спогади Адама Голодинського і Миколи Голея «Втрачена земля» (2008) та «Бонарівка. Спогад з дитинства» (2015),
документального нарису «Нагородою їм став ГУЛАГ» (про 46
бонарів’ян, жертв сталінських
репресій, засуджених і висланих у табори, та п’ятьох вбитих
НКВС молодих хлопців із Глибоки), «Незабутня Бонарівка. Бібліографія» Романа Матвійчини
(Варшава, 2009).
Третього жовтня в селі Глибока Коломийського району на
Прикарпатті Микола Голей презентує землякам видану ним бібліографічну енциклопедію про
бонарів’ян в Україні, підготовлену за участю багатьох з них.
Я також планую презентувати
книжку Василя Голубінки «Спогади з гіркої лемківської долі», в
якій розміщена написана мною
післямова «Так було в Яворівці,
так було всюди», в якій йдеться
про Бонарівку, а також про зустріч бонарів’ян в селі Глибока з
нагоди 60-річчя переселення.
■ Чи пов’язане видання вами
ще однієї книжки про переселення, про яку щойно згадали,
і фактично окремої її частини
«Так було в Яворівці, так було
всюди», яку ви подали як «Післямову» до спогадів?
— Більше того, саме книжка «Родимий край, село родиме»
послужила чи не головною причиною появи спогадів Василя Голубінки. Переселенці з лемківського села Яворець, які проживали разом з бонарів’янами в Авгусдорфі (тепер це вулиця міста

Снятин, а колись було село, що
прихистило тоді нас, вигнанців
з рідної землі), ображалися, що
я мало написав про них. І я запропонував їм написати спогади
про своє село і пообіцяв видати
ці спогади. На мою пропозицію
відгукнувся Василь Голубінка,
мій однокласник, який теж родом із Явірця. Спогади написані
живою мовою, цікаво і змістовно. Завдяки пану Роману Матвійчині, українцю з Любліна,
якому я передав кілька десятків
книжок, її отримали українсь-

щойно у 2008-2009 р. з ініціативи і намови упорядника цього
збірника З. Буцьо, щоб залишилася принаймні пам’ять про рідні лемківсько-бойківські землі.
Далі описано також життя в Долинському районі і Снятині по
переселенні».
Також пан Лесів аналізуючи коментарі та «Післямову» до
книжки, написав: «Коментарі
до цих споминів з наведенням
широкого тла історії виселення
і депортації україномовного населення на схід, північ і захід з

Життя Юлії Опарівської, матері дружини Степана
Бандери, трагічно закінчилося в 1945 році — її вбили
в польському селі. Вона похована на бонарівському
цвинтарі. Її могила занедбана і потребує
впорядкування.
кі, в тому числі й лемківські,
організації Польщі, зокрема в
Перемишлі (Український народний дім), Варшаві (видання
«Наше слово»), кілька грекокатолицьких церков, українські активісти в Парижі, Лондоні
та інших містах.
До цієї книжки я написав
вступне слово, примітки і вже
згаданий додаток «Так було в
Яворці, так було всюди», на сорока сторінках якого розповів
про виселення з Бонарівки і
трагедію інших сіл Закерзоння.
Додаток проілюстрований фотографіями про знищення українських церков на Закерзонні, списками загиблих, спогадами переселенців.
У часописі «Ватра» (Польща) професор Михайло Лесів
розмістив розширену інформацію про книжку «Спогади з гіркої лемківської долі». Він розпочав свою аннотацію з аналізу
спогадів Василя Голубінки про
село «Яворець Ліського повіту
на пограниччі території з україномовним лемківсько-бойківським населенням над рікою Ветлиною, звідки був виселений разом із сім’єю на 9-му році життя
до УРСР. Спогади були записані

території Закерзоння. А також
розлогу післямову «Так було в
Яворівці, так було всюди» (стор.
65-95) помістив у цій збірці Зиновій Буцьо, заслужений енергетик України, народжений у с.
Бонарівка під Ряшевом. Він наводить спомин Василя Макара,
народженого 1930 р. у с. Яворець
Ліського повіту, односельчанина В. Голубінки «Як нас виселяли». Фрагменти вибрані зі статті В. Бадяка, який народився
1938 року у с. Тиряві Сяніцького повіту, та видання Олега Іванусіва «Церква в руїні», опублікованого у Канаді 1987 року.
У збірнику надруковано також
частину листа Романа Матвійчини, чий прадід Іван Мудрий був
на початку ХХ ст. (1895—1924
рр.) парохом у згаданому селі
Бонарівка, про яке розповідає
книжка Ярослава Пащака «Родимий край, село родиме» (Київ,
2021). Книжка ця була поштовхом для підготовки й опублікування Романом Матвійчиною
ґрунтовного дослідження «Незабутня Бонарівка. Бібліографія» у Варшавському річнику
«Український альманах 2009».
«Зиновій Буцьо — аніматор цих
споминів, оцінює зібране й на-

■ Що з того великого інформаційного матеріалу книжки
Ярослава Пащака, публікацій
в «Україні молодій» ви б виділили сьогодні? І що додали б?
— Книжку Ярослава Пащака, високоосвіченої людини, що
закінчила гімназію в Перемишлі та чотири курси Чернівецького університету (далі був ГУЛАГ), визначено як документальний нарис, і всі його розділи і сторінки однаково цікаві,
значимі й достовірні. З огляду
на тему розмови я б згадав перш
за все громадські організації Бонарівки, єдність сільської громади і людей — як бонарів’ян,
так і відомих осіб, пов’язаних
із Бонарівкою. Центром духовного і суспільного життя села
були церква (отець Іван Клюфас) і «Просвіта» (голова Михайло Голей). Будинок читальні «Просвіти» і церква Покрови
побудовані за проєктом вихідця
з Бонарівки, Варшавського архітектора М. Шуплата. Ось як
описує будинок «Просвіти» відомий галицький журналіст і публіцист Анатоль Курдидик, який
приїхав зі Львова за дорученням
правління «Просвіти» на просвітянське свято: «будинок читальні «Просвіти» — велетенська під
народний стиль поверхова будова з дерева, прекрасна театральна зала, читальня з бібліотекою,
крамниця кооперативу і кредитної спілки, на горі кімнати Союзу українок і «Лугу». В селі була
своя міцна високо і самотужки
освічена аристократія із селян
— дай Боже мати нам таких інтелігентів, і отець декан Клюфас
умів їх віднаходити і ставити у
проводі життя: головами всіх
місцевих установ, диригентами
хорів, провідниками театральних гуртків, секцій Союзу українок, Лугових чот були селяни». В селі також діяли Товариство « Сільський господар», рідна
школа, громадська рада.
Кого ж згадує в своєму нарисі Ярослав Пащак? Перелічуючи ентузіастів національного відродження в селі, які працювали без оплати і будь-якої
фінансової допомоги, брали активну участь в українському
русі, автор назвав понад двадцять прізвищ. «Та найзавзятішими, найенергійнішими, май-
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же фанатиками української
справи були бібліотекар і директор хору Кость Лиско (загинув
у сталінських таборах), голова
товариства «Луг» Дмитро Совтисік і диригент оркестру Юрій
Качмарський (розстріляний гітлерівцями як учасник похідних
груп ОУН у Східній Україні).
Безперечно, до цього переліку
треба додати батька Ярослава
Пащака — дяка Петра, який був
одним із лідерів села. Повертаючись з російського полону, привіз із Наддніпрянської України записи багатьох пісень, збирав молодь, розповідав про Україну і формував національну
свідомість, організував перший
у селі оркестр, багато займався
хором.
Безперечно, треба згадати родину Опарівських — отця Василя Опарівського, капелана Української галицької армії, який
загинув у бою з поляками біля
Підгайців Тернопільської області, де і похований. Його дружина Юлія, вчителька, вдовою виховала і дала освіту сину Левку,
розстріляному гестапо за участь
в ОУН, і доньці Ярославі, майбутній дружині Степана Бандери. Життя Юлії Опарівської трагічно закінчилося в 1945 році —
її вбили в польському селі. Вона
похована на бонарівському
цвинтарі. В даний час її могила
занедбана, потрібно підтримувати ініціативу пана Романа Матвійчини, який звернувся до відповідних інстанцій щодо її впорядкування.
Ще однією шанованою родиною у Бонарівці була родина Падохів. Засновником династії був громадський писар села
Петро Падох — середньозаможний селянин, що зумів усім чотирьом синам дати освіту: Андрій став учителем, Юрій — священником, Василь — юристом,
Микола — залізничником (начальник станції м. Городенки і
Дрогобича). Син Миколи Ярослав Падох — відомий юрист у
Німеччині і США, був обвинувачем вбивці Степана Бандери, автор нарису «Моя Бонарівка». Христина Падох — професорка, проживає у Нью-Йорку.
Директором школи в Бонарівці
був Теофіль Мудрий, брат отця
Івана Мудрого. Вчителювали в
селі Іван Ленартович, Михайло і Анна Голеї, Іван Русенко —
поет, що присвятив селу вірш
«Бонарів’яни». Серед відомих
людей, життя яких пов’язане з
Бонарівкою, слід назвати Тараса
Франка, який учителював у Ряшеві і часто відвідував Бонарівку, українських учених Івана
Верхратського, Івана Зілинського (професора Ягелонського
університету), які описали історію та звичаї і вивчали говір
замішанців.
Хоч як там було, нам, переселенцям, довелося жити в різних
місцях України, де зустрічали
нас по-різному. Нелегко було
вживатися в нове середовище,
але бонарів’яни зуміли освоїтися в нових умовах, виховати дітей, дати їм освіту. Понад сотня
дітей бонарів’ян стали дипломованими лікарями, вчителями,
інженерами, художниками, музикантами, економістами, журналістами, юристами, біологами
та фахівцями інших професій.
Ми втратили рідні домівки,
рідну землю, на якій проживали
понад 500 років, нам лишився
сум і щем у серці, та є надія ще
раз поїхати в Бонарівку, зустрітися з рідним краєм, батьківською хатою, поклонитися могилам предків. Водночас ми вдячні людям, які прийняли нас тут,
на землі, що стала для нас другою малою батьківщиною. ■
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Віталій МАМАЛАГА,
старший науковий співробітник
НІКЗ «Гетьманська столиця»
м. Батурин

Великий роман Роберта Музіля «Людина без властивостей»
послугував нам не тільки цитатою для назви, а й геніальною
ілюстрацією того, як насправді
розуміння є продуктивнішим,
аніж знання масиву фактів, хоча
б тому, що досягти знання всього фактажу неможливо в принципі.
Зазвичай, розповідаючи історію
певного міста, зосереджуються
на історії подій, що відбулись у
ньому. В кращому випадку виходить «історія в місті». Та все
ж, хоча місто і є тільки витвором людським, недарма кажуть
про «обличчя міста». Справді,
мільйони непомітних зв’язків і
впливів формують особливий
«дух», який у подальшому впливає на кожного мешканця. Тому
«місто» заслуговує на увагу особисто до себе, особливо таке
місто, як Батурин. Пропонуємо
згадати про Батурин не як місце,
де відбувалися видатні події нашої історії, а як окремий, «майже живий» організм.

Коли головне не комфорт,
а безпека
Людям XXI століття, навіть
із дуже бурхливою фантазією,
непросто уявити, як виглядало
місто у XVII столітті. Різниця із
сучасністю величезна. Відповідально запевнимо читача, що таких безпечних, спокійних, законних, впорядкованих та й ситих часів, як нинішні, людство
в своїй історії ще ніколи не знало. Тому головним чинником,
що визначав буття міста 350-літньої давнини була не наявність
ресурсів, не зручність логістики
чи інфраструктури і тим більше
не комфорт його мешканців. Головними були вимоги безпеки.
Вони ж найбільше впливали на
всі моменти життя міста — від
його зовнішнього вигляду до
щоденного ладу мешканців.
Затиснуті досить вартісними і складними в побудові укріпленнями, тогочасні міста не
могли собі дозволити, щоб земля
всередині укріплень простоювала. Якщо в містах і залишались
деякі порожні ділянки, то лише
з огляду на вимоги безпеки, як,
наприклад, еспланади (незабудована ділянка ззовні укріплення). Відповідно, у містах XVII
століття не було жодних широких і світлих вулиць, жодних
садів-городів, жодних газонів,
жодних розкішних квартир по
16 квадратних метрів на людину. Наприклад, у Батурині на
24 гектарах постійно проживало декілька тисяч людей. Ключовою відмінністю від сучасності було те, що середовищем
проживання людини XVII ст.
був не тільки двір/садиба і тим
більше не хата, а місто загалом.
Більшість потреб, які зараз задовольняються умовами кожної
квартири, в той час реалізовувалися у просторі всього міста, а
будівлі використовувались переважно для ночівлі та зберігання
майна. Середній стандарт житлової площі складав 4-5 квадратних метрів на людину, а ширина центральних вулиць була
розрахована так, щоб могли розминутися два вози. Так виглядали більшість міст того часу. Але
Батурин був столицею. Що ж
вирізняло його з-поміж інших
міст?
По-перше, одразу визнаємо,
що сакральною столицею українців тисячу років був Київ.
І в гетьманські часи саме Київ
сучасники називали «стольним

■ ЗАЗИРНУТИ В МИНУЛЕ

«Міста можна впізнавати
за ходою, як людей»
Батурин гетьманський: як виглядало місто, коли було столицею

❙ Реконструйована будівля гетьманської адміністрації.
містом», пам’ятаючи, де було
«найстаріше княжіння». Натомість Батурин документи називають «столицею гетьманською». Для розуміння цього терміну дозволимо невеликий відступ.

Влада «ходила» за гетьманом
Після Хмельниччини Українська держава стала чи не
найдемократичнішою в Європі, а її голова — гетьман —
був виборним. Недарма сучасні
історики називають Визвольну війну Хмельницького повноцінною революцією. Звісно,
вибори тоді не були загальними
та виглядали не як одноразове
вкидання бюлетенів під акомпанемент: «Єслі он нам добавіт!»
або «Хуже нє будєт!». Вибори у XVII столітті мали форму
складних домовленостей між
верствами суспільства та групами еліти. Як не парадоксально,
але зародковий стан інституцій
залишав мало простору для легковажності та безвідповідальності електорату. Звісно, за такої системи гетьманом могла
стати тільки людина з певним
набором якостей та досвіду. Не
існувало права та інституцій,
дія яких примушувала б суспільство визнавати владу будьякого «порожнього місця». Тобто в той час гетьман був «виборним» ще й тому, що владу свою
«виборов». За таких умов влада «ходила» за гетьманом —
вона була дуже персоніфікованою. Тому термін «Батурин
— гетьманська столиця» абсолютно вичерпно характеризує
місце Батурина в Українській
державі. Тобто в реальності за
Києвом була тільки символічність столиці, а Батурин став
політичним, адміністративним,
військовим центром держави,
тут зосереджувались державні
фінанси та перебувала державна еліта на чолі з гетьманом.
Також на особливість Батурина впливав власне державний устрій. Недарма офіційна
назва держави звучала як «Військо Запорозьке». Тобто, коли
ми чуємо цей термін, ми маємо
розуміти, що слово «Військо» в
цьому випадку вказує на форму
державного устрою — воєнізовану демократію, а «Запорозьке» — на витоки цієї держави.
Абсолютно за тим самим принципом утворені і більш зро-

зумілі широкому загалу терміни, як, наприклад, «Королівство Польське» або «Царство
Московське».
Багато хто з відвідувачів Батурина, побачивши на реконструйованому гетьманському будинку герб Івана Мазепи, на якому вказано його титул «гетьман
Запорозький», дивуються, чому
Батурин був столицею гетьмана
з таким титулом. Нічого дивного! Князівство Володимирське зі
столицею у Москві чи Сардинське королівство зі столицею в Турині є тому прикладами. А от
«воєнізована демократія» як
устрій держави — майже унікальне явище для тодішньої Європи. Стандартна схема державного устрою тих часів: монарх,
якому служать наділені певними політичними правами верстви (як, наприклад, дворянство)
і безправна широка людність. В
Україні ця схема завдяки революції Хмельницького перевернулась. Надзвичайний стан,
у якому народилась держава,
створив унікальне суспільство.
Щоб отримати політичні права, достатньо було просто проголосити себе козаком — звісно, за наявності певних сил та
здібностей, які дозволили б нести військову службу. Таким
чином, кількість військового
стану, який в усіх тогочасних
країнах мав виняткові політичні права, в Українській державі
складала від 20 до 30% чоловічого населення. Для порівняння: у Франції — 1%, Англії —
3%, Речі Посполитій (що часом
самотужки стримувала турецьку загрозу Європі) — 8%.

Арена боротьби спецслужб
Як за всіх наведених вище
обставин мала виглядати столиця?
Традиційно в Україні та всій
Східній Європі міста складались
із таких частин. Найменшої за
площею, але найбільшої за значенням та найкраще укріпленої
частини — замку (цитаделі), —
де зазвичай перебував військовий гарнізон та керівництво;
міста-фортеці — захищеної укріпленнями щільної забудови
— тут проживали переважно заможні козаки та міщани; передмістя — найбільшої за площею,
але зовсім не укріпленої частини
— заселеного представниками
найширших соціальних станів.

Замок займав площу близько 1-3
гектарів, місто-фортеця — 20-30
гектарів. Передмістя було найбільшим, наприклад, у Ніжині
гетьманського часу воно займало територію, в 10 разів більшу,
ніж дві укріплені частини разом узяті, а в Прилуках — в 11
разів.
Структура Батурина радикально відрізнялась, але не за
формою (місто так само складалось із трьох частин), а за наповненням та функціоналом своїх
частин.
По-перше, батуринське передмістя було в порівнянні
зі звичайними містами просто мікроскопічним, займаючи
площу, всього у 3-4 рази більшу за територію Батуринської
фортеці. Тут зосереджувалися
ремісничі виробництва. Натомість безпосередньо до передмістя з усіх боків прилягали численні маєтки найвищої еліти.
Столиця є столиця, і тому приміські маєтки навколо Батурина мали не тільки посадовці генерального (центрального) уряду, а й представники регіональних еліт та урядовці.
По-друге,
місто-фортеця,
яке займало близько 24 гектарів
площі (що було середнім показником серед десяти найбільших
міст Гетьманщини), використовувалось у часи, коли Батурин був столицею переважно як
гарнізонна територія. Зазвичай
тут мали перебувати гетьманські надвірні хоругви, один-два, а
іноді й більше охотницьких (найманих) полків козацького війська, а від 1670 року постійно базувався ще й «приказ» (полк) московських стрільців чисельністю
500-1 тис. вояків. Тобто загалом
у місті постійно перебували дві
або більше тисячі військових.
Але, окрім них, тут проживала
певна кількість міщан та розташовувалися не вогненебезпечні
виробництва. Тут же мала свої
двори і значна частина старшини — звісно, всередині стін вони
були значно скромніші, аніж заміські маєтки.
По-третє, Замок, він же цитадель фортеці, що в Батурині
займав площу близько 1,5 гектара, мав особливу функцію. В
решті українських фортець саме
на Замку розміщувались основні
сили гарнізону, але в столиці, як
ми бачимо, для цього використовувалось все місто-фортеця. Цитадель Батурина була гетьманською резиденцією, за звичними
нам термінами її можна назвати «урядовим кварталом» столиці козацької держави. Сюди
вже потрапити абихто не міг,
тут постійно перебувала особиста охорона та обслуга гетьмана,
а також Генеральна військова
канцелярія — «президентська
адміністрація та уряд».
Засновник столиці в Батурині гетьман Дем’ян Ігнатович
одночасно і проживав на Замку,
і керував звідси державою, а вже
його наступники Іван Самойлович та Іван Мазепа проживали переважно або в місті, або за
містом, але і Замок не тільки залишався головним їхнім «робочим місцем», а й міг забезпечи-

ти побутові потреби. Взагалі в ті
часи відділити «дім» від «роботи» було дуже важко. Збільшення управлінських потреб привело до того, що Самойлович побудував у місті-фортеці ще одну
резиденцію, там-таки розташувалась і Генеральна канцелярія.
На часи правління Мазепи в ній
була зосереджена переважна
частина управлінських функцій, особливо тих, що вимагали певної публічності. Щоправда, 1691 року сталася історія,
що для зовнішнього спостерігача виглядала як провал у системі державної безпеки: з державної гетьманської печатки,
що зберігалася у Генеральній
канцелярії, зробили незаконну копію. Це був один з епізодів
загадкової справи монаха Соломона. Тоді московські агенти у
Варшаві дізналися, що Соломон
привіз від Мазепи до польського
короля певні листи з державною
печаткою, але без гетьманського підпису. Москва завжди намагалася обмежувати дипломатичні контакти гетьманів, тому,
швидше за все, Мазепа навмисне саме таким чином оформив
свої листи. Заготував відповідну легенду, і коли справа провалилась, звалив усе на зловмисників. Але в такому випадку довелось визнати провал держбезпеки і в результаті Генеральна
канцелярія мала бути повернута до Замку. Батурин загалом,
як і належить справжній столиці, був ареною постійної боротьби «спецслужб».
Ще однією непересічною і незвичною для нас характеристикою Батурина як столиці було
те, що гетьмани, схоже, свідомо обмежували зростання чисельності його населення. Суворі часи, військові традиції —
багата, а відповідно, впливова міщанська громада тільки б
створювала гетьманам додаткові проблеми. Але реальні економічні потреби привели натомість до формування потужної
агломерації — околиці Батурина щільно заселилися, навколишні села отримали сильний
поштовх для економічного розвитку.
Отже, гетьманська столиця
являла собою величезну «військову базу» посеред тодішньої
«Кончі-Заспи». В центрі «бази»
був «урядовий квартал», а певні
виробничі райони самого міста та
велика агломерація забезпечували життєдіяльність столиці. Втім
Батурин не виглядав як аскетична та сувора столиця держави,
що має назву «Військо». Масове
кам’яне будівництво гетьманського часу, якого вимагав статус
міста та його мешканців, завершувалось оздобленням у традиціях українського бароко — ліпнина та інший багатий фасадний декор виконувався у білих
кольорах. Навіть дерев’яні елементи фортеці зазвичай обмазували глиною та білили. Батурин
дивував гостей життєрадісними вишуканими світлими тонами. Недарма один подорожній
росіянин колись, побачивши Батурин, записав про нього: «город
на горє красовіт». ■
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Я ВАМ ПИШУ...
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава
Пригадується відомий афоризм: «Хто володіє сучасним,
той володіє минулим, а той, хто
володіє минулим, — володіє
майбутнім». Зв’язок зрозумілий, бо в будь-якій справі поступовий розвиток можливий
лише на базі аналізу минулого.
«...Державна машина в
практиці механічно нагинала
старі національні механізми
під етнічний рівень московської маси з метою творити єдінонєдєлімий нарід — русскій,
російський чи совєтський... Результатом такої наполегливої
й планової чинності державної
машини було з’явлення типу не
росіянина, а лише: малороса,
малополяка, малогрузина і навіть малосибіряка» (Євген Маланюк, «Малоросійство»).
«Малорос — це тип національно дефективний, скалічений психічно, духовно, а в наслідках, часом, — і расово. На
нашій Батьківщині він набрав
особливо патологічного і зовсім
не такого простого характеру,
як на перший погляд здавалося б» (там же). «Малоросійство
— наша історична хвороба, хвороба многовікова, отже, хронічна. Ні часові заштрики, ні
навіть хірургія тут не допоможуть. Її треба буде довгі-довгі
десятиліття «ізживати» (Із передмови до «Малоросійства»
видання «Український пріоритет», 2015 р.). Не підлягає сумніву, що «ізживання» можливе
лише в українській національній державі, де не буде цькування української мови, українського націоналізму в широкому
сенсі, інших чинників побудови
реально незалежної держави.
Тут, на мій погляд, криється одна з головних причин потрапляння в тенета чужорідної ідеї Хазарського Каганату
і маргіналізації проявів атавізму. Малоросійський інтелектуал справедливо нарікає на недолугість більшості народу, але
не розуміє, що малоросійство —
не вроджена риса етносу, а наслідок тривалого яничарського
впливу імперії (самодержавної,

■ ВІДГОЛОСКИ СВЯТА

До Дня Незалежності
30-річний ювілей торжества конспірології
радянської, російської федерації). Нереформована сфера освіти пасує перед цим впливом на
всіх рівнях, починаючи з перших осіб держави Україна.
Початок лікування хронічної недуги малоросійства в ХХ
столітті було зупинено агресією,
окупацією, Голодоморами, репресіями, розстрілом українського культурного відродження,
ексцесами Другої світової війни
і після неї. Було розірвано тяглість поколінь.
У такому скаліченому стані
український народ зустрів 1991
рік, рік втрачених можливостей. Щойно вийшовши з вікової неволі, народ зеленої гадки
не мав, що таке приватна власність, як працює ринкова економіка, громадянське суспільство
і політичні партії, як обирати демократичні органи влади тощо. Цим скористалися
комуністи — оговтавшись від
шоку, викликаного несподіваним розпадом (демонтажем) Радянського Союзу, перехопили
ініціативу в Народного руху...
В ювілейний рік т. зв. проукраїнські політичні сили вдалися до фальсифікації «Акта
проголошення незалежності
України», прийнятого Верховною Радою Української РСР 24
серпня 1991 року, підміняючи
чин «проголошення» на «відновлення». Отакої!!! У постанові ВР Української РСР сказано: «Верховна Рада Української
РСР прийняла акт проголошення незалежності України...» Не
«відновлення», а «проголошення». Це принципова різниця.
Термін «відновлення» тлумачиться як «надавати попереднього вигляду чому-небудь
пошкодженому, зруйнованому...» (Тлумачний словник української мови).
Станом на 1991 рік на тере-

нах України юридично існувало два суб’єкти міжнародного
права, пошкоджені історичними обставинами: Українська Радянська Соціалістична
Республіка з чинною більшовицькою владою та Українська Народна Республіка (УНР)
з урядом в екзилі. Саме остання була незалежною національною державою, яка мала право
на відновлення, а не залежна
від Москви колонія УРСР.
Після Другої світової війни
було два приклади успішного
відновлення демократичної держави після краху тоталітаризму — Німеччина і Японія провели спочатку денацифікацію,
а потім вибори до державних
органів влади... І один приклад
реального відродження національної держави — Ізраїль, завдяки фундаментальній ідеї:
«Ми оголошуємо створення єврейської держави в Ерец-Ісраель». Характерна паралель:
Ізраїль — держава теж багатонаціональна, там велика діаспора вихідців з України — українців і росіян. Але в Кнессеті
їх немає, і це логічно, бо в них є
свої «землі обітовані», а Ізраїль
— прихисток для євреїв усього
світу. У Кнесеті є представники арабського корінного народу, але в кількості, що приблизно відповідає етнічному складу
населення країни — 13%.
«Батьки» української «незалежності» вчинили з точністю
до навпаки, та ще й у шахрайський спосіб. Вибори взагалі не
призначалися, просто перейменували (!) Верховну Раду УРСР
12-го скликання на Верховну
Раду України 1-го скликання.
Це було вчинено з порушенням
їхньої ж Конституції УРСР, ст.
97.7: «К исключительному ведению Верховного Совета Украинской ССР относится <...>

назначение выборов народных
депутатов Украинской ССР
и утверждение состава Центральной избирательной комиссии...» Тобто Верховна Рада
України 1-го скликання була
нелегітимною. Он коли було перейдено червону лінію. 30 років
вона позаду нас, і тому ми цього не помічаємо, продовжуючи
натхненно співати «Ще не вмерла...» Держава, за яку віддавали життя мільйони борців, була
сфальшована клоном УРСР.
Тож не дивно, що клон продовжує антиукраїнську політику
оригіналу... Клонування УРСР
означало уникнення проведення деокупації та похідних деколонізації та декомунізації.
Проте клону замінили сюзерена — замість Москви Леонід
Кравчук та прем’єр-міністр
Леонід Кучма створили олігархат, призначивши перших олігархів-євреїв. Вони й зараз дефакто керують Україною, через
свою креатуру, що яскраво видно з етнічного складу Верховної
Ради, де депутатів-українців
абсолютна меншість. А позаяк
природне правило «свій до свого по своє» ніхто відмінити не
може, то й «маємо те, що маємо», тобто 30 років іде холодна громадянська війна між українським корінним народом та
чужорідним олігархатом.
І ось «вишенька на торті» —
неукраїнська Верховна Рада України ухвалює Закон про корінні народи України...
Включивши до переліку корінних народів України
кримські народи — кримських
татар, караїмів, кримчаків, Закон, за замовчуванням, відмовив українцям, які найбільше
відповідають терміну, яким користувалася Генасамблея ООН
при прийнятті в 2007 р. Декларації про права корінних на-

Після аномально
спекотного літа прийшла
аномально рання осінь з
дощами, прохолодою і навіть снігом та заморозками в Карпатах. Та на зміну
холоду не забарилося
бабине літо, тож є шанс
насолодитися багрянцем і золотом природи
в парках і лісах. Ну от
хоча б у неперевершеній
Софіївці, що в Умані.
Ось де осінь не навіває
сум: чудове поєднання
цікавих мистецьких та
архітектурних витворів з
дивами природи створює
романтичний настрій.

■ ЮВІЛЕЙНЕ

Правдивій газеті
до сторіччя дожити
Вітання «Україні молодій»
Олександр СУЧКОВ, пенсіонер, 83 роки
Київ

Від щирого серця вітаю колектив газети «Україна молода» зі славним
ювілеєм, бажаю міцного здоров’я, щастя , миру
і достатку, гострого пера,
триматися на плаву до
100-річного ювілею. На
жаль, нам не дожити до
такого віку, але поки ми
ще живі, будемо до останнього подиху вашими пос-

тійними читачами!
Щира, правдива, історична, політична, повчальна, спортивна газета, яка висвітлює на своїх
шпальтах життя держави,
оборони країни від російських окупантів, світові
новини. Щира вдячність
вам і особисто редакторові пану Михайлу Дорошенку. ■
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родів: «... корінний народ складається з сучасних нащадків
народів, які проживали на сучасній всій або якій-небудь частині країни в момент, коли на
неї прийшли з інших частин
світу особи іншої культури та
етнічного походження, які підкорили їх і поставили в залежне
і колоніальне становище шляхом завоювання, колонізації та
інший спосіб». Причина відмови, виходячи з вищесказаного,
очевидна — вона проявляється
в ст. 3 Декларації: «Корінні народи мають право на самовизначення. В силу цього права вони
вільно встановлюють свій політичний статус і вільні здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток...»
Міна сповільненої дії, як не
парадоксально, закладена в преамбулі Конституції України:
«... від імені Українського народу — громадян України всіх національностей». Українців як
етносу немає. Де-факто законодавча відмова статусу корінного
народу означає відмову в законному праві мати українську національну державу.
Безгоспна країна віддається на розграбування іноземним банкам. У законі про ринок (розпродаж) української
землі сільськогосподарського призначення є «дрібничка»,
яка не потрапила на дискусійні
майданчики: майбутні власники мають право знімати верхній
шар землі. Чорнозем знищується, залишається пуста порода, а
під нею — корисні копалини, на
які багаті надра краю. До такого додумалися лише гітлерівці,
які вивозили чорнозем у фатерлянд. Сумна аналогія, яка підтверджує, що історія вчить, що
вона нічого і нікого не вчить...
Якщо уявити можливого покупця-імпортера українського
чорнозему, то стане зрозумілим,
чому «дехто» дозволяє собі нахвалятися спілкуванням із президентом супердержави «на високих тонах».
Якщо історія не вчить, то має
властивість повторюватися: «А
ми дивились і мовчали та мовчки чухали чуби, дурнії, підлії
раби» (Т. Г. Шевченко). ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Я для тебе
живу, Україно!
Олександр ТУРЧИНСЬКИЙ
Ямпіль, Вінницька область
Не журись, не хились,
Як у лузі червона калина,
Адже нас не журба —
Боротьба до звитяги веде,
І про спокій не мрій,
А натомість невтомно, невпинно
Йди, Вкраїно, вперед, —
Шлях здолає лиш той, хто іде.
І в нестерпно гірку,
І в безмежно щасливу годину
Ти завжди пам’ятай,
Що в минуле нема вороття.
Вірю в мудрість твою,
Вірю в мужність твою, Україно,
І ніяка Москва
Не указ мені і не суддя.
Хай хоч як на землі
З часом зміниться все, та незмінна
Будеш схожою ти
На яскраву зорю світову.
Через серце моє
Пролягає до тебе стежина,
Сум і радість у нім —
Я для тебе, Вкраїно, живу.
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■ НАШОГО ЦВІТУ...

«Україна живе у Філадельфії»
Американка українського походження Уляна Мазуркевич —
про свою роботу в Комісії США з Голодомору в Україні та про життя нашої діаспори
в одному з найбільших міст Америки
Валентина РОЗУМЕНКО

Громадська діячка з Америки українського походження
Уляна Мазуркевич цьогоріч
уперше змогла побувати на
святкуванні ювілейної річниці
Незалежності України. Мешканка Філадельфії вболіває
за нашу країну, адже причетна до цього свята: на початку
90-х, напередодні референдуму, вона прибула в Україну
— їздила по регіонах й агітувала населення проголосувати
за незалежність нашої країни.
А повернувшись в Америку,
проводила титанічну роботу,
представляючи світовій спільноті Україну як вільну і незалежну державу.
Пані Уляна — голова Громадського комітету Філадельфії,
який об’єднує 23 організації. У
1976 році створила й очолила
Комітет людських прав у цьому
штаті, неодноразово виступала
в Конгресі з доповідями щодо
українських питань, захищала
права дисидентів В. Мороза,
М. Руденка, М. Гориня, В. Чорновола та інших. У 1986 році
пані Уляна увійшла до складу
комісії конгресу США з питань
Голоду в Україні та очолила комітет з Голодомору в Філадельфії. У 2005 та 2014 роках була
міжнародним спостерігачем на
президентських виборах в Україні. Від 2014 року координує
акції збору допомоги воякам
російсько-української війни.
Під час свого останнього приїзду пані Уляна в Національній
спілці письменників України
презентувала свій документальний фільм, відзнятий на початку 90-х в Україні перед референдумом. На перегляд стрічки
прийшли Катерина Ющенко,
дисидент, політв’язень Богдан
Горинь, нардеп кількох скликань Іван Заєць, посол України
у США Валерій Чалий, академік
Микола Жулинський, режисер
фільму «Голод-33» Олесь Янчук та багато інших. Голова Товариства зв’язків з українцями
за межами України «УкраїнаСвіт» Микола Жулинський вручив Уляні Мазуркевич знак народної пошани — медаль «30
років Незалежності України».
Познайомившись на цьому заході, за кілька днів зустрілися
з пані Уляною за чашкою кави
в готелі, де вона зупинилася...

«Ми їздили Америкою,
шукали людей, щоб
розпитати про пережиті
жахіття в роки Голодомору»
— Мушу зізнатися, — почала свою розповідь пані Уляна, — що народилася не в Україні, хоча дуже її люблю і
знаю мову. Так, Америка є
моя країна. Та це не заважає
мені вболівати за Україну, бо
саме вона — моя Батьківщина через батьків та дідів. І ця
любов, певно, передається з
молоком матері, на генетичному рівні. Мої батьки, які
були змушені залишити Україну під час Другої світової
війни, свою любов до України
передавали мені змалечку.
Я навчалася в американсь-

❙ Президент Зеленський вручає нагороду Уляні Мазуркевич.
❙ Фото з особистого архіву Уляни Мазуркевич.
кій гімназії, та щосуботи ходила до української школи,
де вчила мову, культуру та історію України. Виросла на українському, тому дуже втішена, що зуміла то все передати
своїм дітям. Маю двох синів,
і вони так само, як і я, з першого класу ходили до американської приватної школи
і щонеділі — в суботню, українську, тому добре знають
мову. Я нині дуже рада, що
мій син працює тут, в Україні,
дипломатом в американській
амбасаді. Він приїхав у країну своїх дідів і прадідів.
Пані Уляна очолює комітет з Голодомору в Філадельфії. Вона зазначає, що
всі українці штату домагалися, щоб американський Конгрес створив спеціальну Комісію дослідження Голодомору 1932—1933 років.
— Хочу зізнатися: мені
дуже приємно, що саме Америка була першою країною,
яка підтримала Україну в
справі Голодомору, — каже
моя співрозмовниця. — Українська діаспора в Америці
дуже лобіювала це питання. У
1985 році саме Конгрес США
створив спеціальну комісію з
дослідження фактів масового
голоду в Україні, виконавчим
директором якої був Джеймс
Мейс. До складу комісії входило 15 членів, зокрема, чотири представники від Конгресу США, два — від Сенату
США. Я мала честь служити
в цій комісії як представник
громадськості.
Ми їздили Америкою, знаходили людей, які з політичних причин залишили Україну, записували їхні свідчення.
Бувало, що очевидці самі приходили до нас, щоб розповісти
про пережиті жахіття в роки
Голодомору. Джеймс Мейс записував та упорядковував звіт
для Комісії з Голодомору, він
мав штат працівників, роботу
яких оплачував американсь-

кий уряд. Хочу наголосити на
цьому, що не Конгрес українців, а саме уряд США фінасував цю дослідницьку роботу.
Пані Уляна підкреслила,
що люди, які приходили до
них свідчити, згодом свідчили й у судах.
— На основі цих свідчень
було доведено, що Голодомор був свідомо організований Сталіним і його режимом, це був справжній геноцид, спрямований на винищення українців, — зауважує
вона. — Такий висновок ухвалив американський Конгрес у 1988 році. Згодом було
оприлюднено 4-томне видання матеріалів Комісії Конгресу США з вивчення Великого

на до України — безкраї поля,
схожий клімат.
На річницю Голодомору я
запропонувала йому видати
чотиритомник свідчень «Великий голод в Україні 1932—
1933 років: Свідчення очевидців для Комісії Конгресу
США» українською мовою та
передати в Україну. Ідея йому
сподобалася, і пан Дорген добився виділення американським урядом 100 тисяч доларів
на переклад і видання тих чотирьох книг українською мовою. Він міг би сказати: «Та
навіщо воно треба?» Але не
сказав, бо розумів, як це важливо для українців — відновити ту страшну сторінку свого
минулого. На виданні написали «Подарунок українським
людям від Америки» та роздали у виші й бібліотеки України. Я тішуся, бо була причетною до реалізації цієї ідеї.
Водночас зауважу, що навіть
Канада не спромоглася створити таку Комісію та профінансувати такі важливі кроки у ви знанні Голодомору в
Україні.

«В Україні маю багато
хороших друзів»
— Приємно було зустрітися в Спілці письменників із
Катериною Ющенко, з якою
приятелюємо понад 40 років,
— продовжує розповідь пані
Уляна. — Маю в Україні також хорошого друга Петра Порошенка, якому Світовою радою Філадельфії було
присвоєно почесну нагороду «Міжнародний державний
діяч». Ми з президентом Світової Ради Крейґом Снайдером 20 лютого 2019 року зустрічали Порошенка на урочистостях у престижному будинку «Юніон Ліґ» у Філадельфії
— колисці американської не-

«Кожна нація має своїх героїв — ми в Америці
вшановуємо батьків Американської держави:
Вашингтона, Джефферсона і Франкліна. Україна
також має своїх батьків, які доклали чимало зусиль,
щоб вона відбулася як незалежна держава. І ми
маємо їх пам’ятати й шанувати».
голоду в Україні 1932—1933
рр. англійською мовою. Воно
містить свідчення очевидцівемігрантів з України, що були
зібрані впродовж 1983—1984
рр. за спеціальною методикою
oral history і є доказом геноциду українського народу.
Моя співрозмовниця згадує, як з’явився переклад
цього чотиритомника українською мовою.
— На той час я дружила з сенатором Байроном Доргеном,
демократом, зі штату Північна
Дакота. Він також був призначений до розслідування справ
Голодомору, бо і в його штаті
мешкало багато хліборобів,
які виїхали з України в Америку ще в часи Першої світової війни. Вони там оселилися,
бо місцевість була дуже подіб-

залежності, де його і було нагороджено. Додам, що нагорода «Міжнародний державний
діяч» — це найвища відзнака Світової Ради, яку одержали державні діячі Михайло Горбачов, Анвар Садат, Іцхак Рабин і Себастіян Пінера.
Світова Рада визнала, що президент України Петро Порошенко має бути долученим до
цього списку як людина, яка
стояла в обороні демократичних ідеалів.
До речі, коли Віктор
Ющенко був президентом,
він також під час офіційного
візиту до США відвідав Філадельфію й був нагороджений
«Медаллю Свободи». Урочистості відбувалися в залі «конститушен», а з вікна було видно площу Свободи, і це було

дуже символічно. Я йому тоді
щиро подякувала, що дав нам
надію на кращу долю для України!»
Уляна Мазуркевич розповідає, що в Америці створено групу підтримки України в Конгресі США.
— Ми говоримо Український кокус у Конгресі США, —
каже вона. — Це двопартійна
група підтримки у Конгресі,
створена у Вашингтоні 9 лютого 2015 року. Своїм завданням група називає «посилення політичних, військових,
економічних та культурних
зв’язків між Сполученими
Штатами та Україною». Серед питань, якими насамперед опікується кокус, є військова та безпекова допомога
Україні. Вболіваючи за Україну, ми їдемо до Вашингтона, зустрічаємося з конгресменами та сенаторами й намагаємося хоч якось посприяти вашій країні. Адже у нас
велика українська громада.
І ця громада, за словами
моєї співрозмовниці, постійно
гуртується довкола українських цінностей. У Філадельфії, наприклад, американські українці мають чудовий
собор, де українська громада
молиться за кращу долю України, Український центр, українську суботню школу (в ній
нині навчається 350 дітей) та
український коледж.
— У Філадельфії є багато різних клубів за інтересами, де зустрічаються українці, — каже пані Уляна. — Це
об’єднує нас. Україна живе в
Філадельфії. Тому і я маю два
обличчя, українське й американське (усміхається).

«Вашингтонська» нагорода
від Зеленського
Ледь не перед самим
від’їздом до Філадельфії несподівано пані Уляні зателефонували з офісу президента
України й попросили поміняти квиток на Вашингтон, пояснивши, що «там її чекає нагорода».
Тож 1 вересня у Вашингтоні Володимир Зеленський
вручив пані Уляні орден Княгині Ольги II ступеня.
— Я отримала таку високу нагороду з рук президента України, — емоційно,
вже телефоном iз Вашингтона, розповіла пані Уляна,
— і це для мене надзвичайно велика честь. Але, крім
цього, мала змогу звернутися до президента та його радника Андрія Єрмака. Наголосила, що кожна нація має
своїх героїв — ми в Америці
вшановуємо батьків Американської держави: Вашингтона, Джефферсона і Франкліна. Україна також має своїх
батьків, які доклали чимало зусиль, щоб вона відбулася як незалежна держава. І
ми маємо їх пам’ятати й шанувати: Івана Драча, Дмитра
Павличка, Михайла Гориня,
Івана Зайця, Степана Хмару, В’ячеслава Чорновола.
Ці люди разом із «Народним
рухом» розбудили український народ та підняли з колін.
Вони дали базу для незалежної суверенної України. Їх
маємо визнати як батьків сучасної України і вшанувати.
І зауважила, що, «коли
була в Україні на святкуванні Дня незалежності, на жаль,
не побачила тих із них, які ще
живі, запрошеними до віпзони, й це мене дуже стурбувало й збентежило. Мені пообіцяли, що подумають...» ■
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Побралися Галушка
зі Сметаною
Попри те, що ціни на основну страву Міжнародного фестивалю
«Полтавська галушка» дещо кусалися, полтавці, схоже, вирішили
не економити
Ганна ЯРОШЕНКО

❙ Найжвавіше протікала торгівля галушками.

Два дні в історичному центрі Полтави, на Івановій горі, вирував
Міжнародний
гастрономічний
фестиваль «Полтавська галушка», який цьогоріч проводиться
вже втретє. Попри те, що як першого, так і другого дня час від
часу зривався дощ, фестиваль
зібрав багато людей, котрі через
перманентні карантинні обмеження занудьгували за розвагами та й просто смачною їжею.

Галушки чорні, зелені,
помаранчеві, брунатні...
Попри те, що найкращі ресторани та кафе, які два дні працювали на виїзді, пропонували багато всякої смакоти, найпопулярнішою стравою були,
звичайно ж, галушки — символ достатку і просто кулінарний шедевр. Хоч ціни на них
дещо й кусалися (одна галушка
витягувала в середньому на 15
гривень), полтавці просто-таки
розмітали їх, очевидно, вирішивши не економити й наїстися від пуза: фестиваль відбувається ж не щодня. Варто зазначити, що продавці виявили
неабияку винахідливість: серед
запропонованих були галушки
як із м’ясом, так і зі шпинатним пюре, лохиною, вишнею
та... шоколадом. Це й не дивно,
адже в Полтаві готують 30 видів
галушок! Дівчата з полтавського ресторану Beer House здивували чорними галушками, пояснивши, що готували їх, як і
традиційні, от тільки в тісто додали чорнило каракатиці. Причому на ціні їхня оригінальність жодним чином не позначилася — вони так само коштували 15 гривень за штуку. А
представники колективу кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі
разом зі студентами пропонували скуштувати галушки різних
кольорів. Як пояснила доцент
згаданої кафедри Юлія Левченко, зелені галушки отримують
завдяки тому, що в тісто додають сік кропу, помаранчевими
ті стають за рахунок пюре гарбуза, а коричневі виготовляють
із гречаного борошна. Олександра Горобець, також доцент цієї
кафедри, котра саме замішувала тісто, додала, що річ не тільки в кольорі, а й у тому, що з додаванням корисних інгредієнтів і харчова цінність галушок
поліпшується: вони стають
джерелом каротину, клітковини, вітамінів та мінералів.
А от відома кулінарка з
Опішнянської територіальної
громади Катерина Піщаленко
готувала на «буржуйці» борщ із
галушками. «Це рецепт моєї бабусі, а може, й прабабусі, — розповіла жінка, помішуючи вариво. — У нашій родині завжди
такий борщ варили — галушки
кидали наприкінці, коли він
був уже майже готовий».

❙ Полтавський дизайнер Ірина Григорова презентувала
❙ колекцію етноодягу для сильних жінок.
❙ Відома кулінарка з Опішнянської територіальної громади
❙ Катерина Піщаленко приготувала борщ із галушками.
Уперше з дзвіниці головного
храму Полтави прозвучала
мелодія трубача
Схоже, сам Бог велів стати
засновницею й незмінним організатором фестивалю «Полтавська галушка» Ларисі Семенязі — у дівоцтві жінка мала
прізвище Галушка. «Як завше,
наш фестиваль має девіз «Галушки всіх країн, єднайтеся!»
— посміхається пані Лариса. —
А особливість нинішнього дійства вже хоча б у тому, що воно
відбулося за таких непростих
обставин (торік через суворі карантинні обмеження ми не змогли його провести). Що ще особ-

тися з новою колекцією можна
було й заздалегідь. «Я назвала
цю колекцію «Ми українки», —
повідала мені Ірина Григорова.
— Це абсолютно нова концепція одягу з льону, який оздоблений вишивкою, мережкою,
розписом ручної роботи. Як бачите, чи не кожна квітка, зображена на сукнях, є рослинним
символом України. Розпис виконаний дорогими фарбами —
прати можна хоч сто разів. А в
оцій моїй сукні (буду в ній сьогодні на показі колекції) використаний фрагмент старовинного мережива, якому понад
сто літ. Ми підібрали й ціка-

Серед запропонованих були галушки як із м’ясом,
так і зі шпинатним пюре, лохиною, вишнею та...
шоколадом.
ливого? Ви ж самі бачите, смачна їжа, гарний настрій гостей,
виступи просто неба прекрасних творчих колективів з усієї
області. До речі, можемо похвалитися прем’єрами двох написаних полтавськими композиторами Геннадієм Рагуліним та
Володимиром Шевчуком пісень
про Полтаву й нашу головну локальну страву, один із символів
української національної кухні
— галушки. А ще вперше з дзвіниці головного храму міста —
Свято-Успенського кафедрального собору — прозвучала мелодія, яку виконав трубач Андрій Овчаренко. Тепер хочемо
зробити такий прецедент постійним, аби хоча б раз на тиждень у певний час люди приходили до дзвіниці й слухали гру
наших прекрасних музикантів».
На 18-ту годину першого
дня фестивалю був запланований показ колекції етноодягу
полтавського дизайнера Ірини
Григорової. Втім познайоми-

ве взуття до цих суконь — усе
буде дуже стильно. Такий одяг
для сильної жінки, яка не втікає від труднощів, а лишається жити на своїй землі, змінюючи світ навколо себе. І ми закликаємо всіх співвітчизниць,
які, шукаючи кращої долі, поїхали працювати за кордон, повертатися додому. Ось такий
посил цієї колекції одягу та її
показу».
Долучився до фестивалю й
Полтавський академічний обласний театр ляльок, представивши малечі вистави «Колобок» та «Веселі ведмежата», а
актори в образі завзятих козаків на конях фотографувалися з усіма охочими. А загалом
чи не на всіх локаціях були обладнані фотозони. Дуже творчо підійшли до облаштування
фотозони представники Центру дозвілля «Водограй» Щербанівської територіальної громади, відтворивши інтер’єр
старовинної української хати.
«Представлені тут речі селянсь-

❙ Актори Полтавського театру ляльок в образі завзятих козаків
❙ на конях фотографувалися з усіма охочими.
кого побуту зібрані нами, а піч
і отой млин, що стоїть поодаль,
— показує очільниця згаданого центру Анна Овчаренко, —
зроблені власноруч. Думаю,
нам усе вдалося, бо люди зупиняються й роздивляються із зацікавленням».

«Наречена» з Черкас, а
«нареченого» знайшли аж у
столиці
Як і позаторік, родзинкою
фестивалю стало дійство «Галущине весілля» на подвір’ї музею-садиби Івана Котляревського. Як зазначила авторка вказаного дійства Яніна Барибіна,
цього разу вирішили відтворити народні традиції, пов’язані
з укладанням шлюбу, за дослідженням етнографа Федора
Вовка «Весілля в Гадяцькому
повіті» 1899 року. Щоправда,
«взяти шлюб» зважилася не реальна пара — молоді люди познайомилися лише тут, на фестивалі.
«Наречена» Ольга має прізвище Галушко, вона екскурсовод, краєзнавець із Черкас. А
«нареченого» вдалося знайти
аж у столиці. Його звати Євген
Сметана, він працює декоратором на телебаченні. Ми запропонували їм зіграти роль молодят, і вони охоче погодилися, — повідомила Яніна Барибіна. — Як на мене, пара просто

чарівна».
Інші люди, які завітали на
весілля, грали ролі батьків нареченої, сватів, боярів, дружок,
світилок. За словами Яніни Барибіної, відтворити обряд подружнього єднання молодих допоміг засновник етнографічного музею «Древо» в рідному
селі Козубівка на Хорольщині
Едуард Крутько. Окрім цього,
він виступав ще й у ролі боярина, активно проявивши себе
у шлюбному ритуалі викупу
нареченої. Троїстими музиками стали члени київського молодіжного фольклорного гурту
«Щука-Риба». А в обряді розрізання короваю взяли участь молодички з Великих Будищ, що
на Диканщині, на чолі з директором Будинку культури й за
сумісництвом очільницею народного музею весілля Оксаною
Трипольською.
«Ми запросили на нинішнє дійство й батьків нашої позаторішньої пари. До речі, після обряду комори (особливого
звичаю першої шлюбної ночі)
у подружжя Олега та Юлії Галушків народилося дитя. І всі
люди, котрі долучилися до цього дійства, яких об’єднує любов
до народних традицій і прагнення їх відроджувати, — це теж
така собі велика сім’я, яка все
розростається», — підсумовує
Яніна Барибіна. ■
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■ ПОСТАТЬ

«Любові всевишній присвячується»
Оголосили переможців п’ятого літературного конкурсу імені Григора Тютюнника
Валентина САМЧЕНКО

У календарі літературних дат
цьогоріч найголовніші — народжених в один рік Лесі Українки,
Агатангела Кримського та Василя
Стефаника, а також представника вже іншого часу — Григора
Тютюнника. 150-літні ювілеї достойників минули, а 90-річчя найкращого українського новеліста
другої половини ХХ століття — 5
грудня. Днями оголосили переможців п’ятого літературного
конкурсу імені Григора Тютюнника.

Кожна новела — на вагу
золота
Народжений на Полтавщині
Григір Тютюнник — якого доля
змалечку закидала на Донбас,
а потім він працював і вчився
у російськомовному Харкові,
служив на Далекому Сході —
українською почав принципово говорити і писати, коли йому
вже було за 30. Коли в нього —
філолога російської мови за освітою, чиї оповідання уже друкували журнали, набралося
творів на книгу, то рукопис у
видавництві з перспективно-оптимістичною назвою «Молодь»
у Києві, куди перебрався на початку 1960-х, потрапив до принципового критика і правдолюба-однолітка Івана Дзюби. І
назва першої збірки 1966 року
Григора мала символічну назву
«Зав’язь» — початок того, що
дало вагомий плід.
Його твори, перекладені
російською, періодично швидше друкувалися в московських
виданнях. А ще здобували визнання за межами СРСР. Григір
Тютюнник засуджував низькопробне графоманство в УРСР
винятково з причини, що воно
нівелювало українську літературу як таку, коли на п’єдестал
зносилася «вєлікая і могучая».
У період брежнєвщини без замилування дивився у телевізор,
бо ним формували покірний радянський соціум. Він був незручним, надто вимогливим до
своїх текстів, завжди пам’ятав
про репресованого батька й інших з родини — і від того зайве
міг пити.
За власним бажання розпрощався з життям — якщо
без контексту розглядати єдиний день смерті, а насправді його знищила партійно-бюрократична радянська система, яка тримала письменників
від пильним наглядом КДБ.
Григір Тютюнник трохи не дійшов до свого 50-ліття. Вирішив
обірвати життя у власній квартирі, залишивши на прощання: «домучуйте інших». Письменник — лауреат премії імені
Лесі Українки за повісті «Климко» (1976) та «Вогник далеко у
степу» (1979). У 1980-му не встиг її отримати особисто. Через
дев’ять років за «Твори» у двох
томах Григорові Тютюннику
посмертно присуджено Шевченківську премію.
Ще малим йому довелося
пережити воєнні поневіряння, випробувати колгоспні та
робітничі професії, навіть побути кілька місяців у виправній
колонії (бо не відробив трирічне навчання в училищі), відчувати на своїх письменницьких
творах цензуру — однак Тю-

тюннику таланило в житті. Бо
мав талант. Бо був вимогливим
до себе та інших, цілеспрямованим і не бажав прогинатися та
підлаштовуватися. «Багатьох,
очевидно, таки не на жарт бентежила, а в декого викликала й
відверте неприйняття чи навіть
озлоблення неприкрита правда, прямота, з якою Тютюнник
писав про найтяжчі наші рани
та болячки», — констатувала
дослідниця життя і творчості
письменника Лариса Мороз.
Стиль письма Григора Тютюнника сформований вродженим прагненням доносити правду, яке існувало в жорстких координатах радянської цензури.
Його — самородка з Полтавщини — найпоетичніша езопова
мова у прозі. Так, письменник
одним iз перших написав в «Облозі» про насилля над жінками
у роки Другої світової: і про домагання окупантів, і про фізичні та моральні знущання своїх
— тому образ 19-літньої Меланії
пробирає до сліз. Як і образ Василька та його меншої сестрички з новели «Перед грозою», в
якій розповідається про голодну післявоєнну весну 1947-го.
Власне Григора Тютюнника з
матір’ю врятувало того страшного року те, що він отримував
щодня по 700 г глевкого хліба,
навчаючись у Зіньківському
ремісничому училищі №7.
«Любові всевишній присвячується» — такий загальновідомий припис зробить Григір Тютюнник до найвідомішої новели
«Три зозулі з поклоном», яка
з’явилася у безпросвітній сірості
пізнього соцреалізму, немов
найвишуканіша перлина. Твір
є у нинішній шкільній програмі. Він про красу платонічних
почуттів та складність життя і
взаємин людей, коли вони вже
мають обов’язки перед іншими.
«Три зозулі з поклоном»
— це про Григора Тютюнника
не лише в частині художнього опису-реконструкції перебування його репресованого радянською владою батька у тюремному засланні «у Сибіру несходимому», де посивіли за два
роки і його волосся, і брови. Це
й про морально-етичні кордони письменника, коли є внутрішня потреба мати людину,
яка світиться і від присутності
якої виростають крила, — утім
батьківські обов’язки не дозволяли поступитися принципом
відповідальності перед своїми
двома синами. Новелу автор
присвячував, до речі, конкретній жінці, стосунки з якою були
делікатні й красиві — як вони
обоє; він їй привселюдно дарував квіти — коли на концерті
виконувала заборонені цензурою до друку його «Кізоньку»
та «Три зозулі з поклоном».
«Чехов і Стефаник (хоч би
приблизно такого новеліста,
як Стефаник, у світі досі немає) допомогли мені збагнути
— головне — відчути, що таке
художня деталь», — писав
Григір Тютюнник у 1977 році.
А в спогадах Анатолія Дімарова «Прожити й розповісти», написаних і надрукованих уже у
2000-х, читаємо: «По всіх видавництвах в оплаті процвітала
зрівнялівка і плодовитий напівграфоман, залізними ліктями
пробившись до Спілки письмен-

❙ Цьогорічні фаворити Конкурсу імені Григора Тютюнника.
❙ Фото організаторів.
ників, часто-густо одержував
набагато більші гонорари, ніж
справжній талант, який власною кров’ю писав кожну фразу. Чи не найяскравіший приклад — Григір Тютюнник, кожна новела якого — на вагу золота: все своє недовге життя ходив
жебраком».

2,5 тисячі рукописів за п’ять
років
Всеукраїнський
конкурс
імені Григора Тютюнника засновано 2016 року за участі Української бібліотечної асоціації. Перше журі очолював відомий письменник, Герой України Іван Драч. Творче змагання
започатковували, спочатку чітко окреслюючи сільську й аграрну тематику та охоплюючи поезію і прозу, для авторів від 15 до
35 років. Організатори, набравшись літературно-конкурсного
досвіду, врешті-решт прийшли
до того, що включили до відбору
і драматургію, зняли тематичні обмеження, а також віковий
ценз для учасників. Незмінною
умовою залишилася українська
мова поданих на конкурс творів.
Ще вони не мали бути раніше
десь надрукованими.
За п’ять років експертні ради
та журі конкурсу ознайомилися
із 2,5 тис. рукописами, світ побачили 12 авторських книжок
та 4 альманахи з творами учасників конкурсу, коментує співорганізаторка Олена Кононенко. Усього визначили 56 лауреатів і 12 переможців, серед них
Ірина Сажинська, Ігор Стамбол,
Олеся Міфтахова, Юлія Сільчук, Вікторія Оліщук, Юлія Бережко-Камінська та інші.
Нинішнього ювілейного року
на адресу оргкомітету, який незмінно очолює поетка Леся
Мудрак, надійшло понад 250 рукописів (20%—поезія; 10%—
драматургія і решта 70%— проза). Журі опрацьовувало твори у
номінаціях: «Проза», «Поезія»,
«Драматургія» та «Дитяча література». Головував четвертий
рік поспіль академік НАНУ Микола Жулинський, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Оцінювали по-

дані твори також, зокрема, ексміністр культури Євген Нищук
iз колегою-актором Анатолієм
Гнатюком, директор Наукової
бібліотеки імені Михайла Максимовича Олег Сербін, гендиректорка Національного музею
народної архітектури та побуту
України «Пирогів» Оксана Старак-Повякель. А ще — власне
співорганізатори конкурсу: нині
президент Інституту геополітики
та стратегічного управління Віталій Скоцик та директор видавництва «Самміт-книга» Іван Степурін. Обрали трьох переможців
та 14 лауреатів.
Найкращими визнано повісті
Оксани Смерек «Марися з іншого берега» та Роксолани Жаркової «Нуль цілих нуль десятих»;
а ще «Пригоди домовичка рудого» Оленки Дмитерко. Урочиста церемонія нагородження відбулася у рамках Львівського
книжкового форуму.

Переміг філософськопоетичний стиль
«Сьогодні в мене особливий
день. Моя повість «Марися з іншого берега» посіла перше місце у п’ятому Всеукраїнському літературному конкурсі ім.
Григора Тютюнника, — поділилася у день нагородження Оксана Смерек, яка нині мешкає
у Німеччині. — У якості подарунка — готова книжка від видавництва «Український пріоритет». У цієї невеличкої книжечки є своя передісторія.
Спочатку я готувала її для видавничо-освітнього проєкту
«Портал» і вже навіть пройшла певні стадії короткого обговорення. Та згодом люди, з
якими я спілкувалася, покинули «Портал» і я вирішила згорнути все, так і не почавши. Тоді
мені трапилася золота жінка —
Світлана Клімова, яка не просто ретельно перечитала текст,
а й переконала мене податися
з ним на всі можливі конкурси.
Що я і зробила вперше в житті.
На жаль, побувати на церемонії
не пощастило, проте маю багато
фотодоказів, вражень і схвальних відгуків. Сподіваюся, що
книжка знайде свого читача, а

читач — книжку. Окрема подяка татові та двом мамам, котрі
нині особисто «пили мед» у палаці Лозинського у Львові».
Головній героїні книжки-переможиці Марисі —
п’ятнадцять. Вона у сім’ї восьма серед дітей, наймолодша,
з двійнят. А от братик її помер одразу. Мешкають там, де
у верхів’ях Сяну Бойківщина
межує з Лемківщиною. «Війна
потрохи відгриміла, німці відступили. Різні були: одні виганяли всіх, і дівчат, і хлопців,
рити окопи, щоб захиститися
від радянської армії. Та якраз
наступала на п’яти. Тепер у їхніх лісах діють загони УПА, на
них полюють і польські партизани, й червоні прихвосні». Дії
відбуваються тоді, коли люди
поміж собою навіть хатні вікна
називали свідками.
Авторка пише про події через сприйняття підлітка Марисі. Оповідь пересипана колоритно-емоційними деталями та
в міру регіональними діалектизмами. Мова філософськопоетична, коли йдеться про трагічні події й повсякденне життя у непростий для українців
період. Читається захопливо.
Серед книжок-лауреатів, зокрема, — «Як Наталка та Петрик
війну зупинили» Ніни Воскресенської (Севастополь), науково-фантастичний любовний роман «Мікстура від смерті» Людмили Ясної (Київ), «Відступники» Ірини Лазоревич (Чернівці),
п’єса «Божевільний ефір» Анатолія Марущака (Херсон), де
серед дійових осіб є режисерка
Слава Флорова. У повісті «Моє
лавандове літо» Світлани Вертоли головна героїня — сучасна
14-літня Марися...
У день народження Григора Тютюнника 5 грудня у Києві
планується проведення церемонії Всеукраїнського конкурсу його імені в номінації «Кращий серед кращих», тексти
приймають на адресу оргкомітету з 20 вересня до 29 жовтня.
Це ювілейне нововведення, яке
передбачає змагання творів переможців та лауреатів попередніх років.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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■ ДЕТЕКТИВ

Костянтин РОДИК

Народна любов до детективів багатогранна. Для когось таке читання — адреналінова ін’єкція, безпечний екстрим. Для поціновувачів
кросвордів — такий собі майстер-клас дедукції. Адепти криптології шукають тут концептуальні витоки зла. А соціологічно налаштованому читачеві йдеться про розуміння суспільної механіки.
Вищий клас детективотворення — задовольнити однією книжкою
всі очікування. До таких належить французький письменник ЖанКрістоф Ґранже.
Візьмемо його останній
роман, що вийшов у Франції торік: «День попелу» (К.:
BookChef, 2021). Він задовольнить і кросвордозалежних читачів («Під тонким шаром
очевидних здогадів причаїлася прірва. Як завжди»), й заінтригує пошукачів адреналіну
(«Бережи себе. Ми не знаємо
достеменно, куди влізаємо»);
криптологічно налаштований
читач дістане своє («Перевір
також, чи немає серед циганських ритуалів каменів у роті»).
Та найбільше задоволення отримають ті, хто шукає в детективі боротьби світоглядів, двобою світла з отим сном розуму,
що породжує чудовиськ.
Так, романи Ґранже — це
романи ідей. Найближчий аналог у детективному всесвіті —
швед Стіґ Ларссон. Ну і, звісно, американець Ден Браун та
італієць Умберто Еко. «Віра
як одержимість», — ось головний персонаж усіх тих різносхожих авторів. Поліцейські
як асенізатори (хоч у Брауна
цю роль виконує університетський професор, а у Ларссона
— журналіст) проти виплодів
інтелектуального зла. Ґранже
відрізняється від колег тим,
що перебіг його оповіді зазвичай відбувається у герметичній локації, де консервуються не найкращі суспільні ідеї.
Раніше це були анклави нацистів (не «фашистів», заради Бога!), у «Дні попелу» —
релігійна секта з бекґраундом
у кілька століть. Фанатичні
збочення, що не зупиняються
перед убивствами. Детективи Ґранже щоразу «занурюються у ці одкровення, наче
в багно» (це з роману «Лонтано», але у його книжках — це
таки «як завжди»).
Розслідування провадить
той самий комісар Ньєман,
який уперше з’явився ще у
«Багряних ріках» (1998), з
тою самою помічницею Іваною,
котру знаємо з «Землі мертвих» (2018). Назвати майора
Ньємана воїном світла було би
формальним перебільшенням.
«Попри враження, яке могла створити його затятість
у розслідуванні, він не вірив у
правосуддя. І ще менше вірив у
правду. Важила лише провина,
і він був готовий на все, аби витягти її на світ Божий», — це
характеристика з попереднього
роману «Останнє полювання»
(Х.: Клуб сімейного дозвілля,
2020). Тим більше, коли розслідувачеві протистоїть така-от
особина: «Смерті він не боявся.
Лише суду» (Конґо. Реквієм. —
К.: BookChef, 2019).
Отже, не судитимемо Ньємана суворо, краще уявімо, як
би він повівся, коли б довелося вести справу в координатах
правосуддя по-українському.
Загалом він, таки, воїн світла,
хоч і з лівацькими замашками: «Ігноруючи знаки «стоп»
і світлофори, порушуючи мало
не всі правила дорожнього руху,
він почувався живим, так, як
сам це розумів. Його нудило

від свого часу, коли існування
перетворювалося на один суцільний захід безпеки». Ньєман — не за тотально безпечний «новий прекрасний світ» a
ля Олдос Гакслі, а за знищення зла поза диктатом «толерантности» і «політкоректности».
Під стать йому і помічниця:
«Тепер Івану тримав на ногах
порив чистої помсти». Так, не
процедурно-демократичний
мотив, але ж — архетипічнодієвий; нерідко головний у розслідуваннях.
В одному з попередніх романів Ґранже читаємо: «У
карному розшуку не буває сутичок. Натомість треба двадцять чотири години на добу
працювати головою» (Лонтано. — К.: BookChef, 2018). І це
в романі, найбільш перетканому карколомними сутичками!
Так, трохи кокетування, але і
про цілодобову працю звивинами — правда. У «Землі мертвих» є такий погляд на слідчу
практику: «Спогади складають основний матеріал для
їхньої роботи» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2019). І
йдеться тут не про тримання
у пам’яті криміналістичних
аналогів (для того є детальні інтерактивні бази даних),
а про власні культурологічні спомини, набуті у перебігу
усього попереднього читання. Це як у Дена Брауна: не
читав Данте — не розкодуєш
«код да Вінчі». Недаремно у
телевізійній версії «Дня попелу» неоднораз бачимо Ньємана із книжкою та олівцем у
руках. Погодьтеся, для широкого екрану це виняток.
До речі, про цей франкобельгійсько-німецький серіал
«Багряні ріки» на три 8-епізодні сезони (2018). Жан-Крістоф Ґранже як один зі сценаристів пішов тут на чималий
ризик: кожний двосерійний
епізод — це такий собі реліз
ненаписаного роману. «Останнє полювання» та «День
попелу» тоді ще не вийшли
друком. На решту романізованих ескізів Ґранже — чекаємо. Серіал достатньо захопливий, чому сприяє чудова
гра Олів’є Маршаля та Еріки
Сейнт (Ньєман та Івана), проте письменник-Ґранже помітно багатший за власне кіновіддзеркалення. Цікаво було
би довідатися, як цей кіноPR-хід вплинув на продажі
наступних романів-епізодів:
позитивно? негативно? Сподіваюся, таки позитивно, бо ця
проза від початку запрограмована на візуальний ефект;
в одному з ранніх романів детектива представлено так:
«Нагадував реального Бельмондо, героя фільму «Страх
над містом» (Miserere. Псалом п’ятдесятий. — К.: Махаон-Україна, 2009). Жан Рено
в екранізації роману «Багряні
ріки» (2000) справився незгірше.
У романі «Лонтано» є фраза, котру цілком можна докласти до всіх інших творів

Читацький досвід
як ресурс для розслідувань

Ґранже: «Ця справа діяла, мов
наркотик чи алкоголь». Читач
може розкошувати галюциногенним сюжетом, проте слідчому варто бути обережним: «Мозок фліка — це як бібліотека.
Треба постійно стежити за
температурою та рівнем вологи», — міркує чи то автор,
чи Ньєман. Знову про книжки, ви помітили? Ви знайдете
їхню «непомітно»-вирішальну
роль у більшості романів Ґранже; принаймні, починаючи від
Miserere. В цьому переконує
нас ще один цьогорічний переклад француза: «Ліс духів»
(Х.: Клуб сімейного дозвілля,
2021).
У Франції роман вийшов
2009-го, одразу після успіху Miserere. Але помітно різнився від попередника. Як
на мене, то це найбільш експериментальний твір Ґранже. Схоже, на нього вплинув
тодішній «злам» у творчости
Стівена Кінга, котрий замислився: якщо містику позбавити комфортного статусу «головного персонажа», можливо,
вона працюватиме краще? І
— це про Кінга — перетворився на соціально значущого дослідника суспільних перверсій
(хоч останнім часом перша любов, містика, кличе його до себе
назад все частіше). Ґранже підступив з іншого боку: увів до
свого соціально орієнтованого
тексту дещицю містики.
Але це не все про експериментаторство «Лісу духів». Тут
і такий собі ребрендинг «Таємничої історії Біллі Мілліґана»
Деніела Кіза, і навіть друга,
після Копполи, спроба реактуалізації Конрадового «Серця пітьми». Була навіть спроба застосувати ефективний
рекламний трюк, три в одному, до романної форми, хоч цю
ідею з паралельного розгортан-

ня трьох різних кримінальних
справ автор облишив ще до сотої сторінки. А українському
читачеві було б цікаво: одна
зі справ — про шахраювання на тендерних держзакупівлях, коли гроші йдуть на партійно-політичні справи. А ще
цікаво було б поспостерігати
— через романну оптику — за
діями французів, коли «слідчі
судді в середньому ведуть 150
справ одночасно», — коли в
українських слідчих таке саме
безґлузде навантаження. А ще,
здається, Жана-Крістофа Ґранже тоді бентежив успіх Дена
Брауна як нонфікшн-автора.
Звідси, либонь, і протокроманьйонці в Аргентині в романі
«Дух лісу».
Експеримент був занадто
багатовекторнним, успішним
його не назвеш. Але саме звідти
випливли головні акценти подальшої романістики Ґранже:
«Убивають завжди через фантазії». Звісно, це не стосується
побутового криміналу — лише
політичних убивств. Фантазії: комуністичні, нацистські,
релігійні — усі криваві. Далі:
«Жодного разу суддя не виграв
у політиків. Жодного разу».
Про Україну в цьому контексті
згадувати аж якось непристойно. Але мимоволі згадуємо —
на прикладі описуваного Ґранже Нікарагуа: «Три сторіччя
американського домінування.
Сорок років кривавої диктатури. Революція. Контрреволюція. І все це призвело до зачаєної, хронічної, невиліковної
корупції».
Головна персонажка-розслідувачка «Лісу духів» зривається з теплого місця слідчого судді у Парижі й на власний
кошт та ризик летить у нетрі Латинської Америки. Тут
на неї чекає «історія військових хунт, які розсунули межі

жаху», зокрема й «відоме висловлювання генерала Іберіко
Мануеля Сен-Жана, на той час
губернатора провінції БуеносАйрес: «Спочатку ми вб’ємо
всіх заколотників, потім
тих, хто з ними співпрацював, і тих, хто їм симпатизував; після цього — байдужих і,
насамкінець, боягузів». Звісно, у краї запанувала «примусова байдужість», — виразна
характеристика й українського суспільства після панування
московитів.
Наша героїня якось зроняє
фразу: «Поки вбивства жінок
розслідуватимуть самі чоловіки, ви не розумітимете й половини того, що відбувається». Імовірно, саме звідси далі
народилася Івана Богданович,
помічниця П’єра Ньємана.
«Якщо вона могла прибрати
з політики кількох покидьків,
то це вже непогано», — про
кого з них це сказано — не є
важливим.
Письменник — це насамперед стиль. Володіння словом.
Від роману до роману ЖанКрістоф Ґранже демонструє
щодалі вигадливішу метафорику, як-от: «Його вродою можна було милуватися, як античними руїнами… Почувалася
напружено, як затвор… Обличчя, доволі звичайне, але правильне й невинне, довершувало
враження гранати з вирваною
чекою… Тут сірість була не кольором, а епідемією».
Ну й, наостанок, фраза, яка
напевне сподобається любителям детективних кросвордів:
«Поки він говорив, у його голові вимальовувалася концепція». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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ФУТБОЛ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Розминка перед грандами
Представників України у єврокубках чекають важкі матчі проти лідерів континентального футболу
Олексій ПАВЛИШ
Після очного протистояння у боротьбі за Суперкубок та
перед важливими матчами ЛЧ
проти європейських грандів
«Баварії» та «Інтера» вітчизняні флагмани — «Динамо» і
«Шахтар» — вдалися до ротації у матчах чемпіонату.
За киян уперше в сезоні
УПЛ вийшли у старті на матч
із «Рухом» Владислав Супряга, який улітку так і не поїхав
до Серії А, та Беньямін Вербіч,
котрий нарешті відновився після травми. Попри напіврезервний склад, необхідний результат у Львові «біло-синім» принесли лідери: спочатку Циганков реалізував 11-метровий,
який заробив Гармаш, а згодом і сам Денис відзначився
третім голом у чемпіонаті —
це, до речі, стільки ж, скільки
за весь минулий сезон.
Отримали свої шанси і молодий білоруський нападник Ілля Шкурін, і бразильський новачок киян — Вітіньйо,
яким, за словами Луческу, ще
потрібен час на адаптацію.
«Ми домінували на полі з
першої до останньої хвилини.
Рахунок зустрічі це підтвердив. Задоволений результатом та грою своїх хлопців. Нам
важливо було взяти три очки та
втримати перше місце в таблиці», — залишився задоволений
діями підопічних румунський
наставник, який виграв 300-й
матч в УПЛ.
Натомість його візаві з
«Шахтаря» Роберто де Дзербі
також дав шанс молоді у поєдинку з «Вересом». Напередодні ключового матчу Ліги чемпіонів з «Інтером» перепочинок
отримали Траоре та Додо, водночас в основі вийшли Сікан та
Бондаренко. Утім африканський форвард таки з’явився на
полі та навіть устиг відзначитись.
До України цього тижня
завітає ще один гранд — луганська «Зоря» вдома у Лізі
Конференцій
прийматиме
італійську «Рому» з легендарним Жозе Моуріньйо на чолі.

❙ Гол i зароблений пенальті Дениса
❙ Гармаша в поєдинку
❙ проти «Руху»
❙ допомогли «Динамо»
❙ утримати лідерство в ЧУ.
❙ Фото з офіційного сайту «Динамо».
Перед цим «Зоря» доволі легко з рахунком (4:0) переграла
«Дніпро-1».
«У четвер до нас приїжджає
дуже хороший суперник, готуємось. Це для нас одна з ключових ігор, будемо налаштовуватись», — заявив головний
тренер луганчан Віктор Скрипник.
Тим часом на третє місце в
ЧУ після мінімальної перемоги
над «Колосом» піднялася полтавська «Ворскла». Ключовим
моментом поєдинку, за слова-

■ ТАБЛО
Прем’єр-ліга. 9-й тур. «Колос» — «Ворскла» — 0:1 (О. Тілль, 36),
«Олександрія» — «Маріуполь» — 2:1 (Третьяков, 35 (пен.); Кожушко, 86 —
Спіровські, 25), «Шахтар» — «Верес» — 4:1 (Мірошник, 21 (у свої ворота); Тете,
55; Марлос, 79 (пен.); Траоре, 86 — Г. Пасіч, 30), «Рух» — «Динамо» — 0:2 (Циганков, 28 (пен.); Гармаш, 38), «Минай» — «Львів» — 1:2 (Байдал, 43 — Якимець,
21; Шина, 56), «Дніпро-1» — «Зоря» — 0:4 (Булеца, 22; Кочергін, 87, 90+5; Шахаб,
90+1), «Десна» — «Металіст-1925» — 1:2 (Тотовицький, 12 — Марлісон, 1;
Д. Кравченко, 49).
Турнірна таблиця:
I
В
Н
П
М
О
1. «Динамо»
9
8
1
0
25-2
25
2. «Шахтар»
9
7
1
1
23-5
22
3. «Ворскла»
9
5
3
1
16-7
18
4. «Олександрія»
9
5
2
2
10-7
17
5. «Зоря»
9
5
2
2
20-9
17
6. «Десна»
9
5
1
3
13-14
16
7. «Дніпро-1»
9
5
1
3
12-12
16
8. «Верес»
9
3
2
4
9-12
11
9. «Металіст-1925» 9
3
1
5
8-13
10
10. «Рух»
9
2
2
5
6-12
8
11. «Колос»
8
2
2
4
5-13
8
12. «Інгулець»
8
2
1
5
8-14
7
13. «Львів»
9
1
3
5
6-14
6
14. «Минай»
8
1
3
4
6-11
6
15. «Чорноморець» 8
1
2
5
9-21
5
16. «Маріуполь»
9
1
1
7
12-23
4
Бомбардир: Циганков («Динамо») — 7.

❙ Ветеран «Шахтаря» Марлос був кращим на полі в матчі з «Вересом».
❙ Фото з сайту shakhtar.com.
ми головного тренера полтавчан Юрія Максимова, стало
пенальті, яке відбив його підопічний Дмитро Різник, котрий
знову отримав виклик до національної збірної.
Похвалив Максимов і легіонера з Люксембурга Олів’є Тілля, в активі якого — переможний м’яч. «Тілль — стрижень і
мозок команди, який може віддати пас і притримати м’яча.
Ми задоволені, коли такий
футболіст є в команді, завжди
приємно працювати з ним», —
сказав він.
Змінився за підсумками
туру і аутсайдер ліги: «Маріуполь», попри непогану результативність (12 голів), пропускає набагато більше (аж 23
м’ячі) і, як наслідок, програє.

Минулого уїк-енду азовці мінімально поступились «Олександрії». Остапу Маркевичу не допомогли навіть балканські легіонери-новачки Cпіровський
і Босанчич, хоча перший і відзначив дебют забитим голом.
Черговою осічкою конкурента
скористався «Львів», який під
керівництвом нового тренера
Олега Дулуба нарешті здобув
першу перемогу в сезоні та піднявся з останнього місця в турнірній таблиці.
Окрім УПЛ, минулого тижня команди Прем’єр-ліги зіграли й перші матчі Кубка. За
підсумками 1/16 фіналу змагання покинули два представники еліти: «Десна», яка на останніх хвилинах поступилась
амбіційному «Металісту», та

«Інгулець», котрий поступився представнику Другої ліги —
черкаському «ЛНЗ». На стадії
1/8 фіналу до інших учасників
Кубка приєднаються й головні
фаворити — чинний володар
трофею «Динамо» та «Шахтар». Кияни через місяць зіграють проти «Маріуполя», у
якого чи не половина складу — орендовані у «гірників»
футболісти, а донеччани, навпаки, перевірять «Чорноморець» із динамівським десантом у складі.
Фіналіст Кубка сезону
2019/2020 «Ворскла» знову
поміряється силами із «Вересом», а першоліговий «Металіст», який рветься до еліти, прийматиме вдома «Колос». ■

СПОРТ
Олександр Усик
український боксер-професіонал
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«У мене розсічення на лобі, пару синців під очима й чотири пояси —
прикольно».

■ БОКС

Чемпіонські
традиції
Після абсолютного тріумфу у важкому дивізіоні
Олександр Усик став чемпіоном світу
серед «супертяжів»
Григорій ХАТА
Чотири з половиною роки тому
Ентоні Джошуа переміг у Лондоні
Володимира Кличка й відправив українського суперчемпіона на спортивну пенсію. Минулого ж уїк-енду
на шляху кремезного британця — володаря чемпіонських поясів WBA,
WBO, IBF, IBO — постав інший українець, і тепер увесь цей запаморочливий набір боксерських трофеїв належить йому — неймовірному Олександру Усику.
Мало хто сподівався, що в своєму третьому бою в суперважкому
дивізіоні Сашко досягне настільки
вагомого успіху. Не сказати, що одним махом — бо ж його бій iз Джошуа тривав усі відведені регламентом
12 раундів, проте після завершення
боксерського гала-вечора на стадіоні
лондонського «Тоттенхема» в активі
Усика опинилися всі за винятком одного чемпіонські пояси.
«У мене розсічення на лобі, пару
синців під очима й чотири пояси —
прикольно», — так Усик прокоментував підсумок своєї дуелі з Джошуа.
Перемогти потужного опонента
Усику допомогла, перш за все, вдало
підібрана тактика. Дарма, що за габаритами українець серйозно поступався двометровому британцю. Нижчий на вісім сантиметрів i легший за
нього на вісім кілограмів, Олександр
зробив усе можливе, аби обліплений
м’язами візаві не знайшов можливості для потужного й разючого удару. Водночас український боксер багато рухався й влучно атакував, раз
по раз знаходячи пристойні дірки в
захисті неповороткого опонента. Зрештою, судді, віддаючи Усику перемогу за очками, були одностайні —
117:112, 116:112, 115:113.
«Те, що Усик перейшов із важкого в суперважкий дивізіон і виграв у
чемпіона, — дуже круто. Це був прекрасний бій, — так оцінив побачене
легендарний Костя Цзю. — Не ска-

жу, що все відбувалося в одні ворота,
але, загалом, протистояння йшло під
диктовку Усика. Правильно обрана
тактика й добре виконання задуманого зробили свою справу. Розуму й
сила поступається».
Олександр пояснив, що від самого початку 2021 року він готувався
до свого вересневого бою. Тепер йому
хочеться додому, в коло сім’ї — відпочити, перевести подих. За словами
Усика, думати про реванш iз Джошуа
зараз йому взагалі не хочеться. Хоча
зрозуміло: їхнє повторне протистояння — лише справа часу.
За словами промоутера Едді Хірна, котрий, до слова, опікується справами обох дуелянтів, бою-реваншу
можна буде очікувати в лютому наступного року.
Українець, було, виказав бажання
провести його в Києві, на НСК «Олімпійський», утім у промоутерській
компанії наголошують, що Україна
для зимового боксу не найкраще місце. «Скоріше за все, це знову буде Велика Британія», — каже Хірн.
До слова, для Джошуа проведення реваншів — справа вже звична.
Одного разу він вже повертав свої
чемпіонські пояси в повторній дуелі
з Енді Руїсом. Тоді проблем з «камбеком» у Ентоні не було. Утім слід
визнати, що Усик — боксер дещо іншого рівня, й випадковим його успіх
точно не назвеш. Піднявши минулого «уїк-енду» над головою трофеї
WBA, WBO, IBF, IBO, він заявив, що
показав далеко не все, на що здатен.
«Можу ще краще», — пообіцяв новоспечений суперчемпіон.
До речі, в боксерському світі появу нового чемпіона серед «супертяжів» сприйняли неоднозначно,
адже під питанням опинився мегабій двох велетнів — Джошуа й Ф’юрі
— за звання абсолютного короля надважкого дивізіону. Утім народженню
нової зірки на ім’я Олександр Усик
тут теж раді, очікуючи від нього нових перемог i красивих нокаутів. ■

❙ Несподівано для багатьох Олександр Усик розжився одразу чотирма чемпіонськими поясами.
❙ Фото з сайту badlefthook.com.

❙ Потужного опонента з Великої Британії Усик переміг за очками.
❙ Фото з «Твіттера».

❙ У світі профібоксу народилася нова зірка серед «супертяжів».
❙ Фото з сайту espn.com.

❙ Переважаючи суперника за габаритами, Ентоні Джошуа все ж не вдалося
❙ втриматися на чемпіонській висоті.
❙ Фото з сайту boxingnews24.com.

❙ Українському боксерові виявилося нескладно пробити захист неповороткого візаві.
❙ Фото з сайту boxingscene.com.

Читайте
в наступному
номері:
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■ КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Ілон Маск знову парубкує
Чергові стосунки підкорювача Марсу підійшли до завершення
Дара ГАВАРРА

Варка ВОНСОВИЧ
Герой оповідання О’Генрі «Фараон і хорал» безхатько Сопі перед настанням зими
задумувався над притулком, адже отримувати допомогу від філантропів йому не дозволяли гордощі, а зимувати надворі не хотілося.
Щось схоже трапилося і з австралійцем Дарко Десичем, який 30 років тому... втік із тюрми, а тепер вирішив повернутися туди, про що
повідомив місцевий канал 7NEWSAustralia.
Понад три десятиліття тому пан Десич
потрапив за ґрати через вирощування марихуани. Австралійця засудили до трьох з половиною років. Здавалося б, не такий уже й тривалий термін, проте вже через 13 місяців Дарко
засумував у буцегарні, тому вирішив здійснити
втечу. Задумало — зроблено: за допомогою

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №89

❙ Ілон Маск та співачка Граймс.
не втримало Ілона від розлучення. Потім
Маск двічі одружувався з актрисою Талулою Райлі, зустрічався зі скандальною
голлівудською зіркою Ембер Херд, а те-

пер ось і стосунки з Граймс підійшли до
завершення. Мабуть, чергове захоплення надихає авантюрника Маска до нових
звершень... ■

■ ОВВА!

«Фараон і хорал»,
або Хочу в тюрму!
нехитрого інструмента в’язень «замку» Графтон вирвався на волю. А оскільки «садівникаботаніка» розшукувала поліція, йому довелося
перейти на нелегальне становище. Жив Дарко на північному пляжі Сіднея, працював різноробочим на будівельних майданчиках, і це
його цілком влаштовувало всі 30 років. Проте
життя вносить свої корективи в наші плани: через пандемію «підпільника Кіндрата» звільни-

ли з роботи, йому нічим було оплачувати житло, тож він залишився у прямому розумінні на
вулиці. Мабуть, у кращі часи любитель волі
знайомився з творчістю О’Генрі, тому й вирішив, як і герой Сопі: краще вже бути в’язнем,
чим безхатьком, тому й прийшов у відділок Ді
Уай у передмісті Сіднея, чим немало здивував правоохоронців, які вже й надію втратили
коли-небудь відшукати втікача. ■

■ ПОГОДА
29 вересня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +5...+7, удень +11...+13.
Миргород: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +11...+13.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +3...+5, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +14...+16.
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мілина. 2. Застаріла міра ваги, трохи
менше пів кілограма. 4. Англійський
моряк і пірат, який першим із британців здійснив кругосвітню подорож. 5.
Відтінок сенсу. 6. Метал, з якого вилили солдатика з казки Ганса-Християна Андерсена. 7. Іменування, яке міцно закріпилося за Іваном Франком. 9.
Відомий фільм Олександра Довженка.
13. Селище в Тюмені, звідки брав початок відомий газопровід через весь
Радянський Союз. 14. Масть у картах.
15. «Неначе сонце засіяло, Неначе все
на світі стало моє: лани, гаї, ...!» (Тарас Шевченко). 17. Музичний інструмент, на якому грав Лукаш з «Лісової
пісні» Лесі Українки. 21. Жарт, анекдот. 22. Видатний польський композитор і піаніст французького походження. 23. Жіноча прикраса на голову,
що притримує волосся. 24. Край атаки, фронту чи розташування бойового
підрозділу. 26. «... моя вечірняя, зійди над горою. Поговорим тихесенько в
неволі з тобою» (Тарас Шевченко). ■
Кросворд №87
від 21—22 вересня

■ ПРИКОЛИ

+2…+7
+10…+15

хмарно

27 вересня температура води в Чорному та Азовському морях — 13-18 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 14 градусiв.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +6...+8, удень +15...+17. Моршин: уночi +5...+7,
удень +14...+16.
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Захід

По горизонталі:
1. Перший помічник Володимира
Зеленського, замах на якого викликав
стільки чуток і дискусій. 3. Відомий український письменник, філософ і дисидент, який у 1976 році проголосив
про створення Української Гельсінської групи. 8. Велика сибірська річка.
10. Муза любовної лірики в давньогрецькій міфології. 11. «Повези мене
туди, де зелена трава, повези, повези, старенький ...» (пісня з репертуару «Піккардійської терції»). 12. Французький мандрівник і винахідник, дослідник Світового океану. 16. Спільнота, в яку люди об’єднані уявленнями
про спільне походження та наявністю
культурної спільності — мови, звичаїв,
міфів, епосу. 18. Один з героїв фільму «Хроніки Нарнії», який мав людське тіло і козячі ноги. 19. Руків’я шпаги. 20. Український художник, автор
картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану». 21. Товста жердина, прикріплена до передньої частини
воза або саней, з якою іноді порівнюють закон. 25. Герой роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»,
якому трамваєм відрізало голову. 27.
Піаніст, який грав на сеансах демонстрації німого кіно. 28. Одна з шести
традиційних шкіл філософії індуїзму.
29. Чилійський диктатор, який очолив
військовий переворот у вересні 1973
року. 30. Англійський актор, один із
виконавців ролі Джеймса Бонда.
По вертикалі:
1. Прибережна частина дна світового океану, в межах якої глибини не
перевищують 200 м; материкова об-

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Чоловiк приїжджає в автосервіс:
— Можна щось зробити з моїм
авто?
Автослюсар відповідає:
— Якщо зняти передній і задній
бампери, між ними можна поставити
нову машину.
***
Сидить мажор на нудистському
пляжі, а його і запитують:
— Чого це ви піджак не знімаєте?

— Навіщо?
— Тут нудистський пляж, тут не
прийнято бути одягненим.
— Як нудистський пляж? А в
турбюро сказали: «Тисяча доларiв
— і спеціально для вас масовий
стриптиз!»
***
Любий, зроби мені, будь ласка,
бутерброд, тільки маленький.
— Зроблю, який вийде, сама
обгризеш до потрібних розмірів.
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Яскраві особистості привертають до
своєї персони увагу, а коли в цієї особистості ще й яскрава пара — тоді подвійну.
Ось і 33-річна канадська співачка Граймс
(справжнє ім’я якої Клер Буше) та 50-річний винахідник, бізнесмен, авантюрник
Ілон Маск укотре підірвали інтернет-простір новиною: пара після трирічних стосунків розлучається. Насправді, за словами
Ілона, він і далі любить Граймс, і вони продовжать бути друзями і спільно виховуватимуть сина з дивовижним ім’ям X AE
A-12, якому лише рік. Винахідник пояснює причину такого рішення надзвичайною зайнятістю обох, адже Маск постійно перебуває в Техасі, де зосереджене
виробництво, або ж у поїздках за кордон,
Граймс же в основному працює і живе в
Лос-Анджелесі, тож спільного проживання у них не виходить. Востаннє пару бачили на початку вересня на заході Met Gala,
куди співачка прибула одна, а вже під час
бенкету до неї приєднався Маск.
Нагадаємо, це вже не перші стосунки
Ілона Маска, які завершилися розставанням. У 2000-му році бізнесмен одружився з канадською письменницею Джастін
Уїлсон, згодом у них народився первісток, який помер через 10 тижнів. У 2004
році у пари народилася двійня (довелося
вдатися до штучного запліднення), а ще
через два роки — трійня. Та батьківство

