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СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ 20222 ІнФорУМ
«Ми не звикаємо до війни, ми маємо призвичаїтись жити під час війни. Із сиренами, 
виставками і концертами в бомбосховищах, донейтами на все, оплакуванням 
побратимів і посестр... Ми мусимо жити і перемагати. Попри все».

Володимир Нечипорук,
генпродюсер Ukrainian Fashion Week, волонтер

УКРАЇНА МОЛОДА

НА ЩАСТЯ

Нащадки козаків
Головнокомандувач Валерій 
Залужний розписав офіцера-
сумчанина Євгена і черкащанку 
Марійку
 

Людмила НІКІТЕНКО

 Головнокомандувач Валерій Залужний за-
реєстрував шлюб офіцера-сумчанина Євгена 
і черкащанки Марійки. А свідком одружен-
ня став міський голова Києва Віталій Кличко. 
Як повідомив телеграм-канал «Оперативний 
ЗСУ», війна не стала на заваді коханню: на-
щадки двох давніх козацьких родів — сумсько-
го роду Негрійків і черкаського роду Воротил 
— створили нову сім’ю і відтепер будуватимуть  
власний дім.
 Марійка стала дружиною офіцера, свідомо 
і добровільно прийнявши на себе всі тривоги і 
складнощі, пов’язані з цим статусом. Женя по-
обіцяв усе життя берегти, охороняти і воювати 
за спокій своєї дружини. ■

■

Подружжя Марійка та Євген із Головнокомандувачем 
ЗСУ Валерієм Залужним і міським головою Києва 
Віталієм Кличком.
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ДЕРЖЗРАДА

За дві тисячі 
«срібників»
Ворожому агенту з Умані дали 
12 років тюрми
Людмила НІКІТЕНКО

 До реального терміну позбавлення волі за-
суджено агента головного управління генераль-
ного штабу ЗС Росії, якого було затримано під 
час спецоперації СБУ в Черкаській області. 
Зрадник намагався отримати секретну інфор-
мацію про один зі складів з боєприпасами ук-
раїнських військ. На підставі зібраних доказів 
суд визнав його винним у державній зраді і при-
значив покарання — 12 років ув’язнення, роз-
повіли «Україні молодій» в обласному управ-
лінні СБУ.
 За даними слідства, зрадником є житель 
Умані, який був завербований представником 
російської воєнної розвідки під час поїздки у 
росію у 2018 році. Основне завдання, яке він от-
римав від свого куратора, — це збір розвідданих 
про місця дислокації складів з боєприпасами та 
режим їх охорони на території регіону. 
 Для комунікації агент з Умані мав викорис-
товувати закриті канали електронного зв’язку. 
У разі передачі актуальної інформації куратор 
обіцяв агенту грошову винагороду в 2 тисячі 
доларів, розповіли оперативники. До виконан-
ня ворожих вказівок зрадник намагався втем-
ну залучити українського військовослужбов-
ця. Контррозвідники Служби безпеки своєчас-
но викрили і затримали російського агента на 
спробі отримання таємних відомостей.
 Заходи з викриття злочину і його розсліду-
вання проводили співробітники СБУ Черкась-
кої області за процесуального керівництва Чер-
каської обласної прокуратури. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Інформація про те, що українсь-
кі війська деокупували і зачистили 
територію між селищем Веселим та 
містом Вовчанськом на північному 
сході Харківщини і вийшли на кор-
дон з рф, підбадьорила 13 вересня. 
Це означає, що ворог наразі утри-
мує лише невелику частину регіону 
і фактично втратив можливість на-
ступу на Слов’янськ, Краматорськ 
та Бахмут з боку цієї області. 
 Блискуча харківська операція 
розпочалася кілька днів тому із 
сенсаційного звільнення Балаклії. 
Як відомо, українському Генштабу 
та ЗМІ вдалося створити видимість 
потужного «походу» на Херсон, 
тому рашисти почали перекидати 
свої найкращі підрозділи саме на 
цю лінію фронту. Тим часом ЗСУ 
вдарили на сході, де окупанти вже 
господарювали як у себе вдома, 
повіривши в остаточну перемогу. 
 Рятувалося деморалізоване вій-
сько ганебною втечею, здавши на-
віть прикордонний Куп’янськ, де 
місяцями формували величезні за-
паси боєприпасів завдяки зручно-
му залізничному сполученню з біл-
городськими Валуйками. До речі, 
Ізюм, якому рашисти надали ста-
тус обласного центру Харківщини, 
теж спорожнів миттєво, хоча там ба-
зувався їхній великий командний 
пункт. У генштабі рф швидко пе-

ренесли «столицю» до Вовчанська, 
проте і там носити «корону» було 
вже нікому. 
 Фактично Балаклія стала тією 
точкою на карті бойових дій, яка 
змінила хід війни. За словами вій-
ськового експерта Олега Жданова, 
харківський напрямок показав, що 
російський солдат не готовий по-
мирати на українській землі. «На-
решті вони починають розуміти, 
що тут роблять і навіщо вони сюди 
взагалі прийшли, — вважає він. — 
Вогневий наліт нашої артилерії та 
просування наших військ швидко 
змінює їхній світогляд». На дум-
ку експерта, харківська операція 
запустила безповоротні процеси й 
у політичному житті рф, тому ім-
періалістична війна може перейти 
у громадянську. Сьогодні соціум у 
росії вже починає звинувачувати 
політичне керівництво, чого рані-
ше не було. 
 Тим часом Херсонська лінія 
фронту, залишившись у медійній 
тіні харківського прориву, й надалі 
залишається активною. За два ос-
танні тижні (станом на 12 вересня) 
українські військові тут звільнили 
13 населених пунктів, знищили по-
над 1 тис. 800 рашистів, збили два 
літаки і два гелікоптери, вивели з 
ладу понад 120 танків, більш ніж 
130 артилерійських систем та 20 ре-
активних систем залпового вогню. 
«Завдяки сучасній техніці, що нам 

надають міжнародні партнери, — 
каже генерал Дмитро Марченко, — 
артилерійськими ударами були зни-
щені мости, 150 командних пунктів 
рф та близько 70 баз, де зберігають-
ся боєприпаси».
 Водночас керівниця пресцент-
ру ОК «Південь» Наталія Гуменюк 
повідомила, що окупанти на право-
му березі Дніпра у Херсоні почали 
сигналізувати про готовність поли-
шити свої позиції, якщо їм буде га-
рантовано життя. Їхній страх зако-
номірний. «Ми впевнено просуває-
мося вперед. Там уже підтверджено 
населений пункт Олександрівка. 
Звільнено, — каже Олег Жданов. 
— Це говорить про те, що ми захо-
димо з різних боків на Херсон. Він 
може опинитися у щільному кільці 
ЗСУ». Тим часом на Харківщині, за 
кілька днів наступу, до полону пот-
рапили вже понад тисяча окупан-
тів. Серед них є чимало і високопос-
тавлених офіцерів. 
 Загалом українські війська на-
разі звільнили 6 тисяч кілометрів 
нашої землі. У цьому списку, за да-
ними Генштабу, є і Святогірськ До-
нецької області. Наразі 45 відсотків 
території цього регіону ще перебу-
ває в окупації, цими днями там три-
вають дуже запеклі бої. Зокрема, 
ЗСУ успішно відбили атаки ворога 
в районі Зайцевого, Бахмута, Крас-
ногорівки, Водяного, Безіменного 
та Новогригорівки. ■

НА ФРОНТІ

Синдром Балаклії
Після наступу ЗСУ лінія фронту помітно змістилася у бік російського 
кордону

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

   «Про високе. 25 років 
UFW. Наші геніальні ди-
зайнери підривають сві-
домість фешнсимпатиків 
по всьому світу в рамках 
51-го сезону — Мальта, 
Копенгаген, Будапешт, 
Берлін, Відень, Мілан, 
Лос-Анджелес, Брюс-
сель. Ми не пропускаємо 
жодного сезону», — на-
писав днями генпродю-
сер UFW Володимир Не-
чипорук.
 Єдиною подією 51-го 
сезону Ukrainian Fashion 
Week у період дії воєн-
ного стану безпосеред-
ньо в Україні стала пре-
зентація нового поштово-
го конверта, випущеного 
на честь чвертьстолітньої  
дати UFW. Цей випуск 
планували ще у 2021 
році, але з початком пов-
номасштабної війни всі 
затверджені плани дове-
лося поставити на паузу. 
Бо Укрпошта перейшла 
у режим нон-стоп із ви-
пуску поштової продук-
ції воєнного часу — про 
війну, про українських 
героїв і про те, як набли-
жають нашу Перемогу 
всі: військові на острові 
Зміїний, пес Патрон, юні 
художники…
 Коли Володимир Не-
чипорук запитав, що там 
з нашим конвертом, від-
повіді не було. Тоді ген-
продюсер UFW, який ак-
тивно волонтерить остан-
ні пів року, сказав при-

близно таке: саме цього 
і прагне ворог — щоб ми 
злякалися і скорилися. І 
вирішили позбавити во-
рогів шансу спаплюжи-
ти свято, до якого йшли 
25 років. 
 Автором художнього 
конверта стала українсь-
ка художниця Зінаїда 
Кубар. Вона ж — автор 
поштової марки, що була 
випущена Укрпоштою 
у 2017 році до 20-річчя 
Ukrainian Fashion Week. 
Конверт, тираж якого 
лише 100 тисяч, прикра-
шає фрагмент перфоман-
су «Калина». Цей перфо-
манс мисткиня презенту-
вала в Нью-Йорку в 2017 
році в рамках своєї де-
бютної виставки «4.5.0» 
(у розмовах українських 
військових це означає 
«все спокійно»). 
 Як відомо, калина 
символізує жіночу долю, 
намисто — душу. Дівчи-
на замість намиста одя-
гає на себе долю часів, бо 
саме війна принесла на 
нашу землю втрати ма-
терями своїх синів, жін-

ками — чоловіків, моло-
дими дівчатами — май-
бутніх наречених. У рам-
ках того перфомансу та 
відтепер на конверті на-
мисто «заплакало». У та-
кий спосіб художниця 
Зінаїда Кубар підкрес-
лила трагедію війни, яку 
переживає Україна вже 
дев’ятий рік.
 Доповнює композицію 
фото зруйнованої частини 
Києва (Софіївська Борща-
гівка). Світлина зроблена 
відомим оператором та фо-
тографом, а зараз і військо-
вим ЗСУ Сергієм Михаль-

чуком, який із 25 лютого до 
4 квітня фіксував наслідки 
повномасштабного вторг-
нення та агресії росії.
 «Ми не звикаємо до 
війни, ми маємо призви-
чаїтись жити під час вій-
ни. Із сиренами, вистав-
ками і концертами в бом-
босховищах, донейта-
ми на все, оплакуванням 
побратимів і посестр... 
Ми мусимо жити і пере-
магати. Попри все. Поп-
лакали, сльози витерли 
і далі ї***ти на своїй ді-
лянці», — переконує Во-
лодимир Нечипорук. ■

Авторка лімітованого конверта — Зінаїда Кубар.
Фото надане пресслужбою.

❙
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ДО ДАТИ

Модно — перемагати
Плакуче намисто художниці Зінаїди Кубар і фото 
зруйнованого росіянами Києва помістили на ювілейному 
поштовому конверті Українського тижня моди

■
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Залишився 
27-річним
Назарій Драшпуль загинув, 
рятуючи побратимів
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ 

 На початку вересня в приміщенні Ірпінської біблій-
ної церкви відбулося прощання з Назарієм Драшпулем, 
який загинув, захищаючи Україну на Донбасі. Він був 
правдолюбом, якщо треба — критикував керівництво. 
Але водночас він — дисциплінований солдат, виконував 
накази командирів. Наполегливо вчився, мав почуття 
гумору.  У 2014–2017 роках брав участь в АТО. 
 Батько пропонував йому поїхати вчитися за кордон. 
Адже юнак уже захищав Україну. «Якщо всі виїдуть, 
то хто захищатиме Україну і українців?» — відповів 
Назарій. Він тримав напоготові рюкзак із необхідним 
на війні спорядженням.
 Коли 24 лютого розпочалось повномасштабне втор-
гнення російських військ, Назарій того ж дня пішов у 
військкомат. Драшпуль воював у складі першої роти 
першого батальйону 72-ї окремої механізованої бри-
гади імені Чорних Запорожців. Брав участь у вигнан-
ні окупантів з рідної землі. Якщо доводилося відступа-
ти, то підрозділ, у якому служив Драшпуль, ішов ос-
таннім.
 Окупанти засипали позиції наших бійців десятка-
ми тисяч снарядів і мін. 28 серпня було поранено кіль-
кох українських воїнів. Назарій Драшпуль зголосив-
ся рятувати побратимів. Але вибух міни обірвав жит-
тя 27-річного героя, єдиного сина у батьків. 
 Юнака поховали на Алеї героїв ірпінського кладо-
вища. ■

■

ДОБРА СПРАВА

Крах імперії 
цінується
На черкаському аукціоні зібрали 
500 тисяч на реанімобіль 
для військових
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах відбувся доброчинний аукціон, на яко-
му збирали кошти на реанімобіль для фронту. Ініціа-
тором заходу став благодійний фонд «Черкаси Чайка». 
На продаж виставляли півтора десятка лотів: військові 
артефакти, спортивні нагороди від чемпіонів Європи й 
світу, створену штучним інтелектом картину, майстер-
класи з акторської майстерності від Павла Гончарова, 
з фотомайстерності від Гаррі Єфімова, з контраварій-
ного водіння автомобіля від очільника Автомобільно-
го клубу «Черкаси» Андрія Яроменка.
 Найпершим лотом стала «стріляна вишиванка». Со-
рочку створили майстрині обласного осередку Націо-
нальної спілки майстрів народного мистецтва України 
разом із дружинами й сестрами військових. Саме з неї 
й виникла ідея доброчинних торгів для збору коштів. У 
результаті її придбали за 20 тисяч гривень, розповіли у 
міськраді Черкас. А найдорожче — за 155 тисяч гривень 
— продали  картину, створену штучним інтелектом, із 
промовистою назвою «Крах російської імперії».
  За словами першого заступника черкаського місь-
кого голови Сергія Тищенка, у країні йде війна, і ми 
тут, у тилу, повинні максимально зробити все від нас 
залежне для нашої перемоги. Такі заходи об’єднують 
людей для реальної допомоги військовим. Загалом під 
час благодійного аукціону на реанімобіль у Черкасах 
зібрали 502 тисячі гривень.
  Як наголошує волонтерка БФ «Черкаси Чайка» 
Юлія Баранько, для реанімобіля, середня ціна якого 
20 тисяч євро, цих коштів замало, однак «ми не відсту-
пимо від мети, будемо працювати й далі, аби придбати 
такий реанімобіль, який рятуватиме життя нашим вої-
нам».
 До речі, до благодійного збору коштів на реанімо-
біль може доєднатися кожен охочий, перерахувавши 
кошти на рахунок фонду. Реквізити тут:
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ЧЕРКАСИ ЧАЙКА»
Код ЄДРПОУ 44808134 Р/Р UA6233148900000260092
43064001 АТ «Полтава-банк» Р/Р UA15305299000002
6008031609828 АТ КБ Приватбанк. ■

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Великим міжнародним проєк-
том 42-й сезон відкрив у Києві Націо-
нальний будинок музики. Ансамбль 
класичної музики імені Бориса Лято-
шинського з італійським диригентом 
Антоніо Греко виконав у філармонії 
рідкісну для українських концерт-
них залів «Вечірню» Клаудіо Мон-
теверді (Vespro della Beata Vergine ) 
у восьми частинах.
 Бездоганне виконання написаної 
1610 року безпрецедентної за масш-
табами, сміливістю задуму, змістов-
ністю та пишністю звучання хору й 
оркестру партитури XVII століття за-
чарувало вщерть наповнену київсь-
ку залу. Твір звучав згідно з пра-
вилами історично поінформовано-
го виконавства, тобто максимально 
наближено до задуму композитора 
та стилю музики XVII століття. За 
партію органа-позитива та клавеси-
на відповідала відома виконавиця і 
дослідниця старовинної музики На-
талія Фоменко. Для автентичності 
звучання у концерті були залучені й 
духові історичні інструменти: корне-
ти (італійські виконавці — Етьєн Ас-
селін та Філіппо Каландрі, а також 
хроматичні поздовжні флейти (Олег 
Довгаль та Ірина Гільязова).
 Успіх концертові гарантувала 
участь у ньому Антоніо Греко — на-
родженого там, де і Клаудіо Монте-
верді, в італійській Кремоні (бать-
ківщина Клаудіо Монтеверді), все-
світньо визнаного фахівця з виконан-
ня старовинної музики, хормейстера 
і диригента. Ще у 1993 році він засну-
вав хор Costanzo Porta, який швидко 
отримав визнання на міжнародних 
конкурсах, фестивалях і спільних 
проєктах разом з найвідомішими ко-
лективами, що спеціалізуються на іс-
торично поінформованому виконавс-

тві. У 2000 році досвід хору та його 
експертність у музиці епох Ренесан-
су та Бароко дозволили розширитися 
до формату освітнього центру — так 
утворилася Школа музики та хоро-
вого співу Costanzo Porta. Пізніше, у 
2004 році, був утворений ансамбль з 
історичних інструментів — Cremona 
Antiqua Orchestra.
 Генеральний партнер нашого від-
криття сезону і подальших творчих 
планів з розвитку української куль-
тури — сила і незламність воїнів ЗСУ, 
зазначають у Національному будин-
ку музики, органної та камерної. Ця 
повна назва дає розуміння, що йдеть-
ся про державну організацію, яка 
розміщувалася у столичному Мико-

лаївському костелі до того, як там у 
ніч із 3 на 4 вересня 2021 року  стала-
ся руйнівна пожежа пам’ятки націо-
нального значення — будівлі, зведе-
ної у 1909-му відомим архітектором 
Владиславом Городецьким.
 Тож уже рік Національний бу-
динок музики проводить концерти 
на різних майданчиках. Наступний 
— «Класика. Найкраще» відбудеть-
ся 18 вересня в Андріївській церкві, 
як і «Наодинці з вічністю» 25 числа. 
Знову в Національній філармонії — 
«Музика королівського феєрверку» 
22 вересня. Ще через день у Київсь-
кому будинку вчених відбудеть-
ся концерт «Роман Лопатинський. 
Присвята Брамсу». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Балаклія стала першим містом, 
з якого почалася деокупація тих на-
селених пунктів Харківщини, які 
були захоплені рашистами на почат-
ку війни. Наразі тут працюють сапе-
ри і поліція, аби убезпечити роботу 
комунальних служб. У місті поки що 
немає газу і світла, оскільки окупан-
ти розбили всі електричні підстан-
ції. Окрім спеціального транспорту, 
сюди мають право в’їжджати лише 
автівки з гуманітарною допомогою. 
 Раніше в Балаклії проживало 27 
тисяч осіб, з яких лишилося менше 
половини. За словами виконувач-
ка обов’язків міського голови Окса-
ни Боднар, люди у місті дуже праце-
любні, тому майже всі зробили запаси 
консервації з власної городини й від-
мовлялися від допомоги окупантів. 
 А ось колишній мер Іван Столбо-
вий на співпрацю з рашистами доб-
ровільно погодився ще в березні. В 
Україні йому заочно оголосили пі-
дозру в державній зраді, але той, най-
вірогідніше, вже втік до РФ. 
 «Попереду в нас багато роботи, — 
каже пані Оксана. — Дісталося нам, 
звичайно. Але Ізюму дісталося біль-
ше».
 За ступенем руйнувань Ізюм ще 
у перші місяці війни отримав статус 
«харківського Маріуполя». Не ма-
ючи змоги захопити цей населений 
пункт по суші, окупанти нищили 
його артилерією та авіацією. Зайшли 
вони сюди після того, як місцеві ко-
лаборанти вказали місце броду через 
Сіверський Донець. 
 Тікали ж звідси рашисти набага-
то швидше, ніж заходили, але встиг-
ли містянам підло нашкодити. «При 
відступі окупанти підірвали міст, 
який з’єднував центр із мікрорайо-
ном Гончарівка, — повідомив боєць 
Нацгвардії, ексдепутат Ізюмської 
міськради Микита Каракай. — Те-
пер місто розділене на дві частини, 
тому люди з одного боку не можуть 
потрапити на інший». 
 У селі Гракове, що між Чугуєвом 

та Балаклією, залишилося лише 
чотири десятки жителів, але й над 
ними встигли познущатися рашис-
ти. Місцевий житель Сергій Луцай 
показав правоохоронцям узгірок, де 
в березні власноручно поховав двох 
молодих чоловіків. Як повідомляють 
«Вікна», днями криміналісти діста-
ли тіла й озвучили причини смерті: 
в покійних є кульові поранення і не-
має вух, що свідчить про жорстоке 
катування. 
 Окупанти у цьому селі зайняли 
фактично кожну третю хату, зали-
шивши по собі суто російський без-
лад. «Якщо не проживали, подвір’я 
чисте, частково доглянуте, — проко-
ментував наслідки квартирування 
начальник відділу реагування пат-
рульної поліції Чугуївського району 
Максим Жук. — А якщо проживали, 

то ми бачимо дуже багато сухпайків 
— або залишених, або використаних. 
Сміття — де їли, там і лишили». 
 Не минулося й без культурно-ос-
вітнього геноциду. За даними бло-
гера Дениса Казанського, на звіль-
нених територіях Харківщини було 
виявлено акти вилучення зі шкіл 
української літератури. «Під приво-
дом «боротьби з фашизмом» насам-
перед почали боротися з українсь-
кою мовою та культурою, як і сотні 
років тому, — каже він. — Тоді був 
Валуєвський циркуляр, тепер — ці 
акти.
 Усе це відбувалося вже у серпні. 
Колаборанти були впевнені, що Росія 
прийшла назавжди, але щось пішло 
не так. Цікаво, де тепер усі ці члени 
цих комісій? Мабуть, утекли бомжу-
вати до Білгородської області». ■

Фото надані Національним будинком музики.❙

ВИСОКА НОТА

Бездоганний старт
Національний будинок музики представив старовинне 
виконання «Вечірньої» Клаудіо Монтеверді

■

ПЕРЕМАГАЄМО

Після неволі
Звільнені від рашистів Балаклія та Ізюм 
поруйновані, але нескорені

■

Українські військові звільняють Харківщину від російських окупантів.
Фото з телеграм-канала «Оперативний ЗСУ».

❙
❙



4 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ 2022 ПОЛІТИКА

Тетяна ПАРХОМЧУК

Що відбувається насправді 
в закуліссі війни? Що за під-
стави, навмисне пошкоджен-
ня зброї, що доставляють на 
фронт і чому обшуками та 
судами кошмарять народних 
постачальників українського 
війська — тих, хто відпові-
дально й суттєво допомагає 
фронту, — волонтерів? 
Почнімо з хвилі обурення сус-
пільства щодо обшуків у во-
лонтерів. Звісно, йдеться про 
справжніх, тих, хто має довіру 
та працює на перемогу Украї-
ни, допомагаючи ЗСУ.

Волонтерів — під ковпак
 Днями правоохоронці про-
водили обшуки у двох львівсь-
ких волонтерів Святослава Лі-
тинського та Назара Островсь-
кого. Зазначимо, що йдеться 
про топових волонтерів, котрі 
мають довіру пересічних гро-
мадян і бійців ЗСУ.
 Водночас Святослав Лі-
тинський відомий в Україні як 
один із найактивніших мовних 
активістів, котрий домігся, аби 
в паспорті українців не було 
сторінки московською мовою. 
Він разом зі своїми друзями до-
ставив понад 250 автомобілів 
на потреби Збройних сил Ук-
раїни. 
 «На своїй ФБ-сторінці пра-
воохоронці написали, що ви-
лучили техніку, яку волонте-
ри отримали безкоштовно від 
іноземних компаній і продава-
ли за гроші українським вій-
ськовим, — каже Святослав 
Літинський. — Але, на жаль, 
немає жодної держави, яка б 
давала нам безкоштовно необ-
хідні автомобілі. Ми збираємо 
ці гроші в наших людей, котрі 
хочуть і можуть допомогти. 
Їдемо за кордон, там шукаємо, 
купуємо, ввозимо в Україну, 
а потім передаємо хлопцям на 
фронт». 
 З того, що стало публічно ві-
домо, у Святослава Літинсько-
го вилучили кілька тисяч гри-
вень. Дружина потрапила в лі-
карню. Діти налякані. 
 Другого львівського волон-
тера — Назара Островського, 
як і Літинського, у день «відві-
дин» правоохоронцями не було 
в Україні — вони поїхали в 
Польщу по нову партію автомо-
білів. Як волонтери вони обид-
ва працюють із 2014 року. Це 
дуже важливий нюанс, тому 
що на волонтерів, котрі працю-
ють із 2014 року, були числен-
ні атаки. Вони проходили різ-
номанітні перевірки, але голов-
ну — довіру людей — трима-
ють до цього часу. Прийшли до 
них з обшуком за рішенням Го-
лосіївського суду міста Києва.
 У родинному будиночку На-
зара Островського проживають 
переселенці з постраждалих 
регіонів — там закошмарили й 
цих людей. 
 У всьому цьому прогля-
дається нездорова закономір-
ність. 
 По-перше, пресують якіс-
них волонтерів. Тих, хто має 
довіру. А це вказує на те, що 
основне завдання цих усіх пе-
ревірок і обшуків — не пошук 
правди, а дискредитація волон-
терського руху в Україні. 
 По-друге, усе це чиниться 
в абсолютно безпринципний 
спосіб. 
 Окрім львівських добро-
чинців, правоохоронці заціка-
вились і волонтерським цехом 
Галини Ярцевої із Закарпат-
тя, який також працює з 2014 
року. Їй перед обшуками не 
пред’явили жодних докумен-
тів. А оскільки вручили підоз-

ру, то волонтерський цех Ярце-
вої не має права подаватися на 
жодні гранти і надавати будь-
яку допомогу ЗСУ. 
 В івано-франківського во-
лонтера Олега Яницького ви-
лучили речі, що не були про-
писані в ухвалі. Зокрема, вій-
ськове спорядження, турні-
кети, гомеостатичні губки, 
інклюзивні пов’язки, що мали 
б уже бути на передовій і ря-
тувати життя нашим захисни-
кам.

Єрмак кошмарить 
волонтерів?
 То чому, за що кошмарять 
справжніх волонтерів? 
 «Мені здається, є певна 
вказівка центральної влади. 
І саме тому, що волонтерство 
викликає довіру в людей, його 
й намагаються дискредиту-
вати, аби прибрати потенцій-
них політичних конкурентів, 
— вважає Святослав Літинсь-
кий. — Ці люди, високопоса-
довці, дбають про себе на три 
кроки наперед. Ми ж зараз не 
думаємо ні про якісь там виб-
ори, ні про політичні дивіден-
ди. У нас іде війна. Ми турбує-
мось про майбутнє — як вижи-
ти та перемогти. Я не хочу, щоб 
нас завоювали». 
 А тепер запитання: хто в нас 
очолює всі гуманітарні шта-
би? Хто контролює всі волон-
терські потоки на державному 
рівні? Той самий, хто контро-
лює збройні комісії. Той, хто 
контролює соціальні та інші 
сфери. Так, це –очільник офі-
су президента. 
 «Уся країна вважає, що це 
Єрмак віддав наказ «знищу-
вати» тих волонтерів, котрі не 
підпорядковуються офісу пре-
зидента, — каже народний де-

путат Софія Федина. — І якщо 
це неправда, я дуже прошу вас 
підняти на найвищому рівні 
питання, щоб перестали гно-
бити волонтерів, які допомага-
ють армії… Хочу також наго-
лосити, що більшість слідчих, 
котрі розслідують такі спра-
ви, ніколи не були на пере-
довій. І якби держава забезпе-
чувала наших воїнів на 300%, 
то, можливо, тоді й не потріб-
но було б волонтерського руху 
й потоків усієї цієї гумані-
тарної благодійної допомоги. 
Мені дуже хотілося б, аби за-
раз силовики разом із право-
охоронними органами зібра-
ли наради включно з волонте-
рами, аби знайти оптимальний 
варіант звітності й прозорості 
діяльності, тому що всі  волон-
тери хочуть працювати якісно 
на перемогу України. А в да-
ному випадку, підриваючи во-
лонтерський рух, ви працюєте 
на знищення Української де-
ржави».
 Насправді наразі на волон-
терах великою мірою тримаєть-
ся забезпечення Збройних сил 
України. Завдяки волонтерам 
усупереч державі відбувається 
забезпечення і на зимовий пе-
ріод. Але...

«Шакали» на постачанні 
зброї
 Військові, політики, аналі-
тики, експерти діляться кричу-
щими фактами того, що завдає 
удару по основах нашої перемо-
ги кривими коридорами поса-
довців, котрими йде постачан-
ня зброї. 
 Георгій Тука, ексзаступ-
ник міністра з питань тимчасо-
во окупованих територій, пові-
домляє, що на передовій хлоп-
ці отримали запломбовані вже 
в Україні вітчизняними плом-
бами гуманітарні «Джавелі-
ни» та іншу зброю. І в кожно-
му з ящиків були відсутні аку-
муляторні батареї, без яких ці 
пристрої — просто іграшки. 

 Далі. «Бійці 95-ї бригади 
проходили навчання у Великій 
Британії, де їх навчали керува-
ти великими потужними бро-
нетранспортерами, що ми от-
римали як воєнну допомогу, — 
розповів Георгій Тука. — І коли 
вони відкрили отримані маши-
ни, то побачили, що там вир-
вані пристрої нічного бачення. 
Один із наших навчених бійців 
не витримав і написав про це на 
своїй сторінці у ФБ. Судячи з 
усього, британські спецслуж-
би моніторять усе. Через два 
дні надійшли ці пристрої з ви-
баченням від наших та ще й із 
докором: «Навіщо так?». 
 Ще одна ганебна історія про 
те, як вивели на певний час із 
ладу цілий батальйон — 300 
бійців — неякісною питною во-
дою, котрою забезпечує Мініс-
терство оборони». 

Розпил грошей замість 
внеску в перемогу
 Не секрет, що на фронті не 
вистачає боєприпасів. Чому 
так відбувається, якщо наші 
західні партнери надають нам 
зброю — на мільярди доларів? 
На такі ж суми й Україна заку-
повує зброю. Однак усе одно її 
не вистачає. 

 

«Відповідь проста: ці гроші 
просто розкрадають, — вважає 
народний депутат Гео Лерос. — 
Замість належної кількості за-
куповують у декілька разів до-
рожче — меншу кількість, і че-
рез це наша армія катастрофіч-
но недоотримує боєприпасів, а 
за це ми платимо людськими 
життями. Ці «вилупки» не мо-
жуть зрозуміти, що питання 
оснащення боєприпасами на-
шої армії рівнозначне людсь-
ким життям. 
 Наводжу приклад. 29 лип-
ня Міністерство оборони Украї-
ни уклало контракт із румунсь-
кою компанією «Румтехніка» 
на 64 млн євро. Фантастична 
цифра, особливо для бюджету 

України в стані війни. Згідно з 
контрактом, Міноборони заку-
пило 20 тисяч боєприпасів для 
систем залпового вогню «Град» 
вартістю 3 тис. 240 євро за 1 
штуку. Але за місяць до того 
вони закупили ці ж снаряди 
по 2 тис. 290 євро за один, про 
що свідчить митна декларація. 
Тобто різниця — 950 євро. У 
кишеню ділкам лише з одного 
контракту пішло 700 мільйонів 
гривень.
 Отже, коли нам укотре за-
криватимуть роти, мовляв, «за-
раз війна, не на часі розбира-
тись, обурюватись безчинства-
ми влади», може, нехай спочат-
ку розкажуть, як так виходить, 
що в такій ситуації, не без відо-
ма влади, наші захисники недо-
отримують боєприпасів». 
 І ще один приклад із власно-
го розслідування Гео Лероса. 
 «У квітні за контрактом з 
чеською компанією Excalibur 
Army наш «Спецтехноекс-
порт» імпортував для Мінобо-
рони України 23-міліметрові 
бронебійно-запалювальні тра-
суючі патрони за ціною 38 євро 
за штуку, водночас Міноборо-
ни такі ж патрони отримувало 
з Польщі вартістю по 19 євро за 
штуку, — розповідає народний 

депутат. — Отже, лише на од-
ній 20-тонній машині 23-мілі-
метрових патронів Міноборо-
ни переплатило «Спецтехно-
експорту» 600 тисяч євро — 
24 мільйони гривень. «Зелені» 
мародери упаковуються гро-
шима на крові, доки нормаль-
ні люди захищають наші і їхні 
життя». 
 Нагадаємо, коли уроджен-
ка України, американська кон-
гресменка Вікторія Спартц за-
кидала про масові відкати в 
оборонній сфері, президент Зе-
ленський не придумав нічого 
кращого, як випустити своїх 
дворових собак, що накину-
лись і обгавкали її. 
 І, на жаль, чимала обойма 
фактів є і від посла у США Ок-
сани Маркарової, котра обу-
рювалась, що Пентагон заку-
повує для нас певні позиції за 
гроші американських платни-
ків податків, а від України без-
посередньо до виробників зброї 
звертаються перемовники з ви-
могою продати їм дорожче і 
якнайшвидше. А Пентагон — 
поставити в другу чергу. Зро-
зуміло, що без «мандату» офі-
су президента ніхто від Украї-
ни не поїхав би на перемовини 
з виробниками зброї. Отже, ту 
зброю, котру Пентагон нам від-
дає безоплатно, вітчизняні «ма-
родери» хочуть купити якнай-
дорожче і отримати відкати. 
 Нагадаємо, все це — факто-
ри, від котрих залежить при-
скорення нашої перемоги. 

ОП усе влаштовує?
 На цьому тлі народжуєть-
ся ще одне риторичне запитан-
ня: чому складається вражен-
ня, що Зеленський та його ото-
чення зовсім не зацікавлені у 
швидкій перемозі? Їх що, аб-
солютно влаштовує те, що від-
бувається у країні? Тому що 
лише так реалізовується мрія 
Зеленського про сильну дикта-
торську руку? 
 З одного боку, зброя десь 
тане по дорозі на фронт, з ін-
шого — намагаються розчави-
ти волонтерський рух. 
 Єрмак мовчатиме. Йому 
комфортно. Зеленський, схо-
же, також. Щоправда, по-
обіцяв розібратись із ситуацією 
тиску на волонтерів. Який буде 
результат? Усе залежатиме від 
того, які козирі проти нього 
має головний кнопочник і скрі-
почник ОП. 
 Що нам із цим усім роби-
ти? Ми не маємо юридичних 
можливостей вимагати від-
ставки чинного президента у 
воєнний час, ВР і з цих при-
чин, і за наявності ЗЕ-моно-
більшості не може оголосити 
імпічмент. 
 Тому в нас немає іншого ви-
ходу, як здійснювати суспіль-
но-інформаційний тиск на Зе-
ленського, аби він позбувся гієн 
та шакалів у власному оточен-
ні. Також важливо, аби вся ця 
інформація надійшла до наших 
західних партнерів. Хоча вони 
самі чимало знають. Інакше 
скандинавські країни не відмо-
вилися б допомагати нам через 
центральні органи влади, вони 
домовляються про співпрацю з 
керівництвом армії та військо-
вими, але з власним контролем 
та логістикою. ■

МОРАЛЬ І ВЛАДА

Офісні думи про вибори
Дискредитація волонтерів та збройний бізнес на крові?

■

Святослав Літинський.❙

Ту зброю, котру Пентагон нам віддає безоплатно, вітчизняні «мародери» хочуть 
купити якнайдорожче і отримати відкати.
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Збройна агресія російської 
федерації спричинила ней-
мовірні руйнування в Україні. 
За підрахунками іноземних 
експертів, станом на нинішній 
день сума становить 349 міль-
ярдів євро. При цьому Захід 
частково фінансує дефіцит 
державних фінансів, постій-
но збільшуючи загальну суму, 
втім отримати всю необхідну 
суму таким чином, очевидно, 
не вдасться — і без поліпшен-
ня інвестиційного клімату, всіх 
необхідних реформ, які від-
криють двері для українсько-
го «плану Маршалла», нам не 
обійтись. А реформи в цьо му 
контексті — вже не бажання 
чи небажання влади, а жорс-
тка необхідність. 

Захід іще не втомився
 Єврокомісія, Світовий 
Банк та Кабінет Міністрів у 
співпраці з партнерами оці-
нюють, що поточна вартість 
реконструкції та відновлення 
України становить 349 міль-
ярдів доларів. «Швидкий ог-
ляд збитків і потреб представ-
ляє першу комплексну оцін-
ку наслідків війни в двадцяти 
різних секторах після росій-
ського вторгнення. А також 
визначає потреби у фінансу-
ванні для стійкого, інклюзив-
ного і сталого відновлення й 
реконструкції та надає до-
рожню карту для плануван-
ня. Очікується, що ця циф-
ра зросте в найближчі міся-
ці, оскільки війна триває», 
— повідомили в Єврокомісії.
 Оцінка охоплює наслідки 
війни з 24 лютого по 1 червня 
2022 року, вона виявила, що 
фізичні збитки від війни сяг-
нули понад 97 млрд доларів. 
Особливо високими є збитки 
в житловому секторі, транс-
порті, торгівлі та промисло-
вості. Руйнування були зо-
середжені в Чернігівсь-
кій, Донецькій, Луганській, 
Харківській, Київській та За-
порізькій областях.
 У звіті зазначено, що пот-
реби у відновленні та реконс-
трукції соціального, вироб-
ничого та інфраструктурного 
секторів становлять 349 млрд 
доларів, що в понад 1,5 раза 
перевищує ВВП України 2021 
року. За оцінками міжнарод-
них експертів, протягом на-
ступних 36 місяців необхід-
ні 105 млрд доларів для вирі-
шення нагальних потреб, та-
ких як відновлення систем 
освіти та охорони здоров’я та 
інфраструктури, підготовка до 
майбутньої зими шляхом від-
новлення опалення та енер-
гопостачання будинків, під-
тримка сільського господарс-
тва, ремонт життєво важливих 
транспортних шляхів тощо.
 Утім колективний За-
хід уже зараз, до завершен-
ня бойових дій на нашій тери-
торії, активно вкладається у 
відновлення України. «З по-
чатку жорстокої та незакон-
ної агресивної війни росії про-
ти України ЄС мобілізував 10 
мільярдів євро у вигляді фі-
нансування, гуманітарної, 
екстреної та військової допо-
моги для України, а ще 5 міль-

ярдів євро — у плані фінансу-
вання. ЄС проходитиме кожен 
крок разом з Україною, щоб 
відновити демократичну, не-
залежну та процвітаючу краї-
ну на її шляху до ЄС», — за-
явила президент Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляєн.
 Також Рада ЄС схвалила 
пропозицію Єврокомісії виді-
лити Україні другий транш 
макроекономічної допомоги у 
розмірі 5 млрд євро. Перший 
транш у розмірі 1 мільярда 
євро країна отримала у лип-
ні, всього ж програма макро-
економічної підтримки Ук-
раїни становить 9 млрд євро. 
Міністр фінансів ЄС Збинек 
Станюра зазначив, що новий 
кредит піде на «повсякденну 
діяльність держави та забез-
печить роботу критичної інф-
раструктури в країні: офісів, 
шкіл чи лікарень». На на-
ступних засіданнях Ради ЄС 
з економічних питань міністр 
наполягатиме на швидкому 
узгодженні з позиції голову-
ючої країни надання трьох 
мільярдів євро. Цю суму поді-
лять на кредити та гранти.
 Усього ж Україна хоче до-
могтися від росії репарацій у 
300 мільярдів доларів через 
збитки, завдані повномасш-
табним вторгненням.
 Загальна сума прямих збит-
ків інфраструктури України, 
за підрахунками вітчизняних 
урядовців, внаслідок розпо-
чатої росією війни сягає 114,5 
млрд доларів на 5 вересня. Ста-
ном на 10 серпня загальна сума 
мінімальних  потреб у віднов-
ленні зруйнованих активів Ук-
раїни становила 188 мільярдів 
доларів.

Де знайти такого інвестора?
 Водночас на рівні урядов-
ців постійно тривають по-
шуки інвесторів. Процеду-
ра, яка була непростою ще до 
війни — зважаючи на важкий 
інвестиційний клімат та від-
сутність судової реформи, — 
зараз додатково ускладнили-
ся через бойові дії на нашій 
території. Втім Міністерство 
економіки має на меті встано-
вити стратегічні партнерства 
щодо залучення прямих ін-
вестицій та боргового капіта-
лу з усіма провідними інвес-
тиційними банками світу.
 «Флагмани світового бізне-
су готові до серйозного пред-
метного діалогу щодо потен-
ційного долучення до інвести-
ційних проєктів. Зі свого боку 
Україна зробить усе можливе, 
аби кожна компанія отрима-
ла якісний комплексний суп-
ровід на усіх етапах свого за-
лучення. Всередині держави 
ми створюємо умови для того, 
аби бізнес міг розвиватися. 
Це дерегуляція, реформи рин-
ку праці, механізми швид-
ких інвестицій, напрацюван-
ня для подальшої податкової 
реформи», — зазначила пер-
ший віцепрем’єр-міністр — 
міністр економіки України 
Юлія Свириденко, заявивши, 
що рецепт майбутнього еко-
номічного дива України — це 
максимально сприятливе се-
редовище для підприємниц-

тва, зменшення ролі держави 
в економіці та потужні капі-
тальні інвестиції, обсяг нако-
пичення яких у перспективі 
сягне 750 млрд доларів.
 Команда Мінекономіки, 
як заявила Свириденко, вже 
почала процес залучення пря-
мих інвестицій та боргово-
го капіталу з усіма провідни-
ми інвестиційними банками 
світу, зокрема, із нью-йорк-
ським офісом найбільшо-
го японського банківсько-
го холдингу MUFG, обсяг ак-
тивів якого становить понад 3 
трлн доларів, а також зі штаб-
квартирою JP Morgan Chase 
— найбільшим банківським 
холдингом США, активи яко-
го перевищують 3,8 трлн до-
ларів.
 З цими фінансовими гі-
гантами під час недавнього 
робочого візиту до Нью-Йор-
ка обговорили питання долу-
чення їхніх клієнтів до вив-
чення інвестиційних можли-
востей України. Також було 
визначено, які міжнародні 
боргові інструменти будуть 
найбільш вигідними (якомо-
га нижча відсоткова ставка та 
найдовший строк повернен-
ня) за нинішніх умов для ук-
раїнських позичальників як 
із приватного, так і з держав-
ного сектору.
 Інвестиційні банки готові 
долучити своїх експертів з 
аналітично-дослідницького 
напряму до міжнародної ек-
спертної робочої групи, ство-
рення якої планується вже 
найближчим часом. Ця робо-
ча група покликана верифіку-
вати мультиплікаційні ефек-
ти для економіки під залучен-
ня інвестицій у різні галузі.
 Перспективними напряма-
ми співпраці є побудова «ро-
зумних мереж», впроваджен-
ня промислових акумуляторів 
та інших балансуючих потуж-
ностей, видобуток газу за пе-
редовими технологіями бурін-
ня, а також зелена металургія 
з використанням заліза пря-
мого відновлення. Ці проєк-
ти, за планами Мінекономі-
ки, дозволять залучити міль-
ярди доларів інвестицій в еко-
номіку України.

Поради «східного Давосу»
 Збором коштів для нашої 
держави займалися й у поль-
ському місті Карпач на Між-
народному 31-му економічно-
му форумі, який має неофіцій-
ну назву «східноєвропейсь-
кий Давос». Першочергові 
питання — як країні висто-
яти у війні, відродити еконо-
міку, як доля України впли-
не на розвиток усього євро-
пейського співтовариства. 
Віцепрем’єр-міністр Поль-
щі Пйотр Глінський нагадав, 
що Європа повільно формує 
«план Маршалла» — немає 
рішення Єврокомісії щодо 
спеціального фонду підтрим-
ки України. 
 Представники українсько-
го бізнесу підкреслили важ-
ливість державних та інсти-
туційних інвестицій для Ук-
раїни, але нагадують: країна 
та її бізнес потребують пря-

мих іноземних інвестицій від 
бізнесу, більш глибокої інтег-
рації з ЄС, а повоєнна відбу-
дова — це шанс України вир-
ватись із сировинної економі-
ки та виробляти товари з ви-
сокою доданою вартістю.
 Але, крім «відбудови спо-
руд та інфраструктури», Ук-
раїна має турбуватися про 
людський капітал — створен-
ня можливостей для навчан-
ня та розвитку, подальшого 
застосування знань у сфері 
бізнесу, управління та нау-
кових розробок. Без цього фі-
нансова допомога та відбудо-
ва не дадуть користі для дов-
гострокового розвитку Украї-
ни після її перемоги.

 Як заявляють міжнародні 
експерти, Україна має пози-
тивні приклади та результа-
ти, якими може пишатись, 
але нині країна ризикує опи-
нитися в ситуації 90-х років 
— втратити науковий по-
тенціал і таланти через ма-
сову еміграцію. Гроші допо-
можуть Україні відбудувати 
споруди університетів, які 
не матимуть сенсу без тала-
новитих викладачів і студен-
тів, новенькі лікарні не при-
носитимуть користі людям 
без кваліфікованих медиків. 
Тому один із найсерйозніших 
викликів для України — по-
вернути молодь, викладачів і 
науковців. ■

Українська влада запевняє, що знає, як залучити у державу 
750 млрд доларів.
Фото з сайту kievvlast.com.ua.
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ЦИФРИ

 Ціни догори
 Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1% а у річному вимірі 
зросла до 23,8%. Таким чином, знецінення гривні, за даними Держстату, на спожи-
вчому ринку в серпні порівняно з липнем становила 1,1%, з початку року — 19,5%. 
При цьому базова інфляція у серпні порівняно з липнем становила 2,1%, з початку 
року — 15,1%.
 Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку в сер-
пні зросли на 0,7%. Найбільше — на 15,4% — подорожчали яйця.
 На 6,4-2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти 
з риби, м’ясо птиці, безалкогольні напої. Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 
0,3% — яловичина та соняшникова олія.

■

ПРОБЛЕМА

 Роботу до осені шукають
 У серпні ринок праці в Україні виріс на 20%, зокрема на заході країни він майже відно-
вився після початку повномасштабної війни — вакансій стає дедалі більше. Для порівнян-
ня: в липні місячний приріст становив 14%. 
 За результатами аналізу сайту з пошуку роботи work.ua, конкуренція серед шу-
качів спадає, а зарплати стабільні.
 Найбільше вакансій наразі у Київській (+27%), Львівській (+17%), Дніпропетровсь-
кій (+15%), Одеській (+26%) та Івано-Франківській (+24%) областях. Також активно 
зростають пропозиції роботи у Сумській (+28%), Житомирській (+28%) та Полтавській 
областях (+25%). При цьому у Львівській та Івано-Франківській областях кількість ва-
кансій сягнула 94% від показників до повномасштабного вторгнення — серпня 2021 
року. У центрі та на півдні України ринок праці відновився на третину.
 Найпопулярнішими вакансіями залишаються продавець-консультант, кухар, водій, 
менеджер з продажу та бухгалтер. Кількість відгуків на вакансію знизилася майже на 
18%, що сигналізує про зменшення конкуренції на місце. Найнижча конкуренція спос-
терігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській 
областях. 
 Медіана зарплат по Україні стабільно тримається на рівні 15 тис. грн, серпневі 
зарплати в регіонах не змінилися порівняно з липнем.
 У топ-5 найбільш високооплачуваних посад, не пов’язаних з ІТ-сферою, зар-
плати зафіксувалися на рівні липня чи незначно зросли: медіабаєр — 59 тис. 
500 грн (+3%); телеведучий — 40 тис. грн; водій-міжнародник — 37 тис. 500 грн 
(+7%); керівник відділу продажу — 35 тис. грн (+7%); висотник — 35 тис. грн.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Мільярд проти санкцій
 Російський олігарх Михайло Фрідман запропонував вкласти 1 мільярд доларів у 
Sense Bank, який входить до його компанії. Натомість за інвестиції в українську ус-
танову він хоче скасування санкцій, які запровадила проти нього Велика Британія.
 Як пишуть західні видання, представники американської влади зізналися, що 
пропозиція Фрідмана є однією з низки заяв, які власники та керівники компаній із 
підсанкційного списку «тихо» роблять урядам країн, що проводять кампанію завда-
вання економічної шкоди росії через її вторгнення до України. Сам бізнесмен за-
явив журналістам, що жодних подібних пропозицій  не робив. «Сполучене Королівс-
тво не виправдовує жодних ухилянь від санкцій», — запевнили в МЗС Великої 
Британії.
 Статки Михайла Фрідмана оцінюють у 15,5 мільярда доларів. Бізнесмен засну-
вав «Альфа Банк», одна з філій якого є в Україні. У серпні «Альфа Банк Україна» 
змінив свою назву на Sense Bank. Санкції проти Фрідмана були запроваджені Ве-
ликою Британією в березні після того, як рф вторглася до нашої країни. Також олі-
гарх перебуває у списках санкцій Євросоюзу, США та Канади. У червні голова НАЗК 
Олександр Новіков заявив в інтерв’ю ЗМІ, що Фрідман хоче прийняти громадянс-
тво України та перереєструвати основні активи. За його словами, росіянин проводив 
консультації з українською владою з цього питання.

■

ІНВЕСТИЦІЇ

Відсоток із 349
Для відновлення після війни нашій країні потрібні сотні мільярдів 
євро: у вигляді грантів, кредитів, інвестицій

■
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Анатолій КОВАЛЬЧУК, 
учасник боротьби за Незалежність України

Світ знає небагатьох поетів, чий вірш, 
покладений на музику, співгромадяни 
(сучасники й наступні покоління) завжди 
слухають стоячи, приклавши долоню пра-
виці до грудей. До числа авторів одного з 
таких текстів належить українець Павло 
Чубинський — автор вірша «Ще не вмер-
ла України ні слава, ні воля». Нині випов-
нюється 160 років від дня написання зна-
менитого твору.

Вірш Чубинського приписували Тарасу 
Шевченку
 За спогадами сучасників, сталося це 
так. Павло Чубинський, патріотично 
налаштований студент юридичного фа-
культету Київського університету, був 
організатором та учасником зустрічі 
молодих українців зі студентами з дале-
кої Сербії, що також навчалися в Києві. 
Важливою темою розмови стала майбут-
ня доля слов’янських народів, на той час 
бездержавних, поневолених чужинця-
ми. Гості-серби розповідали про визволь-
ну боротьбу рідного народу, про своїх на-
ціональних героїв. Уважно вислухавши 
в їхньому виконанні пісню про боротьбу 
за незалежність, мовчазний і зосередже-
ний Павло Чубинський вийшов з кімна-
ти. Десь через пів години повернувся з 
написаним віршем (хоча не вважав себе 
поетом). Прочитаний текст сподобався 
присутнім. Усі визнали його дуже вда-
лим та актуальним і заспівали на мотив 
щойно прослуханої сербської пісні. 
 Дослідники стверджують: на зміст 
вірша вплинули також слова польсь-
кої патріотичної пісні «Єще Польска нє 
зґінєла», яка згодом стала і нині є де-
ржавним гімном Республіки Польща. 
Звісно, ніхто й ніколи не брав під сумнів 
оригінальність твору Павла Чубинсько-
го — нащадка давнього козацького роду, 
переконаного патріота України.
 Перед тим, як розійтися, всі гості пе-
реписали для себе щойно почутий вірш, 
не зазначаючи прізвища автора. Текст 
блискавично поширився серед патріо-
тичної громадськості. Його декламува-
ли на багатьох культурно-просвітниць-
ких заходах. Дехто вважав вірш «Ще не 
вмерла України ні слава, ні воля» доти 
не відомим твором Тараса Шевченка.
 Швидке поширення вірша, що про-
буджував вільний козацький дух, закли-
кав українців до боротьби за політичну 
свободу, за відновлення національної де-
ржави і сприяв зростанню патріотичних 
настроїв серед студентства, насторожи-
ло окупаційну московську владу. Підня-
лася брутальна хвиля репресій проти на-
ціонально свідомої інтелігенції. Напри-
кінці жовтня поліційні нишпорки вста-
новили прізвище автора «небезпечного 
і шкідливого» вірша. За розпоряджен-
ням шефа жандармів молодий Павло Чу-
бинський зазнав кари: «за вредное вли-
яние на умы простолюдинов» був висла-
ний на далеку Північ, до Архангельської 
губернії, де мусив проживати під постій-
ним наглядом поліції.

Прийшла «пора встати, волю 
добувати»
 Нашвидкуруч написаний вірш здо-
був велику популярність завдяки висо-
кому патріотичному потенціалу. У тек-
сті кілька разів вжито слово «Україна» 
у значенні «наша Батьківщина», «рідна 
земля», «рідний край».  
 В оригінальному тексті вірша є сло-
во «вороги», потім замінене на «ворі-
женьки», яке за змістом пов’язане зі 
словосполученням «москалі погані», 
що поневолюють наш народ. У звернен-
ні до «вірних синів України» містять-
ся заклики «братися за діло», «за зброю 
взятись». Бо прийшла «пора встати, ... 
волю добувати»! Ці слова суголосні з ре-
волюційними Шевченковими заклика-
ми «кайдани порвати». Вплив поетич-
ної творчості Тараса Шевченка на Пав-
ла Чубинського відчувається в нагаду-
ванні українцям про наш козацький 
рід, про подвиги Наливайка, Трясила 
й Залізняка. Як і Шевченко, Чубинсь-
кий вважав, що люди з вільнолюбним 
козацькими духом мають просвітити, 
згуртувати українців й очолити всена-
родне антимосковське повстання. Адже 

визволення України — це «святеє діло» 
для всього нашого народу. 
 Важливими є слова вірша «Запануєм 
і ми, браття, у своїй сторонці». Вони виз-
начають головну мету організованого 
 збройного виступу українців проти мос-
ковитського поневолення Батьківщи-
ни — відродження її державної неза-
лежності. Українці, а не лукаві окупан-
ти-чужинці, мають стати справжніми 
господарями вільної Вітчизни! Ці сло-
ва Павла Чубинського були актуальни-
ми всі 160 років після написання вірша. 
Такими є вони і в наші дні, коли Зброй-
ні сили України за підтримки всього Ук-
раїнського народу ведуть оборонну вій-
ну проти знавіснілого кремлівського аг-
ресора.

Як вірш став гімном
 Уперше вірш Павла Чубинського 
був надрукований 1863 року в львівсь-
кому журналі «Мета». В Західній Ук-
раїні він став дуже популярним. Його 
часто декламували і виконували як пат-
ріотичну пісню, щоправда, на різні ме-
лодії. Знаний у Галичині композитор, 
священник Михайло Вербицький, яко-
му вірш дуже сподобався, написав му-
зику до нього. 10 березня 1865 року від-
булося перше прилюдне виконання піс-
ні. Сталося це на концерті, присвячено-
му Тарасові Шевченку.
 У деспотичній московії вірш «Ще не 
вмерла Україна» і ноти мелодії до ньо-
го вперше були опубліковані 1908 року. 
Як гімн відродженої України пісню ста-
ли часто виконувати в 1917-му, хоча, на 
відміну від прапора і герба, законодав-
чо вона не була затверджена державним 
символом УНР. 
 Під час урочистих подій у роки націо-
нально-визвольної революції виконува-
ли також інші патріотичні пісні. 22 січ-
ня 1919 року, в день проголошення Акта 
злуки УНР та ЗУНР, хор під орудою Ки-
рила Стеценка виконав пісню «Ще не 
вмерла Україна» на Софійському май-
дані Києва. У буремні часи боротьби за 
державність України з’явилися інші 
версії тексту пісні, але з обов’язковим 
збереженням першого куплету і при-
співу твору Павла Чубинського. 
 15 березня 1939 року пісня «Ще не 
вмерла Україна» була затверджена гім-
ном новоствореної Карпатської Украї-
ни. На жаль, ця невелика держава про-
існувала недовго. У подальші роки все 
більше українців визнавали пісню на-

шим національним, а згодом і держав-
ним Гімном. Із цією піснею ми боролися 
за волю України в 1980-ті роки, що пере-
дували проголошенню її Незалежності.
 Стаття 20 Конституції України вста-
новлює три Державні символи України: 
Державний Прапор України, Держав-
ний Герб України і Державний Гімн Ук-
раїни. І зазначає: Державний Гімн Украї-
ни — національний гімн на музику Ми-
хайла Вербицького зі словами, затвер-
дженими законом, що приймається не 
менш як двома третинами від конститу-
ційного складу Верховної Ради України. 
6 березня 2003 р. Законом України «Про 
Державний Гімн України» затверджено 
текст Державного Гімну України, в осно-
ву якого покладено пісню «Ще не вмерла 
Україна» на музику Михайла Вербиць-
кого зі словами першого куплету та при-

співу твору Павла Чубинського.
 У статті 1 цього закону зазначено: 
«Державним Гімном України є націо-
нальний гімн на музику Михайла Вер-
бицького зі словами першого куплету та 
приспіву Павла Чубинського в такій ре-
дакції:
 «Ще не вмерла України і слава, і 
воля,
 Ще нам, браття молодії, усміхнеться 
доля.
 Згинуть наші воріженьки, як роса на 
сонці.
 Запануєм і ми, браття, у своїй сторон-
ці.
 Приспів:
 Душу й тіло ми положим за нашу сво-
боду
 І покажем, що ми, браття, козацько-
го роду». ■

Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця року — 171 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

до кінця року — 216 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як го-
ловну нацiональну газету держави. Ре-
дакцiя «УМ» i надалi намагатиметься 
бути гiдною такої високої оцiнки i ва-
шої уваги. 
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг 
оформити передплату на 2022 рік чи 
не продовжив її на наступні місяці, це 
можна зробити найближчим часом — до 
18 вересня, і ви отримуватимете газету з 
жовтня. Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тра-
дицiйно звертаємося: якщо ви багато 
рокiв передплачуєте «Україну молоду» 
— порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

ДАТА 

«І покажем, що ми, браття, 
козацького роду...»
До 160-річчя написання тексту Державного Гімну України

■

Павло Чубинський.❙ Михайло Вербицький.❙
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Звернення до президента 
України Володимира Зеленського
 Шановний Володимире Олександро-
вичу!
 Звертаюся до Вас у зв’язку з тим, що в 
тяжкі дні боротьби України проти росій-
ської агресії, боротьби українського на-
роду за свою національну незалежність, 
за збереження своєї ідентичності ми ба-
чимо, окрім успіхів наших воїнів, ок-
рім відданості наших волонтерів справі 
звільнення України, окрім зусиль ук-
раїнського народу, і такі процеси, які 
значною мірою підважують результати 
того, що ціною свого життя роблять вої-
ни на фронті, волонтери на неокупова-
них територіях. 
 Ідеться про неоголошену, здавало-
ся б, тиху, але інтенсивну за своїми ре-
зультатами й послідовну в здійсненні 
нову русифікацію України. Цей процес 
руйнує основи української ідентичності, 
не тільки створюючи умови для «какая 
разніца», а й повертаючи той стан, який 
був в Україні до початку російської аг-
ресії.
 Про що йдеться?
 Ідеться про те, що ми не тільки роз-
глядаємо нові законопроєкти, які пос-
лаблюють наші чіткі позиції в оцінці не-
допустимості російського впливу в Ук-
раїні. Ми водночас на рівні державних 
службовців, на рівні відповідальних 
осіб даємо інструкції громадянам, під-
казуємо їм, як обійти закони України 
щодо обов’язкового навчання українсь-
кою мовою. І це роблять систематично, 
публічно. Чиновники Міносвіти підка-
зують, що саме в законах сформульова-
но в такий спосіб, щоб його окремі поло-

ження можна було обійти, закон не ви-
конувати, розсувати окремі щілинки в 
законі й по-новому утверджувати росій-
ську мову в освіті. 
 І це при тому, що в нас є анклави, де 
української мови майже немає або вона 
наявна лише у звітах чиновників. Але 
про яку українську освіту може йтися 
серед частини угорців на Закарпатті, 
серед частини румун на Чернівеччині 
й Одещині, серед болгар на півдні Ук-
раїни, де панує неукраїнськомовна ос-
віта, де переважає угорська, румунсь-
ка, російська мови? Цим ми готуємо ро-
бочі руки не для України, а одразу через 
національні гетто виштовхуємо молодь 
за межі України. Ми не формуємо при-
вабливий образ України для цієї молоді, 
Україна не є ментально рідною для них, 
вони не знають мови цього народу й опи-
няються на узбіччі українського соціу-
му. Виїжджаючи за кордон, ця молодь 
здебільшого до України більше не повер-
неться. І не треба думати, що станеться 
диво і ситуація зміниться сама собою.
 Таких чудес не буває!
 Хочу підкреслити, Володимире Олек-
сандровичу, що через систему освіти ми 
формуємо пріоритети національної сві-
домості, ідентичності. Це шлях, де ми 
можемо відновити історичну пам’ять 
українців, усіх громадян України. Неви-

падково на тимчасово захоплених тери-
торіях окупанти знищують насамперед 
українськомовну освіту! Окупант везе 
своїх учителів, які викладатимуть лише 
російською мовою, формуючи російсь-
коцентричний світогляд. Хіба це не сиг-
нал нам усім, щоб ми посилили відпові-
дальність наших освітян за україноцен-
тризм освіти, за формування українсь-
кої України, українського простору?!
 Не можу спокійно говорити про наш 
медіапростір. Зробивши важливі кроки 
щодо ніби упорядкування медіапросто-
ру, ми забули про упорядкування мов-
не. Сьогодні знову всіх вражає мовна 
«нарізка» в медіа — поєднання і «пере-
бивання» української мови російською. 
На рівні суспільної свідомості цим фор-
муємо мовну байдужість, руйнуємо ос-
нови володіння українською мовою, 
створюємо передумови посилення сур-
жику.
 Нам не байдуже, яку Україну ми 
будуємо. Ми цілеспрямовано формує-
мо сприйняття в суспільстві ситуації, 
що російська мова в Україні так само 
має право на існування, як і українська 
мова. Чому ми забуваємо, що це мова аг-
ресора, з якою він прийшов в Україну, 
мова, яку визначив Путін як важливу 
зброю? За доктриною Путіна: «де закін-
чується простір функціонування росій-
ської мови, там закінчується простір ін-
тересів росії і присутності росії». Чому 
ми маємо допомагати росії загарбати Ук-
раїну, формуючи передумову — російсь-
комовний простір?!
 То невже сьогодні, пройшовши че-
рез біль і кров, через колосальні людсь-
кі втрати, ще маємо говорити про непри-

пустимість російської мови в медіапро-
сторі України? 
 Неприпустимо, щоб працівники 
медіа не уміли сказати українською мо-
вою двох речень: сидить на інтерв’ю вій-
ськовик, генерал. Давніше всі казали: 
військовики не знають української мови. 
І сидить кореспондент, яка ставить за-
питання. Генерал говорить прекрасною 
добірною українською мовою, а в нього 
послідовно запитують лише російською. 
Де видано таке приниження національ-
ної гідності і які міністри культури це 
підтримують? Чи не є це якраз утілен-
ням ідеї, яка прозвучала від співробіт-
ників Вашого офісу, про «недостатність, 
низький рівень української культури»? 
Якщо ми цілеспрямовано публічно при-
нижуємо українську культуру, якщо 
ми послідовно звужуємо поле функціо-
нування української мови в медіа, то ми 
унеможливлюємо поширення й набуття 
сили і цією культурою, і цією мовою. Не 
варто забувати, що українська культура 
— це велика культура світового рівня, із 
глибокими в часі традиціями, пройнята 
ідеями вселюдського гуманізму.
 Володимире Олександровичу, Ваша 
політична сила сьогодні при владі. Тому 
особисто Ви несете відповідальність і за 
цю силу, і за її чин, дії. Ваша політич-
на сила у Верховній Раді становить біль-

шість. Тому мені видається, що моє звер-
нення до Вас є обґрунтованим як звер-
нення до генерального помислодавця: 
багато ідей ішло від Вас особисто і від 
Ваших провідних однопартійців. 
 Ви не просто президент і Верховний 
Головнокомандувач. Сьогодні Ви — сим-
вол України. Але якої України? Я хочу, 
щоб президент моєї держави Україна 
був символом УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇ-
НИ. Тільки тоді ми зможемо увійти в 
коло європейських країн, у коло сучас-
них цивілізованих держав зі своїм екс-
клюзивним національним обличчям. І 
ніхто не буде запитувати: ви з росії? Ні, 
ми — Україна. 
 Тому прошу Вас докласти всіх зу-
силь, аби зупинити цю повзучу русифі-
кацію, зупинити політичні ігри навко-
ло багатомовності в Україні та підтрим-
ки інших мов. За Конституцією ми мо-

жемо і зобов’язані підтримувати єдину 
державну українську мову. Тому розмо-
ви відповідальних працівників Мініс-
терства культури про підтримання ін-
ших мов, а не української, викликає по-
див.
 Звертаюся до Вас у надії, що Ви мене 
почуєте. Я готовий і до дискусії, і до 
роз’яснень, і до демонстрації на будь-
якому рівні величі нашої мови, нашої 
національної культури — основи ук-
раїнської ідентичності. Вірю, що ми 
зможемо зробити все для розпросторен-
ня і утвердження української мови й ук-
раїнської ідентичності як основи побу-
дови нової європейської УКРАЇНСЬКОЇ 
УКРАЇНИ!
 Бажаю Вам успіхів. 
 Слава Україні!
 Україна переможе!
 Разом ми все зробимо.■

Чиновники Міносвіти підказують, що саме в законах сформульовано 
в такий спосіб, щоб його окремі положення можна було обійти, 
закон не виконувати, розсувати окремі щілинки в законі й по-новому 
утверджувати російську мову в освіті.

Павло ГРИЦЕНКО,
директор Інституту української мови
Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор

МОВНЕ ПИТАННЯ

На захоплених територіях 
окупанти починають з мови
Реальна загроза нової русифікації України

■

Ати-бати, йдуть солдати,

Москалі та ще буряти,

Як монголи-азіати,

Україну звоювати.

А московські дипломати

Наловчилися брехати,

Мету хочуть приховати:

Ніби вони — «демократи» — 

Когось хочуть «визволяти».

А насправді, як пірати,

Хочуть нас пограбувати,

Нашу землю в нас забрати.

І за путінські  зарплати 

Йдуть рашисти убивати,

Міста й села руйнувати,

Школи та заводи, хати.

Та близький вже час розплати,

Будем рашу ми карати.

Штаб, комбати і солдати

Вже готові наступати,

Щоб рашистів геть прогнати.

Зброю  будуть постачати

Англія, ЄС і Штати.

Згинуть, згинуть супостати.

Хто не схоче помирати,

Буде до Москви тікати,

Аж горітимуть в них п’яти.

ПОЛІТПАРНАС

 Начувайся, путін!
 Ігор ДЕМ’ЯНЧУК,
 кандидат технічних наук
 Київ

■

Павло Гриценко.❙
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Анна ФРАНК

 Заходжу до актової зали у 
будівлі місцевої адміністрації. 
Сьогодні тут відбудеться подія 
рівня гоголівського «Ревізора» 
— до нас приїздить «депутат-
ка Народної Ради» «ДНР» Оле-
на Шишкіна. Готова відповісти 
на будь-які запитання стосовно 
мобілізованих мешканців «рес-
публіки». Що ж, ідемо спілку-
ватися.
 Авдиторія переважно жіно-
ча, але де-не-де помічаю сиві чо-
ловічі маківки. Це категорія чо-
ловіків віком за 55 років, які не 
бояться вийти на вулицю і пот-
рапити до чергового «стрілець-
кого батальйону». У місті тепер 
саме такий контингент: жінки, 
діти й діди.
 Зала простора, але місць 
зайнято небагато. Чутно шепіт, 
жінки похапцем роздивляють-
ся одна одну: 
 — У неї що, чоловік?
 — Ні, син.
 На стінах мляво висять тра-
урні прапори «республік», по-
заду трибуни — білий ведмідь-
людожер «Єдіной росії». Якась 
жінка говорить до подруги: 
«Зібрали нас тут всіх, чи не лу-
понуть часом ракетою?».
Але ракета прилітає не у дах, 
а заходить через двері — пані 
Шишкіна. Огрядна пані серед-
ніх років, має довге чорне во-
лосся, одягнена у піксельний 
камуфляж, довжелезні нігті 
кислотного кольору стиска-
ють смартфон. Хтось уже з нею 
знайомий — бачили на відео 
у місцевих інтернет-спільно-
тах. Там вона бесідує з матеря-
ми випускників-поліціянтів, 
яких забрали на фронт. Фраза-
візитівка: «Дєвачкі, ну вони ж 
у вас не в філармонії навчали-
ся». 
 За нею, немов перегодова-
на чіхуахуа, човгає ще одна 
об’ємна жінка, але вже білява 
й більш молода — виховують-
ся нові кадри «молодої респуб-
ліки». Зовсім пом’ятим та не-
веселим виглядає мер. Навіть 
камуфляж не робить його хоч 
трохи впевненим і презента-
бельним. Ніби у кожній жінці 
він бачить свою дружину, яка 
вранці відтягала його за чуба. 
Принаймні, так здається. За-
микає цю процесію жіночка, 
яка так і залишилася невідо-
мою, — чергова співробітни-
ця адміністрації. Уваги вар-
тий лише її костюм: білі жакет 
та спідниця рясно вриті яскра-
вими квітами та метеликами. 
Здається, що ці четверо йшли 
на різні заходи, а потрапили до 
нашої зали.
 Пані Шишкіна сьогодні зір-
ка, їй слово. Вона намагається 
жартувати, перевіряє мікро-
фон, заграє з публікою, але ніх-
то на ті загравання не відпові-
дає. Навіть ведмедю-людожеру 
дискомфортно від напруги.
Делегація всілася, сьорбнула 
водички, депутатка пропонує 
почати з невеличкої преамбу-
ли. Себто зараз буде така собі 
політінформація, а потім перей-
демо до конкретних питань, які 
непокоять народ.
 — Ми знаємо, що мобіліза-
ція пройшла, м’яко кажучи, 
специфічно, — Шишкіна одра-
зу викладає всі карти на стіл. 
— Так, дійсно, на фронт потра-
пили хлопці, які ще не досягли 
вісімнадцяти років, а також чо-
ловіки, яким більше п’ятдесяти 
п’яти. Що ж, помилки трапля-
ються. Авжеж, серед мобілізо-
ваних чимало інвалідів та лю-
дей з вадами здоров’я, а мобілі-
заційна кампанія проводили-
ся без медкомісії. Але в цьому 
немає провини військкоматів, 

ви повинні були завчасно нада-
вати довідки про стан здоров’я 
своїх родичів. Зараз довідки 
ніхто приймати не буде, воєн-
ний стан. Ми знаємо про те, що 
чоловіки не отримують належ-
ного харчування, ліків, осна-
щення. Працюємо над цим пи-
танням. Жодної військової під-
готовки серед мобілізованих 
дійсно не було, але вам не вар-
то скаржитися. За п’ять міся-
ців вони вже стали справжніми 
професіоналами!...
 — Якщо вижили, — лунає з 
останніх рядів.
 — Усім важко, — продов-
жує депутатка. — Але ми не 
могли стояти осторонь. Певно, 
ви маєте запитання, чому ж на 
території «республік» є мобілі-
зація, а на території росії — не-
має. Все це тому, що представ-
никами «республік» та рф був 
підписаний секретний доку-
мент, згідно з яким ми погоди-
лися взяти участь у «спецопе-
рації». Вам я цей документ по-
казати не можу, не просіть, він 
секретний. Оскільки рф — ве-
лика дер жава, їй вистачило кад-
рових професійних військових, 
аби вирішити питання «спецо-
перації». А от мешканцям «рес-
публік» важче, бо нас менше, і 
кожен має боронити свою зем-
лю від фашизму. Сподіваємося, 
що незабаром до «спецоперації» 
приєднаються інші країни. А 
поки що ми не можемо відкри-
ти двері укропам! — підсумо-
вує. Спілкується панянка так, 
ніби ледь стримується, аби не 
перейти на «феню». Складаєть-
ся враження, ніби кишені її ка-
муфляжу набиті смаженим на-
сінням.
 Жодної нової інформації 
присутні не почули, лише корот-
кий переказ методички російсь-
ких пропагандистів. Тому, коли 
депутатка пропонує поставити 
їй запитання, піднімається чи-
мало рук.
 Першою право говорити от-
римує немолода низенька жі-
ночка. Вона підіймає перед со-

бою роздруковані аркуші й го-
ворить:
 — Це «наказ» «голови рес-
публіки», яким студентам на-
дано відстрочку від мобілізації. 
Але лише тим, хто зміг просиді-
ти вдома до квітня. А що робити 
зі студентами, яких забрали ще 
у лютому? Коли ви повернете 
мого сина? Військкомат обіцяв 
три дні навчань, я вже п’ять мі-
сяців не бачила свою дитину, 
навіщо ви нас надурили?
 — Вас ніхто не дурив, — з 
кам’яним обличчям відповідає 
Шишкіна. — Наказ не розпов-
сюджується на тих, хто був мо-
білізований до його підписан-
ня. Студентів повернуть, коли 
звільнять усю територію Донба-
су. Але ми, на ваше прохання, 
будемо працювати, щоб повер-
нути їх раніше.
 Жінка з роздруківками хоче 
щось додати, але її перекрикує 
інша:
 — Чому дітям не дають від-
пусток? Моєму синові коман-
дир стріляв по ногах після про-
хання відпустити його додому!
 — Відпустка дається з доб-
ровільної згоди командира, 
— депутатка на все має гото-
ву відповідь. — Якщо якийсь 
із командирів порушує статут 
поведінки, звертайтеся до вій-
ськової прокуратури. 

 — Зверталися, — кричить 
хтось з іншого ряду. — Потім 
чоловік зателефонував, сказав, 
щоб мовчала, бо йому ще гірше 
зроблять.
 — Чим же ми тоді кращі за 
Україну?... — сама в себе запи-
тує жінка з роздруківками.
 — Мій лежить з пораненням 
другий місяць, а до нього хо-
дять з військкомату просто до 
палати, хочуть відправити на-
зад, — долучається хтось.
 — Наші діти на передовій, 
а російські командири в тилу, 
їх ніхто за п’ять місяців і не ба-
чив.
 — Сину сказали, що додому 
повернеться лише у пластико-
вому мішку!
 Пані Шишкіна залишає ос-
танні репліки без відповіді, за-
кликає всіх до тиші. Мовляв, 
вона хоче допомогти, а для цьо-
го потрібна злагоджена робо-
та, конструктивний діалог. 
Хто, як не вона, розуміє сму-
ток інших жінок, — сама від-
правила на війну чоловіка та 
дев’ятнадцятирічного сина.
 — Ну і дурна, — підбиває 
підсумок якась із жінок.
 Хтось знову тягне руку:
 — Я три місяці не маю 
зв’язку з чоловіком. Я не знаю, 
чи він живий. Чому немає мож-
ливості з ним зв’язатися?

 — Телефонний зв’язок ви-
користовувати небезпечно, — 
застерігає депутатка. — Укро-
пи перехоплюють сигнал. Ви ж 
не хочете зашкодити нашим за-
хисникам? Пишіть листи, а ми 
подумаємо, як їх передати. 
 Серед ґвалту проривається 
якийсь дід. Депутатка нарешті 
звертає на нього увагу, і він по-
важно промовляє:
 — Хочу запитати, чому на 
війну забрали чоловіків, які 
працювали на підприємствах, 
а алкоголіків та ледарів зали-
шили вдома? Маю сусіда, який 
цілий день пиячить на лавочці, 
а його ніхто не чіпав.
 — Диктуйте повне ім’я та 
адресу сусіда, розберемося, — 
обіцяє Шишкіна.
 У найкращих традиціях 
сталінських доносів дід диктує 
дані сусіда-алкоголіка.
 Серед вакханалії раптом чут-
но істеричний крик. Обертаю-
ся, бачу жінку в чорному, голо-
ва пов’язана чорною хусткою. 
Така некрасива від горя, вона 
чи то кричить, чи то плаче:
 — У труні я бачила вашу 
«спецоперацію»! В мене чоловік 
помер тиждень тому. За що? А 
сина навіть не відпустили похо-
вати батька, а тепер і він третій 
день слухавку не бере! За що?!
 — Дай жіночці водички, — 
Шишкіна дає команду своїй чи-
хуахуа. — «Спецоперація», яку 
ви у труні бачили, повинна за-
хистити нас від фашизму, — ін-
тонація така, ніби після кожно-
го слова ставить крапку. — Я 
вам співчуваю. Якщо ж ви на-
думали йти, залиште свій но-
мер, ми подумаємо, як вам до-
помогти.
 Але жінка в чорному в іс-
териці кидається до дверей, її 
плач підхоплює інша:
 — Поверніть наших дітей!
 Шишкіна вже помітно вто-
милася, на її заклики до тиші 
схвально підгавкує лише чи-
хуахуа. Мер намагається щось 
сказати, але його самотній ба-
ритон розчиняється серед жі-
ночого крику та плачу. Жінка з 
адміністрації у квітчастому кос-
тюмі пише й пише протокол, не-
впинно тицяє в авдиторію руч-
кою, перераховуючи присут-
ніх.
 — Маю їхати, роздавати гу-
манітарну допомогу на звільне-
них територіях, — раптом зга-
дує депутатка. — Кому потрібна 
допомога, залишайте свої теле-
фонні номери, обговоримо осо-
бисто.
 Жінки встають із місць. 
Хтось хутко йде у розпачі, хтось 
обговорює почуте з колежанка-
ми, хтось залишає свій номер. 
Їм ніхто не зателефонує. Сту-
дентів не повернуть. Ніхто не 
почує їхньої біди, не допоможе. 
Що вони відчувають? Муки ка-
яття за похід на референдум у 
2014 році? Картають себе, що 
відпустили сина чи чоловіка? 
Здогадуються, що їх викорис-
тали, ошукали?
 Вони йдуть, і тільки ведмідь-
людожер залишається у спекот-
ній від відчаю кімнаті. ■

Ваш паспорт — ваш вибір...❙

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ

Синів повернуть. 
У поліетиленових мішках
«ДНР» — територія, де залишилися лише жінки, діти й діди

■

Тотальна мобілізація.❙
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Гірка наука
Під дулом автомата: 
навчальний рік на 
окупованих територіях?
Вікторія НІКІШИЧЕВА

Вже понад 200 днів ми боремося з агресією 
рф, і перед нами постають усе нові й нові 
виклики: вступна кампанія, нова хвиля пан-
демії, опалювальний сезон і, звісно ж, но-
вий навчальний рік. 
І як же він почався в дітей, що вже понад пів 
року перебувають в окупації? 

Херсон 
 Саме в День знань окупанти відзначи-
лись тим, що захопили будівлю Херсонсь-
кого політехнічного коледжу та його ма-
теріально-технічну базу. Змінили всі за-
мки і заявили, що організують тут навчан-
ня вже 1 жовтня. Отак і живемо. 
 Звісно, що вступна кампанія у фізич-
ні філії вишів Херсона та області зазна-
ла нищівної поразки. Так, пропагандист-
ський канал «Таврія» показав сюжет, у 
якому щасливі «першокурсники» Хер-
сонського державного університету роз-
повідають, наскільки легко та чесно ста-
ло вступати в херсонські виші після того, 
як сюди прийшла росія. Причому жоден з 
цих «першокурсників» не є випускником 
українських шкіл цього року. Тобто наші 
вступники вирішили не пов’язувати своє 
життя з окупаційним режимом та вла-
дою. 

Маріуполь, Донецька область
 Тут ситуація для школярів та вступни-
ків не краща — діти навчаються на вулиці, 
адже розтрощені школи ніхто так і не від-
новив. Є велика проблема з канцелярією 
— у батьків зовсім немає грошей, аби її ку-
пити, до того ж у місті не працює жоден 
канцелярський магазин. 
 Цю проблему рашисти вирішують оригі-
нально — просять батьків приносити в шко-
ли стільчики для своїх дітей, а канцелярію 
«гуманітаркою» передають із російських 
шкіл. Звісно, що цього на всіх не вистачає, 
тому дітей намагаються тримати на так зва-
ному дистанційному навчанні. 
 Більшість батьків зрозуміла, що жод-
ного покращення ситуації не спостері-
гається, тому шукають спосіб покинути 
місто. 
 Зі свого боку окупанти почали викорис-
товувати всі можливі тактики — від підку-
пу до залякування людей та терору. 
 Освітяни живуть у страху та паніці. 

Генічеськ, Херсонська область
 Це місто поки що перебуває глибоко в 
російському тилу. Та й самих бойових дій 
тут не було, але окупаційний режим нічим 
не відрізняється від інших місць. 
 Як повідомила жителька Генічеська, 
окупанти активно тиснули на директорів 
шкіл, аби ті відправляли вчителів на «пе-
рекваліфікацію» до Криму. Звісно, що всі 
директори відмовились, як і вчителі, тому 
окупаційна влада швидко знайшла їм за-
міну серед колаборантів та привезених 
спеціалістів. 
 І навчальний рік почався під гімн росії 
та триколори. У школах не вивчається ні-
чого українського, хіба що те, яка Україна 
погана. Але більшість батьків так і не від-
правила своїх дітей до російських шкіл, 
тож вони почали навчатись онлайн в ук-
раїнських школах. Натомість окупанти 
пропонують місцевим гроші — 10 тис. руб-
лів за те, щоб ті віддали дитину до кацап-
ської школи. 
 Якщо ж не погоджуються — погрожу-
ють позбавити батьківських прав, адже, 
за словами москалів, дитина ніде не нав-
чається (українська школа, зрозуміло, в 
них не береться до уваги). 
 Тож і тут навчальний рік почався з те-
рору та погроз. Нічого нового у спілку-
ванні окупантів з мешканцями окупова-
них територій не з’явилося. Сподіваємося, 
риторика росіян мінятиметься пропорцій-
но до темпів наступу ЗСУ. ■

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 У вересні уряд України вперше 
опинився в приємній ситуації «не-
залежності» від Національного бан-
ку, до якого не потрібно звертатись 
із проханням про гроші. За дани-
ми Міністерства фінансів, у серп-
ні до загального фонду державно-
го бюджету надійшло 204,6 млрд 
грн. Це найбільше надходження з 
початку широкомасштабного втор-
гнення росіян на нашу територію. 
Загалом сукупні серпневі грошові 
надходження значно перевищили 
сукупні видатки: 305,6 млрд грн 
проти 256,6 млрд грн,  підрахував 
заступник голови фінансового ко-
мітету Верховної Ради Ярослав Же-

лезняк (фракція «Голос»). Часткове 
розблокування портів Великої Оде-
си дало змогу збільшити експорт на 
25%, тож серпень став найкращим 
місяцем для держбюджету з почат-
ку повномасштабної війни. 
 Вирішальну роль усе ж відіграли 
гранти донорів. В останньому літ-
ньому місяці наша країна отрима-
ла рекордну місячну суму іноземної 
допомоги — $4,6 млрд. Це дало змо-
гу не тільки поповнити на 3 млрд 
міжнародні резерви НБУ до обсягів 
травня (25,4 млрд доларів), а й ско-
ротити потреби уряду в емісійно-
му фінансуванні з боку Нацбанку зі 
105 млрд грн у червні до 30 млрд у 
серпні. 
 Олександр Паращий, аналітик 

Сoncord Capital, пише: «Почина-
ючи з квітня, грантова підтримка 
бюджету стабільно зростала, чим 
ми повинні завдячувати ефектив-
ному опору ЗСУ, який збільшував 
віру наших західних партнерів у 
майбутнє України, а також тримі-
льярдному подарунку від США на 
День Незалежності». Але, на жаль, 
своїх доходів Україні не вистачає 
навіть на покриття видатків на 
оборону — через збитки, спричи-
нені війною, в НБУ очікують, що 
загалом за рік падіння ВВП скла-
де 33%. При цьому щомісячні пот-
реби фінансування бюджету ук-
раїнські політики та урядовці оці-
нюють у $5 млрд. На жаль, свято 
Незалежності у нас буває лише раз 
на рік. Треба якось натякнути на-
шим партнерам й на Покрову. Ек-
сперти з оптимізмом дивляться на 
осінь: нещодавно Рада ЄС схвалила 
пропозицію Європейської Комісії 
виділити Україні другий транш 
макрофінансової допомоги в роз-
мірі 5 млрд євро із загальної суми 
8 млрд євро, які планувалося на-
дати до кінця року. Прорвались на 
Харківщині? Прорвемося й на еко-
номічному фронті! ■

ФІНАНСИ

Гроші перемоги
Грантову підтримку бюджету України «стимулюють» 
ефективні дії ЗСУ

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Черкаській дитячій 
школі мистецтв №2 при-
своїли ім’я відомого ком-
позитора Валентина Тала-
ха. Він із 1967-го працю-
вав завідувачем музичною 
частиною та диригентом 
Черкаського обласного 
музично-драматичного 
театру імені Тараса Шев-
ченка і написав музику 
до славня міста, який по-
чинається словами: «Від 
прадіда черкасці коза-
ки, душею мудрі і серця 
відкриті». 
 Як розповіли «УМ» у 
Черкаській міській раді, 
за таке рішення, після гро-
мадського обговорення, на 
сесії проголосували міські 
депутати.
 Тож потім у школі 
мистецтв, створеній на 
базі дитячої музичної 
школи №5, яка веде свою 
історію ще з 1980 року, ор-
ганізували й провели му-
зичний вечір «Нове ім’я 
— нова сторінка!». 
 «Його гостями ста-
ли дружина талановито-
го композитора, заслуже-
на артистка України Люд-
мила Талах та їхній син 
— Костянтин, який про-
довжує справу свого бать-
ка й займається музикою», 
— наголошують у міській 
раді Черкас.

  І додають: Валентин 
Талах народився в селі 
Стовпинка Олевського 
району Житомирської об-
ласті 5 квітня 1937 року, 
довгі роки працював у 
Черкасах. Його в місті 
над Дніпром пам’ятають 
харизматичним та гли-
боким. Він був тим, хто 
своєю творчістю збагачу-
вав культуру Черкас. За-
вжди прагнув, щоб ор-
кестр театру ставав пов-
ноцінною дійовою особою 
кожної вистави. За час 
його діяльності в репер-
туарі театру з’явилися 
складні музичні спек-
таклі, а згодом опере-
ти — «Маріца» Кальма-
на, «Циганський барон» 
Штрауса.
  «Мій чоловік — теат-
ральна людина, він дуже 
багато писав музики й 
працював з оркестром. 
Його любили музиканти, 
вони приходили слухати 
його музику й завжди дя-
кували. Для них він був 
взірцем музичного керів-

ника», — зазначає дружи-
на композитора пані Люд-
мила, яка щиро дякує жи-
телям Черкас за пам’ять 
та вшанування творчості 
її чоловіка і бажає учням 
школи мистецтв наснаги у 
творчості та перших місць 
у музичних конкурсах.
 «Вітаю культурну 
спільноту нашого міста з 
цією визначною подією, а 
школу мистецтв — із но-
вою сторінкою в історії. 

Валентин Талах — гідний 
приклад для юних вихо-
ванців цього закладу, які 
вчаться тут музики, вока-
лу, образотворчого, теат-
рального й хореографіч-
ного мистецтва», — під-
сумовує міський голова 
Черкас Анатолій Бонда-
ренко, який теж брав 
участь у музичному ве-
чорі на честь присвоєння 
школі імені талановитого 
композитора. ■

Побажання вихованцям Черкаської дитячої школи мистецтв 
№2 від пані Людмили, дружини композитора Валентина Талаха.
Фото пресслужби Черкаської міської ради.

❙
❙
❙

ШАНА

Увічнили автора славня
Школі мистецтв присвоїли ім’я відомого композитора 
Валентина Талаха

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах більш ніж тисяча 
дітей збираються у гори Карпат на 
відпочинок. Про це «УМ» повідоми-
ли в департаменті соціальної полі-
тики Черкаської міської ради.
 «Загалом 1 тис. 50 дітей із на-
шого міста із числа пільгових ка-
тегорій уперше поїдуть за кошти 
міського бюджету на оздоровлення 
в Карпати. Упродовж вересня-груд-
ня діти відпочиватимуть у дитячому 
закладі оздоровлення та відпочинку 
на Івано-Франківщині», — розпові-
дають у департаменті соцполітики, 

який і займається організацією ди-
тячого відпочинку в українських 
горах.
 За словами директора департамен-
ту соціальної політики Євгена Дан-
ченка, у таборі оздоровлюватимуться 
діти, котрі потребують особливої со-
ціальної уваги та підтримки.
 «Заклад розташований у мальов-
ничій частині українських Карпат, 
на узбережжі річки Прут. Сприят-
ливий мікроклімат, екологічно чис-
ті ліси,  гірське повітря і пейзажі 
— усе в комплексі дає можливість 
відпочити, покращити здоров’я та 
зміцнити імунітет наших дітей», — 

говорить пан Євген. І додає, що за-
галом планується 7 змін, по 14 днів 
кожна. Перша зміна дітей із Чер-
кас розпочалася з 9 вересня, остан-
ня має повернутися з відпочинку 
22 грудня.
  Як наголошують у департамен-
ті соцполітики Черкаської міської 
ради, на відпочинок у гори Івано-
Франківщини поїдуть діти-сироти, 
діти з багатодітних та малозабезпе-
чених родин або позбавлені бать-
ківського піклування, діти учасни-
ків АТО і загиблих героїв, талано-
виті та обдаровані діти, діти-пере-
селенці. ■

ВІДПОЧИНОК

У чарівний край Черемоша й Прута
Понад тисяча черкаських дітей збираються у гори Карпат

■
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Війни революцій
 З плином часу саме Бранден-
бург-Пруссія — ядро майбут ньої 
великої держави у Центральній 
Європі, — зі своїми правителя-
ми, спочатку з Великим Елек-
тором Фрідріхом Вільгельмом, а 
потім з його онуком — королем 
Фрідріхом Вільгельмом І, про-
вели глибоку реогранізацію ні-
мецького війська, досягши на 
цьому шляху небувалих успіхів. 
«Дворяни, майже всі без винят-
ку, були офіцерами, — підсумо-
вує автор книги. — Фактично 
всі військовозобов’язані, при-
наймні один син з кожної дво-
рянської сім’ї, мав навчатися у 
кадетському корпусі, звідки по-
ходила більшість армійських 
командирів». Саме з цього се-
редовища вийшли видатні воє-
начальники німецької армії на 
межі XVII-XVIII століть, опора 
монархії Гогенцоллернів — фон 
Алвенслебени, фон Трескови, 
фон Фолкенстайни, фон Гнейзе-
нау, фон Мантойфелі, фон Клейс-
ти, — які стали на чолі потужної 
військової машини, що нарахо-
вувала 80 тисяч осіб і за чисель-
ністю посідала четверте місце у 
Європі. Це про них з особливою 
повагою висловився у багато-
томній праці «Історія воєнного 
мистецтва в рамках політичної 
історії» відомий німецький до-
слідник Ганс Дельбрук, заявив-
ши: «Історія розвитку армії… є 
водночас історією Прусської де-
ржави». Їм протистояла значна 
плеяда таких же видатних пол-
ководців у Франції, Італії й Анг-
лії — Турень, Люксембург, Мон-
текукколі і, зичайно, генераліси-
мус Євген Савойський і генерал 
Джон Черчилль граф Мальборо.
 Як тільки влада королівських 
династій захиталась у Європі, 
зокрема у Франції, там відбулась 
революція, спровокована потуж-
ними силами, які ввели в оману 
народ, маніпулюючи такими абс-
трактними ідеями, як Свобода, 
Рівність, Братерство, на протива-
гу Нація, Закон, Король. У насе-
лення з’явилась ілюзія, як ствер-
джує Говард, що держава може 
бути втіленням абсолютного Доб-
ра і заради цієї примарної в усіх 
відношеннях мети варто платити 
яку завгодно ціну і йти на будь-
які жертви. Цілий розділ «Війни 
революції» автор присвятив тек-
тонічним зрушенням, що відбу-
лись наприкінці XVIII століття, 
коли у Франції припинила своє 
існування абсолютна монархія. 
Закономірно, що англійського 
воєнного історика у своїй праці 
менше цікавить внесок у Велику 
Французьку революцію таких лі-
дерів, як Робесп’єр, Дантон, Ма-
рат і Луї Сен-Жуст, скільки її 
наслідки — появі революційної 
армії. Всю свою увагу він кон-
центрує на зовсім іншій фігурі 
— Наполеоні Бонапарті, котрого 
заслужено вважають творцем од-

нієї з найбільших імперій світу, 
геніальним полководцем, який 
уславився перемогами на чолі 
французької армії над військами 
Італії, Австрії, Пруссії, Польщі, 
Росії, завоювавши більшу час-
тину Західної і Центральної Єв-
ропи. І тільки зарозумілість і са-
мовпевненість не дали йому за-
кріпити успіх, що призвело до 
фатальних поразок і позбавлен-
ня омріяної влади.
 Говард не приховує свого за-
хоплення військовою майстер-
ністю, виявлену Наполеоном у 
битвах під Маренго, Аустерлі-
цом, Єною і Ваграмом, що від-
булись із 1800 по 1809 роки. Бо-
напарт, навчаючись військово-
го мистецтва, дуже добре засвоїв 
уроки, викладені братами — Жа-
ном і Жозефом де Тейлем, які 
розробили нову методику веден-
ня вогню артилерією, концен-
труючи вогонь по ворожих ла-
штунках, а саме по місцях май-
бутніх проривів. В іншого війсь-
кового теоретика, шевальє Жана 
Шарля де Фолара, Наполеон за-
позичив побудову в межах теат-
ру воєнних дій атакуючі шерен-
ги у вигляді колон, вишикува-
них з метою завдати ворогу мак-
симально сильного удару. Ще 
однією заслугою імператора, як 
вважає автор, було глибоке пере-
творення армії, що відбулось на-
передодні великих битв. За яки-
хось чотири роки він спромігся 
провести децентралізацію, яка 
передбачала підпорядкування 
всіх підрозділів збройних сил 
французької республіки єдино-

му верховному командуванню. 
 «Армія розбивалась на ар-
мійські корпуси, кожен з яких 
складався з двох-трьох дивізій 
чисельністю до 8 тисяч осіб, пі-
хотних та кавалерійських, — 
зі знанням справи інформує ав-
тор. — Кожна дивізія складала-
ся з двох бригад: кожна брига-
да — з двох полків, а полк — з 
двох батальйонів». Цей струк-
турний поділ, що передбачав з 
максимальною ефективністю 
використати військо у польо вих 
умовах, не врятував Наполеона, 
коли доля його звела з воєначаль-
никами, котрі, як і він, демонс-
трували феноменальні здібності 
— з маршалом Блюхером і герцо-
гом Веллінгтоном. 
 Спочатку він зазнав поразки 
від німця під Лейпцигом у 1813 
році, а потім ще й від англій-
ця під Ватерлоо у 1815 році, що 
у підсумку знаменувало кінець 
епохи Наполеона Бонапарта. І це 
відбулось у той час, коли воюю-

чі сторони широко почали засто-
совувати повітряні кулі для спос-
тереження за супротивником, а 
також семафорний телеграф, що 
поліпшив керування великими 
масами людей і дозволяв опера-
тивно перекидати важке і лег-
ке озброєння на великі відстані, 
особливо в ті місця на фронті, де 
виникала загрозлива ситуація.

Роль командирів-інтелектуалів 
у війнах
 Наступний розділ «Війни на-
цій» Говард починає з того, що 
війни, спровоковані активністю 
Наполеона, лишили, фігурально 
висловлюючись, глибокий слід 
на тілі Європи, потребували ос-
мислення й висновків правлячої 
еліти європейських країн. І пер-
ше, що вона для себе усвідомила, 
так це потребу в командирах-ін-

телектуалах, здатних приймати 
правильні рішення на полі бит-
ви, від яких залежало життя де-
сятків, якщо не сотень тисяч сол-
датів. Держави, які ворогували з 
наполеонівською Францією, піс-
ля її упокорення заходилися роз-
будовувати у себе військові нав-
чальні заклади, гарячково го-
туючи командний склад для ар-
мій. Професійну освіту офіцери 
почали отримувати в Британсь-
кому королівському військовому 
коледжі, французькому Сен Сірі, 
Прусській військовій академії у 
Берліні, російській Імперській 
військовій академії. 
 Основу навчальної літерату-
ри, що забезпечувала освітній 
процес у цих закладах, склали 
дослідження авторів, які самі 
безпосередньо брали участь у 
військових кампаніях, зокрема, 
прусський генерал фон Віллізен, 
який поділився власним воєн-
ним досвідом на сторінках праці 
«Теорія великої війни», англій-

ця Едварда Брюса Хемлі («Воєн-
ні операції на війні»), швейцар-
ця Антуана де Жоміні («Точність 
військового мистецтва»), Карла 
фон Клаузевіца («З війни»). До 
речі, Майкл Говард, праця яко-
го нами детально розглядаєть-
ся, теж брав участь у Другій сві-
товій війні у ранзі військово-
го, який на власні очі бачив усі 
жахи і трагедії цього людсько-
го стовпотворіння. Якщо звести 
все написане про наполеонівські 
війни згадуваними експертами 
до спільного знаменника, то все, 
як зазначає автор, укладалося в 
просту схему, що поєднувала ма-
невр, напади на ворожі фланги та 
лінії комунікацій, добиваючись 
при цьому переваги на вирішаль-
ному напрямку.
 Промайнуло лише понад со-
рок років від розгромної пораз-
ки Наполеона у вже названій 
битві при Ватерлоо, як Франція 
знову напала на Австрійську ім-
перію. Ця війна засвідчила, що 
з’явились принципово нові фак-
тори, які раніше не брало до ува-
ги вище військове командуван-
ня ворогуючих сторін. Перш за 
все це використання залізниці 
для переміщення великої кіль-
кості військ. Більш тісний кон-
такт між фронтом і тилом вста-
новлювався завдяки застосу-
ванню у польових умовах елек-
тричного телеграфу. Почала 
відігравати важливу роль війсь-
кова повинність у тій же Пруссії, 
де послідовник Клаузевіца — на-
чальник Прусського генерально-
го штабу Хельмут фон Мольтке, 
крім регулярної армії, приді-
ляв увагу і її резерву — Ландве-
ру, сформованого за рахунок як 
військовозобов’язаних, так і ве-
теранів, звільнених у запас. Ра-
дикальних змін зазнала і вогне-
пальна зброя. Кремнієвий замок 
у запальному механізмі руш-
ниці замінили на більш прак-
тичний ударний капсуль. Так 
само радикально оновилась й 
артилерія, коли німці почали 
виплавляти сталеві гармати, які 
заряджались із казенної части-
ни, розробленої на сталеливар-
них фабриках Фрідріха Круппа. 

Широко почала застосовувати-
ся більш потужна вибухівка — 
ліддіт, кордіт, меленіт. Справж-
ню сенсацію сотворив у 1883 році 
винайдений британським збро-
ярем, родоначальником автома-
тичної зброї Гайремом Стівенсом 
Максимом станковий кулемет, 
скорострільність якого просто 
вражала і сприймалась багатьма 
пекельною зброєю.
 Що можна було протиставити 
усій цій оновленій і винайденій 
машинерії, яка в умілих руках 
дуже легко ставала ефектив-
ним інструментом для масового 
вбивства людей? Говард у своїй 
історичній розвідці наводить 
афоризм Наполеона, що навіть 
через віки сприймається проро-
чо: на війні моральний дух утри-
чі важливіший за фізичний стан. 
Додамо: і військове оснащення. 
Власне, всі ми є свідками реаль-
ного підтвердження сказаного 
геніальним полководцем, що, не-
зважаючи на тисячі танків і бро-
неавтомобілів, сотні літаків і ар-
тилерійських систем, крейсерів 
і суден-ракетоносців, українсь-
ка армія сьогодні трощить росій-
ських окупантів на сході і півдні 
країни завдяки справжньому 
патріотизму, високим мораль-
ним якостям, винятковій майс-
терності та кмітливості.
 У передостанньому роз-
ділі книги «Війна технологій» 
Майкл Говард зачіпає надзви-
чайно болючий аспект будь-якої 
війни, якого ніколи не уникну-
ти. Йдеться про жертв збройного 
конфлікту — вбитих, поранених 
і скалічених, — сумний ужинок, 
що завжди збирає невситимий 
молох, випещений людиною. Зі 
статистики, вміщеної автором у 
розвідці, читач дізнається, що 
наприкінці ХІХ століття смерт-
ність від різних хвороб у армії пе-
ревершувала смертність від бойо-
вих дій супротивника приблизно 
в п’ять разів. 
 Ця ситуація змінилась до-
корінно на початку ХХ століття 
під дією кількох факторів. По-
перше, розвиток медицини спри-
яв лікуванню безнадійно хворих 
чи поранених, по-друге, зміни-

ІСТОРІЯ

Військові конфлікти чи прокляття 
людської цивілізації-2 
Аналізує події відомий англійський історик Майкл Говард

■

Англійський історик Майкл Говард.❙

Тарас ГОЛОВКО

Продовження публікації наступних розділів книги «Війна в євро-
пейській історії» відомого англійського історика Майкла Говарда,  
перша частина якої вийшла друком в «Україні молодій» 7 вересня 
цього року. Автор оглядає війни, що велись на європейському кон-
тиненті у XVIII, ХІХ і ХХ століттях, знаменуючи прихід нової доби 
після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі.

Як вчить історія європейських війн, провидіння 
безжально карає тих, хто перший розпочинає 
військову агресію. Так було, так є і так буде.
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лось ставлення до цивільного населення і полоне-
них у зв’язку з намаганням протиборчих сил вести 
війни більш гуманно, уникаючи позамежної жорс-
токості. Деякою мірою цьому сприяло заснування 
у 1859 році Міжнародної Спілки Червоного Хреста, 
проведення низки міжнародних конференцій у Же-
неві на межі століть, на яких обговорювались при-
нципи поводження з городянами і селянами окупо-
ваних міст і сіл, що опинились у зоні бойових дій, 
а також із пораненими і військовополоненими, які 
потребували належного обходження в тих же табо-
рах для інтернованих.

Війни професіоналів
 Далі у своїй розповіді автор порушує не менш 
важливе питання  соціально-політичних настроїв у 
Європі, що передували початку Великої війни і на-
були зовсім іншого змісту одразу після її закінчен-
ня. Вражає гранично точна, висловлена автором, 
оцінка ідеологій, покликаних до життя винятково 
суспільним запитом: «Пропагувалися переваги за-
гарбання та підкорення замість свободи; панування 
та покори — замість рівності; расових переваг — за-
мість братерства». Так зароджувались ідеології фа-
шизму (похідний нацизм) і комунізму, на противагу 
буржуазному лібералізму, домінуючому на той час у 
більшості європейських країн. І якщо у Німеччині, 
враженій Листопадовою революцією 1918 року і по-
разкою у І Світовій війні, виникли передумови для 
приходу до влади націонал-соціалістів, що з часом 
зруйнувало баланс сил, установлених у Європі піс-
ля війни, то у Росії більшовики здійснили держав-
ний переворот, проголосивши курс на безперервне 
ведення війни проти буржуазного світу. І рано чи піз-
но ця гримуча суміш — комуністи/нацисти — мала 
вибухнути, тим більше, що правлячі кола європей-
ських країн вбачали більше зло у червоних із зіркою, 
аніж у коричневих зі свастикою, тим самим торува-
ли шлях Європи до ще більшої катастрофи.
 Якщо в Першій світовій війні, як стверджує ав-
тор, намітились тенденції до суттєвого переозброєн-
ня європейських армій, а відтак зміни тактики і 
стратегії у військовому протистояння, то у Другій 
світовій війні це набуло колосальних масштабів і ви-
користання гігантських ресурсів, спрямованих на 
забезпечення і постійне переоснащення збройних 
сил, що тепер оперували на суші, у воді і в повітрі.
 Треба віддати належне автору, його вмінню по-
мічати суттєві деталі, що впливали на перебіг подій, 
пов’язаних із підготовкою, веденням і завершен-
ням війни. Говард вважає, що ціла каста технічних 
майстрів-експертів своїми винаходами в озброєнні, 
що пропорційно впливало на кількість жертв на полі 
бою, неухильно наближала перемогу антигітлерівсь-
кої коаліції над Третім Рейхом. Такі винаходи, як 
швидкісні танки, підводні човни, бомбардувальники 
і винищувачі, авіаносці, артилерійські системи за-
лпового вогню, автоматична стрілецька зброя, гли-
бинні бомби, радари, шифрувальні машини, оптич-
ні прилади та чимало іншого смертоносного начиння 
у підсумку створили перевагу колишньому Радянсь-
кому Союзу, Великобританії, США, Франції у вій-
ні з нацистською Німеччиною. Хоча остання, треба 
визнати, була дуже близькою до перемоги. Прора-
хунки, допущені нацистами на чолі з Гітлером уп-
родовж війни, Говард також називає у книжці. Це 
і затягування із застосуванням реактивної авіації, 
і недооцінка ракетних технологій, і хибне обрання 
напрямку ядерних досліджень і т. ін., — унеможли-
вило змінити хід війни, не кажучи про збереження 
мільйонів життів людей, які потрапили в горнило 
війни.

Ядерна війна під знаком запитання
 Фінальний розділ книги «Війна в європейській 
історії», що має назву «Ядерна доба», немов ілюструє 
поступ людської цивілізації, що раптом наштовхну-
лась на залізобетонну, непрохідну стіну. Винайден-
ня ядерної, а згодом термоядерної зброї змусило ба-
гатьох військових спеціалістів сприймати війни, що 
велись упродовж останніх п’яти століть, як якусь ар-
хаїку, про яку навіть соромно згадувати. Більше тур-
бувало інше: як далі співіснувати зі зброєю, застосу-
вання якої неодмінно призведе до загибелі людської 
цивілізації, або як забезпечити міжнародний поря-
док, коли випадковий запуск міжконтинентальної 
ракети, начиненої ядерним зарядом, може спрово-
кувати глобальну катастрофу на планеті Земля? 
 Майкл Говард у запропонованому розділі не мо-
делює подібні ситуації. На думку автора, все, на що 
спромоглися країни-господарі ядерного озброєння, 
так це на вироблення політики залякування одне од-
ного тими незворотними наслідками, що неодмін-
но постануть у разі реалізації апокаліптичного сце-
нарію. Переможців у ядерній війні не буде — крап-
ка. Як показали останні події цього року, це чудово 
розуміють у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Бер-
ліні. З цього переліку, як завжди, випадає росія — 
правонаступниця колишнього Радянського Союзу, 
на чолі якої й досі стоїть не зовсім адекватний прави-
тель. Але, як вчить історія європейських війн, про-
видіння безжально карає тих, хто перший розпочи-
нає військову агресію. Так було, так є і так буде. ■.

Валентина САМЧЕНКО

 На понад пів року по-
чаток повномасштабної 
війни відсунув написан-
ня рецензії на двотомник 
«Олександр Довженко. До-
кументи і матеріали спец-
служб», упорядкований 
кінознавцем Романом Рос-
ляком і виданий у 2021-
му. Бо було недоречним у 
період найбільших загроз, 
коли загарбницькі російсь-
кі війська марно, утім з не-
самовитою жорстокістю на 
підступах намагалися за-
хопити Київ, — писати про 
кіномитця, який тривалий 
час прожив у москві і має 
радянські найвищі нагоро-
ди. Однак вагоміше у пос-
таті кінорежисера світового 
рівня Олександра Довжен-
ка — його визнаний світом 
талант і любов до України. 
 Названа збірка архів-
них документів і матеріалів 
доводить, як наполегливо 
радянська влада (у випад-
ку з талантом найвищого 
ґатунку Олександром Дов-
женком — особисто Cталін) 
докладала зусиль, аби схи-
лити на свій бік геніальних 
українських митців. Бо ж 
СРСР був перелицьованою 
російською імперією; в обох 
державних утвореннях го-
ловувала москва і в різний 
спосіб, але цілеспрямова-
но винищували українську 
ідентичність. 
 І не варто докоряти всім 
без винятку, що не висту-
пали різко проти радянсь-
кої влади. Помірковане 
балансування людей з ук-
раїнським стрижнем, поп-
ри все, потрібне було хоча 
б для того, щоби знати нам 
через десятиліття, як твор-
чих людей перетворювали 
на жертв тоталітарної сис-
теми в срср, частиною яко-
го примусово зробили й 
Україну, проливши багато 
крові її захисників, замо-
ривши людей голодом, від-
правивши у подібні умова-
ми до концтаборів в’язниці 
за «націоналізм».
  У творця всесвітньо ві-
домих фільмів «Звениго-
ра», «Арсенал», «Земля», 
ще й колишнього петлюрів-
ця, який кілька років пра-
цював за кордоном, жод-
ного шансу уникнути ува-
ги з боку «компетентних» 
органів не було, перекона-
ний Роман Росляк, кан-
дидат мистецтвознавс-
тва, проректор з наукової 
роботи Київського націо-
нального університету те-
атру, кіно і телебачення 
імені Івана Карпенка-Ка-
рого. Ця впевненість ґрун-
тується на тому, що в Галу-
зевому державному архіві 
СБУ зберігається аж чоти-
ри томи справи-формуляра 
Олександра Довженка. Так 
до 1954 року називали спра-
ви оперативного обліку, що 
відкривалися на людину, 
коли в органів з’являлися 
підозри щодо її активної 
антирадянської діяльності. 
Коли компрометуючих ма-
теріалів назбирувалося ба-

гато — «шили» криміналь-
ну справу. ДПУ УСРР уже 
активно цікавилося Олек-
сандром Довженком, почи-
наючи з кінця 1920-х. 
 Згущення невдоволен-
ня і підозр відбулося після 
нищівної критики фільму 
«Іван» (1932) — бо будів-
ництво Дніпрогесу не виг-
лядає у першій звуковій 
стрічці народженого Ук-
раїною митця винятково 
як благо цивілізації і пе-
реможна хода комунізму 
чи соціалізму. Щоб уник-
нути ймовірного арешту, 
Довженко змушений був 
з України їхати у моск-
ву, де спочатку офіційно 
з’являється вказівка про 
відкриття облікової спра-
ви на митця. Датою появи 
справи-формуляра стане 
21 листопада 1937 року, бо 
кіномитець, за визначен-
ням співробітника УБД 
НКВС УРСР, є «учасни-
ком контрреволюційного 
українського націоналіс-
тичного підпілля». 
  Це все після того, як у 
1935-му Олександр Дов-
женко завершив зйом-
ки фільму «Аероград» про 
протистояння більшови-
ків-мисливців далекого 
сходу СРСР місцевим кур-
кулям і невдовзі повернув-
ся в Україну, де за особис-
тою вказівкою Сталіна роз-
почав роботу над фільмом 
«Щорс», тепер уже всім 
зрозуміло, радянською 
агіткою. 
  Ці події кількох років 
свідчать лише про те, що 
козацького роду Олек-
сандр Довженко — це ми-
тець постійно підкреслю-
вав — не став бездумним 
прислужником радянсь-
кої влади. Хитрий і під-
ступний Сталін йому не 
довіряв. Утім непереверше-
ний кінорежисер криваво-
му вождю, який намагав-
ся на себе надягати личину 
добродія, потрібен був жи-
вий. Бо тиран у керівному 
кріслі «тюрми народів» ро-
зумів, що посередництвом 
якісного кіноматографа 
може впливати, і впливав, 
на мільйони людей.
 Унеможливилося оста-

точно повернення Довжен-
ка в Україну після розгро-
му кіноповісті «Україна в 
огні», уривки з якої росій-
ською мовою вперше було  
надруковано у воєнному 
1943-му. Бо, наприклад, 
«неполіткоректними» є об-
рази синів Купріяна Ху-
торного, які не схвалюва-
ли дій радянського гене-
рала, а також згадки у 
творі про розкуркулення і 
Сибір. А до чого може при-
вести Лаврін Запорожець, 
навіть якщо він просто ге-
рой кіноповісті?! 
 До речі, у збережених 
донесеннях на Довженка 
у 1946 році з’являється 
новий псевдонім для кі-
номитця, за яким актив-
но шпигують, — «Запо-
рожець». До того він був 
«Кієвляніном».
 Справа-формуляр Олек-
сандра Довженка містить 
дуже великий масив ма-
теріалів. Це донесення і 
зведення секретних спів-
робітників, інформаторів, 
агентів, записи телефон-
них розмов, кореспонден-
ція, плани агентурно-опе-
ративної розробки тощо. 
До двотомника «Олександр 
Довженко. Документи і ма-
теріали спецслужб», який 
охоплює період від 1919 
року, ввійшло 409. Їх суп-
роводжують «Додатки», 
розкриваючи зміст того чи 
іншого документа (це оригі-
нальний формат подання 
матеріалів). 
  Передують цим ма-
теріалам детальна масш-
табна розповідь кінознавця 
Сергія Тримбача про жит-
тєвий і творчий шлях кіно-
митця, народженого біля 
берегів Десни, — «Олек-
сандр Довженко. Повість 
полум’яних літ» та така ж 
об’ємна аналітична стаття 
Романа Росляка «Хто вони, 
агенти радянських спец-
служб?»
  Роман Росляк у своїй 
праці документально під-
тверджує реальні прізвища 
близько пів сотні агентів — 
відомих письменників і не 
лише, яких так звані «ор-
гани безпеки», а насправді 
каральні, вербували з 1920 

років, щоби неугодне «все 
бачити і чути». Так, агент 
«Альберт» працював ре-
дактором Київської студії, 
потім працівником Коміте-
ту в справах кінематогра-
фії при РНК СРСР у Моск-
ві. Він навіть збирався про 
Довженка книгу писати, у 
післявоєнний час знову по-
вернувся у Київ, — міг за 
день скласти аж шість доне-
сень на кінорежисера, так 
було 13 лютого 1941 року. 
 Тим часом одне-єдине до-
несення у справі-форму-
лярі Олександра Довжен-
ка — агента «Патріота», 
датоване 14 березня 1938 
року. Утім навіть навколо 
нього Роман Росляк провів 
копітке дослідження, вста-
новивши, аналізуючи інші 
джерела, прізвище компо-
зитора, який у ті роки ак-
тивно створював музику до 
фільмів. 
 Автором значної кіль-
кості донесень на успішного 
Довженка був агент «Стрі-
ла» — письменник Юрій 
Смолич, герой соціалістич-
ної праці, автор досить смі-
ливих для радянських часів 
мемуарів про літературний 
процес 1920–1930-х років: 
«Розповідь про неспокій» 
(1968), «Розповідь про не-
спокій триває» (1969) та 
«Розповіді про неспокій не-
має кінця» (1970). Варто за-
уважити, що довженкозна-
вець Роман Росляк не при-
власнює собі всю славу до-
слідника у цих питаннях, а 
називає попередників.
 В агентурних справах 
значаться : «Кривонос» — 
Андрій Малишко, «Пат-
ріот» — композитор Пи-
лип Козицький, «Чорний» 
— композитор Ігор Белза, 
«Тимофєєв» — кіноопера-
тор Юрій Єкельчик, «Петро 
Уманський» — Микола Ба-
жан, «Павленко» — пись-
менник Кость Герасимен-
ко, «Холмський» — критик 
Микола Сачук, «Правдин» 
— сценарист Олександр Пе-
регуда, «Ярема» — відомий 
художник Микола Глущен-
ко. Хтось із них противив-
ся спецслужбі, хтось навіть 
писав «липові» доповідні — 
щоби перекрити доноси за-
тятих «мисливців на ук-
раїнців».
 Двотомник «Олександр 
Довженко. Документи і ма-
теріали спецслужб», вида-
ний за сприяння Київсь-
кого національного уні-
верситету театру, кіно і 
телебачення імені Івана 
Карпенка-Карого та Мініс-
терства культури та інфор-
маційної політики Украї-
ни, є дуже цінним для ро-
зуміння української іс-
торії і життя митців у часи 
тоталітарного радянсько-
го союзу. Належне архео-
графічне опрацювання ма-
теріалів спецслужб Рома-
ном Росляком робить ви-
дання на тепер унікальним 
і зрозумілим: як фахів цям, 
так і усім читачам, які не 
лише цікавляться сенса-
ціями, а хочуть знати й 
аналізувати. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Довженкова земля з сексотами 
Козацького роду український кінорежисер світового рівня — 
у документах і матеріалах совєцьких спецслужб

■

Фото авторки.❙
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Максим СТРІХА, 
 професор, театрал зі стажем

   Відкриття нового оперного 
сезону давно вже не є голов ною 
щорічною культурною подією 
Києва, — як і будь-якого ін-
шого великого міста світу поза 
Італією, де ще зберігся оперний 
театр. І завинили в тому пере-
важно самі музиканти. Масо-
во перейшовши наприкінці ХХ 
століття з причин комерційної 
зручності до практики уніфі-
кованого співу «мовами оригі-
налів» (і зневаживши тим волю 
провідних оперних компози-
торів минулого — Верді, Ваг-
нера, Шостаковича, які воліли 
саме дійства, зрозумілого для 
всіх), вони перетворили колись 
демократичний і улюблений 
мільйонами жанр на елітистсь-
ке видовище, цікаве лише для 
купки втаємничених. 
 Тому скрізь у світі опера 
перебуває сьогодні в глибокій 
кризі, публіка масово відмо-
вляється від неї, а найризико-
ваніші вигадки режисерів (що 
не мають часто нічого спільно-
го з задумом композитора) не 
здатні компенсувати головно-
го — браку співпереживання в 
залі дійству, яке розгортаєть-
ся на сцені чужою мовою. І нія-
кі титри над сценою чітко і з по-
чуттям проспіваного слова тут 
замінити не можуть...
 В українців є особливі під-
стави сумувати за не такими 
вже далекими часами, коли 
опери в нас виконували ук-
раїнською. Адже корпус опер-
них перекладів у нас створюва-
ли провідні національні поети 
й перекладачі — Микола Воро-
ний, Дмитро Ревуцький, Люд-
мила Старицька-Черняхівська, 
Павло Тичина, Максим Риль-
ський, Микола Бажан, Микола 
Лукаш, і вони в синергії з му-
зикою лишали в слухачів неза-
бутнє художнє враження. Щоб 
переконатися, досить послуха-
ти старі україномовні записи, 
дбайливо викладені в ютубі ве-
ликим ентузіастом збереження 
наших вокальних скарбів Вік-
тором Остафійчуком.
 На жаль, попри видимі про-
блеми, аж до початку повномас-
штабної війни люди, які очо-
лювали та уособлювали нашу 
«оперну галузь», робили виг-
ляд, наче все гаразд. На київсь-
кій, львівській, одеській сценах 
не надто доброю італійською (чи 
геть поганою французькою) зву-
чала чергова вистава, яку не над-
то уважно слухали знуджені іно-
земні туристи (відвідання опери 
здебільшого входить до програм 
туристичних турів). Не надто фа-
хові рецензенти писали комплі-
ментарні відгуки на вистави в не 
надто численних ЗМІ, які опера 
ще хоч якось обходила. А не над-
то обізнані державні мужі справ-
ді вірили, що відома львівська 
диригентка є обличчям сучасної 
української культури для світу 
(і тепер, коли після початку вій-
ни диригентка здійснює спіль-
ні мистецькі імпрези з росіяна-
ми, цим мужам слід терміново 
вирішувати, що робити з цією 
вірою).
 Та ось Петру Качанову — 
директору Київського муніци-
пального театру опери та балету 
для дітей і юнацтва, який нині 
коротко називають «Київська 
опера», не байдуже те, що опер-
ний жанр тихо вмирає. Посадо-
вець вирішив зробити свій за-
клад цікавим не лише для іно-
земних туристів (яких у вій-
ну просто не стало, й не знати, 
коли вони повернуться), а й для 
самих киян. І зрозумів, що для 
цього йому потрібна... українсь-
ка мова. 

 Його неспростовний аргу-
мент: якщо в Лондоні успішно 
діє повністю англомовна Анг-
лійська національна опера, то 
чому в Києві не може бути ус-
пішною повністю україномов-
на Київська опера на Подолі? 
— для декого з музикантів зда-
вався спершу майже єрессю. 

Але сьогодні, коли українською 
тут з успіхом зазвучали Viva 
la Mamma! Доніцетті, «Весіл-
ля Фігаро» Моцарта, «Ромео і 
Джульєтта» Гуно, скептиків 
суттєво поменшало.
 Перед війною театр здійснив 
ще одну україномовну прем’єру 
— оперу «Богема» Джакомо Пуч-
чіні. Але в атмосфері очікування 
російського вторгнення суспіль-
ству було вже не до опер...
 Сьогодні жорстока війна ще 
триває, попереду на нас іще че-
кають тяжкі випробування, але 
героїчні ЗСУ вже довели: росій-
ська армія є сьогодні не «дру-
гою армією у світі», а «другою 
армією в Україні»; і це дозво-
ляє всім нам дивитися в майбут-
нє зі значно більшим, проти лю-
того, оптимізмом. І першою ве-
ликою виставою нового сезону в 
Київській опері на Подолі стала 
саме «Богема».
 Для сьогоднішніх читачів 
варто, очевидно, нагадати: по-
чинав молодий композитор Пуч-
чіні в річищі традицій «великої 
італійської романтичної опери» 
Верді. Але туринська прем’єра 
«Богеми» в 1896 році знамену-
вала перемогу нового стилю — 
веризму. Сценічна мова стала 
простішою і приземленішою, 
композитори дедалі частіше по-
чали звертатися не до героїв ми-
нулих часів, а до доль своїх зви-
чайних сучасників. 
 Це було непросто: коли Вер-

ді вперше наважився вивести 
на сцену сучасницю-парижан-
ку куртизанку Віолетту Валері, 
«Травіата» в 1853 році з тріском 
провалилася. Композитор зму-
шений був перенести дію в 1700 
рік. Тільки здобутий так успіх 
дозволив згодом повернути дію 
в середину ХІХ століття.

 

Дія «Богеми» відбувається саме 
в Парижі 1840-х, коли ще існу-
вали міські застави, що закри-
валися на ніч, і ще не було про-
рубано знаменитих широких 
бульварів. Четверо друзів — 
поет Рудольф, художник Мар-
сель, музикант Шонар і філософ 
Коллен — у злиднях і холоді 
живуть у мансарді в Латинсь-
кому кварталі. До цієї мансарди 
випадково заходить із нижчого 
поверху  засвітити свічку швач-
ка Мімі — і раптово (як це буває 
в операх) спалахує її кохання з 
Рудольфом. Марсель тим часом 
бурхливо свариться зі своєю ек-
сцентричною коханкою співач-
кою Мюзеттою. 
 Але скромні приваби місь-
ких свят і юнацьких розваг 
скоро заступає жорстока дій-
сність: Мімі смертельно хво-
ра на сухоти. Розуміючи, що 
нездатен заробити їй на ліку-
вання, Рудольф відступаєть-
ся від неї, аби вона могла знай-
ти собі забезпеченішого кохан-
ця (крок, сумнівний з погляду 
моральних настанов початку 
ХХІ століття, але природний у 
Латинському кварталі середи-
ни ХІХ). Проте вмирати Мімі, 
однак, приходить до знайомої 
мансарди. Друзі демонструють 
дива самопожертви, щоб купи-
ти їй потрібні ліки й теплу муф-
ту, аби зігріти руки, — але зара-
дити вже нічим не можна...
 Режисура Віталія Пальчи-

кова до певної міри традиційна. 
Він ніде не відступає від духу 
музичної розповіді Пуччіні 
(скажімо, не змушує оголених 
Рудольфа й Мімі займатися сек-
сом у холодній мансарді під час 
першої ж зустрічі, як це прий-
нято в деяких сучасних поста-
новках). У цьому немає потре-
би — адже союзником режи-
сера є зворушливий переклад 
Діодора Бобиря, виконаний ба-
гато десятиліть тому для теат-
ру, який сьогодні називається 
Національною оперою України 
(і де ніхто й не думає зараз про 
якісь постановки світової кла-
сики українською). 
 Переваги виконання в пере-
кладі зала відчуває вже від почат-
ку, коли маленькою перлинкою 
стає сцена спалення героями в 
пічці, в марному намаганні зігрі-
ти мансарду, Рудольфової драми 
— «яскравої, але надто корот-
кої», що закінчується «тріску-
чим провалом!» (При виконанні 
італійською іскрометність жар-
тів відразу б зникла, слухач був 
би приречений просто прослуха-

ти незрозумілі й нічим вокально 
не видатні репліки, а так — кож-
ну з цих реплік було обіграно з 
відповідними інтонаціями).  
 Але водночас ця режисура 
продумана й вельми органіч-
на, а в дечому й цілком нова-
торська. Оркестрову яму, зок-
рема, перетворено на продов-
ження сцени — саме звідти 
сходами підіймаються на свою 
високу мансарду герої. А ор-
кестр розміщено позаду сцени 
— і це зовсім не по значилося 
негативно на злаго дженості во-
кальних ансамблів.
 «Богема» — опера про моло-
дих людей. У тій симпатичній 
(ще україномовній!) виставі, 
яку автор чув на сцені теперіш-
ньої НОУ понад тридцять років 
тому, їхні ролі виконували до-

свідчені артисти, які давно пе-
реступили межу сорокаліття. 
А легендарній Євгенії Мірош-
ниченко було вже під 60 — хоч 
її Мюзетта, однак, була яскра-
вою і феєричною. Але все ж це 
змушувало згадати про умов-
ність оперного жанру.
 У сьогоднішній «Богемі» 
Київської опери Анастасія По-
важна (Мімі), Дмитро Фощан-
ка (Рудольф), Гліб Іванов (Мар-
сель), Олександр Киреєв (Шо-
нар), Андрій Гонюков (Коллен) 
не лише демонструють чудові 
голоси й акторські дані, а й є 
ровесниками (чи майже ровес-
никами) своїх героїв. А най-
іменитіша у складі виконав-
ців Ольга Фомичова (Мюзетта) 
чарує не лише дзвінким коло-
ратурним сопрано, а й бездо-
ганними спокусливими ніжка-
ми, — які є домінантою сцени 
в кафе «Момю», — як це й має 
бути за лібрето! 
 Окремо варто згадати про 
цю сцену в кафе, — єдину масо-
ву сцену загалом камерної опе-
ри, яку в усіх досі бачених авто-
ром постановках незмінно псу-
вав занадто численний і статич-
ний хор. Натомість у Київській 
опері кожен із хористів є співу-
часником дійства, виконуючи 
свою роль. 
 Така опера перестає бути 
умовністю. Їй співпережи-
ваєш як музично-драматич-
ному дійству, де важать і му-
зика, і слово (ним опера й має 
бути за своїм жанровим визна-
ченням). І досягнено цього зов-
сім не за рахунок приниження 
ролі вокалу. Всі «знакові» во-
кальні фрагменти, і насампе-
ред хрестоматійна сцена Мімі 
та Рудольфа з першої дії, про-
звучали чудово. Навіть корот-
ке аріозо Коллена — прощання 
з бувалим у бувальцях плащем, 
що його засмучений філософ 
іде продати, аби купити ліків 
для Мімі, — зірвало оплески в 
залі. А під кінець овації й вигу-
ки «браво!» звучали, не вмовка-
ючи, з десяток хвилин (що вже 
стає для Київської опери доб-
рою традицією).
  Радує те, що в ближчих пла-

нах Київської опери — кілька 
яскравих імпрез: від традиційно 
цікавих тут гала-концертів до не 
відомої ще киянам опери класи-
ка німецької музики ХХ століт-
тя Карла Орфа. Отже, чутки про 
смерть опери на наших теренах 
можуть виявитися й передчасни-
ми. Вона ще може поборотися за 
любов молодих українців, але 
для цього їй потрібна підтрим-
ка. Чому  б, наприклад, Київсь-
кому метрополітену не рекламу-
вати кращі вистави Київської 
опери на Подолі? Тоді майбут-
ні студенти-фізики Київського 
університету, можливо, знати-
муть імена Верді, Пуччіні й Ли-
сенка. Поки ж мої опитування на 
лекціях дають тут невтішні ре-
зультати — у чому теж немає ні-
чого дивного. ■

  НОВИЙ СЕЗОН

«Богема» на Подолі 
  Як українська мова, а не оголення на сцені, реанімує зацікавлення оперними історіями

■

«Богема» Київської опери.
Фото з сайта kyivoperatheatre.com.ua.

❙
❙

«Переваги виконання в перекладі зала відчуває 
вже від початку, коли маленькою перлинкою стає 
сцена спалення героями в пічці, в марному намаганні 
зігріти мансарду, Рудольфової драми — «яскравої, 
але надто короткої», що закінчується «тріскучим 
провалом!»

«У ближчих планах Київської опери — кілька 
яскравих імпрез: від традиційно цікавих тут гала-
концертів до не відомої ще киянам опери класика 
німецької музики ХХ століття Карла Орфа».
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 Уся дотеперішня поезія Жадана 
— суцільний рух. Не так навіть хао-
тично-карнавальний — з усіма свої-
ми нічними потягами, випадкови-
ми вокзалами та необов’язковими 
зустрічами, як регламентоване ри-
туалом перетікання готичної міс-
терії: согрішимо–покаємося, согрі-
шимо–покаємося. Ну і, звісно, вся 
ця поезо-революційна реінкарна-
ція Троцкого–Че Гевари: рух — усе; 
мета — ніщо. Уповільнюватися Жа-
дан почав із початком війни: «Час 
минає швидко й непомітно, й іноді 
здається, що ми свідомо оточуємо 
себе галасливими приятелями й не-
можливими компаніями, всіма цими 
виснажливими трансляціями й тя-
гучими очікуваннями, всім цим фут-
болом, аби лише не помічати проми-
нання часу, його конечности, його 
незворотности» (Коли спаде спе-
ка. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 
2015).
 Тема «проминання часу» й ціни за 
це легковаження стане помітною — а 
тоді й головною — в його наступних 
поетичних книжках. Якщо раніше 
«погляд» його поезії був завжди впе-
ред, часом навіть під маршові акорди, 
то тепер рядки щоразу більше огор-
тає сум від погляду назад. У «Псал-
мі авіації» — «це буде ще одна спроба 
все пояснити» (як завжди) і «потре-
ба все переназивати» (так само). Але 
нове-головне — «видихаючи весь свій 
туман».
 «Туман» — невипадкове слово. 
Облишмо його відвертий символізм; 
погляньмо, як дивно змінюється си-
ноптична карта Жаданової поезії. Ко-
лись він залюблено писав про «осін-
нє пересіяне тепло» (Вогнепальні й 
ножові. — Х.: Клуб сімейного дозвіл-
ля, 2012). Нині, у «Псалмі» — «осені 
випалені краї». У новому пейзажі до-
корінно змінюються «його» дерева. 
Досі вони були реперами стабільнос-
ти; віднедавна — є лише індикато-
рами змін. Уперше ми це побачили 
наприкінці попередньої збірки: «Ці 
дерева схожі на дорослих жінок, що 
позбуваються листя, мовби ілюзій» 
(Список кораблів. — Чернівці: 
Meridian Czernowitz, 2020). У «Псал-
мі» — «на пагорбі стоять два дерева, 
одне проти одного. Так, мовби зустрі-
лися люди, що лежали разом у лікар-
ні». Синоніми усвідомленої хвороби 
стають нав’язливими: «Небо — тихе, 
наче лікарня, з якої евакуювали хво-
рих». 
 Здається, Жадан евакуював своїх 
хворих. Ось перший вірш збірки 
«Псалом авіації»:

 Сатана сказав нам: Господь з 
вами.
 Господь з вами, я не можу вас пере-
конати.
 Ви ж любите так, ніби зав’язуєте 
канати.
 Ви ж закохуєтеся так, ніби зні-
маєте шкіру.
 Бог з вами, я з вами втрачаю 
віру.
 Ідіть з богом, я з вами нічого не 
вдію. 
 Що ви можете знати про безна-
дію?
...
 Це наша любов, господи, ми в ній, 
як подорожні.
 Спробуєш її відібрати — побачиш, 
на що ми спроможні.
 Спробуєш нас переконати — нічо-
го не вийде.
 Це від тебе ми навчилися запере-
чувати очевидне.
...
 Іди собі з богом, бог із тобою, 
боже.
 
 Останній рядок — не тільки при-
суд своїм безбожним персонажам-го-
лосам, а й власне рішення не грати-
ся далі в «голос Бога», чим наш поет 
грішив доволі довго. У цьому вірші 
Жадан, схоже, прощається з «подо-
рожніми», для яких «какая разні-
ца» і «не пощастило» — він лишаєть-
ся на дорозі сам і відчуває тепер хіба 
«страх подорожнього, на якого ніхто 
не чекає вдома». А далі у нього стро-
фа, котра насвітлює біографічну не-
прозорість:
 І коли ти почуєш,
 що, говорячи про тебе,
 вона більше не говорить 
 про страх,
 тоді
 зауважиш осінь,
 зауважиш вогонь.
 Як там в Оксани Забужко: «Вір-
ші — це фізіологія» (Тетяна Терен. 
RECвізити. Антологія письменниць-
ких голосів. — Л.: Видавництво Ста-
рого Лева, 2015). Але вірші мають і 
власну історію дорослішання. У «Вог-
непальних і ножових» (2012) «вірші 
— хитрі, мов номери телефонів». У 
«Псалмі» кліматичні й поетичні па-
раметри поєднуються: «Перепади 
температури, наче переклади вір-
ша... Ділимося словниковим запасом 
тепла... Ліс сухий і серйозний, мов 
шафа зі словниками... Вірші серед 
тиші, ніби трава серед зими — коли 
пізно боятися болю».
 Тишу — зауважте. Раніший Жадан 
— суцільно багатоголосся. А ниніш-

ній — «можливо, цього разу вдасть-
ся перейти по той бік тиші». А що по 
той бік? Раніше — її відсутність, гуч-
не свято, яке завжди з тобою. Якось 
Сергій Жадан зразка 2003 року дав 
інтерв’ю журналу «ПіК»: «Коли лю-
дина щаслива — їй пофіґ стає все — 
тим більше література». Тепер — 
«з’являється зима, як книга віршів, 
яку ніхто не схоче видавати».
 Це не так про себе — вірші Жадана 
видаватимуться ще довго і щасливо. 
Бо він — Поет. Гадаю, зміниться його 
цільова авдиторія. Відійдуть ті, що 
упізнавали себе у голосах невігласів, 
яким «невідомо, неважливо», — вва-
жаючи їхнього ретранслятора «своїм». 
Та навряд чи вони пробачать таке:
 Книг ми не читаємо.
 З дітьми не говоримо.
 Померлих не пам’ятаємо.
 Топи, водо,
 наші землі.
 Так, це ще відголосок гри у біблій-
ність, содом і гоморра. Але ось вірш, 
що виник за рік до 24 лютого:
 Хочеш, я переповім
 тобі, що буде далі?
...
 Із нами станеться лише те,
 що не може не статись.
 Буде березня зимне русло.
 Смак свободи і смак отрути.
 Ніхто не скаже, як все було.
 Скажуть, як мало бути.
...
 Буде зрушення темноти,
 зібраної з опівнічних урочищ.
 І ти уже не зможеш піти.
 Та й не захочеш.
 
 Буде твоє тривожне лице.
 Буде спалах світла нічного.
 І що я зможу сказати про це?
 Нічого.
 
 Так, торік важко було сказати 
щось визначене. Але фокус уваги 
Жадана різко змістився: від закоха-
них у «невідомо, неважливо» лузерів, 
до тих «хто запалює ці вогні на зем-
лях мовчання, на втрачених тери-
торіях?», — нехай це буде поки й у 
вигляді запитання.

 

* * *
 Торік перше місце у всеукраїнсь-
кому рейтингу (номінація «Поезія») 
«Псалом авіації» посів разом з ліб-
рето Сергія Жадана до опери «Виши-
ваний. Король України» (Чернівці: 
Meridian Czernowitz), яку здійснив 
Ростислав Держипільський. Не ба-
чив; довіряю захопленим відгукам по-
важаних мною людей. Марія Матіос, 
зокрема, попри безліч знаків окли-
ку щодо вистави, наголошує ще й на 
високій поезії Жадана, яка озвучує 
усе дійство. Поезія, що сприймаєть-
ся вухом, та ще й на тлі талановитої 
музики, — завжди приємна омана.
 Писати щось на замовлення — це 
не про Жадана. Будь-які поперед-
ні сценарії — не для нього. У нього 
сценарії виникають лише постфак-
тум, як інтерпретація омовленого 
неусвідомленого. Мені здається, що 
автор лібрето намагався уявити, як 
поет Жадан озвучить запропонова-
ний сценарій. Вийшло натужно. З 
метафорикою все гаразд, вона вряди-
годи зблискує, але ніби зависає у ва-
куумі, без коріння і перспектив. Та в 
якихось монологах «провалюється» в 
себе, з’являється упізнавана, «його» 
в’язка поезія, що засмоктує, мов тря-
совина.
 Але ж і сам сценарій-лібрето пи-
сав він. Вийшло за формою — роман-
тизм, майже готичний, а за суттю — 
майже абсурдистська п’єса. Авжеж, 
«це було дуже дивне рішення — ста-
ти на бік країни, час якої ще не на-
став», — це про нащадка Габсбурзь-
кого престолу, який по кінці Першої 
світової став на бік новонародженої 
України і навіть претендував на ти-
тул її короля. Про Василя Вишива-
ного ви з опери нічого посутнього не 
дізнаєтеся, тож спрямовую вас до іс-
ториків: Ю. Терещенко, Т. Осташко, 
«Український патріот з династії Габ-
сбургів» (К.: Темпора, 2008).
 Й оскільки Сергій Жадан у віршах, 
що озвучували лібрето, ніби згадував 
себе колишнього, — вийшов рімейк 
його попередньої віри в абстракції: 
«Захисники нині загалом дивні. Як і 
вітчизна... Нічого не було. Була лише 
наша запеклість. І наша любов».
 Та за кілька місяців по тому 
з’явився «Псалом авіації».

СИМВОЛИ І СЕНСИ

Авіація, перельот, 
нова дислокація:
«Хто запалює ці вогні на землях мовчання, на втрачених територіях?»

■

Костянтин РОДИК

Поезія Сергія Жадана ніколи не була веселою. На відміну від ранньої прози 
(з «Ворошиловградом» включно), де комічні ситуації значною мірою творили 
сам сюжет. Схоже, молодий Жадан вважав прозу таким собі релаксом, цілком 
йому підвладним. А от поезія — та лише робила вигляд, що дається до рук, а 
насправді крутила поетом, як їй заманеться. Власне, чи не всі критичні кпини 
на його адресу — що не контролює голосів у своїх віршах, що дає слово тим, 
кому навіть традиційні звичаї відмовляють у праві говорити: мовчи, дурню. У 
свіжій збірці «Псалом авіації» (Чернівці: Meridian Czernowitz, 2021) вичитуємо 
«історію хвороби»: «Починаємо любити, починаємо відповідати за те, що лю-
бимо»; любити уломних — від ватних «повстанців» до зе-електорату. Схоже, 
Жадан щиро вірив, що «заримовані речі, мов порятовані душі». Та не тепер. 
Тепер — «і ось це відчуття розплати». А раніше — «заримовані з темрявою 
рядки»?
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Григорій ХАТА

 Чемпіонат країни в елітному 
дивізіоні поступово набирає обертів. 
Переважна більшість команд уже зігра-
ла по чотири поєдинки, тож у турнірній 
таблиці можна побачити певні законо-
мірності та тенденції. Нагорі табеля про 
ранги поступово викристалізовується 
група лідерів. А на його дні формується 
пул аутсайдерів. 
 Після четвертого туру «Дніпро-1» за-
лишився єдиним колективом, який про-
довжує турнірну боротьбу без очкових 
втрат.
 Зберегти переможну ходу могла й 
«Зоря», однак здобути четверту перемо-
гу поспіль команді ван Леувена несподі-
вано завадив львівський «Рух». У цьому 
поєдинку стався перший у новому чем-
піонаті «хет-трик». Його автор — бра-
зильський легіонерів «рухівців» Тал-
лес Бренер.
 «Ми сьогодні погано зіграли. Супер-
ник грав у більш агресивний футбол, 
ніж ми. Після матчу з «Динамо» ми ска-
зали хлопцям, що «Рух» гратиме про-
ти нас, як ми зіграли проти «Динамо», 
тож треба до цього готуватися. Занадто 
багато футболістів сьогодні не показали 
свій рівень гри», — підбив підсумок не-
вдалої зустрічі нідерландський настав-
ник «Зорі» Патрік ван Леувен. Сенса-
ційна перемога «Руху», котрий завдяки 
розслабленості конкурента набрав пер-
ші очки в турнірі, змусили луганський 
клуб опуститися в турнірній таблиці з 
першого на третє місце. Лідерство ж тим 
часом перейшло до «Колоса» та «Шахта-
ря», котрі мають однаковий очковий до-
робок.
 Провінційна команда з села Ковалів-
ка, що на Київщині, — одна з небагать-
ох у нинішньому ЧУ, котра проводить 
поєдинки турніру на домашній арені. 
Ось і мінімально переграти минулих 
вихідних «Металіст» підопічні Яросла-
ва Вишняка не в останню чергу змогли 
завдяки підтримці рідних стін. І хоча, 
як відомо, поєдинки ЧУ проходять без 
глядачів, факт перебування команди в 
добре знайомих умовах, вочевидь, спри-
яє добрій грі ковалівців. Три перемоги в 
чотирьох стартових поєдинках «Колос» 
здобув саме на рідному стадіоні, і тепер 
до 1 жовтня, коли після паузи на мат-
чі національних збірних знову почнуть 
грати матчі ЧУ, хлопці з Ковалівки ма-
тимуть можливість тішитися своїй висо-
кій позиції.
 Водночас перебування в лідерах 
прем’єр-ліги «Шахтаря» — ситуація 
очікувана. Після стартової нічиєї з «Ме-
талістом-1925» команда Ігоря Йовічеви-
ча лише перемагає. Щоправда, звитяги 
над суперниками даються не так легко, 
як у минулі роки. Долю кожного вигра-
ного матчу вирішував єдиний перемож-
ний м’яч. А от старт «гірників» у групо-
вому турнірі Ліги чемпіонів став справж-
ньою феєрією. «Я найщасливіший тре-
нер на світі», — сказав після розгрому 
«РБ Лейпцига» (4:1) очільник «Шахта-
ря».
 Одразу два голи за «помаранчево-
чорних» у тому матчі забив їхній ново-
бранець Мар’ян Швед. Результативним 
ударом відзначився він і в грі 4-го туру 
проти «Чорноморця». Три голи в двох 
матчах — неймовірний дебют для фут-
боліста, котрий, тривалий час граючи 
за європейські клуби («Севілья», «Сел-
тік», «Мехелен»), ніяк не міг розкрити 
свій забивний потенціал. Утім, можли-

во, Швед просто тривалий час перебував 
у пошуках свого клубу, і «Шахтар» в цьо-
му плані для талановитого футболіста 
одразу став своїм.
 Так само в двох матчах поспіль ре-
зультативними діями за «Шахтар» від-
значився й їхній темношкірий легіонер 
із Буркіна-Фасо Лассіна Траоре, котрий 
виявився чи не єдиним іноземцем, хто 
залишився в «гірницькому» колективі 
після початку повномасштабного втор-
гнення росії в Україну. Цікаво, що свої 
голи Траоре забиває, вступаючи в гру з 
лави запасних. Такий собі джокер у роз-
порядженні Йовічевича — перемогу над 
«Чорноморцем» своїй команді він при-
ніс на шостій доданій до основного часу 
хвилині.
 Тим часом очільник «моряків» Ро-
ман Григорчук, як і наставники ще низ-
ки клубів, досі не відчув радості перемог 
у новому сезоні. Оцінюючи здобутки сво-
го колективу, наставник змушений кон-
статувати, що в нинішніх умовах він не 
може зібрати настільки потужний склад, 
який був у його розпорядженні до почат-
ку повномасштабної війни. 
 У грі проти «Львова» відчутні кадрові 
проблеми мав і наставник «Динамо» Мір-
ча Луческу. Під час старту «біло-синіх» 
у груповому раунді Ліги Європи серйоз-
них травм зазнали одразу двоє лідерів 
команди. У гостьовому протистоянні 
зі старим знайомим — «Фенербахче», 
котрий, нагадаємо, кияни переграли у 
другому раунді кваліфікації поточної 
Ліги чемпіонів, але програли в першому 
турі ЛЄ (1:2), півзахисник «Динамо» Ми-

кола Шапаренко та воротар Георгій Бу-
щан пошкодили свої коліна. Перший че-
рез розрив хрестоподібної зв’язки вибув 
зі строю на пів року, водночас іншому на 
відновлення знадобиться значно менше 
часу — близько місяця.
 Хай там як, а навіть і за таких обста-
вин динамівці у Львові нарешті здобу-
ли свою першу перемогу в ЧУ, котра, 
до слова, допомогла перервати їм серію 
з п’яти поразок у різних турнірах. «За-
раз команда переживає кризу, а Мірчі 
Луческу вдасться її подолати. Довіра до 
нього — абсолютна», — заявив прези-
дент «Динамо» Ігор Суркіс. 
 Водночас своїх перших перемог у 
чемпіонаті продовжують чекати у «Вор-
склі», «Минаї», «Львові», «Інгульці», 
«Кривбасі». Головний тренер криворізь-
кого клубу Юрій Вернидуб після третьої 
поразки в чемпіонаті заявив: «Уже вто-

мився вітати суперника з перемогою». 
Ставши біля керма новачка елітного 
дивізіону, досвідченому наставнику ап-
ріорі буде нелегко, і схоже на те, що го-
ловним його завданням на сезон буде збе-
реження елітної прописки для «Кривба-
су».
 Не все так гладко складається в но-
вому сезоні й для «Дніпра-1». Якщо на 
внутрішній арені команда Олександра 
Кучера демонструє стовідсотковий ре-
зультат, то в своєму першому євросезоні 
дніпряни ніяк не можуть здобути пози-
тивного результату. Після двох поразок 
АЕКу в кваліфікації ЛЄ хлопці Кучера 
тепер програли в першому матчі групо-
вої стадії Ліги конференцій — нідерланд-
ському АЗ (0:1). Відтак розгром, який 
дніпряни влаштували «Металісту-1925» 
у ЧУ, став своєрідною сатисфакцією за 
невдачу на міжнародній арені. ■

ФУТБОЛ

Результат абсолютної довіри
У лідери футбольної елітної 
першості вийшов «Колос», 
а «Динамо» перервало 
серію з п’яти поразок 
поспіль у різних турнірах

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 4-й тур. «Рух» — 
«Зоря» — 3:1, «Кривбас» — «Верес» — 0:1, 
«Шахтар» — «Чорноморець» — 2:1, «Дніпро-
1» — «Металіст-1925» — 3:0, «Колос» — «Ме-
таліст» — 1:0, «Динамо» — «Львів» — 1:0.
  Турнірне становище: «Колос», «Шахтар» 
— 10, «Дніпро-1» — 9 (3 матчі), «Зоря», «Ве-
рес» — 9, «Металіст» — 7, «Олександрія» — 
6 (3), «Металіст-1925» — 5, «Рух» — 3, «Ди-
намо» — 3 (3), «Інгулець» — 2 (3), «Чорномо-
рець» — 2, «Львів» — 1 (3), «Кривбас» — 1, 
«Минай» — 1 (2), «Ворскла» — 0 (3).

■

«Колос» із Ковалівки на кількатижневу паузу в національному чемпіонаті пішов у статусі лідера.
Фото з сайту koloskovalivka.com.

❙
❙

Після чергової поразки на євроарені «Дніпро-1» розгромив «Металіст-1925».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
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«Гадаю, що команда додала за останні кілька сезонів. Ми вже на рівних 

боремося з топкомандами. Однак, щоб грати на такому рівні та повторити 
такий успіх, треба докладати неймовірних зусиль. Тут треба все зубами 

вигризати. Просто так ніхто нічого не дає»».

Угіс Крастіньш
латвійський наставник чоловічої збірної 
України з волейболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Свої виступи на чемпіонаті Європи ук-
раїнські баскетболісти розпочали так, що 
кращого й не уявити. Здобувши в трьох 
перших турах групового етапу три пере-
моги, підопічні Айнарса Багатскіса до-
строково отримали перепустку до «плей-
оф». Не зіпсували «синьо-жовтим» на-
стрій і заключні дві поразки в групі від 
потужних збірних Греції та Хорватії. На-
віть за таких обставин, завдяки кращим 
додатковим показникам, українська ко-
манда спромоглася посісти в своєму сек-
стеті високе друге місце й у суперники по 
1/8 фіналу отримала відносно скромного 
опонента — збірну Польщі.
 Своєю грою на груповому етапі ук-
раїнська збірна відверто вразила спе-
ціалістів. «Думаю, за цей груповий раунд 
у багатьох змінилася думка про нашу ко-
манду, адже я чую, як нас хвалять», — го-
ворив латвійський очільник «синьо-жов-
тих». Утім сам же й визнавав, що команді 
не вистачає стабільності. За словами Ба-
гатскіса, її (стабільність) його колектив 
здобував у кожній новій грі.
 Щоправда, протистояння з поляка-
ми — не той рівень, де вітчизняні бас-
кетболісти могли дозволити собі експе-
рименти та вольності. «Не має значення, 
з ким ми гратимемо. Нехай навіть «Чи-
каго Буллз» приїде, а нам треба показу-
вати свій баскетбол. На груповому етапі 
ми добре виконали свою роботу, в кож-
ному матчі ми покращували свою гру», 
— наголошував перед початком «плей-
оф» Багатскіс.
 Попри те, що збірна Польщі не входи-
ла до числа фаворитів Євробаскету-2022, а 
в протистоянні з українцями не мала ста-
тусної переваги, гра проти «біло-черво-
них» вимагала від наших збірників мак-
симальної зібраності та концентрації.

 Однак саме цих компонентів і забрак-
ло українським баскетболістам для пере-
можного завершення їхньої дуелі з поль-
ськими опонентами. За відносно рівної 
гри підопічні Багатскіса час від часу ви-
ходили вперед, проте в заключній чверті, 

втративши контроль над грою, дозволили 
супернику оформити переможний резуль-
тат — 94:86.
 «Ми припустилися великої кількості 
помилок, звичайно ж, не влучили кид-
ки, але ти не можеш влучати кожну гру. 

З іншого боку, ми мали бути сконцент-
рованими постійно. Якщо ж ми втрача-
ли фокус хоча б на секунду, вони швид-
ко відігравалися, зрівнювали рахунок, 
поверталися до гри», — визнав лідер ук-
раїнської збірної Святослав Михайлюк. 
У матчах Євробаскету-2022, котрі завер-
шилися перемогами української коман-
ди, саме Михайлюк робив найбільший 
внесок в очковий доробок своєї команди. 
Однак у матчі з Польщею гра у нього від-
верто не пішла. Лише 12 очок, і третій у 
команді показник за очками — відверто 
скромне досягнення Михайлюка в про-
граному поєдинку 1/8 фіналу.
 «Наша команда матиме гарне май-
бутнє, якщо всі будуть здоровими. У нас 
декілька молодих гравців, деякі ще роз-
виваються та підростають. Думаю, на на-
ступному Євробаскеті ми будемо кращи-
ми й сильнішими. Це був хороший досвід 
для нас», — констатував Михайлюк.
 Загалом же нижче своїх можливос-
тей в поєдинку з Польщею зіграла вся 
українська команда. На думку Багатс-
кіса, причина поразки Польщі — низь-
кий відсоток реалізації кидків. «Поляки 
запропонували нам той захист, при яко-
му ми могли виконувати багато відкри-
тих триочкових кидків з кутів. Ми очіку-
вали цього, але не реалізували більшість 
з цих кидків. Мої вітання збірній Поль-
щі», — зазначив очільник «синьо-жов-
тих». ■ 

У матчі 1/8 фіналу Євробаскету-2022 проти збірної Польщі Святославу Михайлюку 
не вдалося реалізувати весь свій ігровий потенціал.
Фото sport.ua.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

За браком концентрації
Українські баскетболісти припинили боротьбу на ЧЄ-2022 на стадії 1/8 фіналу

■

Григорій ХАТА

 Уперше за 24 роки потрапив-
ши на «мундіаль», українська 
волейбольна збірна досягла на 
ЧС-2022 історичного результа-
ту. Участь синьо-жовтої коман-
ди в чвертьфіналі турніру — під-
твердження її високого ігрового 
потенціалу, котрий відкриває пе-
ред нею нові горизонти.
 Одразу по завершенні ЧС 
президент ФВУ Михайло Мель-
ник повідомив, що з офісу Між-
народної федерації волейболу 
він отримав лист, у якому йдеть-
ся про запрошення команди Ук-
раїни на кваліфікаційний тур-
нір Олімпіади-2024. «На цей 
лист Україна чекала близько 30 
років! Нашу чоловічу збірну за-
прошують, згідно з місцем у сві-
товому рейтингу, взяти участь 
у кваліфікації до Олімпійських 
ігор, які відбудуться в Парижі у 
2024 році! Браво Угіс Крастіньш, 
браво Козаки, браво Україна», — 
написав на своїй сторінці у фейс-
буці Мельник.
 Нагадаємо, що на ЧС-2022 

українська збірна також потра-
пила, отримавши запрошення 
від ФІВБ. Замінивши на плане-
тарному форумі потужну збірну 
росії, українська команда пока-
зала цілком пристойний як для 
новачка рівень гри. 
 Шанс на успіх українські во-
лейболісти мали й у чвертьфіналі 
проти словенців. Перемога в пер-
шому сеті могла надихнути ук-
раїнську команду на подальші 
звершення в матчі. Однак стар-

това невдача змусила суперника 
«синьо-жовтих» активувати всі 
свої резерви.
 «Наш суперник урізноманіт-
нив свою подачу. Почав чинити 
більший тиск. Звісно, втримати 
такий рівень, який ми показува-
ли у першій партії, було нереаль-
но. Надалі нам було складно знай-
ти баланс, де ми розслабляємося, 
а де додаємо. Постійно працю-
вали на максимальних обертах. 
І коли ти працюєш на макси-

мальних обертах, рано чи піз-
но з’являється втома, й у деяких 
дрібних моментах починаєш по-
милятися та втрачаєш емоції», 
— Угіс Крастіньш розповів, чому 
збірній України не вдалося пере-
могти Словенію.
 Варто згадати й про інший 
фактор, який допоміг словенсь-
ким волейболістам перевершити 
українську команду. Провівши 
матчі групового етапу в Польщі, 
грати поєдинки «плей-оф» «си-

ньо-жовті» перебралися до Сло-
венії. І тут, у рідних стінах, за 
підтримки 11 тисяч палких уболі-
вальників місцева збірна отрима-
ла додаткову фору над своїми су-
перниками. «Коли ти стоїш на по-
дачі й увесь зал свистить тобі. Усі 
11 тисяч свистять, так, це трохи 
тисне, як ти підкидаєш, як нала-
штовуєшся. Але не думаю, що ми 
повністю провалили подачу, були 
добрі відрізки, були й погані», — 
про гарячу атмосферу під купо-
лом арени «Стожице» в Любляні 
розповів капітан збірної України 
Олег Плотницький.
 За словами Угіса Крастіньша, 
його підопічні постійно були зму-
шені витрачати сили на те, аби 
відмежовуватися від психологіч-
ного тиску місцевих уболіваль-
ників. Утім навіть за таких умов 
кожна з наступних трьох партій 
у матчі, які виграли словенці, не 
була позбавлена боротьби. «Пот-
рібно було ризикувати, але, слід 
зізнатися, ми зневірилися», — 
констатував Плотницький.
 Хай там як, а потрапляння 
збірної України до вісімки най-
кращих збірних «мундіалю» — 
серйозний успіх вітчизняного во-
лейболу. «Команда показала ви-
сокий потенціал, а також те, що 
має характер, — це факт, проте 
як буде далі — не знаю. Гадаю, що 
команда додала за останні кілька 
сезонів. Ми вже на рівних боре-
мося з топкомандами. Однак щоб 
грати на такому рівні та повтори-
ти такий успіх — для цього треба 
докладати неймовірних зусиль. 
Тут треба все зубами вигризати. 
Просто так ніхто нічого не дає», 
— резюмував Угіс Крастіньш. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Ціною неймовірних зусиль
Після пристойного 
результату на чемпіонаті 
світу  українську 
волейбольну збірну 
запросили до участі 
в олімпійській 
кваліфікації

■ ТАБЛО

Чемпіонат світу. Чоловіки. Чверть 
фінал. Словенія — Україна — 3:1 
(18:25, 26:24, 25:19, 25:23).

■

На чемпіонаті світу-2022 українські волейболісти потрапили до вісімки кращих збірних турніру.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
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 Обожнюю англійську мову. 
Знаєте, як перекладається англій-
ською — російські війська? Рашен 
трупс.

* * *
 На гроші, які рф витратила на 
війну, можна було б купити кож-
ному росіянину пральну машину, 
м’ясорубку, труси, інвалідний візок 
і собачу будку.

* * *
 Путін:
 — Які новини з фронту?
 Шойгу:
 — Ми взяли Бєлгород...

 — Але ж Бєлгород і так наш.
 — А ми його ще раз взяли, щоб 
ніхто не сумнівався.

* * *
 Зараз я вам покажу чотири 
фури з білоруськими номерами, які 
хотіли в мене злити солярку. І якби я 
на шість годин раніше не злив її, то 
вони злили б солярку в мене, а так я 
ще встиг утекти.

* * *
 Україна може погодитися на 
перемир’я. Для цього С. Бандера з 
путіним повинні зустрітися і підпи-
сати договір.

 По горизонталі: 1. Міфічна 
тварина, яку дуже шанують китай-
ці. 4. Соліст Паризької опери, який 
загинув у російсько-українській вій-
ні. 8. Хвороботворна бактерія, види-
ма лише під мікроскопом. 10. Ме-
тод наукового дослідження, що ґрун-
тується на розкладанні об’єкта до-
слідження на частини. 11. Місто на 
Полтавщині, де побачила світ пер-
ша в Наддніпрянській Україні украї-
номовна газета «Хлібороб». 12. Від-
чайдух, завзята людина, мастак. 14. 
Нове ім’я принца Чарльза, який став 
королем Британії. 15. Лікар для тва-
рин. 17. Порода службових собак-
рятівників, привчених шукати і ви-
тягувати людей, що потрапили під 
лавини. 20. Ім’я одного з учнів Ісу-
са Христа, автора однієї з чотирьох 
частин Євангелія. 21. Американсь-
ка космічна агенція. 22. Зневажли-
ва назва популярної музики чи масо-
вого мистецтва. 24. Ім’я барда і бійця 
Київської тероборони, лауреата «Чер-
воної Рути-89». 25. Людина, яка го-
тує спортсмена чи команду до зма-
гань. 26. Форма музичного твору. 27. 
Офіціант у французьких ресторанах. 
 По вертикалі: 1. Старовинна 
назва шаблі, виготовленої з дамась-
кої сталі. 2. Територія або частина 
однієї держави, оточена з усіх сторін 
територією іншої держави. 3. Моне-
та, яку в Стародавній Греції клали 
мерцю під язик, щоб було чим за-

платити Харону за перевіз. 5. «Щоб 
... широкополі і Дніпро, і кручі було 
видно, було чути, як реве ревучий» 
(Тарас Шевченко). 6. Ім’я угорської 
шахістки, яка 26 років очолювала 
жіночі рейтинги гросмейстерів. 7. 
Дика коза. 9. Наочний приклад діє-
вості закону Мерфі, який іще нази-
вають «законом підлості». 10. Ан-
тагоніст Бога, який має прийти пе-
ред кінцем світу. 13. «Цвіте ..., цві-
те ..., а цвіт опадає» (народна пісня). 
14. Морський хижак, якого ще на-
зивають морська видра або камчат-
ський бобер. 16. Найбільший м’яз, 
який згинає руку. 17. Планета Соняч-
ної системи, яка має кільця. 18. Ві-
домий латиський поет і драматург. 
19. Британський поет-романтик. 22. 
Річка у Карпатах. 23. Давньогрець-
кий музичний інструмент. ■

Кросворд №26
від 7 вересня

Адреналіна ШУГАЙ

 Телеведуча й акторка Даша 
Трегубова на Венеційському фес-
тивалі отримала нагороду Women 
in cinema. Про це вона повідоми-
ла у своєму інстаграмі, виклавши 
світлини з місця події. 
 «Присвячую нашому рідному 
кінематографу і своїм неймовір-
ним колегам нагороду Women 
in cinema, яку я отримала на Ве-
неційському фестивалі! — напи-
сала Даша. — Тільки уявіть, які 
це емоції, коли отримуєш у серп-
ні лист від групи відомих італій-
ських журналісток, які пишуть 
про кіно. І в ньому: «Нагородою 
ми хотіли б відзначити ваш безпе-
речний талант і чутливість, яку ви 
привносили в кожну свою роль. 
Крім того, через вас ми хотіли б 
поширити нагороду на всіх ук-
раїнських жінок, які працюють у 
кіноіндустрії. Ви переживаєте мо-
мент великих труднощів, і ми хо-
чемо сказати вам, що ми поруч з 
вами та всіма іншими акторками 
та режисерками. Ви є яскравим 
прикладом унікальної мужності 
та незалежності в міжнародному 
кінематографічному світі». 
 Трегубова додала, що в минулі 
роки цю нагороду отримували 
режисерка Ліліана Кавані («чиї 
фільми ми розбирали під час нав-
чання») та акторка Людівін Саньє. 
«І з таким натхненням хочеться 
рухатись далі й робити дійсно хо-
роше кіно!» — написала Дарія. 
 Від початку війни акторка виї-
хала з України разом з донькою й 
досі перебуває за кордоном — у 
Польщі. Вона розповіла програмі 
«Зірковий шлях», що минулого 
року Поліна зіграла головну роль 
в українсько-польському фільмі. 
Тож коли розпочалося повномас-
штабне вторгнення росії, знайо-
мі запропонували Даші приїха-
ти до Польщі. Третього вересня 
Поліні виповнилося 11 років. Ві-
таючи донечку, Трегубова напи-
сала в інстаграмі: «Хочу для тебе 
миру. Щоб ти жила вільною у 
вільній щасливій Україні, у рід-
ному Києві». Цим самим акторка 
дала зрозуміти, що своє майбутнє 
та своєї дитини пов’язує з Украї-
ною. А поки що займається волон-
терськими проєктами в Польщі. 
 Також Трегубова не втрачає 
надії зняти фільм «Її звали Мар-

та». Це мав бути детективний три-
лер, у центрі сюжету якого — іс-
торія молодого реставратора, що 
змушений повернутися в Україну 
через пандемію. В перший день 
ізоляції у військовому шпи-
талі зникають його дру-
жина і маленька дочка, 
натомість він зустрічає 
свого заклятого воро-
га. Герою доведеться 
пройти всі кола пек-
ла, щоб дізнатися 
правду. Теглайн 
фільму: «Коли 
втрачаєш тих, 
кого любиш, 
спробуй спочат-
ку знайти себе».
 Зйомки стріч-
ки мали розпоча-
тися наприкін-
ці березня. І це 
мав бути пер-
ший повно-

метражний режисерський дебют 
Даші, яка має диплом режисера. 
«Наша велика крута команда го-
тувалася до цього протягом двох 
років — сценарій, кастинги, ло-

кації (в тому числі у Словенії, 
бо копродукція), читки, кос-
тюми, грим..., — зазначає 

Трегубова. — Але я вірю в 
українське кіно. Як і мої 
продюсери, які зараз, 
незважаючи ні на що, 
шукають можливість 
цей проєкт реалізува-

ти». Вона додала, що в 
українського кіно — ве-

ликий потенціал і майбут-
нє. Тож «невдов-

зі наші філь-
ми дивити-

муться і 
знатимуть 

в усьому 
світі». ■

Даша Трегубова.❙

ВІДЗНАКИ 

За талант і чутливість 
Українська акторка Даша Трегубова отримала 
нагороду Венеційського кінофестивалю

■

Хороше яблуко лікаря варто
Літнє подружжя доправило понад пів тонни яблук із власного саду до обласних лікарні та шпиталю

14—15 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень 
+18...+20. Пiслязавтра вночi +10...+12, удень +18...+20.

Миргород: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +17...+19.
Вiнниця: помiрний дощ. Уночi +6...+8, удень +19...+21.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +11...+13, удень 
+22...+24.

13 вересня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 17-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 17.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий дощ. Трускавець: 
уночi +7...+9, удень +16...+18. Моршин: уночi +8...+10, удень 
+19...+21.
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