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стор. 3»

Українськими воїнами захоплюється весь світ.
Фото з сайту mind.ua.

❙
❙

стор. 15»

Аби провести наступний 

сезон Ліги націй в 

елітному дивізіоні, 

українській збірній 

потрібна була перемога 

над Шотландією

Оптимістичні сподівання

стор. 5»

Українці, литовці та поляки 

— споконвічно надійний 

щит Європи проти псів-

москалів

стор. 2»

Як ми захищали «старий світ» Бог з нами після 
«чуми»

Співробітниця 

Ізюмського музею 

врятувала від окупантів 

давнє Євангеліє 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 35,237 грн

Українська артилерія, 
авіація та ракетні 
війська продовжують 
знищувати техніку 
і живу силу ворога, 
блокуючи подальший 
наступ рашистів

Їхній потяг 
палає 



СЕРЕДА, 28 ВЕРЕСНЯ 20222 ІнФорУМ
«Жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не 
вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, 
хто зі зброєю прийде на нашу землю, — чи добровільно, чи за мобілізацією».

Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ, генерал

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкащанка Лілія Короп каже, 
що війна в їхню сім’ю прийшла 23 
лютого, коли її брат Юрій, захисник 
Маріуполя, того дня ввечері гучно 
забив на сполох і попросив: «Ти ні-
коли в житті мене не слухала, послу-
хай один раз, їдь з Києва». 
 «Ті речі, які він писав мені в той 
вечір, узагалі не вписувались у мою 
картину сприйняття світу. Я не 
повірила, що треба тікати з Києва, 
що можливе щось більше, ніж «за-
гострення на сході». І я, звичайно, 
не послухалась. А треба було», — 
написала Лілія на своїй сторінці у 
фейсбуці.
 Наразі її брат — військовополо-
нений. Він не «азовець», каже Лілія, 
бо Маріуполь тримали не лише вони. 
«Мій брат не зрадник — не здався до 
останнього шматка хліба і остан ньої 
зброї.  Мужній, добрий і спокійний, 
як відгукуються про нього ті, хто 
пройшов разом з ним Маріуполь і на-
разі вже повернувся з полону», — за-
значає Лілія Короп. 
 Дні з 23 лютого до 12 квітня в їх-
ній сім’ї вимірювалися «від смс до 
смс», згадує жінка.  Брат виходив 
на зв’язок раз на добу, після першої 
ночі. Писав смс, що живий, питав, 
як справи у нас. Казав, що в них «усе 
нормально». 
 «Усе нормально, ну згоріли всі 
речі, але все нормально. Все нор-
мально, піду й перевірю, чи всі мої 
живі і цілі. Все нормально, п’ємо 
воду з труб, сточуємо. 
 Потім він виходив на зв’язок раз 
на дві доби. І час у проміжку — це 
для нас мертвий час», — констатує 
Лілія Короп. 
 На початку березня, коли в 
Маріуполі пропав зв’язок, від брата 
не було новин шість днів. Тоді роди-
на знайшла контакти військової час-
тини і запитала там, що з захисни-
ками. Їм відповіли: «Не можемо зна-
ти, вони нам не підпорядковуються, 
вони відкомандировані на схід, у 
місцевого командування теж немає 
з ними контакту». 
 «Я ще обов’язково порушу тему 
підготовки психологів і їх комуніка-
цію з сім’ями військових на нулі. До 
цієї сухої відповіді я ще могла три-
мати «настрой» і дух удома. Після 
— все стерлось. Якщо з ними немає 
зв’язку і в місцевого командування, 
тоді це що?» — запитує Лілія.

 І продовжує розповідь: «5 квіт-
ня вночі брат написав мені: «Може 
бути все що завгодно, бережи бать-
ків за двох». Про що треба було спіл-
куватися з ним у ті дні? Що казати? 
Як не плакати в трубку, а підтрима-
ти? Це наша перша війна. Ми не зна-
ли. Нас такого не вчили», — розду-
мує Лілія.
 Спілкування з 5 квітня до 12 
квітня з Юрієм було переривчасте 
— живий, люблю. Тим часом питан-
ня про те, чи є ще їжа і зброя, — без 
відповіді.
 «Дні з 12 квітня вимірюються 
кількістю брехні, відмовок і заля-
кувань, яку доводиться слухати нам 
як родині військовополоненого й че-
рез яку, ймовірно, проходять роди-
ни інших військовополонених. Нам 
сказали мовчати, щоб не зробити гір-
ше. Але на сьогодні виходить так, що 
нам сказали мовчати, аби не зроби-
ти гірше керівництву частини, якій 
підпорядковується дивізіон брата», 
— зазначає Лілія Короп. Й уточнює, 
що з мовчанкою покінчено: «Сьогод-
ні, коли військовополонена Мар’яна 
народила дитину за 4 дні після поло-
ну, ця тема публіці ще більше може 
здаватися казковою і романтичною. 
Наче кіно, де військовополонена на-
роджує чітко після полону, і всі щас-
ливі. Але не всі щасливі. Цей обмін 
полоненими в кількості 215 для нас 
став дуже важким. І те ж саме пере-
жили родичі інших, досі не поміня-
них, полонених». 
 За словами Лілії Короп, з одно-
го боку, це те, чого так чекали: об-
мінів не було з початку літа, нарешті 
вони розпочалися. Це щира радість 
і за Україну, і за тих людей, які ли-
шаться живими.  Але з іншого боку, 
зізнається, це нереально боляче. 
 «Просто не можу описати, як нам 
боляче розуміти, що, можливо, ос-
новний важіль, на яких могли міня-
ти військовополонених — Медвед-
чук, — тепер відсутній. І що цей об-
мін влада піднесла, наче цілковиту 
перемогу в цьому питанні: захисни-
ки Маріуполя вдома», — розмірко-
вує Лілія.
 На жаль, захисники Маріуполя в 
переважній більшості досі в полоні. 
«Я могла б закликати зараз провес-
ти обмін «всіх на всіх». Але не буду 
цього робити. Бо «всі» росіяни нам 
не треба — повертати треба всіх на-
ших», — підсумовує черкащанка 
Лілія Короп. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Цікаву новину поширив 
відомий харківський волон-
тер Роман Донік у соціальній 
мережі Фейсбук. «Кажуть, 
до Луганської області прибув 
перший ешелон із мобілізова-
ними в РФ, — написав він на 
своїй сторінці. — Ці військові 
вже враховані ЗСУшниками 
як «200» і «300». Померлим 
за путіна хочеться побажати 
міцного здоров’я і попросити 
операторів «Хаймарсів» пос-
тавити пісню Б. Гребенщико-
ва «Етот поєзд в огнє».
 Аби не піти слідом за пер-
шим потягом, новобранці вже 
зараз масово обривають те-
лефони української гарячої 
лінії «Хочу жити» й розпиту-
ють про можливі варіанти зда-
чі в полон. У рамках проєкту 
їм гарантують утримання за 
всіма пунктами Женевської 
конвенції. Як повідомив пред-
ставник ГУР Міноборони Анд-
рій Юсов, цим шансом можуть 
скористатися й українці, що 
наразі перебувають на тимча-
сово окупованих територіях. 
А також призовники Криму та 
ОРДЛО, які зберегли українсь-
кі паспорти й не хочуть воюва-
ти проти своїх співвітчизників. 
Бажаючих здатися, виявляєть-
ся, вже тепер чимало.
  А тим часом артилеристи 
ЗСУ за добу 26 вересня «відмі-
нусували» штаб окупантів та 
знесли в повітря понад п’ять 
військових складів на тери-
торії Херсонської та Мико-
лаївської областей. Триває по-
дальший наступ і на Харківсь-
кому напрямку. 
 Як повідомила пресслужба 
Борівської громади, тут днями 
розпочалася деокупація ліво-
го берега Осколу. Село Піс-
ки-Радьківські вже перебуває 
під контролем ЗСУ. «Але ук-
раїнські військові наразі ще 
виявляють там групи російсь-
ких військ, проводять зачист-
ку й розмінування, — йдеться 
у повідомленні. — Місцеві жи-
телі радо зустрічають наших 
воїнів, готують для них їжу і 

зі словами радості на очах дя-
кують за визволення». 
 Сюди одразу ж доставили 
дві тонни гуманітарної допо-
моги. Окупаційна влада швид-
ко залишила всі населені пун-
кти громади. Колаборанти та-
кож утекли.
  Генштаб ЗСУ 26 вересня 
вперше підтвердив звільнення 
Куп’янська-Вузлового в Хар-
ківській області. Це велике се-
лище, де розташована одно-
йменна залізнична станція, яку 
росія раніше використовувала 
для перекидання сил із Білгоро-
да на окуповану територію. 
  Водночас найгарячішою 
точкою фронту й надалі за-
лишається Донбас. «Зусилля 
окупантів досі зосереджені на 
утриманні захоплених тери-
торій, виході на адмінкордон 
Донецької області та зриві ак-
тивних дій захисників Украї-

ни на окремих напрямках», — 
повідомили в Генштабі ЗСУ. 
 Днями ЗСУ на цій лінії 
фронту відбили ворожі ата-
ки в районах Спірного, Підго-
родного, Бахмута, Майорська, 
Кам’янки, Побєди та Павлів-
ки. Українська авіація, арти-
лерія та ракетні війська зни-
щили тут три пункти управ-
ління й чимало техніки й жи-
вої сили ворога. 
 «Постійні спроби росій-
ського наступу на Донеччині 
ввійдуть в історію воєн як одне 
з найбільш цинічних убивств 
своїх же солдатів, — проко-
ментував цю статистику Воло-
димир Зеленський. — Російсь-
ка мобілізація — це відверте 
намагання дати командирам 
на місцях постійний потік гар-
матного м’яса. Іншого сенсу 
в російській мобілізації прос-
то немає». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На допомогу військовим 
ЗСУ від медиків «екстренки» 
Черкащини прямує ще одне 
авто. Про це «Україні молодій» 
повідомила Ірина Назарок із 
Черкаського обласного центру 
екстреної медичної допомоги. 
За її словами, підтримка вій-
ськових — одне з найважливі-
ших сьогодні для нас усіх за-
вдань. Тож працівники «екс-
тренки» придбали автомобіль 
Mercedes Sprinter для потреб 
іще одного з підрозділів Зброй-
них сил України. 
 «Автомобіль швидкої допо-
моги, призначений для евакуа-
ції та адаптований під військові 
потреби, поїде на передову. Це 
вже другий із трьох автомо-
білів, закуплених на підтрим-
ку ЗСУ за кошти, зібрані ко-
лективом «екстренки» Черка-
щини», — розповідає пані Іри-
на.
 Вона каже, що після про-
ведення технічного обслуго-
вування та фарбування, за 
що подяка Черкаському цен-
тру допомоги армії та волон-
терці Оксані Циганок, ав-
томобіль працівники облас-
ної «швидкої» передали гур-
ту «Антитіла».

 «Щиро хочу подякувати 
всім працівникам «екстрен-
ки» Черкащини, які збирали 
кошти на цей автомобіль, пе-
реганяли його з-за кордону і 
зробили все можливе, щоб це 
авто допомагало рятувати жит-

тя наших українців!» — зазна-
чає лідер гурту Тарас Тополя. 
І звертається до всіх україн-
ців із закликом підтримувати 
такі ініціативи, не зупиняти-
ся, бо це дійсно може врятува-
ти життя. ■

Юрій Короп (попереду) нині перебуває в російському полоні.
Фото з фейсбуку.

❙
❙

У ПОЛОНІ

Сестра про брата
Рідні понад двох тисяч полонених із Маріуполя 
чекають на визволення

■

ДОБРА СПРАВА

Екстрена допомога
Черкаські медики на фронт передали 
придбане авто

■

На передову їде «Мерседес» від колективу черкаської «екстренки», 
призначений для евакуації та адаптований під військові потреби.
ФОТО Ірини НАЗАРОК.

❙
❙
❙

НА ФРОНТІ

Їхній потяг палає 
Українська артилерія, авіація та ракетні 
війська продовжують знищувати 
техніку і живу силу ворога, блокуючи 
подальший наступ рашистів

■

Найгарячішою ділянкою фронту надалі залишається Донбас.
Фото з телеграм-канала Оперативний ЗСУ. 

❙
❙
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Знову 
«Вересневі 
самоцвіти»
Вистави акторів з Маріуполя, 
Харкова та Києва показали 
в Кропивницькому
Тетяна РУДЕНКО

 У Кропивницькому, з означенням «Музи 
не мовчать», відбувся 52-й театральний фес-
тиваль «Вересневі самоцвіти». Попри війну, 
на сцені академічного обласного українсько-
го музично-драматичного театру упродовж 
тижня виступали запрошені евакуйовані ко-
лективи з Маріуполя та Харкова, а також ар-
тисти з Чернігова, Вінниці, Києва. Фестиваль 
пройшов без анонсів і афіш, а квитки не про-
давали у касі.
 Виставою-відкриттям став «Крик нації» 
Донецького академічного обласного драма-
тичного театру, який базувався в Маріуполі, 
приміщення якого зруйнувала надпотужна 
російська бомба 16 березня 2022-го. Виму-
шено переміщені війною артисти у виставі 
розповіли про життя і долю закатованого ра-
дянським режимом поета-дисидента Васи-
ля Стуса. На сцену кропивницького театру 
20 вересня вийшли й кілька акторів, котрі 
були поміж сотень маріупольчан, які шукали 
прихисток у «драмі» того страшного за жорс-
токістю злочину дня. 
 «Трупа Донецького обласного драмтеат-
ру вперше в Театрі корифеїв — і це для нас 
велика честь. Ми знайшли в собі сили повер-
нутися після виїзду до Ужгорода трохи на-
зад, до центральної частини України, де за-
гроза обстрілів більша. Ви можете собі уяви-
ти, наскільки це було для нас психологічним 
бар’єром», — розповіла керівниця обласного 
Донецького театру Людмила Колосович.
 У «Вересневих самоцвітах» представили 
спільний проєкт Харківського академічно-
го українського драматичного театру («Бе-
резіль»), який наразі перебуває в евакуації, 
та Вінницького обласного музично-драматич-
ного театру «Хлібне перемир’я» за драмою 
Сергія Жадана. Це історія про двох братів, 
яка відбувається 2014 року на Донеччині. На-
гадаємо, відомий письменник брав участь у 
створенні постановки, робив коректуру в про-
цесі у співпраці з режиссером-постановником 
Олександром Ковшуном. Харківський театр 
евакуювався з-під обстрілів 3 березня. Коле-
гам надали прихисток вінничани.
 Щодо проведення цьогоріч в організаторів 
фестивалю були сумніви. Питання безпеки та 
фінансування стояли на першому плані. Про-
те рада сільськогосподарських підприємств 
Кропивниччини, місцеві підприємці та нар-
депи, благодійний Фонд родини Довгих та 
інші меценати фінансово підтримали участь 
у фестивалі театрів з інших міст. Фестиваль 
пройшов без залучення жодної копійки з об-
ласного бюджету. 
 «Підтримка української культури — це 
про підтримку українського духу і збережен-
ня нашої ідентичності. Коли росіяни руйну-
ють наші міста, надважливо боротись за те, 
що робить нас українцями, — наш культур-
ний код, який їм ніколи не вдасться зруйну-
вати, — ділиться Оксана Гуляєва, директор-
ка фонду «Можемо разом». — Коли до Олеся 
Довгого звернулись організатори фестивалю, 
ми одразу погодились допомогти та підтрима-
ти фінансово презентацію спільного проєкту 
Харківського та Вінницького драмтеатрів у 
рамках «Вересневих самоцвітів». 
 У театральному фестивалі також взяли 
участь, зокрема, Київський театр на Подолі 
з виставою «Сто тисяч», у якій грає Богдан 
Бенюк, та Чернігівський обласний академіч-
ний український музично-драматичний те-
атр імені Тараса Шевченка з виставою «При-
боркання норовливого» за п’єсою Ярослава 
Стельмаха «Кохання у стилі бароко». Госпо-
дарі фестивалю, обласний академічний ук-
раїнський музично-драматичний театр імені 
Марка Кропивницького, показали постанов-
ку «Ціна життя» за п’єсою Карела Чапика 
«Мати». ■

■Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Справжнє диво сталося у вщент 
зруйнованому рашистами Ізюмі. Там 
днями знайшли уцілілий Новий За-
віт, надрукований у далекому 1707 
році. Книга виготовлена у срібному з 
позолотою окладі й має статус напрес-
тольного Євангелія. Для таких видань 
характерне розкішне убрання, уро-
чистість та унікальний друкарський 
стиль, який був започаткований ще у 
давні часи. 
 Ця знахідка є рідкісним експона-
том Ізюмського краєзнавчого музею. 
Зберегти її вдалося лише завдяки муж-
ності співробітниці згаданого мистець-
кого закладу Діні Листопад. Вона бук-
вально під нескінченними обстрілами, 
на свій страх і ризик, зайшла до при-
міщення й заховала духовну реліквію 
так, щоб її ніхто не знайшов.     
 «І Євангеліє живе! — прокоменту-
вав ситуацію заступник Ізюмського 
міського голови Володимир Мацокін. 
— А ми думали, що його вкрали! Вод-
ночас будівля музею в поганому стані, 
є потрапляння у дах. Зараз працюємо 
над тим, щоб законсервувати його. Вся 
колекція уціліла, нічого не поцупили, 
хоча місто пограбоване дуже сильно».
 За словами Володимира Мацокіна, 
нині експонати перебувають у сховищі 
музею, який узяли під цілодобову охо-
рону військові. До рашистської окупації 
тут експонувалися, зокрема, предмети 
Середньовіччя, Козацької доби, нуміз-
матична колекція, етюди Сергія Василь-
ківського та інших художників. 
 Після звільнення сюди приїздив 
міністр культури Олександр Ткачен-
ко і озвучив сумну статистику. За його 
даними, внаслідок воєнних дій в Ізюмі 
були пошкоджені фактично всі закла-
ди культури. До цього переліку потра-
пила і будівля Реального училища, зве-
дена у 1882 році, що є пам’яткою архі-
тектури. 
 Загалом місто сьогодні нагадує су-
цільну руїну, оскільки тут виведено з 
ладу 90 відсотків усієї наявної інфра-

структури. За тиждень комунальни-
ки обіцяють подати сюди світло, після 
чого надійде вода і запрацюють бан-
ки. Наразі вдалося налагодити робо-
ту «Нової пошти», а також очікуєть-
ся приїзд мобільних бригад Укрпошти 
для видачі пенсій. Медикаменти мож-
на отримати у центральній міській лі-
карні безплатно, але за призначенням 
лікаря.
 Найстрашніші ж події цими днями  
відбувалися в Ізюмському лісі, де ря-
тувальники проводили ексгумацію тіл 
у місцях масових поховань загиблих. 
Тут виявили чергову братську могилу, 
де поховано 447 осіб.  
  «Тиждень безперервного копання і 

суцільний біль. Чоловіки, жінки, діти. 
Хрести, чорні пакети, номери, — так 
емоційно прокоментували свою роботу 
співробітники ДСНС. — Наш обов’язок 
— допомогти кожній жертві, яку вкла-
ла в цю братню могилу російська чума. 
Допомогти, щоб рідні могли поховати 
своїх близьких, а їхні душі нарешті 
знайшли спокій». 
 Це вже друге масштабне похован-
ня, знайдене після деокупації Ізюма. 
Як «УМ» повідомляла, до першої брат-
ської могили, що була виявлена рані-
ше,  рашисти звезли 427 тіл місцевих 
жителів. Фактично всі вони мають оз-
наки насильницької смерті. Серед них 
— 202 жінки і п’ятеро дітей. ■

Ганна ВОЛКОВА

 Трохи не доживши до 
поважних 89 літ, 24 вересня 
відійшов у засвіти Григорій 
Левченко — професор Пол-
тавського національного 
педагогічного університету, 
заслужений діяч мистецтв 
України, український хоро-
вий диригент, композитор, 
засновник народного хору 
«Калина» і його незмінний 
протягом 43 років диригент. 
Україна втратила великого 
і надзвичайно талановитого 
сина, патріота, людину-ле-
генду, яка несла українсь-
ку народну пісню далеко за 
її межі. 
 Синові простих хлібо-
робів з Грабарівки Пиря-
тинського району аплодува-
ли в багатьох країнах світу. 
Якось, розповідав маестро, 
після чергового концерту в 
Швейцарії до нього підійш-
ли співробітники українсь-
кого посольства і сказали: 
«Ви за один концерт зроби-
ли більше, ніж ми за чоти-
ри роки». «Я зрозумів, що 
з державою, в якій є таке 
мистецтво, такі прекрасні 
люди, можна мати серйоз-
ні ділові стосунки», — гово-
рив, потискаючи після кон-
церту руку Григорію Семе-
новичу, представник одно-
го з австрійських банків. А 
французький генерал, побу-
вавши на виступі «Калини», 
зауважив: «Я не робитиму 
вам компліменти з приводу 
вашої майстерності. Скажу 
одне: я хотів би, щоб мої сол-
дати були такими ж, як ваші 
хлопці-козаки». 
 Подібні слова вдячності 

Григорій Левченко сприй-
мав як найвище визнання 
своєї творчості.
 А були ж часи, коли він  
носив ярлик націоналіс-
та, який навісили на ньо-
го «органи», і від нього всі 
відвернулися. Його «гріх» 
полягав у тому, що на рес-
публіканському фестивалі 
мистецтв, який проходив 
у Полтавському міському 
будинку культури (це був 
1978 рік), самодіяльна на-
родна капела педагогічно-
го інституту, якою він керу-
вав, у фіналі заспівала «не 
ту» пісню. Тоді традиційно 
заключним номером звуча-
ла «Широка страна моя род-
ная» чи «Ленин-партия-на-
род». Капела ж заспівала 
«Ой зійшла зоря» в обробці 
Миколи Леонтовича. 
 Після цього почалося 
цьку вання диригента, про 
нього почали розпускати 
брудні плітки, він змушений 
був звільнитися з роботи. Він 
втратив квартиру, від ньо-
го відвернулися друзі. «На 
щастя, директор Полтавсь-

кого м’ясокомбінату Клара 
Сергіївна Задорожна не по-
боялася запросити мене до 
себе на підприємство, пос-
тавивши завдання створити 
народний хор, — пригадував 
Григорій Семенович. — Крім 
того, вона сподівалася, що 
талановиті робітники, зай-
няті репетиціями, стануть 
менше пити. Так і вийш-
ло. Український народний 
хор «Барвінок» Полтавсько-
го м’ясокомбінату під моїм 
керівництвом не раз ставав 
переможцем обласних кон-
курсів і фестивалів. 
 На одному з концертів, 
у якому ми брали участь, 
був присутній покійний 
Федір Трохимович Мор-
гун, перший секретар обко-
му партії. Він тоді врятував 
мене! Йому дуже сподобав-
ся виступ хору, і він висло-
вив цю думку відкрито, при 

всіх. А новопризначеному 
ректору педінституту, теж 
уже покійному, Івану Анд-
рійовичу Зязюну, рекомен-
дував повернути мене на ко-
лишнє місце під свою осо-
бисту відповідальність».
 До речі, у першому складі 
«Калини» співав і сам Іван 
Зязюн.
 У грудні 2019 року на-
родний хор під диригу-
ванням Григорія Левчен-
ка дав останній передковід-
ний концерт. За три місяці 
до широкомасшабної вій-
ни він провів останню ре-
петицію. Близькі говорять, 
обдумував великий кон-
церт після Перемоги. У ньо-
му обов’язково звучала б ві-
зитівка «Калини» — «Реве 
та стогне Дніпр широкий»... 
Григорій Семенович був од-
ним із тих, хто міцно тримав 
наш культурний фронт. ■

ВТРАТИ

«Калина» похилилася...
Диригента Григорія 
Левченка звільняли 
з роботи за пісню 
в обробці Миколи 
Леонтовича

■

ПЕРЕМАГАЄМО

Бог з нами після «чуми»
Співробітниця Ізюмського музею врятувала 
від окупантів давнє Євангеліє

■

Працівники ДСНС  України на Харківщині після російської окупації розчищають завали. 
Фото з сайту dsns.gov.ua.

❙
❙

Григорій Левченко.❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

21 вересня 2022 року (офіційне 
оголошення мобілізації) ввійде 
в історію рф як день її кончини.
«Зворотної дороги немає», — 
сказав заступник голови ради 
безпеки росії дмитро медведєв, 
не підозрюючи, який сценарій 
несуть його слова. І цього разу 
він має рацію. В тому сенсі, що 
від розвалу росії шляху назад 
уже немає. До цього ще був, 
якийсь примарний. Якби, ска-
жімо, путін відвів свої війська й 
привселюдно визнав поразку у 
війні. Але ж це не той психотип 
— криваве схиблене чудовись-
ко хоче ще більше жертвопри-
ношень, більше й більше крові 
ще й своїх співвітчизників. Вир 
оголошеної мобілізації втягує 
весь російський народ. Німець-
кий канцлер Олаф Шольц не 
зможе, як раніше, сказати, що 
це лише війна путіна, а не всьо-
го російського народу. Ні, це 
війна всієї росії, з котрою при-
ходить кончина путіна і його 
правління.

Шанхайський ультиматум
 Нам же очевидна паралель 
між результатами саміту Шан-
хайської організації співробіт-
ництва (ШОС) у Самаркан-
ді (Узбекистан) та поспіхом, з 
яким одразу після повернення 
кривавого диктатора в Москву 
було оголошено мобілізацію, 
референдум на окупованих ук-
раїнських територіях та луна-
ють нові жахання про знищення 
всього світу ядерною зброєю. 
 Вочевидь, такі зміни планів 
російського керівництва 
пов’язані з тим, що російський 
президент розраховував на теп-
лі зустрічі у старовинному уз-
бецькому місті, мовляв, дивіть-
ся, жодної міжнародної ізоля-
ції немає. А по факту його пар-
тнери із ШОС не зацікавлені у 
продовженні війни та, ймовір-
но, лідери східних держав про-
диктували путіну умови закін-
чити війну до середини лис-
топада. Саме тоді на Балі має 
відбутись саміт країн Великої 
двадцятки. 
 Принаймні Китай та Індія 
розлючені не на жарт. Джере-
ла стверджують, що в разі про-
довження війни глобальний 
Схід застосує щодо Росії санк-
ції, не слабші, ніж Захід. Адже 
економічна криза, яка багато в 
чому спровокована вторгнен-
ням путіна в Україну, позна-
чається й на інтересах таких 
країн, як Китай чи Індія. Мож-
ливо, якби план блискавично-
го захоплення України вдався, 
у Пекіні чи Делі не висунули б 
російському президенту пре-
тензій. Але усе пішло не так, 
як того бажав путін, а довго-
строковий конфлікт — явно не 
в інтересах ні КНР, ні Індії, ні 
Туреччини тощо.
 Тобто кремлівське чудовись-
ко загнали в глухий кут. Воно в 
агонії та лихоманці й стає ще не-
безпечнішим. Хоча, здавалося б, 
куди вже більше, однак у його 
руках — ядерна кнопка... 

Убити дракона
 Чи вистачить духу в озброє-
них військовозобов’язаних 
росіян звалити диктатора? Путін 
припустився величезної помил-
ки. Такої ж, як і Микола ІІ, дав-
ши 10 мільйонам селян гвинтів-
ки у 1914 році. Це була перша 
загальноросійська мобілізація, і 
ми пам’ятаємо, як вона закінчи-
лась, — Микола Романов і його 
родина не пережили її. 
 Так, дійсно, мобілізовані 
озброєні селяни повернулись 
у Петроград і таку заварили 
кашу, що ми її на пострадянсь-

кому просторі розсьорбуємо 
й досі. А в росії нинішня мо-
білізація також викликала со-
ціальну кризу, мітинги й про-
тести. І це лише початок. 

Хоча до ганьби путіну не 
звикати.
 Проблема путіна і його то-
тальної мобілізації — в тому, 
що всі, хто був задурений ім-
перською пропагандою нена-
висті до України чи хотів під-
заробити «відстрілом хохлів», 
уже всі тут побували. Чи в Росії 
ще залишились подібні добро-
вольці? Але все виглядає так, 
що із цих від 25 до 40 мільйонів 
військовозобов’язаних — на-
зивається різна цифра — жод-
на людина не хоче добровільно 
їхати в Україну. 
 Зрозуміло, всі усвідомлю-
ють, що їдуть вони не на са-
фарі, а для того, щоб перетво-
ритись на 200-х чи 300-х і, від-
повідно, відбудеться бартер на 
«Жигулі». Зрозуміло, що ті, 
хто прийде до нас убивати, — 
це жертви відчаю та паніки їх-
нього диктатора. Адже ще за 
декілька днів до його від’їзду 
на провальний саміт у Самар-
канд із трибуни сесії російської 
Думи такий собі комунофашист 
зюганов вимагав якраз мобілі-
зації. У результаті відповідаль-
ні чиновники з оточення прези-
дента (пєсков, клішас, володін) 
виступали й переконували сус-
пільство, що «в жодному випад-
ку ніякої мобілізації не плану-
ють». Однак цим усе не обмежи-
лось. На екран першого канала 

витягли прессекретаря зюгано-
ва й змусили довго та приниже-
но пояснювати, що «...ви не так 
зрозуміли геннадія аркадійови-
ча. Ніякої мобілізації він не мав 
на увазі. Він говорив про еконо-
мічну мобілізацію — щоб вій-
ськові заводи працювали в 3-4 
зміни, щоб тих, хто запізнюєть-
ся на роботу, розстрілювали за 
законами воєнного часу. Ось що 
він мав на увазі». 
 Тобто, путін боявся цієї мо-
білізації. І раптом усе перевер-
нулося після повернення з Са-
марканда.

Шантаж провальним 
референдумом
 Окрім мобілізації, путін 
оголосив, що через два тижні 
чотири області України будуть 
законодавчо визнані російсь-
кими територіями. Перший 
день проведення так званих ре-
ферендумів на території окупо-
ваних Росією регіонів України 
продемонстрував, що вони го-
тувалися поспіхом. Водночас 
про можливість їх проведення 
говорили буквально з першо-
го дня після того, як очільник 
кремля визнав «незалежність» 
окупованих частин Донбасу. 
 Згадаймо, не так давно в Лу-
ганську пройшла нарада росій-
ських силовиків під головуван-
ням заступника голови ради 

безпеки росії дмитра медведє-
ва. Але дату проведення голо-
сування так і не визначили. На-
віть більше, після звільнення 
українськими військами тери-
торії Харківської області Моск-
ва нібито перенесла цю дату на 
невизначений термін. Однак та-
кий поспіх і раптовий, і ні, бо 
все, що політична верхівка росії 
увечері виголошує як «ні», на 
ранок виявляється «так». 
 Таким чином путін пов-
ністю зруйнував залишки ак-
тивів на зовнішньополітично-
му фронті. Це вдало збіглося 
з сесією Генеральної Асамблеї 

ООН. Щодо цього висловились 
усі світові лідери. Той же Бай-
ден сказав: «Ми ніколи не до-
пустимо стерти з лиця землі 
Українську державу». 
 Лідери країн Великої сім-
ки (G7) заявили, що не визна-
ватимуть результатів псевдо-
референдумів, які відбувалися 
на окупованих рф частинах До-
нецької, Луганської, Херсонсь-
кої та Запорізької областей Ук-
раїни, й попередили про готов-
ність запровадити нові санкції 
стосовно росії.

 Відповідна заява була опуб-
лікована на сайті Федерально-
го уряду Німеччини, яка цьо-
горіч очолює Велику сімку.
 «Ми, лідери Великої сім-
ки (G7), рішуче засуджуємо 
фіктивні референдуми, які 
росія намагається використа-
ти для створення фальшиво-
го приводу для зміни статусу 
суверенної території України, 
яка є об’єктом російської аг-
ресії. ...Ми ніколи не визнає-
мо ці референдуми, які виг-
лядають як крок до російсь-
кої анексії, і ми ніколи не виз-
наємо ймовірну анексію, якщо 
вона відбудеться».

 Лідери G7 закликали інші 
країни «відкинути ці фіктивні 
референдуми як спробу росії 
прикрити свої порушення між-
народного права».

Нашою мобілізованістю — по 
їхній дезорієнтованості
 Політолог Андрій Піонт-
ковський вважає, що всере-
дині кремлівського угрупован-
ня визначились дві партії: уль-
трафашисти й помірковані фа-
шисти. 
 «До ультрафашистів від-
носиться стрєлков, котрий, до 
речі, кожен день з’являється 

на українському телебачен-
ні. Після цих рішень він по-
чав з’являтись і на російсь-
ких офіційних ресурсах, зна-
менуючи перемогу російських 
ультрафашистів, — каже Ан-
дрій Піонтковський. — По-
мірковані фашисти — це, мені 
здається, більшість з оточен-
ня путіна. Вони розуміють, що 
війна провалилась, і шукають 
якийсь вихід для збережен-
ня свого режиму й для збере-
ження влади та грошей. Путін 
коливається поміж цих двох 

груп. До останнього часу він 
брав участь у діяльності партії 
поміркованих фашистів. Він 
же домовлявся про миротвор-
чу місію Ердогана, хотів якось 
вплинути на Зеленського, щоб 
Україна збавила потужність 
обстрілів, але щось змінилось 
після поїздки в Самарканд, і 
він по поверненню оголосив 
про повну мобілізацію. За мої-
ми відчуттями, він зрозумів, 
що продовження помірковано 
фашистської лінії призведе до 
того, що соратники попросять 
його відійти в тінь. Бо їм буде 
легше домовлятись із Заходом 
на певних умовах виходу з вій-

ни без путіна. Окрім того, вони 
зможуть пояснити російському 
народу, що в усіх його бідах ви-
нен путін».
 І сьогодні, й завтра Украї-
на, як і всі ці сім місяців вій-
ни, стійка і згуртована. Мо-
білізованих російських вояків 
прийде дуже багато. Не всім 
росіянам пощастило втекти 
за кордон; не всі готові сісти у 
в’язницю, аби лише не вбивати 
ні в чому й нікому не винних, 
зате сильних і вільнолюбивих 
українців; не всі готові здатись 
Україні в полон і зберегти свої 
життя. 
 Тому необхідно, аби вдос-
таль було в нас металу, стволів, 
літаків, щоб чітко працювала 
логістика. Це не проста задач-
ка з одним невідомим. Згадай-
мо ще раз, як свого часу віль-
ний світ переміг Гітлера та його 
союзників? Це стало можливим 
за рахунок індустріальної пе-
реваги. Було випущено й вчас-
но підвезено так багато зброї, 
що гітлерівці не встигали по-
повнювати свій арсенал. От і 
сьогодні росія не встигає. Ми 
знищуємо їхні снаряди швид-
ше, ніж вони встигають їх під-
возити. Тому російська армія 
відступає. І важливо, щоб і на-
далі ми не збавляли, а нарощу-
вали темпи. І коли на нас по-
повзе нова навала рашистсько-
го війська, треба, щоб ми «зус-
тріли» її у такому ж режимі. 

Перемога любить хоробрих 
 «Я не кажу, що гру завер-
шено. Путін, як і всі диктато-
ри, — у безвиході, може поста-
вити на карту все, щоб уник-
нути розгрому, капітуляції та 
міжнародних трибуналів.
 Але це закон. Врешті, коли 
Голіаф слабкий, а Давид хоро-
брий, перемога випадає Дави-
дові. Цей момент завжди на-
стає, коли буксують машини 
небуття та смерті.
 Україна виграє війну — і 
водночас врятує Європу», — 
написав у нещодавній своїй 
статті про війну в Україні Бер-
нар-Анрі Леві, французький 
філософ, письменник, публі-
цист, громадський діяч, який 
уже декілька разів бував на 
лінії фронту пекельної битви 
України за увесь цивілізова-
ний світ. ■

Україна виграє війну — і водночас врятує Європу.

ТРИБУНАЛ БУДЕ

Мобілізація по-путінськи
Прискорення вільного падіння рф

■

Лідери країн Великої сімки (G7) заявили, що не визнаватимуть результатів 
псевдореферендумів, які відбувалися на окупованих рф частинах Донецької, 
Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, й попередили про 
готовність запровадити нові санкції стосовно росії.
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Москва. Столиця країни, яка ге-
нерує тероризм. Красна площа. 
Місце, де четвертували Разіна і 
Пугачова, де оскаженілий Пьотр 
на очах у нещасних матерів, жі-
нок і дітей відрубував голови 
одним нещасним стрільцям, а 
інших за його наказом вішали 
на стінах кремля, місце-цвинтар, 
де лежать найвідоміші терорис-
ти ХХ століття, які під виглядом 
«коммунистической мировой 
революции» хотіли поширити 
«русскій мір» по всьому світу.
І тут же розташований головний 
пам’ятник Росії — «асвабадітє-
лям Москви от паляков» Мініну 
і Пожарському. 
Нагадаємо, що Москву на по-
чатку ХVІІ ст. захопили по-
ляки разом з литовцями та 
українськими козаками. Але 
дещо з історії...

«Ми нового не вводимо, а 
старого не рушимо»
 Після того, як імперія 
князів Святослава та Володи-
мира Великого, яка, за слова-
ми Карла Маркса, за розмірами 
дорівнювала імперії Карла Ве-
ликого (практично вся Західна 
Європа. — Авт.)— Русь-Украї-
на — з 1320 року стала части-
ною Великого князівства Ли-
товського з князем Гедиміном 
на чолі. Він очистив Україну-
Русь від орди хана Батия. А ос-
таточно об’єднані сили тата-
ро-монголів і країни Моксель 
(пізніше Московії) були роз-
громлені об’єднаними силами 
литовців та русичів під керів-
ництвом сина Гедиміна — Оль-
герда — у знаменитій Синьо-
водській битві 1363 року. До 
речі, цю битву московська іс-
торіографія старанно прихову-
вала, а натомість створювала 
міф про так звану Куликовсь-
ку битву 1383 року, якої, як 
блискуче довів талановитий іс-
торик нашого часу Володимир 
Білінський, узагалі не було.
  «В лице литовского вели-
кого князя, — пише знамени-
тий історик ХХ століття, за-
сновник школи свого імені М. 
Н. Покровський у книзі «Рус-
ская история с древнейших 
времен», — Киевщина полу-
чила очень сильного сюзерена, 
от котрого в случае надобности 
можно было ждать поддержки, 
но который во внутренние дела 
не вмешивался».
 Як відомо, литовці при-
йшли в Україну-Русь під гас-
лом «Ми нового не вводимо, а 
старого не рушимо», зробили 
руську (древньоукраїнську) 
мову своєю державною мовою, 
а зводом законів в об’єднаній 
Литовсько-Руській державі 
став Литовський статут, у яко-
му, зокрема, було прописано 
Магдебурзьке право для міст 
України-Русі, чого в Моксель-
Московії не було, немає і ніко-
ли не буде.
 Проте далі, як пише Ми-
кола Гоголь, «беззащитная, 
открытая земля была землей 
опустошений и набегов. Это 
была земля страха, и поэтому 
в ней мог образоваться только 
народ воинственный, сильный 
своим соединением, народ от-
чаянный, которого вся жизнь 
была повита и взлелеяна вой-
ною. Эта толпа, разросшись и 
увеличившись, составила це-
лый народ, набросивший свой 
характер и, можно сказать, 
колорит на всю Украину, сде-
лавший чудо — превратиший 
мирные славянские поколе-
ния в воинственный, извест-
ный под именем казаков, на-
род, составляющий одно из за-

мечательнейших явлений ев-
ропейской истории». 
 Поряд із військом запорозь-
ким низовим в Україні була 
створена за сприяння королів 
Стефана Баторія та Яна ІІІ Со-
беського ще одна потуга — реєс-
трове козацтво, яке номіналь-
но було на службі у польського 
короля і фінансувалось польсь-
кою державою, а насправді слу-
жило Україні.
 Щоб зрозуміти характер та 
ментальність українців взагалі 
та еліти нашого народу — ко-
заків, скористаємось оцінкою, 
яку дав Лейба Бронштейн (Тро-
цький), син єврея Давида, фер-
мера, який мав сотні гектарів 
землі навколо села Янов у Хер-
сонської губернії і який, до 
речі, говорив, як потім писав 
у своїх спогадах Троцький, ук-
раїнською мовою.
 Отже, посилаючи в Украї-
ну в 1919 році агітаторів—ко-
муністів, які мали словом до-
помагати оновленій, але все 
такій же хижій орді завойову-
вати наш народ, Троцький го-
ворив: «Ни для кого не секрет, 
что не Деникин принудил нас 
оставить пределы Украины, 
а грандиозное восстание, ко-
торое подняло против нас сы-
тое украинское крестьянство. 
Коммуну, чрезвычайку, про-
довольственные отряды, ко-
миссаров—евреев вознена-
видел украинский крестья-
нин до глубины своей души. 
В нем проснулся спавший со-
тни лет вольный дух казачес-
тва и гайдамаков. Это страш-
ный дух, который кипит, бур-
лит, как сам грозный Днепр на 
своих порогах и заставляет ук-
раинцев творить чудеса храб-
рости. Это тот самый дух воль-
ности, который давал украин-
цам в течении сотни лет вое-
вать против своих угнетателей: 
поляков, москалей, татар и ту-
рок — и одерживать над ними 
блестящие победы. Только без-
граничная доверчивость и ус-

тупчивость, а также отсутствие 
сознания необходимости посто-
янной крепкой спайки не толь-
ко во время войны — каждый 
раз губили завоевания украин-
цев. Потому они рано утеряли 
свою «самостийнисть» и жи-
вут то под Литвой, то под Поль-
шей, то под Австрией, то под 
Россией, составляя очень цен-
ную часть этих держав. Пом-
ните, что нам необходимо воз-
вратить Украину России. Без 
Украины нет России. Без ук-
раинского угля, железа, руды, 
хлеба, соли, Черного моря Рос-
сия существовать не может: 
она задохнется, а с ней и совет-
ская власть, и мы с вами.
 Конкретно ваша задача сво-
дится к следующему: в проти-
воположность самостийнику 
Петлюре и другим говорить, 
что Россия также признает 
самостийность Украины, но с 
советской властью, а Петлю-
ра продает Украину буржуаз-
ным государствам. Ни на ми-
нуту не забывайте, что Укра-
ина должна быть нашей, а на-
шей она будет только тогда, 
когда будет советской, а Пет-
люра вышеблен из памяти на-
рода навсегда».

Ні фабрик, ні заводів, ні 
мануфактур
 Щоб зрозуміти, що діялося 
в країні Моксель зі столицею в 
Москві в ХVІІ ст., скористає-
мося історичним джерелом — 
творінням їхнього офіційно-

го історика ХІХ ст. А. А. Со-
колова «Россия под скипетром 
Романовых», виданим в 1891 
р. в Санкт-Петербурзі. «С со-
седями нашими, крымскими 
татарами, поляками и шведа-
ми Россия, — пише Соколов, 
— вела беспрерывные вой-
ны... Концом смутного време-
ни было освобождение Москвы 
от поляков». 
 Автор зазначає, що після 
царствування Бориса Годунова 
поляки посадили на московсь-
кий трон Дмитрія, якого ви-
давали за сина Івана Грозного 
і який в’їхав у Кремль разом з 
дружиною Мариною та малень-
ким сином Іванком. Після по-
разки та загибелі Дмитрія Ма-
рина зблизилася з запорозь-
ким отаманом Заруцьким, але 
в змаганнях із царським війсь-
ком він зазнав поразки, і далі 
— слово Соколову: «13 июля 
1615 года «с великим береже-
ньем, скованных, их отправи-
ли в Москву. Скоро после при-
езда последовала казнь Заруц-
кого. Его посадили на кол, 
Марина же, по свидетельству 
русских, умерла, в тюрьме... по 
свидетельству поляков, была 
умерщевлена. Четырехлетний 
Ивашка повешен».
 Але поляки досить успішно 
діяли в Московії, деякий час 

московським царем був закон-
но, згідно з московськими ка-
нонами, обраний син польсь-
кого короля Сигізмунда Вла-
дислав, хоча йому не судилося 
довго утримувати владу. «Не-
платежь жалованья заставил 
солдат разбегаться толпами. 
У Владислава осталось не бо-
лее тысячи человек регуляр-
ного войска. Он уже думал от-
ступать, как вдруг неожидан-
но прибыл к нему запорожский 
гетман Сагайдачный с 20000 
казаков... Поляки и казаки 
двинулись на Москву,... но от-
крылись переговоры о мире 
в селе Деулине в 7 верстах от 
Троицкой лавры... По Деулин-
скому договору Владислав от-
казывался от царского титула, 
а Россия уступила области Смо-
ленскую, Черниговскую и Се-
верскую. Договор был заклю-
чен 1-го декабря 1618 года». 
 А. Соколов зазначає, що до 
кінця ХVІІ ст. «Россия не при-
нимала никакого участия в ве-
ликом деле европейского обра-
зования (те ж саме пише Олек-
сандр Пушкін в «О ничтожес-
тве литературы русской» та 
Чаадаєв. — Авт.), даже не ус-
пела ознакомиться с плода-
ми его... Не было ни фабрик, 
ни мануфактур... все, что мог-
ло служить к украшениям или 
удобствам к жизни, мы полу-
чали из-за границы... и за все 
платили дорого сырыми про-
изведениями». (А зараз, у ХХІ 
ст., хіба не так? — Авт.). 

 

Принагідно, Україна, яка була 
в той час у складі Польщі, мала 
в кожному селі школу, всі ук-
раїнці вміли читати і писати, а 
ті, що співали в церковних хо-
рах, розумілись на нотній гра-
моті. (Павло Халебський, «Ук-
раїна — земля козаків»).
 Але, потрапивши під владу 
псів-москалів, Україна втра-
тила свою національну гор-
дість — козацтво, а для насе-
лення настали сумні безпро-
світні часи... Із промови Г. І. 
Петровського «Про національ-
не питання» на засіданні ІV де-
ржавної думи: «У 1804 році 
було видано наказ про заборо-
ну навчання українською мо-
вою. Наслідки національного 
гноблення позначаються далі. 
Перепис 1897 року показав, що 
найбільш неписьменний народ 
у Росії — українці... На 100 
душ населення припадало 13 
письменних».

Совєцьке «собирание 
земель»
 Минули століття, і в 1918-
20 рр. Росія розпалася на ок-
ремі держави. На карті Європи 
з’явилися Польща і Україна. 
Але почалося нове, уже черво-
не, і від того ще більш криваве, 
«собирание земель».
 Дорогою ціною платила Ук-
раїна за свою свободу. Європа 
поставила на «Єдіную Россію» 
і не підтримала Україну. В ре-
зультаті як червона, так і біла 
орда кинулися нищити Украї-
ну. Появилися колаборанти—
зрадники («не так московсь-
кі воші, як українські гниди», 
як казав Симон Петлюра).
 Про цей страшний для Ук-
раїни час писав Олександ 
Олесь:
 Коли Україна за право жит-
тя
 З катами боролась, жила і 
вмирала
 І ждала лише співчуття — 
 Європа мовчала.
 А тим часом Польщі, яка, 
як і Україна, зазнала агресії 
від червоної Москви, Євро-
па простягнула руку допомо-
ги. Найефективніше в бороть-
бі Польщі проти Московії допо-
магала Франція. Вона послала 
на допомогу героя Першої сві-
тової війни, бойового генера-
ла Галлера. Із «Бюлетеня цен-
трального бюро связи и инфор-
мации при наркомвоене УССР 
о войсках генерала Галлера»: 
«Численность его корпуса до-

стигает 97000, кроме того, 
5000 французских летчиков, 
поступивших добровольца-
ми на польскую службу. Еже-
дневно из Франции в Варшаву 
прибывает 5 поездов, из коих 3 
— продовольственные, 2 — во-
инские грузы... В Польшу до-
ставлена масса американской 
муки, и командование всемер-
но понижает цены на хлеб». В 
тій війні Польща перемогла, а 
Моксель-Московія зазнала га-
небної поразки.
 У результаті з тієї вій-
ни Польща вийшла настіль-
ки сильною, що змогла пода-
ти руку допомоги Україні в 
боротьбі зі спільним ворогом 
— Московією. На деякий час 
об’єднаним силам України і 
Польщі вдалося очистити від 
псів-москалів правобережну 
Україну з Києвом. А далі Поль-
ща уклала з Московією мирний 
договір (який Московія пору-
шила у 1939 році, напавши ра-
зом із гітлерівською Німеччи-
ною на Польщу. Ще один урок: 
«Не вір москалеві, як псові» (Р. 
Стельмах.). 
 Україна потрапила у пазурі 
червоної імперії зла. І потім 
справдилося оте пророче Піл-
судського «без вільної України 
вільна Польща неможлива». 
Впала Україна, а за нею дещо 
пізніше — Польща. Чом було не 
об’єднатись, як у часи гетьмана 
Сагайдачного та короля Сигіз-
мунда? Якби об’єднались, то чи 
зазіхали б тоді на світове пану-
вання гітлерівська Німеччина 
чи царська, а згодом ленінсь-
ко-сталінська, а зараз путінсь-
ка Росія? Навряд!
 А так настав 1939 рік. 
«Польська держава — це пот-
ворне породження Версальсь-
кого договору — припинило іс-
нувати під ударами німецької 
армії, які завдані були спіль-
но з ударами Червоної армії», 
— задоволено говорив на сесії 
Верховної Ради СРСР глава 
уряду В. Молотов. 
 ...А тепер у нас Буча, Гос-
томель, Бородянка, Ізюм... Те-
рористичні акти в Європі (Пет-
люра, Коновалець, Бандера, в 
Англії — Литвиненко й Скри-
палі та інші вбивства «неугод-
них»!). То скільки ще людс-
тво буде терпіти? Скільки ще 
матері оплакуватимуть дітей 
своїх, убієнних московитами? 
Скільки ще життів, горя та не-
щасть «видасть на-гора» ота 
потворна «вєлікая Россия»? ■

Банер у Сімферополі: Росія ніколи не була Європою і не приховує цього. 
Фото з сайту suspilne.media. 

❙
❙

РАЗОМ — СИЛА

Як ми захищали 
«старий світ»
Українці, литовці та поляки — споконвічно надійний щит Європи 
проти псів-москалів

■

«Не вір москалеві, як псові»
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Майже дев’ять років щастя
 29-річна Вікторія розпові-
дає, що їздила на згаданий за-
хід до столиці разом із триріч-
ним сином Святославом, який 
дуже схожий на батька. «Ми 
з Віталієм куди б не їхали, за-
вжди брали з собою синочка, — 
пригадує вона. — І мій чоловік, 
і я дуже любили подорожувати 
— встигли побувати в 10 краї-
нах. У Віталія навіть була мрія 
придбати мобільний вагон-бу-
диночок на колесах, який мож-
на було б причепити до автомо-
біля і в такий спосіб мандрува-
ти, ні від кого не залежачи. Свя-
тослав у своєму віці вже побував 
у двох країнах. До того ж досить 
часто ми втрьох на нашому ав-
томобілі долали один і той са-
мий маршрут: із Маріуполя, де 
проживали останнім часом, ви-
рушали до Віталієвих батьків до 
Полтави, потім до Кіровоград-
ської області до моїх батьків, а 
звідти через Харків повертали-
ся додому. Попри те, що синові 
лише три роки, він добре знає, 
хто винен у тому, що в нього не 
стало татка».
 Матуся щодня нагадує Свя-
тославу про те, що його батько 
загинув як герой, відбиваючи 
напад російської навали й захи-
щаючи всіх нас. У її пам’яті за-
карбувалися останні Віталієві 
слова: «Виховай сина справж-
нім патріотом, справжнім ко-
заком».
 «Сьогодні виповнюється 
рівно дев’ять років, як ми з Ві-
талієм познайомилися, — про-
довжує розповідь Вікторія 
Грицаєнко. — Ми мали майже 
дев’ять років щастя… Я саме 
вступила до магістратури Хар-
ківського національного уні-
верситету внутрішніх справ, і 
в нас була зустріч одногрупни-
ків, на яку один із них привів 
Віталія, котрий на ту пору вже 
закінчив наш виш. Коли впер-
ше його побачила, одразу зро-
зуміла, що це моя доля. То було 
кохання з першого погляду. А 
Віталій потім зізнався, що виді-
лив мене з гурту через моє при-
родне кучеряве волосся. Воно 
йому завжди подобалося, і він 
хотів, аби в нас народилася ще 
й донечка з такими самими ку-
черями». 
 Спершу молоді люди стали 
друзями, потім почали зустрі-
чатися, а тоді розійшлися, бо 
після закінчення магістрату-
ри Вікторія поїхала працювати 
до своєї області. Але почуття не 
згасли. Згодом дівчина влашту-
валася на роботу у своєму уні-
верситеті, а Віталій 2014 року 
пішов добровольцем на фронт, 
влившись до лав окремого за-
гону спеціального призначен-
ня «Азов» Національної гвар-
дії України. 
 «А якось неочікувано 
з’явився у військовій формі з 
величезним букетом квітів, — 
ворушить іще один спогад моя 

співрозмовниця. — На про-
щання ж сказав: «Краще мене 
не чекай. Бо може так статися, 
що мене не стане. Не хочу, щоб 
ти страждала». Та я відпові-
ла, що чекатиму його завжди. 
Якраз напередодні нового 2016 
року Віталій зробив пропозицію 
руки й серця — то було в селі 
Юр’ївка Маріупольського райо-
ну, яке нині, на жаль, окупова-
не російськими загарбниками. 
Того ж року ми зіграли триден-
не весілля, на яке з’їхалися всі 
наші родичі, друзі, — і то були, 
напевне, найщасливіші миті 
нашого життя. Хоч загалом для 
мене все життя з Віталієм було 
суцільним щастям. Раніше ні-
коли не думала, що такий ці-
кавий мужній чоловік мене на-
стільки сильно покохає. Я лю-
била його фотографувати, бо він 
був дуже гарний, фотогенічний. 
Кажуть, ідеальних людей не іс-
нує. Але Віталій був справді іде-
альним. Наші почуття були чис-
тими й світлими. Усе в житті 
вдавалося. Ми придбали спіль-
не житло в Харкові — дуже 
довго віддавали за нього борги. 
Потім народився наш синочок. 
Іноді кажуть, що, коли на світ 
з’являються діти, у родинних 
стосунках закінчується роман-
тика. Насправді ж Святослав 
вніс у наші взаємини якусь но-
визну, і ми зрозуміли, що діти 
не є перепоною для подорожей 
чи здійснення мрій».
 Звичайно, бути дружиною 
військового нелегко. Служ-
ба займала значну частину Ві-
талієвого життя. Оскільки чо-
ловік служив у Маріуполі, Вік-
торія перебралася з Харкова 
до нього. Але вона також не з 
тих, хто може довго сидіти без 
діла. Тож, коли сину виповни-
лося два з половиною роки, мо-
лода жінка повернулася на ро-
боту до альма-матер. Та змогла 
пропрацювати там лише чотири 
місяці — без коханого чоловіка 
її душа була неспокійною. Тож 
у підсумку звільнилася і, прой-
шовши конкурс, знову, як вона 
говорить, наділа погони — з по-
чатку січня нинішнього року 
почала працювати в ГУ НП Ук-
раїни в Донецькій області. 
 «Усе було добре: ми винай-
няли гарне житло, Святосла-
ва влаштували до дитсадка. 
Щоправда, до місця несення 
служби Віталію доводилося до-
лати 30 кілометрів, але то не 
було проблемою — він був дуже 
щасливий, що я поруч, — сум-
но усміхається Вікторія Гри-
цаєнко. — Іще за три дні до ши-
рокомасштабного вторгнення 
росії чоловіка забрали до ка-
зарм. І коли 24 лютого о 4-й го-
дині ранку ми прокинулися від 
потужних вибухів, він одразу 
ж порадив по телефону: «Виїж-
джай — розпочалася повномас-
штабна війна». Проте я не по-
годилася з ним — сказала, що 
більше його самого не залишу. 

Однак материнське передчут-
тя підказувало мені, що пот-
рібно вивезти подалі від небез-
пеки Святослава. Тож я викли-
кала (причому досить вчасно) 
старшого Віталієвого брата Єв-
гена, і той забрав нашу дитину 
до Полтави. Моє серце розрива-
лося, адже до тієї миті не роз-
лучалася із сином надовго. Ли-
шившись у Маріуполі, намага-
лася бути корисною своєму чо-
ловікові. У перші два-три дні, 
коли ще працювали магазини, 
змогла накупити певний запас 
продуктів і відвезти хлопцям, 
бо їм було не до цього, — перед 
ними стояло завдання обороня-
ти місто». 
 Потім почалися масовані 
бомбардування житлових квар-
талів. Перебувати на квартирі, 
яку винаймало подружжя, ста-
ло небезпечно, бо дружин, ро-
дичів «азовців» могли «здати» 
свої ж. Тому Вікторія змінила 
місце проживання — перебра-
лася до своєї знайомої й мешка-
ла разом із нею та її дитиною й 
матір’ю, з метою безпеки зняла 
поліцейську форму і, хоч як це 
було прикро, у спілкуванні пе-
рейшла на російську мову. 

«Коханий дивився в мої очі — 
і я розуміла, що він зі мною 
прощається»
 «Що дуже прикро? Бага-
то містян одразу ж наділи білі 
пов’язки і, не криючись, чека-
ли на «освободітєлєй». Із Ві-
талієм ми не зв’язувалися, бо 
це також уже було небезпечно, 

всю необхідну інформацію він 
передавав мені через мою маму. 
У такий спосіб, зокрема, пові-
домляв, куди й коли під’їде. А 
при зустрічі то благав мене, то 
кричав, щоб я звідси виїжджа-
ла. У відповідь я його обіймала, 
підгодовувала, чим могла, — і 
вперто стояла на своєму. Та, на 
жаль, мій чоловік був правий, 
— зітхає молода вдова. — Зго-
дом, коли москалі дедалі більше 
оточували місто, у нас не стало 
ані світла, ані газу, ані води, ані 
зв’язку. Лютий був холодним, 
температура повітря у кварти-
рі опустилася до 7 градусів. Їжу 
ми готували на вогнищі у дворі 
біля будинку». 
 Вікторія Грицаєнко прига-
дує, що найсмачнішою тоді була 
кава із запахом диму. За її сло-
вами, варили й борщ, і супи, і 
навіть млинці пекли на зіпсова-
ному кефірі — жодних продук-
тів не викидали. Їли навіть цві-
лий хліб, бо всі магазини були 
розграбовані асоціальними еле-
ментами суспільства. 
 «Віталій приїхав до мене 
12 березня, і я нагодувала його 
своїм борщем, який, знову ж 
таки, приготувала на вогні, на-
поїла гарячим чаєм. То був ос-
танній день, коли я його бачи-
ла, — Вікторія не може стри-
мати сліз. — Коханий дивив-
ся в мої очі — і я розуміла, що 
він зі мною прощається. «Не 
знаю, чому так розпорядила-
ся доля, що наш син може ли-
шитися сиротою, — говорив із 
гіркотою в голосі. — Я звідси 

стовідсотково не виберуся, бо-
ротимуся до останнього, ніко-
ли не здам зброї». Чоловік мене 
міцно обнімав, палко цілував, 
і, хоч він дуже сильний духом, 
сльози котилися з його очей. 
«Ми в повній облозі, допомоги 
чекати нема звідки, зброї, тех-
ніки катма. Щодня зазнаємо ве-
ликих втрат — тільки сьогодні 
полягли вісім побратимів, — 
і поіменно назвав усіх, хто за-
гинув. — Більше ми з тобою не 
побачимося». Я йому поспіш-
но заперечила: «Що ти гово-
риш? Не може такого бути! Ти 
обов’язково лишишся живим. 
І я тобі ще подарую донечку Ві-
талінку з кучерявим волоссям, 
як ти й хотів». На прощання 
ми ще раз обнялися й поцілу-
валися, я його перехрестила, і 
він поїхав назустріч своїй долі. 
Пізніше довідалася від мами, 
що тоді, коли Віталій повертав-
ся від мене, сталося пряме влу-
чання ворожого снаряда в його 
автомобіль, який одразу ж спа-
лахнув, та чоловік встиг вис-
трибнути із салону — Господь 
його тоді вберіг. І, знаєте, коли 
він сказав оті страшні слова про 
те, що наш син може лишити-
ся сиротою, до мене зрештою 
дійшло, що маю вибиратися з 
цього пекла, бо на ту пору нас 
уже закидали бомбами, ракета-
ми, снарядами із суші, моря й 
неба, і кожного дня я дякувала 
Богу за те, що жива. Щоразу хо-
дила під обстрілами, аби зателе-
фонувати мамі й дізнатися, чи 
є якась інформація про евакуа-

Якби не загинув, то неодмінно став би Героєм України й за життя. 
У цьому впевнені всі, хто добре знав відважного воїна, захисника 

Маріуполя, «азовця» Віталія Грицаєнка

ГЕРОЯМ — СЛАВА!■
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Заступник командира з бойової та спеціальної підготовки полку 
«Азов» (формування Національної гвардії України) — старший 
лейтенант Віталій Грицаєнко (посмертно отримав військове зван-
ня капітана) — загинув 19 березня під час широкомасштабного 
російського вторгнення в Україну, захищаючи багатостраждаль-
не місто Маріуполь, що на Донеччині. Відважний воїн мав позив-
ний «Гоголь», адже, вважай, виріс у стінах Полтавського музич-
но-драматичного театру імені М. В. Гоголя, де й нині працюють 
його батьки. За особисту мужність і героїзм, вірність військовій 
присязі Указом президента України від 2 квітня Віталію Грицаєн-
ку присвоєно високе звання Героя України (посмертно). А не так 
давно у Києві під час форуму «Захисники. Перекличка» державну 
нагороду — орден «Золота Зірка» — глава держави Володимир 
Зеленський вручив дружині полеглого «азовця» Вікторії Грицаєн-
ко. Побратими, друзі «Гоголя» переконані: якби він не загинув, то 
неодмінно здобув би цю нагороду й за життя. 

Янгол міста
Вікторії Грицаєнко є заради кого жити — вона має поставити на ноги сина Святослава.
Фото автора.
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цію маріупольців. Ненька у від-
повідь кричала: «Немає ніякої 
евакуації — виїжджай!»
 Урешті серце підказало Вік-
торії, що треба якось вибира-
тися самій. За її словами, було 
дуже страшно. Не маючи вели-
кої практики водіння, молода 
жінка змусила себе сісти за кер-
мо їхньої з чоловіком автівки. 
 «15 березня великою коло-
ною автомашин ми добралися 
до селища Ялта, що за 28 кіло-
метрів від Маріуполя. На цьо-
му відрізку шляху не було ані 
російських, ані українських 
блокпостів, усе було розбомбле-
не, обабіч дороги стояли згорілі 
авто, люди у своїх дворах ко-
пали могили, щоб поховати 
загиблих рідних. Аби не зосе-
реджувати уваги на всіх отих 
жахіттях, намагалася дивити-
ся винятково на проїжджу час-
тину шляху. Але погляд мимо-
волі фіксував обгорілі тіла, які 
просто валялися то тут, то там, 
— їх ніхто навіть не збирав, — 
неприємні емоції, викликані 
важкими спогадами, перепов-
нюють Вікторію. — Добиралися 
до згаданого селища аж чотири 
години. Нас прихистили на ніч 
приятелі моєї знайомої, тож ми 
змогли перепочити, з’їсти шма-
ток хліба, випити води. Російсь-
кі окупанти пройшли через це 
селище, але воєнних дій у ньо-
му не було. Родина, яка їхала зі 
мною, вирішила там лишити-
ся. А я зрозуміла, що не зможу 
прийняти таке рішення, бо в ць-
ому населеному пункті майорів 
російський «триколор». 
 Наступного ранку знову до-
велося збирати колону автомо-
білів, власники яких хотіли 
повернутися на територію, під-
контрольну Україні. У підсум-
ку, зібрали 10 автівок. 
 «Серед нас був один досвід-
чений водій, який добре знав 
дорогу, — він очолив колону. І 
отак на великій швидкості ми 
рушили вперед. Дорога була 
дуже важкою, — констатує моя 
співрозмовниця, — у всіх було 
обмаль пального, до того ж зда-
вали нерви. Того дня, коли ми 
виїжджали із селища Ялта, мос-

калі облаштували там блокпост. 
І якби виїхали бодай на три го-
дини пізніше, нас перевіряли б 
на ньому за базою даних. А так 
нам пощастило — ми пройшли 
перевірку за паспортом. Не-
вдовзі наша колона приєднала-
ся до вервечки автомобілів (їх 
було близько 2 тисяч), тому їха-
ли дуже довго — через поля, го-
ристу місцевість, страшні села 
з розгрузлими, мало придатни-
ми для їзди дорогами. У декого 
з моїх товаришів по нещастю за-
горалися старі авто, ті чимдуж 
вискакували з них і просили-
ся до інших. Той шлях був на-
стільки складним, що я взагалі 
не вірила в те, що колись таки 
доберуся до безпечного місця. 
Здавалося нереальним проїха-
ти через 15 російських блокпос-
тів, усміхаючись «оркам», роз-
мовляючи з ними російською 
мовою (вони, до речі, ставили 
багато запитань), але я змог-
ла. І 17 березня нарешті доб-
ралася до Полтави. Насампе-
ред повідомила про це мамі, а 
та — Віталію. Він був такий ра-
дий — одразу ж написав корот-
ке SMS-повідомлення: «Мама 
об’єдналася із сином. Наша ди-
тина не буде сиротою». То було 
його останнє повідомлення».
 Зустрівшись зі Святославом 
після 22-денної розлуки, Вік-
торія пролила багато сліз. Піс-
ля всього пережитого не могла 
повірити в те, що це відбуваєть-
ся насправді. 

Під час запеклого бою зазнав 
смертельного поранення
 А тим часом 31-річний стар-
ший лейтенант Віталій Гри-
цаєнко вкотре отримав завдан-
ня блокувати пересування сил 
ворога. За даними розвідки, цьо-
го разу вони були не такі значні 
— приблизно взвод вояків. Про-
те невдовзі нацгвардійці нара-
хували 12 одиниць бронетех-
ніки різних зразків, включно з 
трьома самохідними артилерій-
ськими установками, двома ре-
активними системами залпо-
вого вогню «Град». А чисель-
ність ворожих бійців насправ-
ді становила близько двох рот. 

Попри значну перевагу против-
ника в живій силі, наші війсь-
ковослужбовці вступили в бій. 
Заставши окупантів зненацька, 
упродовж перших 10 хвилин 
вони знищили 3 БТРи, 4 броне-
машини «Тигр», бронемашину 
«Рись» та 3 десятки російських 
солдатів. Упродовж двох годин, 
до прибуття підмоги, нацгвар-
дійці утримували свої позиції, 
а після відмінної роботи арти-
лерії перейшли в контрнаступ, 
змусивши противника відсту-
пити. У тому бою старший лей-
тенант Віталій Грицаєнко осо-
бисто знищив 2 ББМ «Тигр», 
близько відділення живої сили 
противника, а після контрна-
ступу ще й узяв у полон росій-
ського офіцера.
 У ніч із 18-го на 19 березня 
група бійців полку «Азов», до 
складу якої входив і старший 
лейтенант Віталій Грицаєнко, 
здійснила успішний рейд у тил 
противника. Тоді було виявле-
но та знищено ворожий коман-
дний пункт, підірвано тиловий 
склад, а також склад із боєпри-
пасами. Іще наші воїни зни-
щили танк, 2 БТРи та близько 
взводу ворожих військ, зокре-
ма й офіцерів. Те запекле бой-
ове зіткнення для полтавця Ві-
талія Грицаєнка стало останнім 
— унаслідок дій ворога він за-
знав смертельного поранення. 
 «Перед тим, як я дивом виб-
ралася з Маріуполя, Віталій 
мені неодноразово говорив: 
«Поки ти тут, я за тебе так хви-
лююся, що це навіть заважає 
мені в бою». Думаю, в тому ос-
танньому бою його душа була 
спокійною, — зауважує Вік-
торія Грицаєнко. — Хлопці за-
значали, що Віталій — справж-
ній герой. Будучи заступником 
командира з бойової та спеціаль-
ної підготовки полку «Азов», 
він міг би вести штабну роботу, 
перебуваючи в бункері, перед 
ним не стояло завдання брати 
безпосередню участь у бойових 
зіткненнях. Та він рвався в бій, 
хотів помститися за загиблих 
побратимів. І я завжди наголо-
шую: під час оборони Маріупо-
ля втратила не лише найкращо-
го у світі чоловіка, а й багатьох 
наших вірних друзів».
 Попри надзвичайно важкі 
спогади, які досі не відпуска-
ють молоду пані, вона не опус-
кає рук. Лишившись жити і 
працювати в місті, де народив-
ся й виріс її чоловік, Вікторія 
Грицаєнко вважає своїм свя-
тим обов’язком зробити все, аби 
гідно вшанувати його пам’ять. 
Саме вона першою порушила 
питання про те, щоб одну з най-
більших вулиць Полтави на-
рекли іменем Героя України 
Віталія Грицаєнка. І справа ру-
хається — нині вже приймають 
таке рішення. А на фасаді при-
міщення Полтавської загаль-
ноосвітньої школи №20, яку 
відвідував Віталій, незабаром 
встановлять на його честь ме-
моріальну дошку.
 «І не просту, а найкращу, 
— уточнює Вікторія. —Згідно 
з урядовим рішенням, членам 
сім’ї Героя України за здійснен-
ня ним геройського вчинку пе-
редбачена грошова винагорода. 
Так от, усю оту суму спрямую 
на увічнення пам’яті Віталія, 
бо це його кошти, зароблені ці-
ною власного життя. А на день 
народження мого чоловіка — 3 
cерпня — ми вже відкрили ін-
формаційно-пам’ятну дошку в 
класній кімнаті, де він навчав-
ся, і плануємо на парті, за якою 
він сидів, зробити напис про те, 
що тут сидів майбутній Герой 
України. 

Продовження — на стор. 8 

Марії
Віталій Грицаєнко мав позивний «Гоголь», адже, вважай, виріс у стінах Полтавського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя, 
де й нині працюють його батьки.
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Глава держави Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» 
дружині полеглого «азовця» Вікторії Грицаєнко.
Фото з особистого архіву Вікторії Грицаєнко.
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Початок — на стор. 6—7

 На жаль, наша держава 
не може допомогти нам знай-
ти тіло мого чоловіка. Ми самі 
його шукаємо, робимо все, що 
в наших силах, але поки без-
успішно. Моє велике бажання 
— поховати Віталія на Алеї Ге-
роїв у Полтаві з усіма військо-
вими почестями, як він заслу-
говує. Свідки загибелі мого чо-
ловіка розповіли, що під час 
його останнього бою він їхав на 
танку. Поряд розірвалася міна, 
і осколок від неї влучив Віталію 
прямо в обличчя. Смерть на-
стала миттєво. Бійці перевез-
ли його тіло з поля бою на те-
риторію металургійного комбі-
нату «Азовсталь» та помістили 
до рефрижератора. І поки пере-
бували там, не полишали надії 
вивезти звідти тіла загиблих 
побратимів. Але росія не нада-
ла такої можливості. Якось сам 
командир полку «Азов» Де-
нис Прокопенко, котрий також 
входив до кола наших друзів, 
надіслав мені втішне повідом-
лення про те, що всі тіла полег-
лих будуть передані на підконт-
рольну Україні територію. І піс-
ля цього — повна тиша. Тож де 
тіло Віталія, поки, на жаль, не 
знаю».

«Мене все пережите змінило 
повністю» 
 «Не дам забути про кожного 
полеглого «азовця», — заявляє 
Вікторія. — Бо зараз і в Україні, 
і в світі не до кінця розуміють, 
якою ціною наші вояки оборо-
няли Маріуполь понад 80 днів 
— довше, ніж це було можли-
во за тих умов, стримуючи всю 
оту численну російську навалу, 
весь отой наплив ворожої тех-
ніки, які могли б ринути вглиб 
країни. Вони стояли до остан-

нього. Тому, безперечно, хлоп-
ці — справжні герої, які твори-
ли історію. Усі бажання, мрії 
чоловіка я неодмінно здійсню. 
Насамперед маю виховати сина 
справжнім козаком, як і запові-
дав Віталій. І зробити так, щоб 
батько-герой був незримо при-
сутнім під час усіх важливих у 
житті Святослава подій».
 Вікторія Грицаєнко підтри-
мує зв’язок чи не з усіма роди-
нами «азовців». В Асоціації ро-
дин захисників «Азовсталі» 
її призначили керівником на-
прямку увічнення пам’яті за-
гиблих оборонців міста Марії. 
Також вона допомагає родичам 
полеглих «азовців» з оформлен-
ням документів на призначен-
ня пенсії у зв’язку з втратою го-
дувальника, інших передбаче-
них законодавством державних 
виплат. Бо сама вже пройшла 
через усе це. Тож тепер за необ-
хідності охоче ділиться сумним 
досвідом.
 «На жаль, із цим пов’язані 
великі складнощі, — стверд-
жує Вікторія. — Оскільки від-
сутні тіла загиблих, немає лі-
карських свідоцтв про смерть, 
усе треба доводити через суд. 
Дехто не хоче вірити, що син чи 
чоловік загинув. Звичайно, я б 
усе віддала за те, аби поверну-
ти Віталія. Але, на жаль, його 
смерть підтвердили командир 
полку «Азов» Денис Прокопен-
ко, одразу ж повідомивши мені 
по телефону, що мій чоловік за-
гинув як герой — зі зброєю в 
руках, й інші наші друзі — Ві-
талієві побратими. Попри все, 
знаю, що життя продовжуєть-
ся і мені є заради чого жити. 
Це доступно пояснювали мені 
троє психологів, які працюва-
ли зі мною. Тому продовжую 
жити, виховувати сина, до-
помагати родинам «азовців». 

Прекрасно розумію останніх, 
бо в нас однаковий біль. Щод-
ня приймаю по 10-15 телефон-
них дзвінків, відповідаю на 
повідомлення. Мені так легше 
жити, коли можу чимось допо-
могти іншим. І коли у відповідь 
люди дякують від усього серця, 
мене це надихає».
 За словами молодої вдови, 
допомога психологів була не-
зайвою. Бо після 22 днів, про-
ведених в оточеному російсь-
кими загарбниками Маріу-
полі, і загибелі чоловіка вона 
багато плакала, не могла спа-
ти та їсти, схудла так, що на-
віть рідні батьки її не впізнали. 
Зараз почувається краще, хоч 
досі не обходиться без снодій-
них ліків. 
 «Ой, забула вам сказати, 
що в оточеному Маріуполі я 
вела щоденник — кожного дня 
описувала, як ми його прожи-
ли. Відверто кажучи, дума-
ла, що нізащо звідти не вибе-
руся, тож у такий спосіб про-
щалася з усіма. Уявляла собі, 
що мій щоденник колись знай-
дуть і він дістанеться моєму си-
нові, який завдяки йому дові-
дається, як я прожила останні 
дні, — ділиться сокровенним 
Вікторія. — Писала, як під об-
стрілами бігала повз будинки, 
що палали, мов смолоскипи, до 
вцілілої церкви, купувала там 
свічки по 80 гривень, ставила 
їх і молилася за чоловіка, його 

побратимів, за те, щоб закінчи-
лася ця жорстока війна. Вела 
щоденник до тих пір, поки не 
почала втрачати наших друзів, 
потім — як відрізало. І хоч як 
не просили мене психологи, 
так і не змогла більше взяти-
ся за перо. Прочитала ці спога-
ди хрещеній матері Святосла-
ва, своїй неньці — обидві пла-
кали». 
 Під час розмови Вікторія 
Грицаєнко зізнається: їй дуже 
образливо, що одні хлопці вою-
ють, а інші — живуть так, як на-
чебто й немає цієї страшної вій-
ни. Тому, зокрема, ініціювала 
й фотовиставку «Янголи міста 
Марії», присвячену полеглим 
«азовцям», щоб люди бачили, 
які гарні хлопці гинуть. Коли 
редагувала історії бійців, то на-
чебто сама проживала їх. 
 «І, знаєте, навіть не думала, 
що ця фотовиставка викличе 
цікавість у такої великої кіль-
кості людей. Того дня нам вда-
лося зібрати 68 тис. 180 гривень 
— ці кошти вже перерахували 
комісією до Благодійного фон-
ду патронатної служби «Янго-
ли Азову» на підтримку хлоп-
ців, які повертаються з поло-
ну з підірваним здоров’ям, а 
отже, потребують лікування та 
подальшої реабілітації», — за-
значає молода жінка.
 Іще у Вікторії є мрія видати 
книгу про «азовців», адже ніщо 
не може замінити друкованого 

слова. Лишилося тільки знай-
ти хорошого редактора, а та-
кож видавця. Вона збирає й усі 
газетні матеріали, фотознімки, 
відео, присвячені Віталію, щоб 
створити сімейний архів для 
сина. 
 «Мене все пережите змінило 
повністю, — відверто говорить 
насамкінець Вікторія Грицаєн-
ко. — Змінилася моя система 
цінностей. Обійми малого си-
ночка, запашна кава вранці, 
спокійний сон — такі, здава-
лося б, буденні речі стали над-
звичайно важливими, а те, що 
раніше здавалося важливим, 
поблякло, стало менш знач-
ним. Розумію, що тепер мені 
самій треба поставити на ноги 
сина, тож маю бути надзвичай-
но сильною духом. Але раз або 
двічі на місяць усе ж здаюся — 
плачу й навіть дорікаю Віталію, 
навіщо він лишив мене саму, 
чому маю постійно жити з оцим 
невимовним болем. А буває, за-
питую в нього, як краще мені 
вчинити в тій чи іншій ситуа-
ції, — і відчуваю його підтрим-
ку. Вірю, що мій чоловік захи-
щає нас і на небесах і що він би 
дуже порадів за мене, побачив-
ши, що не сиджу в чорній хуст-
ці, оплакуючи його, а все роблю 
для того, щоб пам’ять про нього 
жила вічно, працюю, займаюся 
вихованням нашого сина. Пе-
реконана, Віталій був би прос-
то щасливий». ■
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ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Янгол міста Марії
■

Святослав Грицаєнко перед портретом батька-героя на фотовиставці «Янголи міста Марії».❙

Вікторії та Віталію Грицаєнкам було відведено лише неповних 
9 років щастя.

❙
❙
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Ганна ВОЛКОВА

 — Поширюй інформацію про те, як 
проходять фейкові референдуми на тимча-
сово окупованих територіях України, де тіль-
ки можна, — просить мене далекий родич 
Микола Іванович (ім’я змінене) з Мелітополя. 
— Всі розуміють, що росіяни «намалюють» 
відсотки, які їм потрібні. Але це не наш віль-
ний вибір! Свободою тут і не пахне. Колабо-
ранти ходять по домівках з урнами для голо-
сування у супроводі автоматників, «дільнич-
них поліціянтів», старших по дому або квар-
тальних. Це суцільний абсурд. 
 Ми спілкуємося з родичем в одному з 
чатів, і він одразу ж видаляє написане. Напри-
кінці просить написати йому щось нейтраль-
не, скажімо, поцікавитись, яка в них погода. 
«У нас чудова осіння погода» — тут же дає 
відповідь й ілюструє її кількома знімками. 
 Це такий прийом маскування. На ви-
падок, якщо окупантам заманеться загляну-
ти в телефон власника. Каже, у них в першу 
чергу викликають підозри зачищені чати, і 
можуть затримати до з’ясування обставин, а 
в комендатурі просканувати телефон і знайти 
навіть видалені знімки. 
 Так от, власне, про так званий рефе-
рендум. За повідомленням Миколи Іванови-
ча, він із дружиною всі ці п’ять днів «рефе-
рендуму» вирішив сидіти за зачиненими две-
рима у квартирі, не відгукуючись ні на дзвінки 
у двері, ні на вперті стуки кулаками. 
 Звісно, в місцевих пабліках люди пові-
домляють про власний досвід голосування. 
Микола скопіював кілька розповідей. Ось пер-
ша (подаємо мовою оригіналу). «Только что к 
нам приходили трое: старшая по дому и еще 
пара вооруженных солдат. От последних — та-
кое амбрэ, будто они неделю пили, не просы-
хая. Подали нам листок, больше похожий на ку-
сок туалетной бумаги. Нужно было ставить га-
лочку. Сами понимаете: это не тайный выбор. 
Они прямо над душой стояли и смотрели, в ка-
кой именно клеточке я поставлю галочку. Ра-
зумеется, пришлось поставить «ЗА». Но хочу, 
чтобы вы понимали, это не мой выбор. И вооб-
ще, о каком выборе можно говорить, когда ря-

дом — вооруженные нелюди? Потом они спус-
тились к соседке на 4-й этаж. Слышу, та им ещё 
кофе предлагала... Предательница...».
 Інша мешканка міста написала, що її 
вже попередили про «відповідальність» — 
вона не відчинила двері окупантам, які принес-
ли урну для голосування. «Хвилин за 40 після 
цього мені зателефонувала наша старша по бу-
динку. Вона сказала, що я вчинила дуже негар-
но. Мовляв, усі знають, що я домогосподарка і 
зранку могла проголосувати за від’єднання від 
України... Почалися навіть погрози. «Я мушу 
доповісти про це в комендатуру», — заявила 
вона мені. Я з нею сваритися не стала. Просто 
поклала слухавку. Сиджу зараз на кухні. Хиль-
нула для хоробрості трохи коньячку. Чекаю... 
Може «гості» прийдуть. Відчиняти не буду! 
Якщо хочуть, нехай вибивають двері. Скільки 
вже можна боятися тих тварюк? Ненавиджу».
 «Рівно за 5 днів балицький (це само-
проголошений гауляйтер Запорізької області, 
яку окупанти не змогли захопити повністю!) 
оголосить результати голосування за приєд-
нання до рашки. І навіть якщо всі проголосу-
ють проти, окупанти все одно на чорне ска-

жуть біле. Так потрібно путіну! Уже зараз міс-
тяни розповідають про прибуття до міста яки-
хось людей в автобусах. Багатьох поселили в 
готелі «Мелітополь». Можливо, це просто ак-
тори для масовки? Потрібно ж комусь давати 
інтерв’ю. А може, так звані спостерігачі фей-
кового референдуму. В будь-якому разі до 28 
вересня в Мелітополі явно буде неспокійно», 
— цитує мій родич опозиційний телеграм-ка-
нал «Мелитополь в курсе. Война». 
 — До 28-го школярі сидітимуть удо-
ма, на час виборів їх звільнили від занять, — 
додає Микола. — А після 28-го, говорила вчи-
телька нашого внука, в нас у всіх розпочнеть-
ся нове життя в новій країні. З пам’ятником 
Леніну обов’язково. Уже навіть постамент під-
готували для нього — на тому самому місті, 
де він стояв до декомунізації. 
 — Як ти гадаєш, який відсоток у Мелі-
тополі мріє ввійти до складу ерефії? 
 — Цього ніхто не знає. Як це можна 
виміряти? Є такі, що одразу стали працювати 
у школах та дитсадках та нав’язувати нашим 
дітям, що залишилися в місті, рашистські на-
ративи. Зараз школярів змушують учити гімн 

росії. І в кожному дошкільному закладі, у шко-
лах та інших учбових закладах чергують росій-
ські вояки з автоматами, та ще казаки з місце-
вих, що також стали запроданцями. І в багатьох 
людей серед колег є ті, хто пішов на співпрацю 
з окупантами. Дуже здивувався, що моя дав-
ня знайома підтримала агресію путіна. Тут не 
знаєш, хто наш чи не наш. По-перше, розумні 
люди зайвого не кажуть, по-друге, я ж не за-
питую і не буваю в громадських місцях, щоб 
хоча б почути це. Але місто проросійське, як і 
Одеса, бо торговельне, і тут здавна були міцні 
зв’язки з росією. А ще наш попередній нардеп 
євген балицький тривалий час «годував» міс-
то та район ідеєю «русского міра», тому багато 
охочих іти й голосувати «за».
 Ну, ось нібито обласне видання — 
«Запорожский вестник», що також видає 
нова влада, повідомляє, що в «Мелитополе 
местные жители устроили автопробег в под-
держку референдума о воссоединении Запо-
рожской области с россией».
 Хоча напередодні псевдорефередуму 
в Мелітополі та районі сталася низка підривів 
виборчих штабів «єдиної росії», а також лікві-
дація деяких найактивніших колаборантів, тому 
люди, боячись за своє життя, стали масово від-
мовлятися працювати в комісіях навіть за гоно-
рар у розмірі 50 тисяч рублів. Але організаторка 
псевдореферендуму Галина Катющенко он го-
ворить, що начебто мешканці Мелітополя дуже 
активні й із задоволенням працюють у вибор-
чих комісіях. Якщо їй вірити, то й виборці, й пра-
цівники виборчих комісій із «нетерпінням чека-

ють історичної події — включення Запорізької 
області до складу росії». А ми чекаємо ЗСУ.
 Родич дуже просить підкреслити та-
кий момент. Дехто вважає, ніби всі, хто зали-
шився у тимчасово окупованому місті, — ко-
лаборанти. Тобто, якщо не виїхали, то згодні з 
нав’язаним режимом, чекають росіян і пере-
ходу в рф. «Ні! — каже чоловік. — Ті, з ким 
довелося спілкуватися, дуже ображаються на 
це. До того ж організованих евакуацій до За-
поріжжя було всього три, і то їхало лише кіль-
ка автобусів. Волонтери ж у більшості випадків 
брали 6-10 тисяч гривень із людини. За тва-
рин вимагали окрему плату. Не всі погоджува-
лися кинути домашніх улюбленців напризво-
ляще. Багато не могли залишити старих і не-
мічних родичів. Дехто залишився в місті сві-
домо, бо це НАШЕ місто. На жаль, ми часто 
чуємо від знайомих, особливо від тих, хто виї-
хав за кордон, що ми всі колаборанти. Ні, ми 
тут, щоб дивитися, хто насправді колаборант, 
хто топить за рашку, і все запам’ятати!».
 — До речі, ми з дружиною жодного 
разу не ходили по «гуманітарку», не отримува-
ли ні безкоштовного пристрою для телевізора, 
ні електроплиту «Мечта», не записувалися на 
російську пенсію — нічого з того, чим окупан-
ти намагалися підкупити місцевих жителів. Тоб-
то не світили свої паспорти. Тому сподіваємось, 
наші голоси ніде не будуть використані. Доб-
ре, що я отримую непогану пенсію, що маємо 
сад-город. Це дозволяє бути більш-менш неза-
лежними в тимчасово окупованому місті. І жити 
з Україною в серці! ■

Фото надані Миколою з Мелітополя.❙

В ОКУПАЦІЇ

Вибір під дулами автоматів: як 
голосували за «приєднання до росії» 
в Мелітополі
Тих, хто не відчиняв дверей членам виборчих комісій, 
колаборанти попередили про «відповідальність»

■

Вікторія КОЗЛОВСЬКА,
студентка Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Війна перевернула життя абсо-
лютно кожного українця. Усе 
розділилося на «до» та «після». 
Ця катастрофа ніколи не забу-
деться нами, адже вона принес-
ла багато страждань та болю у 
наші долі, велику кількість змін 
та кардинальне переосмислен-
ня цінностей. Безумовно, ук-
раїнці — неймовірно вольовий 
народ, який став іще сильнішим 
після всіх цих жахливих подій. 
І що б трапилося, ми завжди 
намагаємося підтримати одне 
одного, допомогти, навіть коли 
самим важко. Уся сила характе-
ру наших людей проявляється у 

патріотизмі, цілеспрямованості 
та незламності духу, в тому, на-
скільки мужньо ми справляємо-
ся з усіма складнощами, які ви-
никли внаслідок трагічних для 
нашої країни подій. І це дійсно 
заслуговує на повагу.

Життя з нуля
 Одним із постраждалих від 
російських злочинів став мій хоро-
ший знайомий Богдан. У його буди-
нок в Ірпені Київської області влучи-
ла ракета, житло повністю згоріло. 
Зараз він із мамою та молодшим бра-
том вимушено живе у Данії. Від себе 
можу сказати, що це неймовірно світ-
ла та сильна людина, у якої й до вій-
ни була дуже непроста доля. Рік тому 
мій друг втратив батька, проте він ні-
коли не опускав рук, жив з отптиміз-
мом та вірою в найкраще, мав вели-

кі плани на майбутнє і якраз навес-
ні мав закінчити одинадцятий клас та 
вступити до університету. На жаль, 
непередбачувані події внесли свої ко-
рективи в його життя, і саме зараз 
йому доводиться самостійно будува-
ти все з чистого аркуша, допомагаю-
чи мамі та 4-річному братові. 

З надією на порятунок 
 «Коли це все почалося, я 
відразу записався в охорону бомбос-
ховища, в якому сиділи майже всі 
жителі нашої вулиці. Хоча самому 
було страшно, я не міг сидіти з ними 
без діла та просто чекати незрозумі-
ло чого. Чергував в основному вночі, 
з хлопцями періодично мінялись, 
щоб був час хоча б поспати, поїсти 
та вирішити ще якісь справи. Десь 
4-5 березня москалі почали заходи-
ти в Ірпінь, знищуючи все на своє-

му шляху. Повітряні тривоги не при-
пинялися, було чутно, як летять ра-
кети та лунають вибухи в Гостомелі. 
За декілька днів, коли русня вже ха-
зяйнувала у місті, стало небезбечно 
перебувати на вулиці. Часом комен-
дантська година тривала по декіль-
ка днів. У магазинах майже немож-
ливо було знайти щось поїсти, усе 
розкупили. Пам’ятаю лише гігантські 
черги. Було страшно за місто, влас-
не життя та за родину. В мене зовсім 
маленький брат, батька немає, я мав 
діяти рішучо, по-чоловічому, але не 
знав, як допомогти рідним. Єдине, 
що я тоді розумів, це те, що треба 
виїжджати з міста, поки нас не вби-
ли. Авто у нас немає, але пощастило, 
що в Ірпені було організовано ева-
куацію електричкою, лише жінок та 
маленьких дітей. Я посадив на неї 
маму з братом 9 березня, вони поїха-
ли до Ужгорода (в нас там знайомі). 
Я залишився сам, деякий час був із 
хлопцями у бомбосховищі, чергували 
постійно, проте було морально дуже 
важко. Одного з моїх друзів убили 
окупанти, люди розповідали жахливі 
речі, як гвалтували жінок, мародери 
заходили в домівки та виносили все, 
від харчів до жіночої білизни. Потім 

я знайшов перевізника, і нам вдало-
ся виїхати з міста 11 березня з тими 
хлопцями, з якими охороняли схови-
ще», — розповідає Богдан. 
 У той період, навесні, виїжд-
жати з міста було небезпечно, всю-
ди стріляли, на блокпостах були кі-
лометрові черги, окупанти прицільно 
били по автомобілях. Проте залиша-
тися було ще небезпечніше. Це щас-
тя, що велика кількість людей змог-
ла виїхати з Ірпеня вчасно. 

Ракета прилетіла і позбавила 
житла 
 «Я встиг зібрати найважливіші 
речі. Дорога була довгою та небез-
печною і тривала кілька діб. Водій 
постійно змінював маршрут, тому що 
росіяни заходили з різних боків. Була 
ніч, 13 березня, ми зупинилися на 
кілька годин десь уже в західній час-
тині України, коли стало більш-менш 
безпечно, щоб перевізник зміг поспа-
ти хоч трохи. Я взяв телефон, поба-
чив багато пропущених викликів від 
мами і фотографії розбомбленого бу-
динку з усіх можливих ракурсів, які 
вона відправила декілька годин тому. 
Їй прислали це сусіди, що залишили-
ся в місті», — додає Богдан. ■

ДОРОСЛИЙ ВЧИНОК

Із щастя та горя Богданова доля
Як війна зробила з учорашнього школяра відповідального главу сім’ї

■
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Ольга СТЕЛЬМАШЕВСЬКА 
Київ—Львів

 В Україні в день народження Соломії 
Крушельницької, 23 вересня, розпочали-
ся святкування на честь 150-річчя «уні-
кальної вокалістки, жінки-музи, жінки-
сирени, жінки-легенди», як написав про 
неї відомий італійський музикознавець 
Рінальдо Кортопассі.
 Безумовно, якби не ця жахлива вій-
на, ювілей мав би включити у свою орбіту 
всю країну й значно підвищити ступінь 
обізнаності українців про постать славет-
ної співачки: її тріумфи, лінії долі, від-
даність обраному шляху і своїй батьків-
щині, місце і роль у формуванні українсь-
кої європейської культури. Як це, влас-
не, сталося під час відзначення 150-річчя 
Лесі Українки.
 Недарма Львівська національна опе-
ра, яка з честю носить ім’я Крушельниць-
кої, готувалася до цього ювілею два роки. 
Красивою мрією (поки що) залишилася 
ідея генерального директора-художнього 
керівника Василя Вовкуна про одночас-
не виконання в усіх театрах Європи і сві-
ту, де Крушельницька виконувала партію 
Мадам Баттерфляй, — однойменної опери 
Дж. Пуччіні в день її народження.
 Попри трагічні для України та її куль-
тури обставини, Львівській опері разом 
з партнерами — ЮНЕСКО, Державною 
агенцією України з питань мистецтв та 
мистецької освіти, Посольством Італійсь-
кої Республіки у Києві, Інститутом італій-
ської культури, Міжнародним фестива-
лем Дж. Пуччіні, музично-меморіальним 
музеєм імені Соломії Крушельницької у 
Львові — все ж вдалося гідно реалізува-
ти великий проєкт із дев’ятьма подіями. 
Йому надали статусності, що відповідає 
постаті співачки: з присутністю мініст-
ра культури, представницької італійсь-
кої делегації, онлайн-трансляцією, яку 
дивилися на чотирьох континентах, де 
свого часу виступала Соломія; презен-
тацією книги, виставкою, сучасною ві-
зуалізацією, продуманими меседжами 
й об’єднавчим слоганом: «Соломія Кру-
шельницька. Український діапазон у сві-
товому оперному контексті».
 Серед інституцій, причетних до 
ювілейних заходів у Львові, — міжнарод-
ний фестиваль Джакомо Пуччіні в Торре 
дель Лаго (Італія), на якому Львівська на-
ціональна опера наприкінці серпня пред-
ставила оперу «Богема» Дж. Пуччіні під 
орудою диригента і музичного керівника 
театру Івана Чередніченка. Цей успіш-
ний виступ наших артистів перед май-
же 400-тисячною аудиторією фестива-
лю неподалік В’яреджо, де свої найщас-
ливіші роки прожила Крушельницька, 
став своєрідною увертюрою до ювілейних 
святкувань і заклав потужні підвалини 
для творчого українсько-італійського 
взаємообміну.
 Перші результати не забарились: 
гранд-концертом світової оперної музики 
з репертуару Крушельницької «Соломія. 
Brava!» диригував маестро Альберто Ве-
ронезі, художній та музичний директор 
італійської Пуччініано. Запрошений ди-
ригент знаний в Італії як всесвітньо відо-

мий музикант та один з провідних фахів-
ців з музичного веризму — опер Пуччіні, 
Леонкавалло і Масканьї.
 В Україну Веронезе прибув разом з ге-
неральним директором Фестивалю Пуч-
чіні — Франко Моретті. Як відомо, творча 
співпраця і дружба Пуччіні та Крушель-
ницької стали історією успіху компози-
тора й оперної діви та символом єднан-
ня двох народів. Тож Моретті і Вероне-
зе привезли раритетні фотографії, афіші 
Крушельницької зі своїх архівів та один 
документ, оприлюднення якого з часом 
стане справжньою сенсацією.
 Гранд-концерт, як завжди, майстерно 
зрежисований Василем Вовкуном з точ-
ки зору музичної і фактологічної драма-
тургії, продемонстрував історію тріумфів 
Примадонни голосами запрошених вико-
навців з Одеси, Дніпра, Харкова, Києва 
та солістів Львівської опери, що викона-
ли головні та надзвичайно складні арії, 
дуети, сцени з репертуару Крушельниць-
кої (який нараховує близько 60 партій!). 
Багато того, що прозвучало цього вечо-
ра, рідко або взагалі не виконується на 
нашій сцені. 
 Бравурна кульмінація концерту зі 
сценою бурі з опери Дж. Верді «Отелло» 
прозвучала суголосно не тільки з біогра-
фією співачки («... молитву з останнь-
ої дії артистка мусила повторити після 
бурі оплесків», — Діло, 1902 р.), а й із 
нашим часом («...Звитяга! Ура! Ескад-
ра ворожа розбита! Dopo l’armi lo vinse 
l’uragano...»)

 У фіналі, під неспішний літ пелюс-
ток троянд із колосників — символів ме-
теликів, — зал почув голос нашої Соло-
мії, канонізованої Баттерфляй, яка спі-
вала українську пісню «Родимий краю», 
записану у Львові в 1951 році. Відомо, що 
кожний свій концерт, незалежно від його 
програми, співачка-патріотка завжди за-
кінчувала українськими піснями. 
 Важливою подією у низці заходів ста-
ло відкриття в інтерактивному просторі 
фойє Львівської опери виставки «Історія 
тріумфу». Куратор Михайло Кобрин, сві-
домо відійшовши від комплексу жертви 
та меншовартості в оповіді про долю ле-
гендарної співачки (в якій, звісно, були: 
війна, знущання «совєтів», націоналіза-
ція, трагічна душевна хвороба сестри...), 
зосередився на роках її тріумфів із мрією 
після війни та за належного фінансуван-
ня доробити експозицію й відкрити онов-
лений музей Крушельницької, який би 
розказував її історію сучасними засоба-
ми. Двомовна, інформативна, з лапідар-
но поданим контентом, ця виставка іде-
ально вписалася (дизайн Сергій Петлюк) 
у стіни, які чули голос Крушельницької, 
й вочевидь заслуговує залишитися там 
назавжди, настільки вона відповідає су-
часному проєвропейському проривному 
духу та історії театру її імені.
 У біографії Крушельницької було ба-
гато драматичних сторінок, які ще пот-
ребують не тільки осмислення й аналізу, 
а й новітнього підходу до розкриття дета-
лей її особистого життя зі зняттям поде-
куди фальшивого пафосу з її образу, зара-
ди наближення цієї багатогранної особис-
тості до людей, які мають знати, як важ-

ко і тернисто даються тріумфи, всесвітня 
слава і звичайне людське щастя. Мож-
ливо, нарешті хтось візьметься й за ство-
рення талановитого кінобайопіка в між-
народній копродукції, адже, як написав 
журналіст Luca Baccolini в la Repubblica, 
«Крушельницька є для України еквіва-
лентом Марії Каллас чи Ренати Тебаль-
ді, але з ширшим репертуаром».
 Ювілеї, організовані таким чином, 
як це зробила Львівська опера, торують 
шлях для тих, хто прагне пізнати свою 
культуру глибше, ідентифікувати себе в 
ній через масштаб таких особистостей, як 
Соломія Крушельницька. ■

ДО ДАТИ

Соломія. Brava!
Львівська опера разом з італійцями грандіозно 
відзначила ювілей патронеси Крушельницької

■

Львівська опера гідно вшанувала патронесу.❙

Неперевершена оперна діва 
Соломія Крушельницька.

❙
❙

Диригент Альберто Веронезі та співачка 
Любов Качала.

❙
❙

Дар’я Литовченко та Олег Злакоман.❙

Ведучі гала-концерту.
Фото Львівської національної опери.

❙
❙

Дарія ЛЕНДЯ

 У Софії Київській проходить 
виставка з фондової колекції На-
ціонального музею народної архі-
тектури та побуту України «Ко-
хайтеся, чорнобриві...» Тут, в іс-
торичній будівлі «Хлібня», до 9 
жовтня можна знайомитися з од-
ним із головних колоритних жит-
тєвих обрядів українського наро-
ду — весіллям.
 «Кожен регіон має свої де-
талі, свої відмінності. Але серед-
ня Наддніпрянщина, центральна 
Україна — це класична Україна. 
І обряди, які побутували отут, — 

вони залишаються класичними 
обрядами», — зазначила науко-
ва співробітниця музею Оксана 
Гордієць. 
 Століттями нанизувалися 
цікаві дійства, які утвердилися 
традиціями, котрі парубок та мо-
лода дівчина мали пройти від ве-
чорниць до законного одружен-
ня. Виставковий проєкт «Кохай-
теся, чорнобриві...», зокрема, де-
монструє у трьох залах костюми 
та декоративні елементи обря-
дового дійства народження сім’ї 
центральної України. У цент-
рі столиці можна знайомитися 
з традиціями Київщини (зокре-

ма Броварського та Вишгородсь-
кого районів), Полтавщини, Рів-
ненщини. Також представлені 
елементи кімнати для вечорни-
ць, розфарбована піч, мальова-
ний посуд, накритий стіл та об-
рядовий хліб.
 «Сьогодні мав честь привіта-
ти тринадцять пар наших вій-
ськових, які одружились під 
час війни. Саме їм та весільним 
традиціям України присвяче-
на виставка в Софії Київській з 
фондової колекції Національно-
го музею народної архітектури 
та побуту України «Кохайтеся, 
чорнобриві...», — поділився піс-

ля відкриття виставки міністр 
культури Олександр Ткаченко. — 
Весільний обряд — особлива час-
тина історії народу. Послухали 
вечорниці та подивились на світ-
лини від ХІХ століття до момен-

тів кохання на війні 2022 року, 
кераміку, весільну атрибутику 
та вбрання. Дуже тепла та нади-
хаюча виставка, яка нагадує про 
те, що кохання було і буде, в мир-
ні часи та під час війни». ■  

Традиційний весільний одяг українців.
Фото авторки.

❙
❙

СТОЛИЦЯ

Кохання з вечора до рання
Весільний обряд демонструють у Софії Київській

■
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Олександра ТИМОЩУК

Твори з репертуару пруссько-
го короля Фрідріха Великого 
звучатимуть у Києві у концерті 
в Національній філармонії. За-
служений артист Юрій Шутко 
(флейта) та лауреатка міжна-
родних конкурсів Марія Віхляєва 
(фортепіано) виконають сонати 
двох Бахів, Генделя, Вівальді, 
якими захоплювався закордон-
ний полководець XVIII століття, 
а заодно й вправний флейтист.

Бунтівний принц
 Батько Фрідріха — Фрідріх Вільгельм, 
якого через велику пристрасть до військо-
вої справи називали королем-солдатом, не 
схвалював потяг свого сина до мистецтва. Він 
прагнув зробити із нього вправного військово-
го полководця, тому щодня піддавав солдат-
ській муштрі. Але той продовжував цікавитись 
поезією, вивченням іноземних мов і музикою.
 Під час візиту до Дрездена 1728 року 
16-річний принц Фрідріх, відвідавши впер-
ше оперу, отримав неймовірні музичні вра-
ження. Там же почув гру найвідомішого 
флейтиста й композитора Йоганна Йоахіма 
Кванца. Тоді ж запропонував цьому музикан-
тові стати його вчителем. Але на той момент 
Кванц уже був на службі при дворі Августа II 
Сильного, Курфюрста Саксонського та коро-
ля Польщі. Тому прусському принцу довело-
ся задовольнятися зустрічами з ним двічі на 
рік, та ще й потайки від грізного батька, який 
вважав тілесні покарання сина  найкращим 
методом виховання. 
 У 18 років принц Фрідріх наважився 
втекти з друзями з прусського палацу до 
Англії. Але про це дізнався батько і нака-
зав стратити змовників. Сина ж кинув до 
в’язниці у фортеці Кюстін. Його позбавили 

зброї, мундира, пера, книг та флейти. Це 
була справжня трагедія для Фрідріха, яка 
змінила його характер. Він навчився при-
ховувати свої думки та наміри. Це йому до-
помогло поступово налагодити стосунки з 
батьком, завоювавши його довіру, а потім 
і повагу. Відтак той дозволив йому понови-
ти заняття гри на флейті. Відтоді Фрідріх не 
розлучався з цим музичним інструментом, 
який називав своєю принцесою. 

Зустріч з Бахом
 Зі сходженням на трон Фрідріх ство-
рив Королівську придворну капелу, до якої 
запросив найкращих музикантів. Серед них 
був і його вчитель Кванц, який також виго-
товляв для Фрідріха нові флейти з різних 
порід дерев. За кожну з них отримував 100 
дукатів. Улюбленим інструментом Фрідріха 
Великого стала флейта, виготовлена з ебе-
нового дерева.
 Про флейтові заняття прусського ко-
роля та його гру збереглися спогади су-
часників. Капельмейстер оркестру Йоганн 
Фрідріх Райхардт залишив розклад його 
звичних денних занять на флейті: після 
підйому вранці, до і після ранкової нара-
ди в кабінеті, після обіду і, звичайно ж, під 
час вечірнього концерту в музичному са-
лоні одного з прусських палаців. Слухача-
ми Фрідріха були члени королівської роди-
ни. Програма його концерту складалася з 

творів для флейти із супроводом. Саме та-
кий момент з життя Фрідріха Великого зоб-
разив на своїй картині «Флейтовий концерт 
у Сан-Сусі» художник-біограф Адольф фон 
Менцель. 
 Незмінним акомпаніатором короля 
Фрідріха Великого був Карл Філіп Емануель 
Бах, який грав на клавесині. Саме він спри-
яв зустрічі свого батька — великого компо-
зитора Йогана Себастьяна Баха з прусським 
королем. Разом вони кілька годин самовід-
дано музикували. Через місяць після цього 
Й. С. Бах надіслав Фрідріху Великому ноти 

циклу, що складався з поліфонічних творів, 
створених на запропоновану королем тему 
під назвою «Музичний дарунок». 

Філармонійний концерт
 Фрідріх Великий був не тільки вико-
навцем флейтових творів, а й автором. Його 
творча спадщина — 25 сонат і 6 концертів 
для флейти, 4 симфонії, а також кілька мар-
шів. Один з них став 1869 року іспанським 
державним гімном Marchia real, що і досі 
належить цій країні. Концерти для флейти 
Фрідріха Великого входять до репертуару 

виконавців на цьому інструменті.
 Через 310 років із дня його народжен-
ня, 9 жовтня, дует солістів Національної 
філармонії України — Юрій Шутко (флей-
та) та Марія Віхляєва (фортепіано) виконає 
твори композиторів, які відіграли значущу 
роль у становленні короля Фрідріха Вели-
кого як витонченого музиканта. 
 «Приклад прусського короля з дитинс-
тва надихав мене на наполегливе удоско-
налення гри на флейті. І сьогодні у свої 54 
роки я щодня по 7-8 годин відводжу занят-
тям, адже цей музичний інструмент вима-
гає постійного вдосконалення. Як і спорт-
смен, флейтист під час гри задіює кожен 
м’яз свого тіла. Пропущений день занять 
негативно позначається на майстерності, 
зокрема, на витривалості дихальної сис-
теми та технічній вправності пальців. А це 
відразу впливає на якість звучання, естети-
ку фразування та віртуозність виконання», 
— розповідає Юрій Шутко. ■

Людмила НІКІТЕНКО

Черкаська обласна філармонія 
помітно активізувала свою робо-
ту: впродовж 10 вересневих днів 
тут відбувається сім концертів. 
Змінився і репертуар, у якому те-
пер більше української класичної 
музики, чимало патріотичних ком-
позицій, а від російських повністю 
відмовилися. Так вирішив колек-
тив філармонії після повномасш-
табного вторгнення окупантів. 
Про те, чим живе філармонія 
Шевченкового краю в умовах вій-
ни, — розмова з її директором 
Юрієм Федорякою.

 ■ Юрію Григоровичу, афіша 
Черкаської філармонії наразі 
дуже насичена. Чим пояснюєть-
ся такий щільний графік і яка за-
повненість залу зазвичай ?
 — З початку війни в нас були 
обмежені заходи. Працювати по-
чали з червня, взялися потроху 
готуватися до традиційного ве-
ресневого відкриття сезону. Для 
цього ми розробили нову програ-
му заходів, тож вересень справді 
виявився дуже насиченим.
 Стосовно заповненості залу, 
то зараз це до 300 осіб. Хоча зал 
у нас на 800 місць. Але через те, 
що бомбосховище, яке розташо-
ване поруч і в якому на випадок 
повітряної тривоги можуть роз-
міститися наші глядачі, розрахо-
ване на 400 місць, ми й обмежили 
кількість глядачів. 
 ■ Яку вимушену перерву ро-
била Черкаська філармонія піс-
ля 24 лютого? 
 — На сцені ми не працювали 
з березня по травень, хоча дарма 
не витрачали час і організовува-
ли виїзні заходи у військові час-
тини, санаторії для переселенців, 
щоп’ятниці проводили філар-
монійні дні у пожежній академії, 
куди переїхали харківські кур-
санти. Тож можна сказати, що 
ми не зупиняли свою роботу. Ок-
рім тих наших артистів, які з по-
чатком війни виїхали за кордон. 
Але зараз майже всі вони повер-
нулися до Черкас.
 Весь час із початку війни у 

приміщенні філармонії діяв во-
лонтерський центр. Разом з во-
лонтерами ми плели сітки, роз-
вантажували гуманітарну допо-
могу і відправляли її переселен-
цям та воїнам на фронт. Центр і 
нині працює, просто з початком 
концертної діяльності у філар-
монії ми зменшили для нього 
приміщення. У центрі волонте-
рять і наші артисти. У вільний 
від репетицій та концертів час — 
плетуть сітки, кікімори. І контро-
лери, і бухгалтери працюють мак-
симально після вирішення робо-
чих питань. Зараз, приміром, го-
туємо кікімори для ЗСУ на осінь. 
Наші чоловіки розвантажують 
вагони з «гуманітаркою» для пе-
реселенців.
 ■ Філармонія ввійшла у 31-й 
сезон. Якими творами порадуєте 
шанувальників класичної музи-
ки?
 — Відкриття 31-го симфоніч-
ного сезону Черкаської обласної 
філармонії відбулося 21 вересня 

концертом Академічного сим-
фонічного оркестру під орудою 
заслуженого діяча мистецтв Ук-
раїни Олександра Дяченка. Та-
кож звучала французька музика 
романтичних композиторів ХІХ 
століття — Едуара Лало, Жоржа 
Бізета, музика Жоржа Бізе до дра-
ми Альфонса Доде «Арлезіанка», 
що була написана на відкриття па-
ризького театру «Водевіль» ще у 
1872 році й стала одним із шедев-
рів світової музичної класики.
 Звучала на відкритті сим-
фонічного сезону й «Іспанська 
симфонія» для скрипки з оркест-
ром Едуарда Лало. Це один з най-
відоміших творів цього компози-
тора. І лунав він у виконанні ака-
демічного симфонічного оркестру 
та соліста — відомого скрипаля, 
лауреата міжнародних конкурсів, 
викладача Харківського держав-
ного університету мистецтв імені 
Івана Котляревського Ігоря Чер-
нявського.
 ■ А вже наступного дня відбув-

ся благодійний концерт «За Ук-
раїну» на підтримку і реабіліта-
цію митця-воїна ЗСУ Артема Ба-
салая. На яких умовах надаєте 
залу? 
 — Справою честі вважає-
мо будь-яким чином допомогти 
воїнам-захисникам, тож наша 
філармонії не залишається осто-
ронь. Артем Басалай — наш ко-
лега, батько 6 дітей, який пішов 
на фронт. Виступали Черкась-
кий академічний заслужений 
український народний хор під 
художнім керівництвом Володи-
мира Федаса, ансамбль «Росава», 
де солістками Катерина Овсієнко 
і Галина Боровицька, а також ді-
воче тріо «Аріана» — це Аліна 
Вікарчук, Інга Михаль, Вероніка 
Косенко. У концертній програмі 
звучала співана поезія Великого 
Кобзаря.
 А стосовно зали, то у благодій-
ному концерті брали участь наші 
колективи. Тож ми продали квит-
ки глядачам і ці кошти залишили 
у філармонії на діяльність. Вод-
ночас у фойє ставили скриньки 
для пожертв, усе зібране буде пе-
редано на картковий рахунок Ар-
тема Басалая, тяжко пораненого 
від влучання мінометного снаря-
да у бліндаж на передовій у Бах-
мутському районі 11 серпня. За-
хиснику України вже зробили 
шість операцій, плануються на-
ступні... 
 ■ Розкажіть про концерт до 
150-ліття Соломії Крушельниць-
кої. 
 — У нас три роки, після вигра-
ного конкурсу, працює вокаліст-
кою Олена Лютаревич-Марченко 
родом з Кам’янця-Подільсько-
го. Вона там із сестрою свого часу 
проводила оперні фестивалі. Тож 
запропонувала до 150-річчя ви-
датної Соломії Крушельницької 
провести в Черкаській філармонії 
вечір вокальної музики. 
 Голос Крушельницької захоп-
лював силою звуку, дзвінкістю, 
соковитістю, благородним темб-
ром на сценах найкращих театрів 
світу — Італії, Іспанії, Франції, 
Португалії та Аргентини. Її на-
зивали у світі «Незабутня Аїда», 

«Єдина в світі Джоконда», «Непе-
ревершена Баттерфляй». На по-
шану видатного таланту оперної 
діви відбувся вечір вокальної му-
зики «Саломея... Сяйво українсь-
кої душі», приурочений до 150-
річчя Соломії Крушельницької. 
 ■ У Черкаси 29 вересня заві-
тає знаменита «Київська каме-
рата» з піаністом Дмитром Та-
ванцем, який нещодавно висту-
пав у Польщі, Франції, Італії, ди-
ригуватиме диригент із Варшави 
Роман Ревакович. Як долучили-
ся до «Польсько-українських му-
зичних діалогів»?
 — Я тісно спілкуюся в соціаль-
них мережах із видатними твор-
чими людьми. Тож, коли Дмит-
ро Таванець написав про проєкт 
«Київської камерати», ми домо-
вилися про проведення такого за-
ходу. Його суть — це презентація 
нових сучасних композиторів, 
співпраця з європейськими. Це 
потрібно популяризувати. Так 
ми долучилися до «Польсько-ук-
раїнських музичних діалогів». 
 До речі, проєкт створений за 
підтримки міністерства культу-
ри, національної спадщини та 
спорту Республіки Польща та 
Фундації Pro Musica Viva. У кон-
цертну програму ввійшли твори 
для струнного оркестру, зокре-
ма, «Гірська рапсодія» Бенедик-
та Коновальського, Серенади для 
фортепіано та струнного оркестру 
Валентина Сильвестрова, «Еле-
гія пам’яті Станіслава Людкеви-
ча» Євгена Станковича, «Траурна 
музика» Вітольда Лютославсько-
го, «Сімфонієта» Кшиштофа Пен-
дерецького.
 Загалом у нашій обласній 
філармонії — насичена програ-
ма аж до нового року. Запланова-
но вечори до Дня захисників і за-
хисниць, готуємо вертеп, заходи 
новорічного циклу, планові кон-
церти симфонічного орекстру. 
Через війну цього року філар-
монія не змогла відзначити 65-
річчя Черкаського народного та 
30-річчя симфонічного оркест-
рів. Ці ювілеї не відміняються, а 
переносяться — до Перемоги над 
російськими окупантами. ■

СТОЛИЦЯ

Улюблена музика полководця
До 310-річчя короля Фрідріха Великого у Києві зіграють його 
репертуар флейтиста

■

Марія Віхляєва та Юрій Шутко.
Фото авторки.

❙
❙

Адольф фон Менцель. «Флейтовий концерт у Сан-Сусі» 
із зображенням Фрідріха Великого.

❙
❙

АКТУАЛЬНО

Філармонійний фронт
У Черкасах звучать «Польсько-українські 
музичні діалоги» і збирають допомогу 
пораненому Артему Басалаю

■

Артем Басалай співав на сцені, а потім пішов захищати Україну на фронт.❙



 Взагалі-то, ділення 
літератури на «вигада-
ну» і «документальну» 
належить книжковому 
бізнесу, а отже є мані-
пулятивним. Це знають 
історики — бо з якого б 
дива висновки їхніх ко-
лег щодо тих самих фак-
тів і дат виходили часом 
геть протилежними? 
Кожний історик — «ро-
маніст» своєї історії. На 
те нема ради: так званої 
об’єктивности — не іс-
нує. Усе вирішує аналі-
тична фантазія автора.
 Це знають і філософи: 
вони взагалі відкидають 
поділ текстів стосовно 
хроно- і фактології, го-
ворять лише про інтер-
претації. Один з них, що 
окрім філософського ста-
тусу здобувся і на май-
же олімпійський пись-
менницький, Умберто 
Еко, значить: «Кожна 
книжка інкрустуєть-
ся інтерпретаціями» 
(Не сподівайтеся позбу-
тися книжок. — Л.: Ви-
давництво Старого Лева, 
2015). Кожна книжка. 
Пам’ятаймо про це, чи-
таючи навіть спеціаль-
ні монографії. Більше за 
те: Еко говорить про ін-
терпретаційну параною, 
котра притаманна саме 
науковцям, а не пись-
менникам.
 Звісно, масовий чи-
тач не заморочується 
цими нюансами і далі 
свято вірить у «факти» 
та академічні ступені ав-
торів, які інтерпретують 
події із завзяттям авто-
рів наукової фантасти-
ки. З такою необорною 
вірою мусять рахуватися 
і письменники, бо ринок 
— диктує. Завжди. Тож, 
у літературі та в кіно ви-
никло поняття «на ре-
альних подіях», фекшн.
 Ян Валетов двічі від-
дав данину цьому новіт-
ньому божкові. У повісті 
«Прицільна дальність» 
(К.: Факт, 2006) він на-
магався попередити про 
небезпеки абсолютизації 
влади в руках тодішньої 
прем’єрки та її оточен-
ня («Реґіна Сергієнко... 
Санчо Панса Пурчи-
нов»). Я досі не переко-
наний в його висновках, 
але він добре знає прото-
типів своїх персонажів, з 
якими напряму співпра-
цював у Дніпрі. Про це, 
до речі, цікаво почита-
ти у його земляка Мак-
сима Беспалова (Ліхіє 
дев’яності: Кузня кадрів 
Дніпропетровськ. — К.: 

Темпора, 2016).
 Друга данина Валето-
ва мейнстрімові «на ре-
альних подіях» — роман 
«1917, або Дні розпачу» 
(Х.: Фоліо, 2017). Реак-
ція на ідеологічну загаль-
мованість українського 
суспільства навіть після 
«лєнінопаду» 2014-го. 
За головного персонажа 
там — справжня історич-
на постать, Михайло Те-
рещенко, один із чіль-
них дієвців лютневої 
(1917) революції в Росії, 
нащадок слобожансько-
го козацького роду, мо-
лодший представник фа-
мілії підприємців, чи не 
найуспішнішої в усій ім-
перії. Вже під час еміг-
рації до нього приїздить 
із Москви кореспондент-
шпигун, і у перебігу три-
валого інтерв’ю вже літ-
ній Терещенко запитує: 
«Ви справді гадаєте, що 
перемога ГУЛАГу над Ос-
венцимом ощасливила 
людство?»
 Так, романіст на-
магався достукати-
ся переважно до росій-
ськомовних читачів 
— Валетов досі пише 
російською, хоч і усві-
домлює глухий кут цьо-
го; гадаю, ми ще читати-
мемо його українською. 
До речі, у «Днях роз-
пачу» є цікавий епізод 
зі згаданого інтерв’ю. 
Гість нетямиться з того, 
що Терещенкові діти не 
знають російської: «— 
Ви не вчили дітей росій-
ської мови?! — Не вчив. 
Я категорично проти 
будь-якого ментально-
го зв’язку моєї родини з 
СССР. Для них ваша краї-
на мусить бути геть чу-
жою — за мовою, за зви-
чаями, за ідеологією. Що 
далі вони будуть від вас, 
то краще». Перекон-
ливий месидж фанатам 
«рускай культури», але 
романний Терещенко не 
випромінює оптимізму: 
«Багато років поспіль 
різні люди намагаються 
мене переконувати, що 
ви прийшли не на віки. А 
я думаю, що ви прийшли 
назавжди. Навіть коли 
станеться — можливе 
ж диво! — і СССР зник-
не, то люди, яких він 
наштампував, не зник-
нуть ніколи». Лише те-
пер нам достеменно 
ясно, що мусить зникну-
ти не вивіска (РФ замість 
СССР), а Росія як така.
 Роман «1917...» — 
добрий у літературно-
му розумінні (див. «УМ» 

від 02.08.2017), але це 
— не тарілка Валетова. 
Він почувається наба-
гато впевненіше у тому, 
що називаю «сценарним 
реалізмом», коли моде-
люється екстремальна 
ситуація і в її коорди-
натах «досліджуються» 
людські реакції, типові 
й не дуже. Інакше кажу-
чи, Валетов зазвичай бу-
дує свої тексти не «на ре-
альних подіях», а «на 
реальних ідеях». При-
близно так, як це робить 
Ден Браун. Такий спосіб 
письма ще називають ан-
тиутопією.
 Антиутопії — це за-
вжди про виживання, 
навіть у найпростішому 
варіанті, у робінзонаді. 
Валетова ж цікавить 
більш ризикований вид 
самозбереження — по-
між людей. Пам’ятаєте, 
як у блискучому фен-
тезі Сергія Оксеника дід 
провадить вишкіл ону-
ка: «То все були небез-
пеки зрозумілі й тому 
не дуже страшні. Не 
люди... Найстрашніше, 
що може з тобою ста-
тися, це зустріч з люди-
ною. Десятою стежкою 
обходь людей. Не набли-
жайся, не розмовляй, 
ні про що не проси» (Лі-
сом, небом, водою. Ли-
сий. — К.: Смолоскип, 
2014). У Валетова немає 
фентезійних героїв, гра-
дація лише серед двоно-
гих. Уже в першому своє-
му романі «Лівий берег 
Стіксу» (К.: Альтерпрес, 
2005) автор означив гра-
ничне зло: «Усі ми гріш-
ні, усі злочинці. Але ти — 
не злодій. Тать. Ті, хто 
на тебе поставлять і не 
зрадять — кончені ідіо-
ти». У творах Валетова 
— усі ознаки криміналь-
ного читва. Але його ці-
кавить виживання нор-
мальної людини не в 
декораціях вуличного 
бандитизму, а за умов 
легалізації бандитиз-
му масового ураження 
— політичного. І який з 
його романів не візьми — 
усі мотузки зла тягнуть-
ся до Росії. Вже у тій де-
бютній книжці читаємо: 
«Коли тобі скажуть, що 
росіяни пішли з Німеч-
чини, не вір. Вони ніко-
ли нізвідки не уходять». 
Похмура категоричність 
таких візій (як і про не-
скінченність «наштам-
пованого народу») — не 
так прогностика, як від-
сутність найменшої поб-
лажливости до сили зла. 
Зрештою, герої Валетова 
здебільшого виживають, 
очищуючи певну тери-
торію, яка завжди виг-
лядає як плацдарм для 
контрнаступу.
 Упродовж 2008–2009 
років у Пєтєрбурзі вий-

шов чотиритомовий ро-
ман Яна Валетова «Нічия 
земля» — найбільш епіч-
ний його твір. Роман-ка-
тастрофа про наслідки 
нападу Росії на Украї-
ну. Наслідки, з якими 
ми, на щастя, поки не 
стикнулися. Не буду про 
моторошне, читайте самі 
— кілька років тому тет-
ралогію перевидало хар-
ківське «Фоліо». Проте 
логіка кремлівських дій, 
як ми її добре розуміємо 
сьогодні, виписана пере-
конливо. Ще тоді, майже 
п‘ятнадцять років тому. 
Фактично, Валетов засві-
тив карти кремля. І йому 
цього там не подарували 
— оголосили персоною 
non grata.
 Технологія «на реаль-
них подіях» цілком може 
обійтися і без аналіти-
ки, а «на реальних іде-
ях» — це завжди вихід 
на прогностику. «Усе 
наше життя — велике 
«якщо». І дуже хєрово, 
коли це «якщо» закін-
чується», — читали ми 
ще у «Лівому березі Стік-
су». Тобто остаточна ка-
тастрофа, за Валетовим, 
— це коли закінчуються 
ідеї. А відтак — унемож-
ливлюються прогнози і 
сценарії. Власне, про це 
— його крайня книжка 
«Не час помирати» (Х.: 
Фоліо, 2021).
 2017-го він напи-
сав чисту антиутопію 
«Кращий вік для смер-
ти» (див. «УМ» від 
14.07.2020). Цілком за-
кінчений роман, там на-
віть наприкінці гине ге-
роїня першого плану. 
Але письменник вирі-
шив повернутися, на-
писав продовження (і 

вже анонсував третю 
частину — чекаємо). У 
тому попередньому ро-
мані, нагадаю, модель-
ним припущенням було 
те, що внаслідок теракту 
на таємній військові ла-
бораторії вивільнюється 
речовина, яка вбиває лю-
дину по досягненні нею 
18-річного віку. Кожну. 
За великим рахунком, 
це символіка Ґолдінго-
вого «Володаря мух» — 
руйнація колективного 
інтелекту, коли зникає 
досвід старших. Тепер, у 
романі-продовженні, — 
про реінтеграцію розуму. 
Бо по якомусь часі стає 
ясно: навіть певна рів-
новага, що усталюється 
у світі вісімнадцятиріч-
них, — «це не завершен-
ня старих проблем, а по-
чаток нових, і не факт, 
що вирішуваних». 
 Наскрізний головний 
герой — юнак Тим на 
прізвисько «Книжник», 
який ще до катаклізму 
встиг начитатися кни-
жок. Такі персонажі ви-
никали чи не в кожній 
книжці Валетова, і саме 
вони зазвичай знаходили 
вихід, коли «усе склада-
лося не просто погано, а 
гірше нікуди». Книжник 
не одразу вибивається в 
лідери, лише у другому 
романі й то не від почат-
ку. Можливо, перелам-
ним моментом став епі-
зод, коли він переміг у 
перестрілці з досвідче-
ним бойовиком Бігуном, 
загнавши того під кінсь-
кі копита. «Якби ти чи-
тав книжки, Бігун, то 
знав би: до коняки ізза-
ду підходити не можна. 
Але ж ти не вмієш чита-
ти, вождь. Тому ти мій 

полоняник, а не я твій», 
— каже Книжник після 
бою зв’язаному бійцеві. 
За великим рахунком, це 
момент народження но-
вої касти — освічених де-
ржавців, які здатні мис-
лити так: «Якщо є вихід 
— він його знайде. А коли 
виходу немає, то він його 
придумає». Досі ж існу-
вали тільки дві касти: 
вождів-завойовників та 
жерців-маніпуляторів. 
Решта — глибинний на-
род. 
 Ані в першій, ні у 
другій частині дило-
гії немає слова «Росія». 
Та алегорії, як на мене, 
доволі прозорі. Тим-
Книжник добре знає 
своїх співплемінників, 
які напрочуд нагадують 
росіян: «Книжник не міг 
не здогадуватися, що пе-
реговори з Парковими ні 
до чого доброго не приз-
ведуть. Він і сам колись 
був Парковим і знав, що 
слово, дане чужому, не 
вартує нічого, а домо-
влятися з вождями може 
тільки той, кого вони бо-
яться більше, аніж нена-
видять». Природно, що 
у дикому в суті справи 
підлітковому суспільс-
тві виникає своя релігія; 
тамтого бога, що невбла-
ганно вб’є тебе на вісім-
надцяті уродини, назива-
ють Безпощадний. А хто 
є нинішнім богом моско-
витів, ми знаємо.
 Коли в романі діста-
ються отої зруйнова-
ної вірусної лабораторії, 
з якої виповітрилося 
лихо, знаходять і вакци-
ну-антидот. Ця вакцина 
— таке собі перемир’я з 
Безпощадним. Можна 
по-різному ставитися до 
Мінських домовленос-
тей, але мусимо розумі-
ти: те «перемир’я» було 
нашим шансом для під-
готовки до нових реалій; 
інша справа, що ми з того 
мало скористалися, особ-
ливо під новим президен-
том. 
 Наприкінці побіж-
но згадано ще одну неа-
бияку проблему, яку по-
роджує будь-яка війна: 
«Бажання помститися 
— воно гірше за спрагу, 
гірше за голод. Воно поли-
хає, мов невгасимий во-
гонь, випалюючи месни-
ка зсередини доти, поки 
не захлинеться кров’ю, 
воно робить монстра з 
кого завгодно. Та поки 
помста горить у серці — 
вона коїть дива. І не дай 
нікому Безпощадний ба-
чити ці дива». Схоже, 
про це буде у наступній 
книжці. ■
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СИМВОЛИ І СЕНСИ

Найгірші сценарії —
ті, в які не хочуть вірити

■Костянтин РОДИК

Якось Ян Валетов написав хвацьку фразу: «Хто зі 
звичайних людей читатиме хроніку, коли є рома-
ни?» (Чужі сни. — Х.: Фоліо, 2018). Авжеж, хроніки 
— це проста інвентаризація, бухгалтерський облік. 
Читач у цього «жанру» — лише примусовий: фінінс-
пектор, авдитор. Ну, ще підневільний школяр, яко-
го змушують «запам’ятовувати дати». А завершує 
свою думку романіст іще провокативніше: «Увесь 
світ, який ми пам’ятаємо, вигаданий письменника-
ми». І як із цим не погодитися? Є, приміром, чима-
ло глибоких і яскравих антисовєтських досліджень, 
але пам’ятають — роман Орвелла. Романи Валето-
ва, а їх уже півтора десятка, — це така собі культу-
рологічна ілюстрація того, що фікшн зазвичай пе-
ремагає нонфікшн. Попри вельми поширену хибну 
думку, що — навпаки.
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Верхи — назустріч сонцю
 Для любителів кінної їзди 
сільські пейзажі — справжній 
рай. У Польщі багато кінських 
стаєнь і господарств, що пропо-
нують туристам проїхатися вер-
хи. Початківці — під наглядом 
інструктора — зможуть нав-
читися триматися у сідлі, а ті, 
хто вже має досвід такого виду 
спорту, — можливість удоско-
налити свої навики у перегонах 
із перешкодами. Можна вибра-
тися на кількаденну екскурсію 
одним із маршрутів кінного ту-
ризму. Таких у Польщі багато: 
як коротких і простих, що про-
лягають через пологий лісис-
тий простір, так і складніших, 
гірських маршрутів, які пот-
ребують добре спланованих пе-
рерв і нічлігів. 
 Кінна їзда в сільській міс-
цевості — це завжди незабут-
ні емоції. Стрибки через при-
родні перешкоди, галоп бере-
гом озера або лісовими стеж-
ками... Подорожуючи кінно, 
можна насолоджуватися ма-
льовничими рівнинами й уні-
кальними гірськими долина-
ми. А поїздки морським узбе-
режжям у вечірній час — це ще 
й можливість спостерігати не-
повторні, барвисті заходи сон-
ця. Терапія спокоєм і красою. 
 Такий відпочинок поєднує в 
собі переваги руху і спілкуван-
ня з природою. Це також спорт, 
що потребує особливої комуні-
кації, контакту з твариною. 
Кінна їзда позитивно впливає 
на дух і самопочуття вершни-
ка, поліпшує емоційну рівнова-
гу, заспокоює, зменшує нервову 
напругу. А окрім того — покра-
щує рухову координацію, спор-
тивну кондицію, чудово роз-
слаблює м’язи, позитивно впли-
ває на фігуру. Її рекомендують 
тим, хто має різні проблеми зі 
здоров’ям, особливо з опорно-
руховим апаратом. 
 Верхова кінна їзда в Польщі 
має давні традиції. Колись це 
була розвага для вищих верств 
суспільства. Нині вона пережи-
ває розквіт і стає дедалі попу-
лярнішим способом дозвілля. 
І, без сумніву, становить чудо-
ву ідею для оригінального ви-
користання відпустки на при-
роді. 
 Багато цікавих кінних ту-
ристичних маршрутів пропо-
нує Малопольське воєводс-
тво (Краківсько-Ченстоховсь-
ка Юра), незабутні враження 
обіцяють Бещадський кінний 
шлях та кінний маршрут Ав-
густовської пущі. 

Ловись, рибко, велика і 
маленька!
 Спраглі відпочинку біля води 
також мають у Польщі безліч 
можливостей для цікавого доз-
вілля. Можуть, скажімо, оціни-
ти силу річок, мандруючи стрім-
ким руслом у каяку, в човні або 
на тратві, ловлячи вітер вітрилом 
або купаючись у солоних хвилях. 
Відпочинок біля води — це безпо-
середній контакт з природою, на-
солода її розмаїттям і багатством. 
І добра можливість відновити 
психічний стан після хронічних 
стресів і переживань. Місць для 
такого дозвілля багато. Зокрема, 
край Тисячі Озер — знамениті 
Мазурські озера, долина Вісли і 
Дунайцю. І, звісно ж, морське уз-
бережжя Балтики.
 Озера і річки запрошують 
не тільки до купання, а й на ри-
балку. Чимало сільських госпо-
дарств Польщі мають добрі умо-
ви для риболовлі. Господарі під-
кажуть, де краще організувати 
полювання на рибу в околицях, 
як отримати дозвіл на риболов-
лю. Багато хто розглядає рибо-
ловлю як привабливе дозвілля 
за принципом «зловив — і ви-
пусти». Водночас власноруч 
зловлена свіжа риба смакує 
найкраще, і ніщо не може порів-
нятися зі стравами, які ви при-
готуєте самотужки на свіжому 
повітрі. Багато господарств пе-
редбачають таку можливість. 
Зазвичай у садибах зеленого 
туризму є обладнана кухня або 
спеціальне відділення для при-
готування їжі. А господарі охо-
че поділяться рецептами страв 
із родинного кулінарного ар-
хіву, тож, повернувшись додо-
му, здивуєте знайомих новою 
майстерністю. 
 Нічні «походи на рибу», 
змагання спінінгами на березі 
гірських річок, ідилічна рибо-

ловля над ставками, в яких роз-
кошують коропи, — годі уяви-
ти кращу нагоду для роздумів і 
релаксу. Або уявіть екзотичні 
лови риби в лісі, в маєтку ліс-
ника, що захований у хащах 
незайманих насаджень, які на-
гадують амазонські джунглі й 
обіцяють яскраві враження... 

Хто з нами по гриби?
 Осінній час — ідеальний для 
тихого полювання. Запах лісу, 
тиша, що заспокоює, приємна 
прохолода. А також — сотні різ-
них сортів їстівних грибів. Біль-
шість лісних угідь — це держав-
ні ліси, що означає вільний вхід 
і можливість скористатися з лі-
сових скарбів. У Польщі є ор-
ганізовані екскурсії для спіль-
ного збирання грибів, фестивалі 
та пікніки — для знайомства з 
іншими любителями тихого по-
лювання. 
 Вибираючись у похід по гри-
би, варто пам’ятати про кіль-
ка правил. Насамперед — ні-
коли не класти до кошика гри-
бів, яких не знаєте. На лісову 
екскурсію найкраще вирушати 
з картою місцевості й особою, 
яка знається на грибах і буде 
вашим провідником та порад-
ником. Для таких походів важ-
ливе відповідне вбрання: зручні 
і непромокальні черевики, шта-
ни і блуза з довгими рукавами, 
шапка з козирком. Гострий но-
жик і кошик — також необхід-
ний інвентар. Захопити тре-
ба їжу, воду і компас (особливо 
якщо ліс незнайомий)
 «Грибним походам» вар-
то присвятити бодай кілька 
днів. Навіть коротка відпуст-
ка подалі від буденності в міс-
цевості, оточеній грибними лі-
сами, стане справжнім пода-
рунком. Сільські садиби про-
понують необхідний інвентар 

для грибників. Господарі поді-
ляться інформацією про особ-
ливості місцевості і сорти гри-
бів, які можна відшукати. Вере-
сень, жовтень і навіть листопад 
— це час, коли можна сміли-
во вирушати на пошук лісових 
скарбів. Господарі садиб підка-
жуть місце, де можна припар-
кувати авто, запропонують ат-
лас грибів їстівних і тих, яких 
збирати не можна. «Правильні» 
гриби можна відразу ж оброби-
ти і приготувати на кухні в сіль-
ській садибі. Суп із польськими 
грибами наприкінці дня, прове-
деного у красивому осінньому 
лісі, смакує по-особливому...

І кілька смаків на згадку
 До речі, про кухню. Під час 
подорожі Польщею і відпочин-
ку подалі від гамірних міст 
можна відкрити для себе багатс-
тво смаків і нових відчуттів, які 
пропонують місцеві господарс-
тва. Або ж — традиційні гастро-
номічні заклади. Кожен регіон 
Польщі має свої кулінарні род-
зинки і маршрути. Польща має 
понад тисячу страв і продук-
тів, офіційно зареєстрованих 
як традиційні продукти краю. 
Відкрити їх для себе — це ви-
рушити у незабутню подорож 
не тільки багатством смаків, 
а й познайомитися з цікави-
ми кулінарними традиціями. 
Це страви, якість яких гаран-
тує особливий, традиційний та 

екологічний метод вирощення 
продукції. Багатство польської 
кухні віддзеркалює також кулі-
нарні традиції різних народів, 
які тут проживають. 
 Екологічно чиста і пожив-
на їжа — не рекламний хід, а 
спосіб, яким у польському селі 
готують страви впродовж ба-
гатьох поколінь. Сьогодні їх 
по-новому відкривають та ін-
терпретують. Багато втраче-
них і забутих рецептів відро-
джуються і повертаються. Гос-
подарі таких закладів доско-
нало опанували майстерність 
приготування смачних страв 
із натуральних продуктів, які 
вирощують у сільських фер-
мерських господарствах або 
збирають у найближчих око-
лицях, лісах і полях. Свої сма-
ки у Польщі знайдуть і ті, хто 
дотримується вегетаріанства, і 
прихильники рибних, м’ясних 
страв. Екологічно чистий мед, 
джеми, варення, настоянки, ви-
готовлені з лісових трав чи са-
дових фруктів, копчені шинки, 
ковбаси, в’ялена риба, сушені 
гриби — це лише частина уні-
кальної кулінарної пропозиції 
польського села. Варто відкри-
ти для себе це розмаїття смаків і 
страв, приготовлених за тради-
ційними рецептами. 
 Більше цікавих подро биць 
і маршрутів ви можете почерп-
нути на інтернет-сторінці www.
polscha.travel/uk. ■

ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ

Терапія спокоєм 
і красою 
Польські шляхи зеленого туризму — добра можливість 
відпочити від тиску щоденної реальності, віднайти душевну 
рівновагу і поповнити колекцію вражень унікальними спогадами 
та емоціями

■
Польща є прикладом країни, де навчилися вдало поєднувати дав-
ні традиції, що культивуються з покоління у покоління, і принади 
природного середовища. Відпочинок у польському селі — це не 
тільки унікальна можливість побути ближче до природи, а й вод-
ночас сучасні умови для побуту і релаксу. А також добра нагода 
провести час усією родиною або ж усамітнитися на тлі мальовни-
чих краєвидів. Кілька днів у сільській господі серед полів, лісів, 
біля озер і річок — слушна ідея на відпустку, вихідні чи каніку-
ли. Сільський туризм у Польщі — це можливість оздоровитися і 
психічно відновитися в умовах, пристосованих до різних потреб та 
очікувань.
Перевагою сільських угідь на тлі урбанізованих пейзажів є гар-
монійне поєднання природи і культури, їх взаємне проникнення. 
Це створює незвичну суміш атракцій і туристичних пропозицій. 
Польське село — напевне, один з останніх у Європі прикладів ор-
ганічного збереження традиційного, культурного стилю, до якого 
вдало вкомпоновані елементи незайманої природи. Сьогодні понад 
8 тисяч господарств зеленого туризму в Польщі пропонують ту-
ристам свої послуги. Це і широкий асортимент страв регіональної 
кухні, і можливість активного відпочинку. Та насамперед — добре 
знана польська гостинність. Ціни тут адекватні, умови для прожи-
вання зручні й часто — оригінальні. За бажання можна замовити 
собі нічліг... на сіні, зблизька спостерігати, як виглядають щоденні 
будні селянина, і навіть стати учасником такого життя. А також 
посмакувати свіжими, натуральними продуктами, навчитися випі-
кати хліб, виробляти сир, готувати фруктові джеми, ягідні насто-
янки, збирати трави і гриби. А для любителів активного дозвілля 
тут завжди знайдуться велосипеди, засоби для відпочинку на воді 
чи для скандинавської ходьби.

Юлія КОСИНСЬКА

Відпочинок біля води: «зловити» тишу і спіймати рибу.❙

Їзда верхи — не тільки спорт, а й завжди незабутні емоції.❙

Буде грибна юшка!❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Після надуспішного чемпіо-
нату світу з веслування на бай-
дарках і каное (сьоме місце у ме-
дальному заліку з п’ятьма наго-
родами) не менш вдало висту-
пили на світовому форумі й 
представники веслування ака-
демічного.
 На ЧС, що завершився у 
чеському Рачіце, «синьо-жов-
та» збірна була представлена 34 
спортсменами, дев’ять із яких 
— учасники парадисциплін. 
При цьому наші веслувальники 
не лише перевершили резуль-
тат 2019 року (тоді, нагадаємо, 
Україна була 12-ю в медально-
му заліку з одним «золотом»), 
а й узагалі встановили особис-
тий рекорд за кількістю наго-
род: сім медалей, з яких два «зо-
лота» та п’ять «бронз». 
 Шість із семи медалей заво-
ювали паралімпійці. Так, упер-
ше на світовому рівні тріумфу-
вав дует Світлани Богуславсь-
кої та Ярослава Коюди, а Роман 
Полянський захистив звання 
чемпіона світу. Ще чотири ме-
далі «бронзового» ґатунку при-
несли Україні Анна Айсанова, 
Андрій Сивих і Дмитро Херез, 
Дар’я Котик і Станіслав Само-
люк та Анна Шеремет.
 Натомість єдину медаль в 
академічному веслуванні, яка 
водночас стала першою в історії 
України в легких парних двій-
ках, завоював дует Станісла-
ва Ковальова та Ігоря Хмари, 
котрі посіли третє місце.
 «Наші показники на режим-
них тренуваннях були чудові, 
й вони дозволяли боротися за 

призові місця. Але у порівнян-
ні з минулим, позаминулим ро-
ками ми не знали, як зараз дій-
демо. Тоді ми боролися за вихід 
до півфіналу, але далі не про-
ходили. Проте зараз із кожною 
гонкою просто додавали. І була 
впевненість: щоранку, прокида-
ючись, ми мали сили, і було зро-

зуміло, що можемо боротися. А 
як вийшли на розминку, за 50 
хвилин до старту, то були прос-
то впевнені в собі, своїх силах.
 Перша половина дистанції 
просто пролетіла, наче її не було. 
Ми навіть не помітили. А потім 
я дивлюся — їдемо у топ-3. Але 
на останніх 100 метрах накри-

ло так, сил вже не було, і боро-
лися за друге місце, але фінішу-
вали третіми. Проте це чудово. 
Ми фінішували і навіть не віри-
ли, що ми треті. Просто вийшли 
на п’єдестал — я досі не усві-
домлював, що ми треті на чем-
піонаті світу. Програли дві се-
кунди олімпійським чемпіонам. 

Але думаю, що трішки відпочи-
немо — і треба ще більше працю-
вати. І будемо працювати, щоб 
далі було ще краще», — не при-
ховував емоцій Ігор Хмара.
 Його напарник Станіслав 
Ковальов у свою чергу сказав, 
що «бронза» — винагорода за 
багато років важких тренувань, 
але, за його словами, головне за-
вдання на майбутнє — Олімпіа-
да-2024.
 Таким чином, завдяки семи 
нагородам українська збірна 
вперше за вісім років заверши-
ла чемпіонат світу в топ-6 ме-
дального заліку. Востаннє таке 
вдавалось ще в 2014 році, коли 
«синьо-жовті» посіли п’яте міс-
це з двома золотими нагорода-
ми. При цьому цьогорічний ре-
зультат українців — найкра-
щий за ґатунком нагород з 2009 
року, коли збірна виграла три 
«золота» та одне «срібло». А за 
кількістю медалей (сім) Украї-
на встановила абсолютний ре-
корд. Попереднім найкращим 
досягненням збірної був резуль-
тат 2009 року — чотири нагоро-
ди.
 А очолила медальний залік 
цього року Велика Британія (12 
медалей: сім золотих, 1 сріб-
на і 4 бронзові): вперше з 2016 
року, коли на мундіалі розігру-
вали нагороди лише в неолім-
пійських і непаралімпійських 
дисциплінах. Востаннє британ-
ці вигравали медальний залік 
повноцінного чемпіонату світу 
в 2015-му, коли здобули 15 на-
город (5+9+1).
 Також у топ-3 Італія (9 
нагород: 5+3+1) та Румунія 
(4+0+0). ■

АКАДЕМІЧНЕ ВЕСЛУВАННЯ

На золотих хвилях
Українська збірна на чемпіонаті світу в Чехії здобула сім нагород

■

Параатлет Роман Полянський захистив титул чемпіона світу. 
Фото: Getty Images.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Кілька років тому викон-
ком УАФ визначив, що наяв-
ність жіночої команди має ста-
ти однією з обов’язкових умов 
ліцензування професіональних 
клубів України. А цього літа, 
попри повномасштабну війну в 
Україні, очільник вітчизняного 
футбольного господарства Анд-
рій Павелко пообіцяв запусти-
ти в країні жіночий чемпіонат 
значно вищого рівня.
 Не сказати, що жіночо-
го футболу в Україні взагалі 
не було, проте змагання, де 11 
років поспіль домінував хар-
ківський «Жилбуд-1», мали за-
надто скромний статус.
 «Ми ухвалили револю-
ційне рішення, й усі клуби 
Прем’єр-ліги, першої та другої 
ліг чемпіонату України мають в 
обов’язковому порядку щороку 
заявляти свою жіночу команду. 
Такою є умова їхнього ліцензу-
вання. Наразі, під час війни, цю 
вимогу ми не прибираємо. І клу-
би, які виступатимуть в УПЛ, 
обов’язково матимуть свої ді-
вочі команди», — говорив у лип-
ні Андрій Павелко.
 Утім на старт сезону 
2022/2023 років у вищій лізі жі-
ночі команди змогли вивести 
лише сім клубів УПЛ — «Шах-
тар», «Динамо», «Ворскла», 
«Колос», «Верес», «Дніпро-1» 
та «Кривбас». Інша п’ятірка 
команд — це колективи, що не 
мають прив’язки до професіо-
нальних чоловічих футбольних 
клубів і живуть, умовно кажу-

чи, своїм автономним життям. 
Щоправда, в переліку учасників 
поточного ЧУ немає незмінного 
багаторічного чемпіона країни з 
Харкова — команди «Житлобуд-
1». Після того, як російська ар-
мія розпочала свою повномасш-
табну агресію, керівництво клу-
бу вивезло футболісток за кор-
дон, і наразі українські гравчині 
«Житлобуду-1» (командою віком 
до 21 року) змагаються в швей-
царській національній лізі.
 Ну а в чемпіонаті України 
після трьох зіграних турів лі-
дирує криворізький «Крив-
бас». На відміну від чоловічого 
колективу, котрий у турнірній 
таблиці УПЛ-2022/2023 пере-
буває на передостанньому міс-
ці, футболістки з Кривого Рогу 
демонструють набагато серйоз-
ніші здобутки. 
 Минулих вихідних підопіч-
ні Володимира Єфімаки, розгро-
мивши донецький «Шахтар» — 
5:0, продемонстрували свої ви-
сокі амбіції. Після трьох турів 
криворіжанки мають 100-відсо-
тковий результат. І вражаючу 
результативність — 20 забитих 
і жодного пропущеного м’яча.
 «Дякуємо тим, хто за нас 
уболівав та підтримував. Су-
перник у нас був гідний. У пер-
шому таймі ми десь поспішали, 
хвилювались. Та у другій поло-
вині гри наша команда заспо-
коїлась та продемонструвала 
свій футбол. Головне наразі — 
не зважати на результат, а ду-
мати про покращення якості 
гри та сконцентруватись на на-
ступному супернику», — ска-

зав наставник жіночого «Крив-
басу».
 А головний тренер «Шахта-
ря» Роман Заєв наголосив, що 
долю матчу визначив кращий 
підбір виконавиць у команді 
суперника. Що й казати, жіно-
чий колектив донецького клу-
бу лише починає своє станов-
лення і може похвалитися хіба 
що своєю дебютною перемогою 
в ЧУ, котрі «помаранчево-чор-
ні» здобули в другому турі над 
командою «Ладомир» із Воло-

димира-Волинського. 
 Своє велике професіональ-
не плавання в нинішньому се-
зоні також розпочала й жіно-
ча команда київського «Дина-
мо», котру після відродження 
очолив відомий за роботою з чо-
ловічими командами донець-
кого «Металурга», «Чорномор-
ця» та Оболоні» Володимир 
П’ятенко.
 До речі, на посаду головного 
тренера жіночої збірної Украї-
ни керівники УАФ запросили 

знаного в світі жіночого футбо-
лу спеціаліста Луїса Кортеса.
 «З «Барселоною» він виграв 
фінал жіночої Ліги чемпіонів у 
«Челсі» — 4:0. Нам необхідно, 
щоб він вивів гру нашої збірної 
на новий рівень. Кортес також 
курируватиме всі наші дівочі 
збірні й допомагатиме тренерам 
жіночих команд у чемпіонаті 
України. Тож жіночий футбол в 
Україні має велике майбутнє», 
— зазначив президент УАФ Ан-
дрій Павелко. ■

ФУТБОЛ

Вражаючий початок
У жіночому футбольному чемпіонаті країни в лідери вийшов криворізький «Кривбас»

■

У трьох стартових матчах ЧУ футболістки «Кривбасу» забили 20 голів і не пропустили при цьому жодного.
Фото з сайту fckryvbas.com.

❙
❙



СЕРЕДА, 28 ВЕРЕСНЯ 2022 15СПОРТ
«Матч національної збірної — це дуже серйозний рівень і дуже велика 

відповідальність. Тут одна гра вартує десяти ігор внутрішнього 
чемпіонату».

Олександр Петраков
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Поява на тренерському міс-
тку національної збірної Украї-
ни Олександра Петракова віт-
чизняна футбольна спільнота 
сприйняла неоднозначно. Го-
ловне питання, що на момент 
його приходу найбільше тур-
бувало вболівальників «синьо-
жовтих», якою буде взаємодія 
наставника, тренерська кар’єра 
котрого здебільшого була зосе-
реджена на роботі з молодіжни-
ми колективами та футболіста-
ми-професіоналами.
 Озираючись на пройдений 
разом із національною збір-
ною Олександром Петраковим 
шлях, можна сказати, що каші 
наставник точно не зіпсував. 
Під його орудою головна ко-
манда країни точно вигляда-
ла конкурентоздатною. А сам 
тренер показав себе як вимог-
ливий і здатний добре мотиву-
вати команду спеціаліст. Коли 
Андрій Шевченко вирішив за-
лишити посаду головного тре-
нера української збірної, пози-
ції «синьо-жовтих» у відборі на 
ЧС-2022 були доволі скромні. 
Однак Петракову вдалося ви-
вести команду з групи та зіг-
рати з нею у фіналі «плей-оф» 
кваліфікації на катарський 
«мундіаль».
 Довелося шукати наставни-
ку нестандартні рішення й на 
фініші групової стадії Ліги на-
цій, коли знадобилося швид-
ко оживити команду після бо-
лючої поразки збірній Шотлан-
дії в Глазго (0:3). На гостьову 
гру проти команди Вірменії, де 
втрачати очки українські збір-
ники просто не мали права, 
Олександр Петраков виставив 
абсолютно інший склад, замі-
нивши в порівнянні з проваль-
ною грою на «Хемпден Парк» 
усіх 11 виконавців «основи».
 «Хочу наголосити, що в мене 
у збірній немає основних грав-
ців, у нас єдиний колектив. Не 
може бути в збірній першого й 
другого складу. Тут футболіс-
ти, які грають у своїх клубах, 
де інша атмосфера, конкурен-
ція. Часом вони не мають до-
статньої ігрової практики. Але 
я їх заспокоїв, довірився їм, і 
вони все виконали, не підвели, 
хоч і було тяжко», — розповів 
про свій нестандартний хід Пет-
раков.
 За словами наставника, пе-
ребуваючи на посту головно-
го тренера національної збір-
ної України, йому постійно до-
водиться ризикувати і в разі 
невдалих експериментів вислу-
ховувати критику. Утім, каже 
Петраков, до критичних слів 
він уже звик, хоча на початку 
роботи в національній збірній 
слухати їх було дуже важко.
 «Я вже адаптувався, хоча 
спочатку було дуже важко. Але 
це специфіка національної збір-
ної — кожна гра відповідаль-
на. Рівень матчів дуже висо-
кий. Тут одна гра вартує деся-
ти ігор внутрішнього чемпіо-
нату. Коли повертаюся додому 
після поєдинків, то відчуваю 
дуже сильну втому, проте від-
ходжу за три-чотири дні. Матч 
національної збірної — це дуже 
серйозний рівень і дуже велика 
відповідальність», — зізнався 
Петраков.
 Розгромна поразка від шот-
ландців у четвертому турі Ліги 
націй — це той момент, коли 
від отриманих ударів можуть 
підкоситися ноги. Утім на-
ставник «синьо-жовтих» зро-

бив усе можливе, аби його ко-
манда швидко забула про не-
вдачу й залишилася в боротьбі 
за перемогу в групі. А, як відо-
мо, лише переможці квартетів 
у дивізіоні «В» зможуть підви-
щитися в класі й провести на-
ступний розіграш Ліги націй в 
елітарному клубі збірних.
 Розбивши в Єревані місце-
ву збірну (5:0), команда Петра-
кова зберегла хороші шанси на 
підвищення в класі. Аби ста-
ти першими в своєму квартеті, 
«синьо-жовтим» потрібно було 
небагато — просто реваншува-
тися за поразку шотландцям у 
повторному побаченні.
 Попри те, що в «матчі-від-
повіді» збірна України була 
позбавлена переваги власного 
поля, Олександр Петраков з оп-
тимізмом дивився в майбутнє. 
«Ми зробимо все можливе, щоб 
посісти перше місце в групі. Ми 
дуже хочемо реабілітуватися й 
піднятися в дивізіон А», — за-
явив напередодні вирішально-
го поєдинку в квартеті настав-
ник «синьо-жовтих».

 Для проведення умовно до-
машнього поєдинку проти Шот-
ландії збірна України обрала 
футбольну арену в польсько-
му Кракові, де, за словами пів-
захисника «синьо-жовтих» та 
італійської «Аталанти» Русла-
на Малиновського, команда по-
чувається як удома. «Важли-
во зробити правильні виснов-
ки з попередньої гри й витри-
мати у фізичному плані всі 90 
хвилин», — наголошував пе-

ред повторним побаченням з 
шотландцями Малиновський.
 Нагадаємо, що на початку 
літа українські збірники якіс-
но підготувалися до гри з шот-
ландцями, перегравши їх у пів-
фіналі «плей-оф» кваліфікації 
ЧС-2022 — 3:1.
 Тож для ще однієї перемоги 
вигадувати велосипед команді 
Петракова не потрібно. Рецепт 
успішної гри проти збірної Шот-
ландії в неї є. Як зізнався на-

ставник «синьо-жовтих», перед 
програним поєдинком у Глазго 
українські збірники мали про-
блеми з фізичними кондиція-
ми. Однак ситуація змінила-
ся, й до повторного побачення 
з шотландцями в ЛН українсь-
кі збірники підходили в значно 
кращому стані. «Ми готові до 
гри, і статус цієї гри важливий. 
Ми дуже хочемо реабілітувати-
ся. А як воно вийде, побачимо», 
— зауважив Петраков. ■

У попередньому матчі проти шотландців українські збірники були не схожі самі на себе.❙

Після розгрому в Глазго збірна України, граючи абсолютно іншим складом, просто зім’яла команду Вірменії.
Фото з сайту uaf.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 
Шотландія — Україна — 3:0, Вір-
менія — Україна — 0:5 (Тимчик, 22; 
Зубков, 57; Довбик, 69, 84; Ігнатенко, 
81).
 Турнірне становище після 
п’яти матчів: Шотландія — 12, Ук-
раїна — 10, Ірландія — 4, Вірменія 
— 3.

■

ЗБІРНА

Оптимістичні сподівання
Аби провести наступний сезон Ліги націй в елітному дивізіоні, українській збірній 
потрібна була перемога над Шотландією в Кракові

■
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 Скільки б пральних машин не 
вкрав рускій солдат, все одно до кін-
ця життя не відмиється.

* * *
 — Що буде, якщо крокодил 
з’їсть шойгу?
 — Він тиждень сратиме медалями.

* * *
 В імперіях бували ідіоти, але ім-
перія ідіотів — це вперше.

* * *
 Не називайте росіян тваринами, 

у тварин є душа, а в них — немає.

* * *
 Орк:
 — Прівикайтє, ми здєсь надолго.
 Баба:
 — А деякі назавжди.
 — Возможно, і так будєт.
 — Боже, яке воно тупе.

* * *
 Елітна двохсота мотострілкова 
бригада росії тепер називається двічі 
двохсота мотострілкова бригада.

 По горизонталі: 1. Третє за 
величиною місто Кіпру, популярний 
курорт. 5. Давньогрецька богиня пе-
ремоги. 7. Народне зібрання, демок-
ратична форма прийняття рішень у 
Київській Русі. 8. Головний убір ін-
дійського раджі. 9. Старовинне бри-
танське місто, столиця Північної Ан-
глії. 10. Період історії людства, який 
тривав від 10-го до початку 3-го ти-
сячоліття до н. е. 11. Поза в йозі зі 
схрещеними ногами. 12. Те, що 
відрізняє силабо-тонічний вірш від 
верлібру. 14. Широке жіноче пальто-
накидка. 16. Мережа гіпермаркетів. 
19. Означення північного напрямку. 
22. Оздоба на іконах з коштовно-
го металу, що покриває майже все 
зображення, крім рук і обличчя. 24. 
Річка на Луганщині. 25. «Недавно, 
недавно у нас в Україні старий Кот-
ляревський отак щебетав. Замовк, 
неборака, сиротами кинув і гори, 
і море, де вперше ...» (Тарас Шев-
ченко). 26. Частина бінокля чи під-
зорної труби, куди дивиться око. 27. 
Місто й порт у Великій Британії на 
березі протоки Па-де-Кале. 28. Кис-
ломолочний кримськотатарський на-
пій. 29. Звільнене місто на Харків-
щині, де знайшли кладовище жертв 
рашистів. 20. Давня українська оди-
ниця виміру площі поля. 31. Отруйна 
рослина із сімейства пасльонових.
 По вертикалі: 1. Дитячий вір-
шик, який став головною інтригою 
детективної повісті Агати Крісті «Де-
сятеро негренят». 2. Азартна гра, 
один із головних атрибутів казино. 3. 

Виплачені наперед гроші. 4. Богиня 
ранкової зорі в стародавніх греків. 5. 
Елементарна частинка, яка входить 
до складу ядра. 6. Столиця Гани. 
13. Укріплена стіна навколо замку. 
14. Спеціальна споруда для захис-
ту акваторії порту від хвиль. 15. Ім’я 
китобоя, героя роману Жуля Верна 
«25 тисяч льє під водою». 17. Перша 
частина назви острова, який до 1972 
року називався Цейлон. 18. Велика 
африканська тварина. 20. Велике 
озеро на кордоні США і Канади. 21. 
Ім’я жінки, через яку загинув Олек-
са Довбуш. 23. Самовпевненість, із 
якою російські пропагандисти гово-
рять про майбутню перемогу Росії. 
24. Пристрій, який дозволяє ловити 
інтернетні хвилі і відкриває гадже-
там вихід в інтернет. 25. «Богові — 
боже, ворогу — вороже. Буде тобі, 
..., так, як відьма скаже» (пісня). ■

Кросворд №28
від 21 вересня

Адреналіна ШУГАЙ 

 У талановитих батьків зазви-
чай обдаровані й діти. Але це не 
означає, що вони обов’язково ус-
падкують таланти своїх батьків. 
22-річний син американської спі-
вачки Мадонни та британського ре-
жисера Гая Річі мріє зовсім не про 
кіно. Рокко серйозно захоплюєть-
ся живописом і вже навіть презен-
тував низку своїх картин, які на-
писав під псевдонімом Rhed. Та-
кож роботи Рокко вже продають-
ся в іменитих галереях Лондона. 
Творчість молодого художника 
помітили й журналісти, запропо-
нувавши юнаку знятися для Vogue 
Hong Kong під час роботи в студії. 
  «Мені пощастило з дитинства 
знати, чим я хочу займатися, і од-
ного дня потрапити в артшколу, 
що, власне, і дало поштовх моїм 
роботам», — розповідає Рокко про 
своє захоплення. Хлопець не при-
ховує, що зростати в такій родині, 
як у нього, коли батько — режисер 
зі світовим ім’ям, а мати — всесвіт-
ньо відома співачка, дійсно допо-
магає налаштуватися на мистец-
тво та спіймати натхнення. «Од-
нозначно мені допомогло дорослі-
шання в будинку, де всюди були 
культура та мистецтво. Жоден з 
батьків не є художником, але вони 
митці. Кожен у свій спосіб. І вони 
навчили мене цінувати та поважа-
ти це», — розповів Рокко. 
 Він додає, що переїзд свого часу 
до Лондона, де живе його батько, 
дуже сильно на нього вплинув. «Це 
сталося в ідеальний момент. Я пе-
рейшов від стадії тінейджера до 
юнака. Це підштовхнуло мене сфо-
кусуватися на моїй пристрасті», — 
зазначає молодий митець. 
 А от 26-річна Лурдес, старша 
донька Мадонни від кубинця Кар-
лоса Леона, пішла вся в маму. Вона 
не тільки неймовірно схожа на спі-
вачку, а й вирішила піти її стопами. 
Дівчина в серпні цього року записа-
ла свій дебютний сингл під назвою 
Lock&Key та зняла кліп. Ця пісня 
стала сюрпризом, оскільки у 2021 
році Лурдес запевняла, що в неї не-
має прагнення пов’язати життя з 
музикою. Хоча і співати, і танцю-
вати в неї добре виходить. Раніше 
дівчина робила успіхи в модельно-
му бізнесі й не раз казала, що хоті-
ла б досягти там більшого. «Я хочу 
створити світ, у якому в моделей 

буде більше свободи дій у тому, що 
вони роблять, і вони будуть не прос-
то безшумними вішалками для одя-
гу. Це епоха, в яку ми вступаємо у 
світі моди: моделі як особистості й 
художники», — заявляла дівчина.
 Як відомо, в Мадонни є ще чет-
веро прийомних дітей. 16-річного 
Девіда Бану вона всиновила з Гаєм 
Річі в 2006 році в Малаві ще геть 
малям. Згодом, у 2009-му, вже піс-
ля розлучення з Річі, в цій же аф-
риканській країні вона вдочерила 
дівчинку — Мерсі Джеймс. Їй теж 
зараз 16. А дев’ятирічних близ-

нючок Естер і Стеллу вона взяла 
в свою родину в 2017-му. І не без 
скандалу. Батько дівчаток заявив, 
що не знав, ніби Мадонна заби-
рає дівчаток назавжди. Думав, що 
тимчасово — американська зна-
менитість дасть їм хорошу освіту і 
вони повернуться в Малаві. Мати 
близнючок померла під час поло-
гів, і чоловік був змушений віддати 
дітей у сиротинець. Але не відмо-
влявся бути їхнім батьком — регу-
лярно відвідував доньок і забирав 
на вихідні. Звісно, дітей  батькові 
не повернули... ■

Рокко Річі.❙

НАЩАДКИ 

У стилі Рокко
Син співачки Мадонни з дитинства знав, 
що буде художником

■

Сумщина... «Південна»
Чому на території України досі залишаються московські назви

29—30 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Уночi та 
вранцi мiсцями туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. Тем-
пература вночi +7...+9, удень +16...+18. Пiслязавтра вночi 
+10...+12, удень +19...+21.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +16...+18.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +5...+7, удень 
+19...+21.
Одеса: мiсцями невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень 
+21...+23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +5...+7, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+6...+8, удень +15...+17.


	UM-01.indd
	UM-02.indd
	UM-03.indd
	UM-04.indd
	UM-05.indd
	UM-6-7.indd
	UM-08.indd
	UM-09.indd
	UM-10.indd
	UM-11.indd
	UM-12 Родик.indd
	UM-13.indd
	UM-14new.indd
	UM-15.indd
	UM-16.indd

