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СЕРЕДА, 26 ЖОВТНЯ 20222 ІнФорУМ
«Журналісти редакцій The Insider, Bellingcat та Der Spiegel провели власне розслідування і з’ясували, 
що до ракетних обстрілів українських міст причетний секретний підрозділ Головного обчислювального 
центру (ГОЦ) ЗС рф».

УКРАЇНА МОЛОДА

ВИНАХІДНИЦТВО

У тенетах 
«Птахолова»
Розроблений 
в Україні дрон-
перехоплювач 
Fowler допоможе 
ЗСУ нищити ворожі 
безпілотники 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Перше використання примітив-
ного БпЛА у війні сягає далекого 
1849 року, коли австрійські зброй-
ні сили атакували італійське місто 
Венеція непілотованими повітря-
ними кулями з вибуховими речови-
нами. Сучасні війни важко уявити 
без використання безпілотників, не 
є винятком і новітнє російсько-ук-
раїнське протистояння. 
 Аби допомогти рідній армії, ук-
раїнські конструктори, які й до 
війни в царині БпЛА досягли чи-
малих успіхів, зараз іще активні-
ше взялися до справи. Так, дня-
ми наші винахідники представили 
проєкт безпілотника-перехоплюва-
ча Fowler («Птахолов»), який при-
значений для знешкодження воро-
жих дронів у повітрі.
 Співзасновник проєкту Олек-
сандр Буткалюк не без захоплення 
розповів про тактико-технічні ха-
рактеристики новоствореної розроб-
ки. У «пташки» максимальна швид-
кість — 50 м/с, максимальна висо-
та і дальність до цілі — 1 тис. м і 1,5 
тис. м відповідно, стартова вага — 
1,5 кг, довжина — 0,53 м, розмах 
крил — 0,42 м.
 Fowler — це безпілотник-пере-
хоплювач, який планується вико-
ристовувати у комбінації з систе-
мою виявлення ворожих об’єктів у 
повітряному просторі.
 Система керування перехоплю-
вача базується на відносно дешевій 
позаосьовій головці самонаведен-
ня, яка працює у видимому та інф-
рачервоному спектрі для забезпе-
чення наведення.
 Безпілотник поставляється у 
транспортно-пусковому контей-
нері, обладнаному системою без-
печного пуску. Після виявлення та 
локалізації загрози оператор БпЛА 
«захоплює» ціль та запускає безпі-
лотник.
 Fowler оснащений контейнером 
з сіткою, що активується датчи-
ком наближення у момент підльо-
ту до цілі. У випадку знешкодження 
цілі сіткою дрон успішно призем-
ляється на землю та може бути ви-
користаний повторно після переза-
рядки. Fowler також може бути за-
програмований і на пряме влучання 
у повітряну ціль.
 Подібний перехоплювач у взає-
модії з оптичним або тепловізійним 
комплексом виявлення повітря-
них цілей може стати бюджетним 
рішенням, що забезпечить проти-
повітряну оборону від цивільних 
дронів типу Phantom, Mavic, а та-
кож, теоретично, навіть від армій-
ських розвідувальних комплексів 
ближнього радіуса дії типу Еле-
рон-3.
 А ще співзасновник проєкту вик-
лав відео тестового запуску ново-
го БпЛА для випробування льотно-
технічних характеристик досліджу-
ваного об’єкта. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах Придніпровсь-
кий районний суд виніс вирок: 
10 років тюрми жительці міста 
62-річній Тетяні Дробот. Суди-
ли її за державну зраду та пося-
гання на територіальну ціліс-
ність України.

 Як повідомили «Україні мо-
лодій» у Черкаській обласній 
прокуратурі, в суді було дове-
дено обвинувачення в особливо 
тяжкому злочині проти основ 
національної безпеки.
 «З допомогою месендже-
ра Viber ця жінка передава-
ла на телефони своєї сестри та 

двох своїх подруг у росії фото 
об’єктів з описом концентрації 
Збройних сил, укріплень і фор-
тифікації будівель і закликала 
окупантів вдарити артилерією 
та ракетами по Черкасах», — 
розповідають у прокуратурі 
Черкаської області.
 Черкащанка визнала свою 

вину в інкримінованих їй зло-
чинах і розкаялася, що було 
враховано під час визначення 
покарання. 
 Цікаво, що суду було надано 
характеристику з ОСББ, де про-
живала Тетяна Дробот. Там пи-
шуть, що любила вона квіти й 
доглядала за клумбами. ■

ЗРАДНИКИ

Любителька квіткових клумб і... путіна
На 10 років посадили черкащанку, яка просила окупантів розбомбити рідне місто

■

Наталя НАПАДОВСЬКА 

 21 жовтня Урядовий портал повідо-
мив про запровадження нового функціо-
налу — автоматичного формування ви-
тягів з технічної документації про норма-
тивну грошову оцінку земель населених 
пунктів. Аналогічний за змістом сервіс, 
але щодо земельних ділянок сільсько-
господарського призначення за межами 
населених пунктів, вже запущено в Ук-
раїні. І на сьогодні ним успішно згенеро-
вано більш ніж 153 тисячі витягів. 
 «Понад 1 тис. 300 — саме стільки людей 
за першу добу після запровадження скорис-
тались е-послугою щодо отримання витягів 
про нормативну грошову оцінку земель у ме-
жах населених пунктів», — написав на своїй 
сторінці у фейсбуці заступник голови Де-
ржавної служби з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру Дмитро Макаренко. Важли-
ве уточнення: сервіс працює за умови, якщо 
бажана земельна ділянка зареєстрована в 
Державному земельному кадастрі, а норма-
тивна грошова оцінка земель відповідного 
населеного пункту внесена до ДЗК.

 Розрахунок нормативно-грошової 
оцінки виконує система, користувач от-
римує сформований pdf-витяг в особис-
тий е-кабінет на порталі електронних 
послуг Держгеокадастру. Раніше витяг 
формували кадастрові реєстратори. Від-
тепер маємо повну автоматизацію про-
цесу. А ще не так давно треба було їха-
ти за місцем розташування земельної ді-
лянки, щоб подати заявку, і потім іще 
раз, через тиждень, щоб забрати довід-
ку. А на запитання, чи можна хоч якось 

оптимізувати цей «приємний» процес, 
відповідь була однозначною: ні! Відте-
пер замовлений витяг з Державного зе-
мельного кадастру про нормативну гро-
шову оцінку можна отримати в автома-
тичному режимі за декілька хвилин на 
електронну пошту. 
 Економіст Михайло Кухар вважає, 
що запровадження цього сервісу вбиває 
корупційну складову щонайменше в 1 
мільярд гривень. Непогана підтримка 
для ЗСУ і нашої перемоги. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Журналісти редакцій The 
Insider, Bellingcat та Der Spiegel 
провели власне розслідування і 
з’ясували, що до ракетних об-
стрілів українських міст при-
четний секретний підрозділ Го-
ловного обчислювального цент-
ру (ГОЦ) ЗС рф. Ідеться про три 
десятки офіцерів, які мають 
відмінні навички у галузі ін-
формаційних технологій. Біль-
шість з них — молоді чоловіки 
та жінки, які, окрім служби в 
армії, розважаються створен-
ням комп’ютерних ігор.  
 Їхню причетність до вбивств 
мирних жителів та руйнуван-
ня української інфраструктури 
журналісти згаданих видань до-
вели шляхом деталізації теле-
фонних дзвінків і зіставлення 
їх із часом обстрілів. Для цьо-
го вони проаналізували дані 
тисяч випускників провідних 
військових інститутів рф і, зре-
штою, вийшли на петербурзь-
кий Військово-морський інже-
нерний інститут. Цікаво, що 
усі вирахувані ракетники цього 
вишу наразі зареєстровані як ті, 
що проживають та працюють за 
адресою Знам’янка, 19 у Моск-
ві. А це якраз і є місце розташу-
вання Генштабу ЗС рф. 
 Вигадані для прикрит-
тя офіційні професії повітря-
них убивць — теж із розряду 
суто російського простувато-
го блефу. Скажімо, дехто Сер-
гій Ільїн, заперечивши свою 
причетність до ракетної війни, 
повідомив, що працює сантех-
ніком. Його колега — лейте-
нант Артем Веденов, працевла-
штований на свинофермі. Капі-
тан Юрій Ніконов крутить кер-
мо пасажирського автобуса. А 
лейтенант Катерина Чугунова 

нібито має скромну квіткову 
крамницю і, окрім петуній, за 
її словами, більше нічим не ці-
кавиться. 
 Але засекречений загін 
ГОЦу видала проста фото-
графія. Як вдалося встано-
вити Bellingcat, ця світлина 
була зроблена у внутрішньо-
му дворі будівлі Міноборони 
на Знам’янці. Тобто там, де всі 
любителі «пересічних» про-

фесій зареєстровані офіційно. 
Після того, як кожен з них по-
бачив себе на знімку, зі словес-
ним блефом у «сантехніків-
водіїв» виникли проблеми.
 Спочатку в ході розслі-
дування журналісти вивчи-
ли метадані телефонних роз-
мов начальника центру гене-
рал-майора Роберта Баранова. 
«Аналіз його дзвінків з 24 лю-
того до кінця квітня 2022 року 

показав таке, — пишуть медій-
ники. — Щоразу перед запус-
ками крилатих ракет (про які 
відомо з відкритих джерел) 
йому дзвонили з одного конк-
ретного номера, який, як ми 
визначили, належить полков-
нику Ігорю Багнюку, зареєс-
трованому за тією ж адресою, 
що й інші відомі офіцери ГОЦ. 
Потім ми вивчили метадані 
дзвінків самого Багнюка і ви-
явили його інтенсивне спілку-
вання з понад 20 військовими 
інженерами та айтівцями ГОЦ. 
На основі кластерів із повторю-
ваних дзвінків ми реконструю-
вали команду з 33 військових 
інженерів, які підпорядковані 
полковнику Багнюку».
 Цікаво, що перед тим, як 
кацапи завдали масованих 
ударів по Україні 10 жовтня, 
Багнюк зі своїм загоном «сви-
нарів та квіткарок» протягом 
тижня (з 2-го по 9 жовтня) вів 
дуже активні перемовини. У 
переддень скоєного злочину він 
телефонував 11 разів. На дум-
ку журналістів, цей факт може 
стати прямим доказом того, що 
свої удари кремлівські маніяки 
планували мінімум тиждень. А 
відтак цей злочин не може вва-
жатися відповіддю за підрив 
Кримського мосту, в чому ра-
шисти звинуватили ВСУ. ■

Колективний портрет росіян-терористів, які розважалися, посилаючи 
на голови мирних українців та інфраструктуру наших міст ракети.

❙
❙

ВИКРИТТЯ

Свинар і за сумісництвом убивця
Окрім «чмобіків» і зеків ПВК «Вагнер», українців знищує 
таємний загін, до складу якого входять офіцери-айтівці 
та розробники комп’ютерних ігор

■

СЕРВІСИ

Корупцію вбити просто: 
електронна послуга
В Україні запроваджується автоматичне отримання витягів про 
нормативну грошову оцінку земель у межах населених пунктів

■
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Операція 
«Темрява»
Російський геноцид 
українців вийшов на стадію 
масового руйнування 
енергетичних систем країни
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Рашистам фізичного знищення україн-
ців на фронті й окупованих територіях ви-
явилося замало, тому вони вирішили вла-
штувати нам ще й енергетичний колапс 
по всій країні. У період з 10 по 20 жовтня 
іранськими безпілотниками та далекобій-
ними ракетами було пошкоджено понад 
400 об’єктів у 16 регіонах України, серед 
яких десятки енергетичних станцій. 
 Цю невтішну статистику озвучив 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його 
словами, російська армія обрала нашу 
енергетику однією з ключових мішеней для 
своїх атак. «Тривають обстріли генерації, 
тобто об’єктів, які виробляють електрое-
нергію, — сказав він. — Обстріли систем 
розподілу електроенергії, тобто ліній елек-
тропередач, завдяки яким кожен із нас має 
вдома світло». 
 Влаштувати темряву ворогу вдалося на-
віть в українській столиці, що викликало 
шалену радість у глядачів москальських 
пропагандистських шоу. 
 І все ж піком цих атак став день 22 жов-
тня, коли кацапи залишили без енергопос-
тачання майже півтора мільйона спожива-
чів. За даними заступника керівника офісу 
президента Кирила Тимошенка, внаслідок 
ракетних ударів тоді без світла залишили-
ся мешканці населених пунктів у Хмель-
ницькій, Миколаївській, Волинській, Чер-
каській, Рівненській, Кіровоградській та 
Одеській областях. Вибухи пролунали та-
кож на Київщині та в Луцьку, де під час 
атаки вибуховою хвилею було пошкодже-
но приватний будинок. Пізніше окупанти 
завдали повторного удару по місту, розбив-
ши об’єкти енергетичної інфраструктури. 
 Виходячи з масштабу руйнувань Каб-
мін ухвалив рішення призупинити експорт 
електроенергії до ЄС. У свою чергу Дис-
петчерський центр Укренерго вимушений 
був запровадити тимчасове контрольова-
не обмеження споживання електроенергії 
у Києві та Київській, Чернігівській, Чер-
каській, Житомирській областях. Є про-
блеми зі світлом також у Сумській, Хар-
ківській, Полтавській, Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Енергетики просять споживачів зменши-
ти до мінімуму використання електропри-
ладів у період із 17:00 до 23:00, аби не до-
пустити автоматичного вимкнення стру-
му. 
 Сподіватися на те, що повітряний терор 
окупантів швидко завершиться, досить 
складно. «Це стосується не лише енергосис-
теми, а й об’єктів водопостачання та тепло-
постачання, — повідомив Денис Шмигаль. 
— Перебої можливі, а тому всі мають бути 
готові». Він закликав громадян зробити 
запас технічної і питної води, мати теплі 
речі, батарейки, ліхтарики і заряджені па-
вербанки.
 За словами військових експертів, най-
більшої шкоди українській інфраструк-
турі останнім часом завдають саме ірансь-
кі дрони-камікадзе, третину з яких артиле-
ристам збити не вдається. Але днями при-
йшла досить обнадійлива новина. Ізраїль 
21 жовтня завдав авіаудару по військово-
му аеропорту Дімас у Сирії та знищив об-
ладнання, яке використовувалося для збір-
ки безпілотників іранського виробництва. 
Після вибуху також постраждали радар та 
злітно-посадкова смуга і згорів склад гото-
вої продукції, що, можливо, призначалася 
для війни в Україні. Того ж дня бійці ЗСУ 
знищили 10 інструкторів з Ірану, які нав-
чали росіян навичок керування «Шахеда-
ми». Про це з посиланням на джерела в Ук-
раїні повідомило ізраїльське видання The 
Jerusalem Post. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 В Україні через варварські бом-
бардування росіянами цивільної 
інфраструктури (чимала частина 
якої зазнала руйнувань) готуються 
до екстремального варіанта розвит-
ку подій в енергетиці, тож не див-
но, що кожного громадянина ціка-
вить, якою ж буде зима.
 Імовірний сценарій розвит-
ку погодних умов протягом зими 
2022-2023 років спрогнозували в 
Укргідрометцентрі: фахівці зро-
били прогноз, орієнтуючись на ба-
гаторічні спостереження на метео-
станціях, де кожні три години здій-
снюють повний комплекс дослід-
жень.
 За основу визначення, якою 
буде погода взимку, синоптики взя-
ли метеорологічні спостереження у 
більшості областей України впро-
довж 80—100 і більше років та ре-
зультати аналізу температурних 
показників в Україні за останні 30 
років.
 Згідно з вердиктом метерологів, 
середня температура у грудні-люто-
му очікується на 1-2 градуси вище 

за норму, розраховану за період 
1991—2020 років. Імовірність три-
валих періодів дуже холодної пого-
ди з мінімальною температурою -25 
...-30 градусів в Україні є дуже 
низькою.
 Здебільшого можливі корот-
кочасні суттєві похолодання три-
валістю 1-5 діб. Тоді мінімальна 
температура вночі становитиме -15
...-20 градусів, а на північному 
сході країни до -26 градусів.
 Також в Укргідрометцентрі за-
значили, що перенесення опалю-
вального сезону на пізніші терміни є 
обґрунтованим та підтверджується 
метеорологічними розрахунками.
 «Перехід середньої добової тем-
ператури через +8 градусів у бік 
зниження (початок опалювального 
періоду) навіть у північних регіо-
нах України здійснюється в третій 
декаді жовтня, в інших регіонах 
України — на початку листопада 
та пізніше», — повідомили в Укр-
гідрометцентрі.
 Додамо, що, як зауважив «го-
ловний метеоролог» Микола Куль-
біда, погода в Україні (і в цілому 
світі) змінюється, зокрема вона 

стає теплішою: з 80-х років середня 
температура січня та лютого у нас 
зросла на 2-2,5 градуса. Це відчут-
не потепління й тенденція до зрос-
тання, на жаль, зберігається.
 «Щодо впливу на клімат ак-
тивних бойових дій, то його мож-
на буде визначити через 30 років, 
коли ми візьмемо цілу низку да-
них і побачимо, як змінилися клі-
матичні умови за цей період спос-
тереження. Зараз конкретно ска-
зати неможливо. Якщо говорити 
про екологічні наслідки, то, зро-
зуміло, вони є. Це забруднення те-
риторій, погіршення якості атмос-
ферного повітря внаслідок величез-
ної кількості вибухів. Але це все ще 
потрібно буде оцінити в майбутньо-
му, зараз про зміни говорити рано. 
Я не можу сказати, якою мірою це 
відіб’ється на екології та умовах 
проживання людей. Але перекона-
ний, що через війну не виникнуть 
нові природні явища, яких раніше 
в Україні не спостерігали. За будь-
яких умов ці наслідки є локальни-
ми, а локальні процеси не вплива-
ють на глобальні речі», — резюму-
вав пан Кульбіда. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Молитва про теплу зиму
Згідно з прогнозами українських метеорологів, середня температура у грудні-
лютому очікується на 1-2 градуси вище за норму

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Черкащина вже вкотре 
відправила захисникам 
на фронт цілу колону  ав-
томобілів, так необхідних 
нашим воїнам на пере-
довій. Про це повідомляє 
голова Черкаської облас-
ної військової адміністра-
ції Ігор Табурець.
 «Відправили потужну 
партію підсилення на пе-
редову — 12 автомобілів.
Позашляховики, пікапи, 
буси, «швидку». Усе, що 
треба хлопцям в умовах ве-
дення боїв», — говорить пан 
Ігор. І уточнює, що всі авто-
мобілі пройшли технічний 
огляд і поїхали з подарунка-
ми.  Доукомплектували ко-
лону ще й необхідним спо-
рядженням для бійців. 
 «Наш черкаський  со-
ціально відповідаль-
ний бізнес і громадсь-
кі об’єднання знову про-
демонстрували силу під-
тримки ЗСУ. Дякуємо 
кожному», — наголошує 
керівник ОВА.
 Тим часом на Черка-
щині автомобілі для ЗСУ 
купують власним коштом 
цілі родини. Приміром, 
недавно один такий поза-
шляховик відправила на 
фронт родина відомого в 

Шевченковому краї під-
приємця і мецената Араі-
ка Мкртчяна.
 «Сьогодні мій син Ар-
сен святкує день народ-
ження. Проте цього року 

він не приймає подарун-
ки у свій день, а навпаки 
— їх робить.  Тому  ми пе-
редаємо автомобіль для 
наших ЗСУ, такий необ-
хідний хлопцям для ви-

конання бойових завдань 
на фронті», — розповідає 
Араік Мкртчян. І підсумо-
вує, що наближення пере-
моги — найбільше бажан-
ня кожного українця. ■      

Колона автомобілів із Черкас уже на фронті.
Фото Черкаської ОВА.

❙
❙

ПІДТРИМКА

Колеса перемоги
На передову відправили колону автомобілів

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаські правоохо-
ронці встановили, що ко-

мандир добровольчого 
формування Черкаської 
міської територіальної 
громади торгував «гу-

манітаркою» і поклав у 
свою кишеню 1,5 мільйо-
на гривень. Його затри-
мано. Про це «Україні мо-
лодій» повідомили в чер-
каській обласній поліції.
 Як з’ясувалося, у пе-
ріод з 13 травня по 22 чер-
вня цей командир продав 
гуманітарну допомогу — 
28 тепловізійних моноку-
лярів, вартість яких 1 млн 
542 тис. 809 грн 24 коп. 
 «Тепловізори були роз-
продані, а виручені кош-
ти командир використав 
для суттєвого особистого 

збагачення», — кажуть у 
поліції. І додають, що пра-
вопорушнику повідомлено 
про підозру за ч. 3 ст. 201-
2  (незаконне використан-
ня з метою отримання 
прибутку гуманітарної до-
помоги, благодійних по-
жертв або безоплатної до-
помоги) Кримінального 
кодексу України та обра-
но запобіжний захід.
 Командиру доброволь-
чого формування загро-
жує до семи років позбав-
лення волі з конфіскацією 
майна. ■

КРИМІНАЛ

І ти, командире?
Затримали очільника добровольчого 
підрозділу, який вторгував собі 
«гуманітаркою» 1,5 мільйона гривень

■
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Вимкнути світло — ввімкнути 
колективний Захід
 Отже, 21-22 жовтня русня вкотре 
«відривалась» ракетами й дронами над 
усією Україною. Щоправда, отримала 
гідну відсіч ЗСУ, але лиха нам в енер-
гетиці натворила. Після цих масованих 
атак знову загинули мирні співвітчизни-
ки, а п’ять мільйонів споживачів елект-
роенергії залишились без світла. 
 Як кажуть самі енергетики, щоб від-
новити в повному обсязі все те, що зруй-
новано, знадобиться подекуди пів року, 
а подекуди рік.  
 Нас, українців, намагаються прос-
то заморозити. Тому саме тема геноци-
ду має стати ще однією з числа активних 
і гострих у постійних діалогах між ук-
раїнською владою та закордонними пар-
тнерами — керівництвом США і Євросо-
юзу. Оскільки лідери провідних країн 
мовчать щодо цієї геноцидної операції 
росії проти України, ми повинні ініцію-
вати їхню реакцію та відповідні дії. Бо 
не було чути жодного закиду від керів-
ників провідних країн путіну про те, що 
він на очах у всього світу намагається за-
морозити, заморити голодом мешканців 
України. Навіть більше, пішли тривож-
ні розмови про можливий мінус від Ні-
меччини, США... 
 Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, 
що Німеччина не даватиме так бага-
то зброї Україні, бо більшість німців — 
проти. Такі ж наміри звучать і від окре-
мих політиків-республіканців Америки. 
Хоча щодо останнього, це може бути пе-
редвиборчий хід, адже вибори до Кон-
гресу ось-ось, у листопаді, однак для 
нас за будь-яких розкладів це тривож-
ний сигнал. І не заспокоюють запевнен-
ня від окремих американських аналі-
тиків, що республіканці не виступають 
за зменшення фінансування України, 
просто вони проти «відкритого чека», 
тобто допомога повинна бути більш кон-
кретною і адресною. Мовляв, навпаки, 
республіканці виступають за збільшен-
ня виділення зброї, але і в їхньому сере-
довищі є купка «відморожених», котра 
говорить протилежні речі. Але ж ми не 
знаємо, чи то їхня, тих «відморожених», 
особиста думка, чи то вони про всяк ви-
падок артикулюють реальні наміри сво-
го партійного керівництва. Скажімо, в 
нас завжди є питання до висловлювань 
того ж таки Трампа.
 А нам наразі потрібно ще більше 
зброї, аби збивати ракети й дрони, щоб 
показати путіну, що його енергетичний 
шантаж не працює. 
 Те, що сказав Шольц, що німці про-
ти надання Україні ще більшої кіль-
кості зброї, схоже на, з одного боку, 
підігрування путіну, а з іншого — на те, 
що владний істеблішмент Заходу мля-
во працює зі своїми громадянами. Інак-
ше правда про те, як росія поводиться з 
нами, була б найпереконливішим дока-
зом того, що путін мріє, аби його солда-
ти мили свої брудні, залиті кров’ю ук-
раїнців чоботи не лише в Індійському 
океані, як казав про це покійний рупор 

кремля жириновський, а й у водах Ти-
хого океану, а ще Північного, Балтійсь-
кого, Адріатичного, Середземного та ін-
ших морів.  
 Також не зайвим було б нагадати меш-
канцям благополучних країн, що в 2022 
році путін розглядав ескалацію війни з 
Україною як частину ширшої боротьби 
проти західних держав, які, за його сло-
вами, мають намір знищити росію.
 Повномасштабна спроба вторгнення 
росії в Україну в лютому 2022 року оз-
наменувала драматичну ескалацію вій-
ни на Донбасі та історичний поворотний 
момент для європейської безпеки. Після 
місяців нового витка війни багато аналі-
тиків з питань оборони та зовнішньої 
політики назвали це вторгнення вели-
кою стратегічною помилкою президен-
та росії володимира путіна, яка постави-
ла під загрозу продовження його одно-
осібного правління. 
 Україна ж протягом тривалого часу 
відігравала важливу, але іноді непоміт-
ну роль у світовому порядку безпеки. 
Сьогодні ми, перебуваючи на передовій 
битви за цивілізаційне майбутнє, відно-
вили суперництво великих держав, яке, 
на думку багатьох аналітиків, доміну-
ватиме в міжнародних відносинах у на-
ступні десятиліття. 
 І це — також одна з провідних 
об’єктивних реальностей, що має жити 
в головах і керувати словами та вчинка-
ми керманичів України.

Новий характер — нові підходи
 Варто пам’ятати, що після програ-
шу першої — військової — фази «пра-
вославний іділ» розпочав ще й масовану 
терористично-диверсійну її форму. Під-
рив Керченського мосту — це такий са-
мий привід для старту нового етапу, як 
і захоплення влади кадебістами, вста-
новлення диктатури в ерефії через під-
рив житлових будинків. Це та сама тех-
нологія для утримання влади, яка по-
хитнулась через поразки на фронтах усе 
тим-таки диктатором. 
 Новий характер війни вимагає до-
корінної зміни підходів України і від-
працювання нової стратегії захисту, но-
вої правової основи війни! Боротьба з те-
роризмом не має національних кордонів, 
до неї треба залучати вже світову демок-
ратичну спільноту. Чимало аналітиків 
вважають, що Рамштайн має стати сві-
товим антитерористичним центром де-
мократичного світу — своєрідним ана-
логом антигітлерівської коаліції періо-
ду Другої світової у XXI столітті. ООН, 
співзасновником котрої була й Украї-
на, має поступитись місцем новій сві-
товій організації, як свого часу Ліга На-
цій звільнила місце для ООН. І сьогод-
ні на долю України знову може випасти 
формування нової організації світової 
демократії. Його керівництво повинне 
мати у своєму розпорядженні високо-
мобільний, оснащений найновішим оз-
броєнням підрозділ, готовий протягом 
кількох годин реагувати на загрози де-
мократії в будь-якій точці світу. Релігія 

у XXI столітті має стати сферою особис-
того вжитку, а не державною політикою. 
Єдиним засобом вирішення територіаль-
них, історичних суперечок і питань су-
веренітету мають бути новостворені спе-
ціалізовані міжнародні суди.
 Замовчуванням проблеми не вирішу-
ються. Нова епоха вимагає відпрацю-
вання нової ідеології, яка відповідає но-
вим вимогам! Бо все вказує на те, що лі-
бералізм себе дискредитував і довів свою 
непридатність як універсального засобу 
демократії. Він став троянським конем 
демократії і синонімом корупції. Лібе-
ралізм приспав і видалив ген самозбе-
реження у демократіях по всьому світу, 
підмінивши його інстинктом збагачен-
ня, жадібністю. Ситуацією, коли світове 
співтовариство заклинило на поклонін-
ні грошам, негайно скористались різно-
манітні диктатори по всьому світу.
 Ринок вирішує не все. Для виживан-
ня демократії потрібна спроможна і го-
това себе захистити ідеологія із зубами, 
а не копирсання у гендерних розбіж-
ностях. Самозахист має стати основним 
принципом демократії, а вже потім — 
інші реальні цінності, а не ціни на газ, 
нафту, акції, золото тощо.
 Новим часам, новим реаліям конче 
необхідні нові підходи. І негайно!

А віз і нині там 
 Звісно, ініціатором усіх цих змін має 
бути той, хто стоїть на передовій світо-
вої битви за демократію, — Україна. 
Але чи здатна нинішня українська влада 
ініціювати й бути поводирем цих змін, 
якщо в оточенні президента є вороги — 
кремлівські кроти?.. Якщо й досі діють 
старі корупційні схеми й такі ж давні 
підходи у питаннях покарати й «порє-
шать». Як-от у справі Коломойського: 
позбавили українського громадянства, 
щоб не екстрадіювати до США, де його 
можуть судити.
 І не у віці керманичів справа, а в та-
ланті й відповідальності державного дія-
ча, аналітика, стратега, тактика, в наяв-
ності потужного інтелекту та гнучкості 
розуму. 
 Часто надходить інформація про ви-
падки зради держслужбовців, яких при-
значив Зеленський або його підручні — 
Єрмак, Татаров і їм подібні.
 Скандали множаться, але справи не 
відкривають, а про вироки взагалі ніх-
то й не чув. ЗМІ й усі силові структури 
узурповані. Для чого? Щоб не було жод-
ної критики влади? 
 Чи не час доповісти нам, що сталося 
з ленд-лізом? ЗМІ — це засіб інформу-

вання громадян, а не засіб замовчуван-
ня у період війни! Чому ми більше при-
слухаємось до новин із фронтів від анг-
лійської розвідки, а не нашої? 
 Масмедіа і блогери обговорюють ок-
ремі факти зради, але ніхто не нама-
гається об’єднати їх у систему. Чому ніх-
то не наважиться провести пряму лінію 
зв’язку між мандрівками Зеленського в 
Оман для зустрічі з російським курато-
ром спецслужб і подальшими на кшталт 
переслідувань патріотів, вагнергейтом, 
призначеннями на високі посади відвер-
тих ворогів України, абсолютною него-
товністю в лютому-березні України до 
оборони, шквалом зрад у самому пере-
бігу війни, тотальною корупцією? Не на 
часі все це робити? А ви впевнені, що це 
правильна постановка питання у світі, 
який стрімко розвивається? 
 Це наша стратегія перемоги? Чому 
воююча країна не виготовляє навіть 
боєприпасів, не те що озброєнь? «Ве-
лике крадівництво» вже знов відновле-
не, як напередодні вторгнення рф, і за-
бирає гроші з воєнного бюджету на роз-
крадання. Під шум трагедії в Оленівці 
протягують закон про «велику привати-
зацію». Саме час отоварити награбовані 
на «великому крадівництві» гроші та 
за копійки отримати ласі шматки недо-
грабованої економіки? А ще ж треба з де-
ким розплатитись державним майном за 
крісла! Керівництво Запорізької області 
активісти звинувачували в розкраданні 
«гуманітарки» замість організації обо-
рони, а проти генерала Кривоноса, який 
захистив аеропорти Києва, влада пору-
шує кримінальну справу. 
 Може, все це — стратегія ворога, 
яку допомагає реалізувати оточення Зе-
ленського?

Що в підсумку?
 Більшість закордонних аналітиків 
бачать мало шансів для дипломатії в 
найближчі місяці, оскільки «обидві сто-
рони мають вагомі мотиви». Проте вони 
знову не врахували особливий фактор 
українців. 
 Про цю особливість свідчить, скажі-
мо, зміна ТОП-10 запитів у Google. Так, 
наших співвітчизників тепер дуже ціка-
вить, як самотужки збити літак, крила-
ту ракету чи дрон.
 Запит «як збити крилату ракету» — 
на третьому місці, на п’ятому знову та-
кий самий про крилату ракету, а додав-
ся «як збити дрон».
 Тому, попри всі зашквари українсь-
кої влади, в російської армії є лише один 
напрямок руху — назад! ■

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Війна змінила характер
Чи є нова воєнна Зе-стратегія України?

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Наша країна в стані війни — це територія, де переплітаються буквальне й метафо-
ричне, де абстрактні слова набувають кривавої реальності, а фізичні об’єкти напов-
нюються символізмом.
Український журналіст Андрій Баштовий, нині солдат на фронті контрнаступу, в пер-
ші тижні вторгнення звернув увагу на те, що підвали, куди рашисти зачиняли й де 
катували українців, стали одним із важливих символів цієї війни. Вони символізують 
те, як росія хоче ув’язнити цілу країну, захопити в капкан та замкнути її, це і є фізич-
ним проявом цілей війни росії та її мотивацією. 
З лютого чимало українців саме в підвалах шукають безпеку, захист від невибірко-
вого обстрілу, коли вуха налаштовані на вимірювання відстані кожного вибуху раке-
ти, а тіла здригаються від кожного поштовху. По всій Україні в підвалах — підпільні 
лікарні та підпільні школи, підпільні телестудії та підпільні концерти. Близько 2 тис. 
500 мирних жителів сховалися в лабіринтах і залах під величезним заводським ком-
плексом «Азовсталі» в Маріуполі, коли росіяни знищували місто над ними.
Наразі черговий підвал — виток типового геноциду від загарбників: занурити всю 
нашу країну в темряву, холод і голод. 

Володимир Зеленський.❙



Софія РОЗУМЕНКО

 Із перших днів повномас-
штабного вторгнення велика 
кількість людей почала роби-
ти все можливе задля того, щоб 
ми перемогли. За лічені дні й 
навіть години ми самоорганізу-
вались і стали до праці. 
 Нині волонтерські організа-
ції вже мають офіційний статус 
і реєстрацію. Але в перші тиж-
ні все відбувалось стихійно. Як 
і на залізничному Київсько-
му вокзалі: ходили безплатні 
евакуаційні потяги, керівниц-
тво вокзалу віддало під волон-
терський склад один із касових 
залів, чоловіки розвантажува-
ли потяги з гуманітарною допо-
могою, зал очікування був пе-
ретворений на зал для біжен-
ців із безплатною кухнею. Ве-
лика кількількість волонтерів 
працювала цілодобово, живучи 
просто на складі посеред касо-
вого залу. 
 Ідея створення складу на базі 
Укрзалізниці виникла в Олек-
сандра Мартинюка. Він спро-
бував організувати процеси. Це 
вдалося, склад функціонує як 
повноцінне підприємство. В та-
кий момент підтягнулося дуже 
багато активних волонтерів: мо-
тивованих, здібних, розумних. 
 Для пошуку волонтерів да-
вали оголошення в телеграм-ка-
налах, що потребуємо допомо-
ги і шукаємо волонтерів. Уже 
при зустрічі ми розуміли, кому 
ставити які завдання. Когось 
відправили у зал для евакуйо-
ваних організовувати кухню, 
хтось розвантажував вагони з 
гуманітаркою, одні відповіда-
ли за медикаменти, за їжу для 
волонтерів, інші — координу-
вали всі ці процеси. Так кожен 
зайняв свою позицію і почав ро-
бити добрі справи.
 Тому з допомогою точно не 
було проблем. Складнощі ви-
никли з обсягами гуманітарної 
допомоги, яка надходила, і во-
лонтери просто фізично не всти-
гали її розподіляти. 
 Адже в нас деякі волонте-
ри, не зі столиці, а із заходу Ук-
раїни, створювали цілі цехи з 
виробництва вареників, пель-
менів, плели сітки, надсилали 
нам соління. Це були величезні 
об’єми готової їжі у відрах. Та-
кож надсилали картоплю, мор-
кву — ми тоннами забирали її з 
вагонів, зберігали тут у нас на 
складі. Потім уже почали під-

ключатись іноземні фонди і 
надсилати нам свою продукцію: 
консерви, засоби гігієни, меди-
каменти. 
 Але все починалось із наших 
українських волонтерів, які 
безупинно надсилали нам гото-
ву їжу. Просто море вареників.
 На той час, коли Київ був в 
облозі, волонтери годували тих, 
хто цього потребував. Багато 
українців виїжджали, і ми го-
дували на вокзалі біженців, го-
дували ТРО та новосформовані 
самооборонні організації в місті  
та околицях столиці, людей, що 
жили в метро, видавали їжу во-
лонтерам, які годували цивіль-
не населення.
 «Я вражений нашими людь-
ми — українцями, які мобілізу-
вались і швидко почали робити 
дивовижні речі, — розповідає 
Олександр Мартинюк, який у 
перші ж дні війни згуртував во-
лонтерів. — У дуже приємному 
шоці. Я надзвичайно вдячний 
людям, що прийшли волонте-

рити і роблять речі, які щодня 
змінюють наш світогляд і нас 
самих. Тому вважаю, що ми вже 
перемогли. Але фізично потріб-
но ще трішки поборотись.
 Як долучитися до волон-
терського руху? 
 По-перше, потрібно захоті-
ти допомогти. По-друге, запита-
ти :«Чим я можу бути корис-
ним?», після чого ми запитає-
мо: «Що ви вмієте?» — і потім 
в нас може скластися співпра-
ця».
 Також можна бути корис-
ним, привозячи у штаб про-
візію, медикаменти, засоби пер-
шої необхідності для того, щоб 
волонтери передали їх жителям 
«гарячих точок». У нас щоден-
но плетуть сітки, тож ми з радіс-
тю вітаємо охочих допомогти 
фізично або принести тканину 
для плетіння». 
 На другому місяці війни во-
лонтери Київського вокзалу 
змінили локацію на Малу опе-
ру й зареєстрували Благодійний 

фонд «Заново». Вони продовжу-
ють допомагати і знають, як це 
робити ефективно. За такими 
принципом волонтери працю-
ють із кінця лютого 2022 року. 
Тобто з перших днів повномас-
штабного вторгнення росії в Ук-
раїну. Продукти харчування, 
ліки, одяг, засоби гігієни і на-
віть корм для тварин фонд без-
відмовно надає тим, хто до них 
звертається: від захисників Ук-
раїни на передовій до літніх жи-
телів столиці.
 Благодійний фонд «Заново» 
також піклується про повернен-
ня людей до своїх домівок. 
 Було зібрано кошти та відре-
монтовано дах інклюзивного 
центру в Бородянці. І ось ре-
зультат — дітки з особливи-
ми потребами вже мають мож-

ливість приходити на заняття. 
 Кажуть, що кожного ранку 
в нас є шанс почати життя зано-
во. Так говорять і про Україну: 
коли вона прокинеться від жах-
ливого сну, то почне все заново. 
Але волонтери не хочуть чекати 
умовного «ранку». Бо українці 
вже давно не сплять. Вони про-
кидаються під звук кожної си-
рени. А отже, цей шанс ми вже 
маємо. Саме тому команда во-
лонтерів Київського вокзалу 
й заснувала благодійний фонд 
з метою відновлювати країну 
просто зараз.
 Наразі, маючи свій склад, 
фонд надає гуманітарну допомо-
гу тим, хто потребує, сприяє від-
будові зруйнованих будинків. 
Та навіть просто пригощає шо-
коладками, якщо вам сумно. ■
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Волонтери Київського вокзалу. ❙

САМООРГАНІЗАЦІЯ

Вокзал для багатьох,
або Волонтерському роду нема переводу

■

Склад, розташований у касовому залі залізничного вокзалу в перші 
місяці повномасштабного вторгнення.

❙
❙

 Волонтери Київського вокзалу прибирають житловий комплекс 
в Ірпені в перші дні після звільнення міста.

❙
❙

Пакуємо коробки для військових. ❙

Серед «гуманітарки» є не тільки продукти, а й побутова хімія та засоби гігієни.❙

Вони завжди готові прийти на допомогу.❙

Зал очікування, в якому годували біженців упродовж шести місяців 
і надавали прихисток.

❙
❙
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Юлія ФУРСОВА,
історик Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

 Цього року виповнилося 270 років від 
дня народження сина українського гетьма-
на — Андрія Розумовського, що є гарною 
нагодою вкотре згадати його зв’язки з Ба-
турином та розвінчати міфи російської іс-
торіографії, яка постійно замовчує ук-
раїнське походження та сторінки жит-
тя Андрія Розумовського, що нерозривно 
пов’язані з Україною.
 Андрій Розумовський — видатний єв-
ропейський діяч другої половини ХVІІІ 
ст. Його особистість широко відома в 
мистецьких колах саме за вагому під-
тримку композиторів Й. Гайдна, А. Мо-
царта, Л. Бетховена. Саме Андрію Розу-
мовському, вже як власнику палацово-
паркового ансамблю в Батурині, у 1808 
році Людвіг ван Бетховен присвятив твір, 
який на сьогодні вважається одним із 
найпопулярніших класичних творів сві-
ту — свою П’яту симфонію. Меценатсь-
ка діяльність сина українського гетьма-
на — це найвагоміший внесок родини Ро-
зумовських у розвиток української та єв-
ропейської культури.
 Життєвий шлях Андрія розпочався 22 
жовтня 1752 року в місті Глухові, що за 80 
кілометрів від Батурина. Нині за браком 
багатьох джерел ми можемо лише здога-
дуватися, чи бував він маленьким хлопчи-
ком на батуринській землі. 
 Достовірні відомості щодо його перебу-
вання у Батурині фіксуються 1776 роком, 
коли у свідомому 24-річному віці Андрій 
приїздить до гетьманської столиці. Його 
перебування в місті перш за все дало мож-
ливість побути в сімейному колі. 
 Знову до батьківської оселі його при-
водить доля 1799 року. В цей час батько, 
Кирило Розумовський, уже постійно про-
живав у Батурині, адже усвідомлено по-
вернувся, щоб прожити тут останні роки і 
навіки спочити. Андрій та інші діти пова-
жали це рішення і, звісно, підтримували 
батька у непростий період життя. 
 Довготривале перебування Андрія в 
Батурині дало йому можливість спілку-
ватися з батьком, близько ознайомитися з 
традиціями народу, оглянути Батуринсь-
ку економію. До прикладу, у листах Анд-
рія до дружини ми знаходимо відомості, 
що кожної п’ятниці разом з батьком він 
відвідує церковну службу. Також зазна-
чається, що постійно читає книги, зокре-
ма Євангеліє. 
 У 1803 році гетьман Кирило Розумовсь-
кий помер. Своїм місцем поховання він 
свідомо обрав Воскресенську церкву, яку 
збудував поряд з Мазепиною Цитаделлю 
— там, де навіки спочили борці за неза-
лежність України 1708 року. Це був сим-
волічний вчинок гетьмана, тим самим він 
зробив це місце пам’ятним для багатьох на-
ступних поколінь. 
 Навіть після смерті батька Андрій не 
втрачає зв’язку з Батурином. Адже, згід-

но з батьківським заповітом, він став пов-
ноцінним власником Батуринської еконо-
мії та палацово-паркового ансамблю. Од-
ним з важливих кроків Андрія щодо поша-
нування пам’яті батька стало замовлення 
для нього у скульптора Івана Мартоса на 
виготовлення надгробного пам’ятника.
 Батьківська спадщина дозволила Ан-
дрію реалізувати його давні плани. Так, 
на його замовлення за проєктом архі-
тектора Луї Монтойе в 1806 році в цент-
рі австрійської столиці був зведений роз-
кішний палац. Потяг до музики, при-
щеплений батьком, надав можливість 
Андрію у 1808 році організувати квар-
тет, який називали квартетом Бехтове-
на, позаяк досить часто його реперту-
ар складався зі щойно створених творів 
композитора. Можемо стверджувати, 
що саме батьківська спадщина допомог-
ла Андрію вписати прізвище Розумовсь-
ких у світове музичне мистецтво. 
 Перебуваючи далеко за межами Украї-
ни, Андрій Розумовський не забував ціка-
витися гетьманською столицею. У 1819 
році він відвідав Батурин та познайомив 
свою нову дружину Константину з бать-
ківщиною. 
 Буденне життя в Батурині було роз-
міреним, про що залишила відповідну ін-
формацію у своїх мемуарах Лулу Тюргейм, 
сестра його дружини, що також відвідува-
ла Батурин: «...життя у Батурині спокійне 
та мирне, ми постійно зайняті прогулянка-
ми...», «...о пів на третю ми обідаємо, ...піс-

ля вечері супроводжуємо Розумовського на 
полюванні». 
 Окрім того, Андрій Розумовський ог-
лядав стан справ суконної та свічкової ма-
нуфактури, кінного заводу, адже як влас-
ник був зацікавлений у належному фун-
кціонуванні цих підприємств. Більше до 
Батурина він не приїздив, проте власни-
ком усіх цих підприємств Андрій Розу-
мовський залишався до відходу в засвіти 
1836 року. 
 Нерозривний зв’язок Андрія з Батури-

ном прослідковується і нині. У гетьмансь-
кому палаці, власником якого він був 33 
роки, щорічно вшановується його пам’ять. 
За ініціативи Національного заповідника 
«Гетьманська столиця» десять років тому, 
2012-го, було організовано проведення Об-
ласного музичного фестивалю-конкурсу 
молодих виконавців імені Андрія Розу-
мовського. Таким чином щороку 22 жов-
тня гетьманський Батурин стає музичним 
осередком та прославляє імена видатних 
українців. ■

Учасники VІІІ Обласного музичного фестивалю-конкурсу молодих виконавців 
імені Андрія Розумовського.
Фото надані заповідником.

❙
❙
❙

ДО ДАТИ

Від Батурина — до Відня  
Батьківська спадщина допомогла Андрію Розумовському вписати гетьманське 
українське прізвище до світового музичного мистецтва

■

Портрет Андрія Розумовського. 
Художник Олександр Рослін, 1776 р. 
Зібрання Національної галереї Вікторії. 

❙
❙
❙

Олексій КОСТЮЧЕНКО 

 У Національному університеті «Ост-
розька академія» днями відбулася онлайн-
презентація 7-го випуску наукового жур-
налу «Острозька давнина». 
 Метою щорічника є популяризація та 
оприлюднення результатів наукових до-
сліджень з історії Острозького князівства 
ХІV—ХVІІІ ст. Пріоритетні завдання жур-
налу — публікація наукових розвідок, за-
безпечення оперативного та зручного до-
ступу до них для всіх зацікавлених осіб, 
сприяння створенню відкритого інформа-
ційного середовища та дискусійної плат-
форми для взаємодії досвідчених учених і 
молодих науковців.
 «Журнал «Острозька давнина» вже має 
певну історію. Його назву вигадав у сере-
дині 1990-х перший редактор видання Ігор 
Мицько, який ґрунтовно досліджував ми-
нуле славнозвісної Академії і підготував 
монографічне видання, в основу якого 
лягла його кандидатська дисертація. Фор-
мулюючи назву часопису, вчений, очевид-
но, відштовхувався від історіографічної 
традиції, яка корінням сягає першої поло-
вини ХІХ ст. 
 Перший упорядкований Ігорем Миць-
ком випуск «Острозької давнини» побачив 
світ у 1995 році. Редактор планував вида-

ти цілу серію різнотематичних томів, се-
ред яких мала бути збірка статей, моно-
графії про видатних постатей роду Острозь-
ких, видання документальних джерел, 
матеріалів археологічних розкопок тощо. 
Після того, як мене запросили до Академії, 
було створено Центр вивчення спадщини 
князів Острозьких (2012), і ідея, започат-
кована Ігорем Мицьком, реалізувалася, 
хай навіть у дещо іншому, журнальному 
форматі», — розповів Ігор Тесленко, від-
повідальний редактор, керівник Центру 
вивчення спадщини князів Острозьких.
 Кожний випуск «Острозької давнини» 
поділено на тематичні рубрики «Князі на 
Острозі: постаті та ситуації», «Спадкоємці 
та слуги Острозького дому», «Академія», 
Ducatus Ostrogiensis, «Документи та ма-
теріали», «Рецензії та огляди».
 Під час презентації Ігор Тесленко ко-

ротко розповів про кожну з публікацій но-
вого випуску «Острозької давнини», а всі 
охочі мали можливість узяти участь в обго-
воренні представлених матеріалів та поста-
вити запитання. До презентації доєднали-
ся проректор з науково-педагогічної робо-
ти Академії Дмитро Шевчук, автори пуб-
лікацій, викладачі та студенти кафедри 
історії ім. проф. М. П. Ковальського, спів-
робітники Музею історії НаУОА.
 «До видання цього випуску журналу 
долучилося дуже багато людей, без допо-
моги яких він, мабуть, не з’явився б. Тому 
дуже дякую головному редактору цього ви-
дання, ректору НаУОА Ігореві Пасічнику, 
Миколі Бендюку, Дмитру Шевчуку, На-
талії Крушинській, Дмитру Виговському 
і, звісно, всім авторам. Упевнений, у нас 
іще будуть великі наукові відкриття», — 
додав Ігор Тесленко.

 Наприкінці жовтня 7-й випуск жур-
налу «Острозька давнина» вийде у друко-
ваному форматі, а його електронна версія 
буде розміщена у відкритому доступі на 
сайті Центру вивчення спадщини князів 
Острозьких. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Академія  презентує
Електронна версія «Острозької давнини» буде 
розміщена у відкритому доступі

■

Щорічник «Острозька давнина». 
Паперова версія.

❙
❙

Палац Розумовського у Батурині.❙
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Недільні проходи
 Львівський балак мав свою спе-
цифіку. Одне й те ж слово по-львівсь-
ки означало одне, а по-українськи — 
щось інакше. Наприклад, котлет — це 
відбивна, а не катлєта, а шницель — не 
австрійський шніцель (фактично та ж 
відбивна), а якраз мелена катлєта чи то 
пак січенець.
 Ніхто у Львові не казав, що йде 
на прогулянку. Яка там прогулянка? 
Тільки — на прохід. Тому-то й Іван 
Крип’якевич назвав свою книгу «Істо-
ричні проходи по Львову». Але якщо 
ви подумаєте, що львів’яни не вжива-
ли слова «гуляти», то дуже помиляє-
теся. Вживали, але в значенні «танцю-
вати». І якби ви раптом опинилися в 
часи прабабці Австрії чи бабці Польщі 
на якомусь балу, а до вас підпливла мо-
лода панна і поцікавилася: «А чому то 
пан не гуляє?» – ви вже знаєте, що від-
повісти.
 Моду на проходи по Львову і поза 
Львів, ба й у дальші околиці, принес-
ли нам австріяки. «Забавмося в зеле-
не», — закликали газети, манячи чи-
тачів за місто. І справді, дуже швидко 
всі призвичаїлися до пікніків.
 Ех, минули ті часи, коли львів’яни 
щонеділі вирушали на прохід, манд-
руючи чудовими закамарками Льво-
ва. Щойно тільки сонце пригрівало, 
як юрби спацеровичів рушали на Ви-
сокий Замок, на Кайзервальд і Погу-
лянку, до Чортової скелі, Медової пе-
чери і у Винники на зелені трави, на 
стави і струмки – всюди, де сонце має 
смак меду, де світ є безхмарний і тур-
боти прискають навсібіч, наче ящір-
ки у траві, з ностальгією згадував ста-
рий львів’яка в Gazecie Lwowskiej 1942 
року.
 А рушали вони не з порожніми ру-
ками, а з кошиками, повними закусок і 
вина. Та навіть якщо хтось і не прихоп-
лював із собою відповідних запасів, то 
не велика біда, бо дорогою можна було 
натрапити не на один привітний шино-
чок з пивом і закускою.
 За строкатим тлумом чимчикувала 
друга хвиля тлуму — прецлярі, водарі, 
льодярі, бальонярі та вуличні фотогра-
фи, що здатні були своєю настирливіс-
тю зіпсувати настрій не надто стрима-
ним особам. До найзатишнішого закут-
ка, углиб найстрімкішого яру прони-
кали монотонні вигуки «зимна вода 
содова», «прецлі! свіжі прецлі!», які 
глушили спів птахів і стукіт коханих 
сердець. Ах, скільки усамітнених пта-
шечок сполохали ці торговці — не пе-
релічити!
 А на схилах Піскової гори (вона ж 
— і Лиса, і гора короля Лева) вже інші 
забави вабили — там розкинув свої ат-
ракціони «Лунапарк» з цілою парадою 
каруселей, стрілянням до мішеней і ка-
кофонією катеринок. Була там і така 
капітальна атракція, як фотограф з ве-
ликим полотном, на якому був нама-
льований лімузин і вирізано дві дзюр-
ки на дві голови.

Лісові закапелки
 У другій половині ХІХ сторіччя лю-
били львів’яни вибиратися до Крив-
чицького лісу, яких п’ять кілометрів 
від центру. Однак така виправа трива-
ла цілий день. Тут влаштовували спі-
ви і забави на зеленій мураві, з гала-
сом і гулюканням пробігала компанія 
танцювальним вужем через ліс і крив-
чицьку долину. А найбільшою атрак-
цією на завершення були штучні вогні 

і яскравий похід з лампіонами пізньо-
го вечора до міста.
 Львівська торгова молодь у ті часи 
облюбувала собі за місце сталих масо-
вок і вицєчок — Снопків, у ті часи ма-
льовничий і дикий, бо не було тут жод-
них будівель, ані пізнішої цегельні.
 З 1888 року стали модними проходи 
до Брюховицького лісу, недарма про-
звали Брюховичі легенями Львова. 
Саме того року було прокладено колію 
Львів–Белзець–Томашів через Брюхо-
вичі. Це чудове місце навіть оспівува-
лося у таких нехитрих пісеньках:
 Наймиліша наша стація —
 Симпатична, люба, здрова,
 Безперечно, Брюховичі,
 Бо лежать під серцем Львова.
 У міжвоєнний період навіть газе-
та виходила спеціяльно для літни-
ків з адресами усіх вілл –Wiadomosci 
Brzuchowickie.
Такою ж привабливою була і виправа 
до Винників, спокій і безмір свободи 
можна було здобути в Зимній Воді, чу-
довий мед і каскад ставків — у Янові 
та Городку.

Галіційська Швайцарія
 Давній Львів мав 15 серпня, у день 
Матері Божої Зільної або Квітної, 
одну-єдину мету в програмі: мандрівка 
до Винників. Тут відбувався відпуст, 
пов’язаний з урочистим богослужін-
ням і прославленням чудотворної іко-
ни Пречистої Діви в старому костелі.
 Того дня гостинець, який єднав 
Львів з Винниками, раптово оживав. 
Панські карети, скромні брички, про-
сті вози з будами і без неперервним 
шнуром прямували до Винників. Стеж-
ками, полями, лісами йшли громади 
піших. Прибулих на відпуст нарахову-
вали до 20 тисяч. Окрім набожного, був 
очевидячки й інший стимул для ман-
дрівки — подихати свіжим повітрям, 
розвіятися, випити славного чорного 
пива у броварі пана Крупицького.
 Винники у першій половині ХІХ ст. 
були єдиним підльвівським літнись-
ком і, що більше, — «уздровиськом». 
Шукали там порятунку люди з леге-
невими хворобами. Цінності соснових 
борів Брюховичів, Голоска, Янова ще 
не було відкрито. Винниківські ліси 
приваблювали своїми пагорбами і ур-
вищами, які скидаються на справжні 

гірські краєвиди. Недарма Винники і 
не менш мальовничі Виннички прозва-
но галіційською Швайцарією.
 У Винниках була тютюнова фабри-
ка і свої винниці, де місцеві австрій-
ці виробляли дуже добре вино. Швей-
царська родина Роланд із кантону Ґра-
убюнден оселилася тут ще в 1790-х ро-
ках і зайнялася цукерництвом. І досі 
у Винниках живе чимало людей з ні-
мецькими прізвищами.
 Наскільки значення Винників під 
кліматичним і промисловим оглядом 
зросло, свідчить той факт, що 1835 
року між Львовом і Винниками став 
курсувати регулярний омнібус. Ясна 
річ, запряжений кіньми. Поміщалося 
там водночас 12 осіб, а відстань 8 км 
він відбував чотири рази на день туди 
й назад. Приваби винниківських око-
лиць було оспівані німецькими вірша-
ми у 1836 році черничкою Юзефою Кун 
із кляштору Бернардинок. Вона також 
збудувала альтанку на Чортовій горі 
і записала легенду про князя Ігоря, 
який тут жив.
 Фантазери-краєзнавці вигадали 
фейк, що насправді ці скелі не Чор-
тові, а Чатові, бо тут, мовляв, чатува-
ла варта. Але це з тієї ж опери, що наз-
ва Жденієва пішла від «Жди ня Єво», 
а Тустані — від «Ту стань!», завдяки 
чому з’явився фейк про митницю.

На Погулянці у тихім гаю
 На Погулянку йшли львів’яни, при-
ваблені не тільки лісом і галявинами, 
а й броварем Кляйна, чиє пиво протя-
гом ста літ вважалося за найкраще у 
Львові.
 У дорозі на Погулянку перехожі 
вступали до садка Макольондри на 
Рурах. Вважалося, що найдавніши-
ми шинками були саме заклади на По-
гулянці, славній своїми гайочками та 
зеленими луками і ставами, які ще 
пам’ятають часи австрійського парку 
Венґлінського. На початку ХІХ сторіч-
чя адвокат Францішек Венґлінський 
збудував тут віллу, де відбувалися 
бурхливі забави і гулянки, від яких і 
пішла назва околиці.
 Коли ресторатор Ян Дістль у 1821 р. 
викупив Погулянку від адвоката, то за-
ложив у палацику пиварню і публічний 
парк, пустив на став фльотилію човни-
ків, залишивши лісок для спацерови-

чів. Публіка, а то були переважно авс-
тріяки і чехи, залюбки каталася човна-
ми, попиваючи вино і пиво.
 З 1848 р. Погулянка стала влас-
ністю родини Кляйнів. Новий влас-
ник збурив давні будови на узгір’ї і в 
долині, на місці висушеного ставка 
по ставив будинок, а перед самим ліс-
ком — бровар. Завдяки цьому Погу-
лянка стала набагато привабливіша. 
З’явилася також розлога ресторація з 
просторою терасою, на якій збиралися 
щонеділі тлуми відпочивальників різ-
ного соціяльного походження. А після 
заходу сонця за столиками розсідалася 
галаслива братія.
 Тут було дешево і смачно. Спацеро-
вичі замовляли переважно сільський 
підвечірок — пироги зі сметаною, редь-
ку, курчат, а з 1853 р. вчащали на мо-
розиво в літній павільйон цукерні Май-
сона.
 Ресторація біля старого вже не дію-
чого бровару відкрита була ще й на по-
чатку ХХ сторіччя. Після Першої сві-
тової велика тераса цього закладу була 
заповнена лише по неділях. Сюди охо-
че вчащала молодь, студенти, гім-
назійні учні, зокрема старші учні ук-
раїнської Академічної гімназії, де на-
віть мали свій окремий покій. Як зга-
дує Степан Шах, приходили вони сюди 
не лише на пиво, бо «в часі таких схо-
дин обговорювались і рішались не раз 
важні організаційні справи з ділянки 
шкільної політики».
 Львівське акційне товариство бро-
варів викупило Кляйнів бровар, але 
тільки для того, аби замкнути його, за-
лишивши саму ресторацію.

З газетою на прохід
 Gazeta Lwowska ще у 1839 р. пропа-
гувала заміські проходи: «Літо було б 
набагато приємнішим, якби його тіль-
ки можна було у місті вільніше зажи-
вати. Вали обіч міста, де є генераль-
на команда, оточені туманом куряви. 
Планти, скарпами звані, рідко відвіду-
ють, хоча насправді дуже гарні й від-
кривають широкий краєвид. Поєзуїць-
кий сад (парк Франка) у неділю пред-
ставляє видовище, яке хіба тільки у 
віденському Пратері можна побачити. 
Але де вигода і приємність?
 Нічого там не відбувається для пуб-
ліки, окрім того, що сад має щороку 
листя, траву, а при цьому пиво, хліб з 
маслом і таку-сяку кухню.
 Голодні та розчаровані, рушаємо до 
костелу святої Марії-Магдалини, куди 
з Нового Світу музика долинає. Муси-
мо визнати, що на Новому Світі завше 
веселіше, аніж на старому. Помічаємо 
там в одному непоказному садку щось 
на зразок каруселі, п’ємо пиво, їмо сир 
і хліб з маслом, потім спускаємося біля 
Госинґовської парової купелі до брова-
ру Прохазки. Йдемо далі вздовж шко-
ли плавання попри став Панєнський і 
через стрийські рогатки до ліску свя-
тої Софії, який користується значною 
популярністю, оскільки природа там 
дуже привітна. А до того ж і люди там 
облаштували лави та столи, на яких мо-
локо, сметану, хліб з маслом, а навіть 
смачні м’ясні страви можна дістати.
 За лісом святої Софії бачимо чудову 
околицю, за якою маємо став Залізна 
Вода, що є однією з найпривабливіших 
околиць Львова. За нею можемо поми-
луватися кам’яними розвалами, де зус-
трічається великими куснями прозо-
рий бурштин. Минаємо Снопків і опи-
няємося у чудовому маєтку пана Лєва-
ковського. Йдемо через рівнину біля 
Сихівських рогаток до Венґлінського 
лісу. На увагу заслуговує розпочатий 
міською владою водотяг з литих заліз-
них рур. Закладають там також цимб-
рований водостік, з якого вода має йти 
до міста».
 На жаль, під час останньої війни 
львівські ліски сильно постраждали, 
бо люди немилосердно вирубували де-
рева для опалення. І так ото позника-
ли старі дерева з вирізаними серця-
ми й іменами закоханих. Сучасні гро-
шові мішки намагаються всіма правда-
ми і неправдами здобути собі ділянку 
на околиці парку чи лісу і всадити там 
бундючного палаца. Зелені у Львові 
стає невмолимо менше. ■

ЗВИЧАЇ

Забавмося в зелене
■

Одна з пам’яток Львова.❙

Як жили 
львів’яни 
в XIX cтолітті
Юрій ВИННИЧУК 
(сайт zbruc.eu)
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Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, 
учасник Другої світової війни, 
свідок голоду 1947 року

Моє рідне село Водяне розта-
шоване в Широківському районі 
Дніпропетровської області за 
20 км на схід від райцентру. 
Мені одинадцять минало, коли 
йшов страшний 47-й рік.

«Я їх подушкою придушу, 
щоб не мучились»
  Старші розповідали про 
трагедії 33-го, деякі з моїх 
родичів, щоб вижити, зумі-
ли «прошмигнуть» у Тульсь-
ку область і там врятуватися 
від голодної смерті. 
  Голод 33-го був створений 
штучно. Як говорив мені мій 
батько, урожай був хороший, 
але... своє слово сказали кола-
боранти — комуністи та комсо-
мольці. Дослідники історії на-
шого краю Володимир Ганенко 
та Любов Бай у книзі «Широків-
щина» пишуть: «По дворах ста-
ли ходити активісти зі щупами, 
обшукували садиби, горища, 
погреби, клуні, навіть сундуки 
та скрині. Не залишали ні ква-
солини, ні горошини».
 І далі: «Село вимирало. 
Давно вже в селі поїли со-
бак, котів, пацюків. У деяких 
сім’ях різали своїх дітей, ва-
рили в казанках і їли, бо все 
одно сьогодні чи завтра пом-
руть. 1932 рік був урожай-
ним. Але держава (Росія, яка 
окупувала Україну у 1918—
1920 рр. і встановила тут свій 
режим. — Авт.) заграбастала 
все, що вродило... Членам по-
хоронної команди давали на-
ряд збирати по дворах помер-
лих за ніч і відвозити їх до ями 
на цвинтарі. Під’їхала коман-
да до хати Павла Ромашки. 
Жінка вказала на чоловіка. А 
по трьох дітей попросила при-
їхати завтра. «Я їх подушкою 
придушу, щоб не мучились».
  Не минула лиха окупацій-
на година і сім’ю мого діда по 
матері Потапа Скиби. Ще десь 
на початку ХІХ ст. Скиби про-
дали свій родовий хутір на 
Київщині (нині хутір Скибин 
на трасі Київ—Чернігів) і пе-
реїхали на херсонські степи. 
Батько Потапа Максим Івано-
вич (1820—1926) у містечку 
Широкому (згодом райцентр) 
спочатку обіймав посаду писа-
ря, а згодом — голови.
 Одного разу, вже в 33-му, 
70-річний Потап поїхав на 
своє поле, назбирав там колос-
ків й отримав з них мішечок 
зерна. Приїхав додому, по-
обідав, ліг відпочивать, а мі-
шечок із зерном сховав у при-
пічок. Але набігли активіс-
ти з матюками (набрались, як 
собака бліх, матюків у мос-
калів-окупантів, бо раніше 
в Україні, як говорив Олесь 
Гончар, «навіть чортнутися 
вважалося гріхом». Мій дід, 
коли хотів вилаятися, гово-
рив: «Бий тебе сила божа!») і 
знайшли отой мішечок. 
 А далі був показовий суд. 
Мій батько і мій старший три-
річний брат Коля були при-
сутні на тому суді. І коли 
Коля побачив свого дідуся на 
лаві підсудних, зрадів і підбіг 
до рідної людини. «Чей ребе-
нок? Уберите его или я выве-
ду всех из зала суда!» — заве-
рещав па-русскі суддя.
  Потапа судили показово 
(щоб інші боялися свій хліб 
ховать!), а недовзі він помер 
у дніпропетровській тюрмі. 
Батько говорив, що не від го-
лоду помер, а від журби, бо 
в його рукавиці знайшли ще 
вузлик цукерок, які йому пе-
редавали рідні.

Сто грамів зерна за день 
тяжкої праці
  Про 33-й рік за моєї пам’яті 
згадували часто. Боялись його 
повторення. І ось прийшов 
1946 рік. Селяни-колгоспни-
ки мусили працювати у кол-
госпі, як тоді говорилось, «на 
бугая», виробляти «мінімум» 
трудоднів, а того, хто не ви-
робляв «мінімуму», кидали 
до в’язниці, нерідко з конфіс-
кацією майна.
  Поганий був урожай того 
року, але достатній, щоб не 
допустити голоду. Та знову 
окупаційне гасло — «Хлєб 
государству!». А решту — на 
трудодні. 100 грамів зерна за 
день тяжкої праці. І то тільки 
за результатами роботи в пер-
шому півріччі. За друге уже 
нічого не давали, не було з 
чого. Запам’ятався такий епі-
зод. Десь у липні 47-го в на-
шому колгоспі «3-й вирішаль-
ний» (було таке гасло в роки 
першої п’ятирічки) оголоси-
ли, що будуть видавать зерно 
на зароблені трудодні. Одно-
го разу бачу, як повз наш двір 
проходить вдова Малофєєва, 
жінка років 50, вона тягне за 
собою возик, а на возику — мі-
шечок, у якому десь 30-40 кг 
пшениці. Це за пів року нелег-
кої праці! Іде бідна жінка і го-
лосить на всю вулицю.

За 6 кг зерна Ганні дали 
шість років
  А що то була за жіноча 
праця в колгоспі, про те роз-
повідала згодом мені моя ма-
чуха Марія Лазарівна (рідна 
мати померла у квітні 1946-
го): «Полеш буряки, гони до 
одного кілометра, сонце пече 
нещадно. Ледве дополюєш 
до посадки, де стоїть бочка 
з водою, і падаєш коло неї, і 
п’єш до втрати свідомості, а 

потім знову на поле, виробля-
ти «мінімум». Майже як у Та-
раса Шевченка: «Вже копу до-
жинать пішла».
  І що було в тих умовах ро-
бити селянам? Або помира-
ти з голоду... І я такі випадки 
знаю. Недалеко від нас навес-
ні 47-го помер з голоду Масля-
ний Орест. Мій дід Мирон Гри-
горович Васильченко (1860—
1961) улітку того року, бу-
вало, сидів на лавочці проти 
сонця і грів свої пухлі ноги, 
білі, прозорі від водянистої 
маси, що утворилася від не-
доїдання та голоду.
  ...Або вижити у будь-який 
спосіб. Тобто відібрать свій 
хліб, який в українців украло 
«государство». І селяни відби-
рали.
  Мені тоді одинадцять ми-
нало. З восьмирічного віку, 
як і інші мої ровесники, я під 
час літніх канікул працював 
у колгоспі (збирали колоски, 
виливали ховрахів, водили 
коней, запряжених у «поліл-
ки» (пристрої для прополю-

вання кукурудзи) тощо. А 
того літа я возив кіньми, за-
пряженими у бричку, зерно 
від комбайна. Проїжджаючи 
повз свій двір, зупинявся, щоб 
«попить» води, піджачок на-
кидав на плечі, а в карманах 
штанів і піджачка — пшени-
ця. Щось і батько приніс (на 
той момент матері вже не було 
в живих і ми жили з батьком 
удвох). Назбиралося 10 кг. І 
раптом — «комісія», яка при-
йшла «трусить», щоб знай-
ти украдене зерно. І, звісно, 
«витрусили». Батька викли-
кали до колгоспної контори, 
там дільничний міліціонер 
склав акт, і далі...
  А що мало бути далі? Того 
літа раніше від подій із «тру-
сом» одного разу я підійшов 
до подвір’я колгоспної конто-

ри, де на облаштованому току 
провіювали зерно перед тим, 
як відправити його «государс-
тву». Перед моїми очима роз-
крилась така картина...
  На бідарці, в яку запряже-
ний був гарний кінь Воронько 
(на такій бідарці їздила голо-
вна героїня фільму «Кубансь-
кі козаки» і співала «Каким 
ты был»), спиною до мене си-
дить наш голова колгоспу. 
Синій, майже фіолетовий 
мундир, стоячий комірець, з 
якого вилазить червона, жир-
на, як у бика, шия, а далі го-
лова голови колгоспу.
  А перед ним... Щось подіб-
не я бачив на картині «Мати 
партизана». Перед головою 
стоїть боса, худа, виснаже-
на вдова Ганна Іщенко, її тіло 
прикрите одежиною кольо-
ру сухої землі, а перед нею 
на землі — купка зерна. Ви-
являється, на обідню перерву 
Ганна набрала зерна і хотіла 
побігти додому погодувати го-
лодних дітей. І тут, на її біду, 
назустріч їй на бідарці заїж-

джає Кузьма. Червона жирна 
пика, щоки розпирає від скла-
док жиру, «прокляте похміл-
ля його мучило», а посоловілі 
очі, як у бика, раптом налили-
ся кров’ю. Крук відчув кров 
жертви.
  «Ганно, що то в тебе? Ану 
підніми подол!» — гримнув, 
не злазячи з бідарки, на свою 
жертву Кузьма. Ганна підня-
ла, і зерно висипалося на зем-
лю. Потім зерно зібрали, зва-
жили, склали акта, і за 6 кг 
зерна Ганні дали шість років. 
А діти «розлізлися межи 
людьми, мов мишенята».
  А поки що Ганна плаче: 
«Простіть, Кузьма Микито-
вич, простіть, у мене ж діти!» 
(у неї було четверо дітей, а од-
ного перед тим, семирічно-
го хлопчика, розірвало гра-

натою). «Я тє прощу! Я тє па-
кажу! Вот, пасажу, разганю, 
к бєлим мєдвєдям атправлю!» 
— верещав свої любимі висло-
ви малоосвічений наш «пар-
тєйний» голова. І треба відда-
ти йому належне. І не прощав. 
І саджав, і заганяв туди, звід-
ки уже ніхто ніколи до своїх 
сімей не повертався.

Її Величність Доля
  І ось у такій обстановці че-
рез невеликий проміжок часу 
в нас «витрусили» не шість, а 
десять кілограмів свіжої пше-
ниці. А мій батько терпіть не 
міг хамства дикуна-Кузьми і 
нерідко дратував його своєю 
незалежною поведінкою, не 
зважав на його мстивий ха-
рактер. Тепер Кузьма мав на-
году звести рахунки. Отже, 
все, як із Ганною Іщенко? 
Батько — до в’язниці, а я — в 
дитячий будинок?
  І тут, на моє глибоке пере-
конання, в справу втрутилася 
Її Величність Доля. Та Доля, 
яка написана для нас десь на 

небесних скрижалях, та Доля, 
яка і сильніша, і мудріша за 
нас. Очевидно, ще у часи Бог-
дана Хмельницького зародив-
ся код нації, який я почув від 
свого батька, а він — від сво-
го: «Бог не без милості, козак 
не без Долі!»
  Як тільки батька відпусти-
ли з контори колгоспу, де мо-
лоденький лейтенант міліції 
склав акта «О хищении...», 
він прийшов додому, ліг на 
ліжко і думає:
 «Ні. Мене не посадять. Ко-
лись, у дитинстві, ворожбит 
наворожив мені, що в своєму 
житті я буду сидіти лише один 
раз. А я вже раз сидів. У 1916 
році (йому тоді ще не виповни-
лося шістнадцять) мене взяли 
копать окопи на Буковині, де 
йшли бої Росії з Австрією, і 
я звідти втік. Мене піймали і 
кинули в херсонську тюрму, а 
за місяць відбулася Лютнева 
революція, і мене випустили. 
Отже, все обійдеться!» — ду-
мав батько.
  А тим часом молоденький 
лейтенант міліції в районно-
му центрі Широкому зустрі-
чається зі своєю дівчиною і 
розповідає їй: 
  — Оце у мене появилася 
не зовсім приємна справа. На 
моїй дільниці, на Водяному, я 
повинен кинути за грати сим-
патичного чоловіка. Жінка в 
нього недавно померла, хло-
пець закінчив третій клас, 
відмінник. Голова хоче «за-
гнать» того чоловіка, а мені 
вкрай цього не хочеться.
  — А як прізвище того чо-
ловіка? — запитала дівчина.
  — Васильченко!
  — Єфрем Миронович!? — 
зойкнула дівчина.
  — Так!
  — Та то ж рідний брат мого 
тата, а його син Борька — мій 
брат!
  — Ах так! — промовив 
хлопчина і, приїхавши знову 
в колгосп, увійшов до кабіне-
ту до голови.
  Почалася «чоловіча» роз-
мова. 
  — Кузьмо Микитовичу, в 
нас у виробництві справа Ва-

ПЕРЕЖИТЕ

Моє село, рік 1947-й 
До 75-ї річниці голоду, штучно створеного окупаційною владою псів-москалів та місцевих 
колаборантів

■

Жіноча праця в колгоспі була особливо важкою. Квітень 1946 року, колгосп ім. М. М. Коцюбинського 
на Миколаївщині. 
Фото з сайту holodomorinstitute.org.ua.
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 У колгоспі селяни працювали не три дні на тиждень, як у пана, а сім днів, і всі 
— од зорі до зорі! Це був режим роботи в будь-якому колгоспі в Україні в 30-40-х 
роках.
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сильченка.
  — Да! Нада пасадіть! Партія, таваріщ Сталін 
говорят, что весь хлєб — государству, а он — рас-
хітітєль соціалістіческой собствєнности! — завче-
ними фразами відповів Кузьма.
  — А де він у вас працює?
  — Скидає з косарки (фізично найважча на ті 
часи робота при збиранні врожаю).
  — А ви не подумали, може, він голодний, може, 
йому треба допомогти, наприклад «виписати» хлі-
ба, бо як же голодний мужик буде виконувать таку 
важку роботу?
  — Да, це я якось не подумав.
  — А скільки в колгоспі таких чоловіків, як Ва-
сильченко?
  — Три!
  — Скільки? Три на весь колгосп?
  — Так, три. (То була правда, мій батько був од-
ним з небагатьох, хто повернувся живим з вій-
ни).
  — І ви його хочете посадить? І цим послабити 
колгосп? А хто ж буде з косарки скидать, може, 
ви? Я зараз їду в райком партії і доповідаю, що го-
лова колгоспу прибирає мужиків, які виконують 
основні роботи в колгоспі, підриває господарство 
і, по суті, займається «врєдітєльством!»
  — Да, я про це не подумав, — пополотнівши на 
обличчі, промямлив Кузьма. — Давайте закриємо 
це «дєло»! Хай працює!
  Лейтенант погодився з такою «розумною» про-
позицією голови. А далі викликав мого батька до 
контори і запевнив, що йому нічого не загрожує, 
справу закрито. А та дівчина, з якою зустрічався 
лейтенант, моя сестричка Ніла, пізніше розповіла 
нам, яким чином та історія, хвалити Господа, за-
кінчилась для нас благополучно, в якій вона відіг-
рала таку шляхетну роль.

Колгосп мій дід порівнював з панщиною 
  Згадуючи ті часи, пам’ятаю, як старші говори-
ли: «Вчись (ті, хто закінчували середню школу, 
мали всі шанси не потрапити в колгосп), а не бу-
деш учитись — будеш у колгоспі волам хвости кру-
тить!»
  Ситуацію в колгоспі з панщиною порівню-
вав мій дід Мирон. Він народився у 1860-му, за 
рік до відміни кріпосного права, але спілкував-
ся з людьми, які про той вид рабства знали не з 
чуток. Дід говорив: «Розумієш, пан дивився на 
своїх селян, звісно, як на свою власність. Він був 
зацікавлений, щоб селянин був здоровий, працез-
датний, забезпечений, мав свою сім’ю і був люди-
ною моральною. Тому три дні кріпак працював на 
пана, три дні — на себе, а один день віддавав Гос-
поду-богу, тобто відвідував церкву. Словом, пан 
беріг свою власність — селян, як твій батько бе-
реже свою худобу». Принагідно, коли у 1945 році 
в нас здохла корова — яка то була біда для нашої 
сім’ї!
  «А сучасний поміщик, — продовжував дід, — 
«партєйний» Кузьма, здається, тільки тим і ма-
рить, щоб когось «загнать», «пасадіть», «к бєлим 
мєдвєдям атправіть». Люди для нього — ніщо, вла-
да — все! При Кузьмі селяни у нас, як і по всій за-
мордованій Україні, працювали в колгоспі не три 
дні на тиждень, як у пана, а сім днів, і всі — од зорі 
до зорі!» Це був режим роботи в будь-якому колго-
спі в Україні в 30-40-х роках.  

Досі пам’ятаю отой противнючий смак 
моторженика
  Мої особисті враження від пережитого. Хліба, 
звісно, не було. Варили якусь баланду та... мотор-
женики. О, це «винахід» селян наших країв! Його 
робили з макухи (якщо вона була, але не з кар-
топлі — вона «вигоріла» дощенту). У нашій сім’ї 
це був буряк. Його перемелювали на м’ясорубку, 
а щоб виріб якось тримався купи, додавали капе-
лину борошна. Ліпили щось подібне до котлети ви-
довженої форми. Далі виріб підсмажували з усіх 
боків і вживали замість хліба.
  Я й досі пам’ятаю отой противнючий запах та 
смак виробу — моторженика, а через багато років 
мені нагадали, що говорив я, сідаючи за стіл: «Оце 
як їм моторженики, так аж серце болить!» 
  А одного разу в грудні 47-го знайома тітонька 
пригостила мене скибкою звичайного чорного хлі-
ба, якого я не бачив пів року. Яка то була смако-
та! Нічого смачнішого, здавалось мені, я ніколи не 
пробував. З тих пір я сам для себе засвоїв: немає 
нічого смачнішого за звичайний хліб, жодні ла-
сощі не можуть зрівнятися зі смаком хліба, коли 
його немає»...
  P. S. Колись українські журналісти спитали 
російського посла в Україні Черномирдіна, чи 
збирається «русскій народ» вибачатися перед ук-
раїнським за Голодомор 1932—1933 років? «Ви 
што, чаво?! В России тоже был голодомор!» — па-
рирував посол. Але дещо злукавив.
  Звісно, був Голодомор і в Росії, але тільки там, 
де компактно проживали українці: на Кубані, на 
Дону, на Ставропіллі, на Волзі та в Зеленому Кли-
ну на Далекому Сході. ■

Ярослава РІЗНИКОВА

 «Фашисти намагалися знищи-
ти мене як єврея. Сьогодні росія-
ни намагаються мене вбити як ук-
раїнця», — сказав голова Одеської 
регіональної асоціації євреїв-ко-
лишніх в’язнів гетто і нацистсь-
ких конц таборів Роман Шварцман, 
який на запрошення віцепрезиден-
тки Бундестагу Катрін Ґьорінґ-
Екардт став гостем німецького 
парламенту 20 жовтня. Колиш-
нього в’язня Бершадського гетто, 
людину, яка пережила Голокост, 
а нині змушена переживати новий 
путінський геноцид українського 
народу, депутати німецького Бун-
дестагу зустріли оваціями стоячи, 
а президентка законодавчого орга-
ну ФРН Бербель Бас звернулась до 
нього з окремою промовою.
 Виступаючи перед присутніми, 
Роман Шварцман сказав, що він ні-
коли не думав, що звірства, які тво-
рили фашисти 80 років тому, пов-
торяться на землі багатостраждаль-
ної України, що знову будуть конц-
табори, сплюндровані мирні міста і 
села, що гинутимуть тисячі мирних 
жителів. «Вам важко повірити, але 
злочинні дії російської окупацій-
ної армії не тільки повторюють, а й 
перевершують за своїм цинізмом, 
жорстокістю й безглуздістю дії ні-
мецьких фашистів. Це підтверджу-
ють знайдені на звільнених нами те-
риторіях України ящики зі знаряд-
дями тортур, викраденими речами; 
а численні зґвалтування дітей і жі-
нок, розграбовані будинки, викра-
дення особистих речей, побутової 
техніки й навіть предметів особис-
тої гігієни формують образ російсь-
кої армії як армії терористів, гра-
біжників, насильників та вбивць», 
— сказав він.
 Роман Шварцман також під-
креслив, що «росія методично і 
цілеспрямовано проводить гено-
цид українського народу, подібно 
до сталінського Голодомору та гіт-
лерівського Голокосту. Саме цей ге-
ноцид російські окупанти прикри-
вають брехливими лозунгами про 
«демілітаризацію і денацифікацію» 
українців. Не Гітлер хотів убити 
мене своїми руками у бершадсько-
му гетто 81 рік тому. І сьогодні не 
сам Путін запускає ракети по моїй 
Одесі... Ракетні удари, завдані по 
мирному населенню та критичній 
інфраструктурі України, в черго-
вий раз довели, що Росія є держа-
вою-терористом».
 Колишній в’язень Бершадсь-
кого гетто звернувся до керівниц-
тва Німеччини з проханням надан-
ня зброї Україні та створення спе-
ціального міжнародного трибуналу 
для покарання злочину російської 
агресії проти України, адже це єди-
ний спосіб притягнення винних до 
відповідальності. «Росіяни як нація 
повинні нести відповідальність за 
свої злочини в Україні — так само, 
як це досі роблять німці... Мета має 
бути ясною і недвозначною — безу-
мовна поразка рф. Вашого занепо-
коєння недостатньо», — сказав Ро-
ман Шварцман, який був нагород-
жений кілька років тому німець-
ким Хрестом, котрий отримав із 
рук президента ФРН Франка-Валь-
тера Штайнмаєра.
 Уже наступного дня його виступ 

про варварські злодіяннями росіян 
і грубе порушення ними основопо-
ложних принципів Міжнародного 
гуманітарного права прозвучав під 
час відкриття конференції «Між-
народне право проти геноциду. 
Міжнародна конференція про вій-
ну Росії проти України», що була 
ініційована організацією Zentrum 
Liberale Moderne у співпраці з 
Центром прав людини імені Рау-
ля Валленберга, Atlantic Council, 
Ukrainian Jewish Encounter за спів-
фінансування німецького МЗС.
 У конференції взяв участь 
міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба, який підкреслив, 
що злочини росіян у ході повно-
масштабної агресії підпадають під 
статті Конвенції про геноцид 1948 
року. «Злочини росіян в Україні 
— це геноцид за всіма ознаками. 
Вбивство українців лише за те, що 
вони є українцями, інтенсивне під-
бурювання до геноциду російськи-
ми державними медіа, російськими 
чиновниками та особисто Путіним. 
Страхітливі факти примусового ви-
везення українських дітей з окупо-
ваних територій у Росію, де їх пе-
редають російським сім’ям та сило-
міць виховують як росіян, знищую-
чи їхню українську ідентичність», 
— заявив міністр.
 Український високопосадовець 
нагадав про минулорічну статтю 
Путіна «Про історичну єдність ук-
раїнців і росіян», яка заперечує 
право України на існування та за-
кладає ідеологічне підґрунтя для 
геноциду. За словами міністра, ге-
ноцидна риторика лише посили-
лася в російських державних ЗМІ 
та висловах російських чиновни-

ків після початку повномасштаб-
ного вторгнення. Одне російське 
державне видання дійшло до того, 
що написало про «остаточне вирі-
шення українського питання».
 Дмитро Кулеба закликав ні-
мецький Бундестаг визнати Голо-
домор геноцидом українського на-
роду. «Голодомор досі не визнаний 
німецьким Бундестагом як геноцид 
українського народу. Я перекона-
ний, що перепони завжди були полі-
тичними. Попередній склад Бун-
дестагу не мав політичної волі для 
цього кроку. На заваді була і ста-
ра-добра політика «не провокувати 
Росію». На щастя, політика «не про-
вокувати Росію» вже також у мину-
лому. Тож нині слушна мить, щоб 
зробити цей крок», — вказав він.
 Завершуючи потужний та ін-
тенсивний конференційний день, 
віцепрезидентка Бундестагу Кат-
рін Ґьорінґ-Екардт сформулювала 
в трьох фразах завдання для демок-
ратичних країн у допомозі Україні: 
поставки зброї без «якщо» і «але», 
допомога на реконструкцію вже за-
раз та захист української ідентич-
ності та культури.
 Дуже символічно, що в ці дні в 
Одесі відзначили 81-шу річницю 
трагедії «Одеського Бабиного яру», 
коли на порохових складах фашис-
ти у 1941 році живцем спалили 
майже 25 тисяч одеситів, переваж-
но єврейської національності. На 
цьому пам’ятному місці цьогоріч 
за сприяння німецької сторони мав 
відкритись сквер-меморіал «Проти 
забуття». Однак повномасштабна 
російсько-українська війна змуси-
ла відтермінувати реалізацію цьо-
го проєкту. ■

Одесит Роман Шварцман: «Фашисти намагалися знищити мене як єврея. 
Сьогодні росіяни намагаються мене вбити як українця».

❙
❙

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Чи визнає Бундестаг 
Голодомор геноцидом
Як Німеччина може вплинути на припинення звірств, які чинить російська 
армія в Україні

■

Дмитро Кулеба підкреслив, що злочини росіян у ході повномасштабної агресії 
підпадають під статті Конвенції про геноцид 1948 року.
Фото надані авторкою.

❙
❙
❙
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Доленосна поїздка в зону АТО
 Проте тоді, у 2015-му, ще ніхто з нас 
не знав, що в історії кохання хлопця й дів-
чини, неначе створених одне для одного, 
настане ось такий сумний кінець. Молоді 
люди побралися через чотири місяці піс-
ля знайомства — одразу, як тільки Олек-
сандр демобілізувався. «Усі вчинки пот-
рібно робити з легкістю, — розмірковував 
уголос хлопець. — Якщо відчуваєш, що це 
твоя друга половинка, то нащо зволікати? 
Можна одружитися й наступного дня піс-
ля знайомства: довгі букетно-цукеркові 
періоди нічого не дають — тільки час мар-
нуєш». Наталя ж зізналася, що ці глибокі 
почуття були для неї вкрай несподівани-
ми: «Коли ми зустрілися, я в Саші одра-
зу поцікавилася: «Ти зі мною надовго чи 
ні?». А він відповів дуже серйозно: «Надо-
вше, ніж ти собі думаєш».
 Свого часу Наталія Мехедова, викла-
дач музики за освітою, раптом вирішила 
спробувати себе в кіномистецтві. Маючи 
диплом магістра, вступила одразу на дру-
гий курс Інституту телебачення, кіно і те-
атру Київського міжнародного універси-
тету. Однак сталося так, що, провчившись 
майже пів року, поїхала в зону АТО, де зус-
тріла Олександра. І той день різко змінив її 
життя: дівчина покинула виш, бо важливі-
шою для неї виявилася сім’я. «Коли ми із 
Сашею почали спілкуватися, у мене було 
таке відчуття, ніби знаємо одне одного ба-
гато років», — поділилася під час тодіш-
ньої нашої зустрічі дівчина. «Іноді думаю: 
можливо, потрапив у зону АТО саме зара-
ди того, щоб зустрітися з Наталею», — до-
дав Олександр Назарко. 
 Оскільки Наталя гарно співає, то, при-
єднавшись до пирятинських волонтерів, 
вона разом із матір’ю — Людмилою Мехе-
довою — вирушила в зону Антитерорис-
тичної операції, аби порадувати наших 
бійців концертною програмою. «Дорогою 
ми з волонтеркою Світланою Німець ще 
жартували: їдемо, мовляв, Наталі нарече-
ного шукати, — пригадала пані Людми-
ла. — Однак жарти жартами, а та поїздка 
і справді стала для доньки доленосною».
 Олександр зізнався, що під час тієї 
концертної програми для вояків його 
дуже вразив голос дівчини — ніжний і 
водночас сильний. Після того він своє-
му другу з Пирятина Дмитру Буровцеву 
тільки про Наталю й розповідав. Потім 
сталося так, що приїхав додому у 20-ден-
ну відпустку — і саме в цей час отримав 
від неї есемеску. Першого ж дня, коли 
вони з Наталею зустрілися, сказав дів-
чині, що вона «влипла» — доведеться їй 
виходити за нього заміж. 
 Тоді, сім років тому, Олександр пояс-
нив, чому після служби в зоні АТО так 
поспішає жити: «Там швидше дорослі-
шаєш, починаєш більше цінувати жит-
тя, задумуєшся над тим, що хорошого в 
ньому зробив: кому допоміг, кого зігрів. 
Коли почалися перші обстріли, я став ду-
мати, що, може, потрібно було одружи-
тися ще до служби в армії — у такому 
разі зараз мав би сина чи доньку. І якщо 
зі мною щось трапилося б, по землі ходи-
ло б моє продовження. Останнім часом я 
тільки й говорив про те, що от повернуся 
додому й одразу ж одружуся. Ота думка 
гріла мені душу, допомогла не впасти в 
розпач і дочекатися цього дня».

Щастя було таке коротке, але незабутнє
 Наталя Мехедова, коли цитую їй слова 
Олександра, не може стримати сліз. Гово-
рить, що сім років їхнього спільного жит-
тя пролетіли, як одна мить. «Щастя було 
таке коротке, але незабутнє, — зітхає мо-
лода вдова. — Якщо охарактеризувати од-
ним словом, як ми жили, то я б сказала так: 
весело. А ще — душа в душу. Із Сашею було 
легко і просто. Він був мудрий не по роках, 
дуже добрий і безвідмовний. Безмежно лю-
бив наших донечок. Говорив друзям: на 
двох дітях ми з дружиною не зупинимося. 
Коли чоловік перебував на передових по-
зиціях нашої оборони, ми щодня виходи-
ли на телефонний зв’язок. Я його проси-
ла, аби, якщо є можливість, хоча б «смай-
лик» у вайбері мені надсилав, щоб знала, 
що з ним усе гаразд. Він же переживав, 
щоб до нас російська ракета не прилеті-
ла — від цього ж нині ніхто не застрахова-
ний. Зателефонувавши зранку 6 травня, 
Саша висловив бажання поговорити з на-
шою старшою донькою Танею. І в розмові 
з нею разів три повторив одне й те ж: «Слу-
хайся маму». Можливо, відчував неладне. 
А вже в обід нам повідомили, що він заги-
нув. До вечора ми ще чекали підтверджен-
ня цієї інформації — до останнього споді-
валися, що сталася помилка...»
 Старший сержант Олександр Назарко 
був командиром відділення ПЗРК. Віктор 
Кирічевський — пирятинський волонтер, 
який був близьким другом полеглого бій-
ця, — востаннє бачився з ним за три дні 
до його загибелі. «Саня разом зі своїми 
побратимами з 30-ї окремої механізова-
ної бригади ЗСУ весь час перебував на пе-
редовій. Коли їхні бойові позиції були не-
подалік міста Рубіжне Луганської облас-
ті — у селі Воєводівка, добратися до ньо-
го я не міг. А коли їх перекинули до іншої, 
не менш гарячої, точки — міста Сіверськ, 
що на півночі Донецької області, мав уже 
більше шансів. Тож 3 травня, окрім «гу-
манітарки» для бійців, доправив для Са-
шиного відділення ще й легковий авто-
мобіль, на який скинулися грішми його 
друзі. Саня з побратимами стояв у якійсь 
закинутій промисловій зоні, через постій-
ні обстріли мінометами калібру 120 мм, 
«Градами» (зокрема й касетними засоба-
ми ураження) там усе було розбите. Коли 
ми з товаришем розшукали його, якраз 
був мінометний обстріл, поряд загорівся 
очерет. Та ми примудрилися посидіти ра-
зом, перекусити, поспілкуватися. Хлопці 
показали, як стріляти з ПЗРК «Ігла», що 

були в них на озброєнні. Того дня ми мали 
ще в деякі точки навідатися, але, знаєте, 
спіймав себе на тому, що звідти не хотіло-
ся їхати. Ми випили чаю, а тоді вирішили 
ще й кави — усе відтягували від’їзд».
 Віктор — теж учасник бойових дій у 
2015-2016 роках. Після поранення в ньо-
го погано працює рука. Тому він знайшов 
себе у волонтерській діяльності. 
 «Від початку повномасштабної вій-
ни вже побував у багатьох точках побли-
зу лінії фронту, але, мушу зізнатися, та-
кої тривожної атмосфери, як на бойових 
позиціях, де дислокувалося Сашине відді-
лення, ніде не спостерігав, — порівнює чо-
ловік. — Ота тривога, неспокій чи перед-
чуття чогось неприємного там просто висі-
ли в повітрі... Це відчуття важко передати 
словами, але я звернув на це увагу. А ще 
вразив погляд Саші, що дуже змінився. 
Хоч він і намагався усміхатися, проте не 
міг приховати гнітючої тяжкості на душі. 
Пригнавши автомобіль, я забув узяти до-
кументи на нього (хоч там, на передовій, 
вони й не потрібні), тож на прощання ска-
зав другу, що привезу їх буквально через 
тиждень. 4 травня він повідомив телефо-
ном, що інтенсивність обстрілів ще дужче 
зросла. 5 травня ворог знову накрив їхні 
позиції прицільним вогнем — Саню тоді 
геть засипало землею, але він врятувався. 
А 6 травня мені зателефонували з Гребін-
ки й попросили перевірити інформацію 
про його загибель. Я зв’язався з команди-
ром Сашиної батареї, і той її підтвердив. 
При зустрічі він розповів мені, що того 
дня удар снаряда, який прилетів зі ста-
ну ворога, прийшовся саме на те місце, де 
стояв Саша з побратимом. Останній був 
поранений, але вижив. А Саня, на жаль, 
загинув на місці. Що й казати, нам його 
дуже бракує».

Сад пам’яті про світлий образ 
Олександра
 Людмила Мехедова весь час назива-
ла зятя навіть не сином, а «синонятком» 
— ось таке зменшувально-пестливе слово 
придумала. «Саня був частиною нашої ро-
дини, усіх нас, — говорить жінка. — Тіль-
ки-но він уперше переступив поріг нашої 
оселі, було таке відчуття, що це рідна лю-
дина. Іноді здавалося, ніби він увесь час із 
нами жив». 
 За словами пані Людмили, попри те, 
що молоде подружжя мешкало в їхньому 
з чоловіком будинку (Наталя з Олексан-
дром та дітьми займали другий поверх), 
ніхто не відчував якогось дискомфорту. 
Жили дружно, вечорами збиралися всією 
родиною за столом і підбивали підсумки 
дня, що минув. Олександр мріяв звести і 
свій будинок — поряд якраз продавали са-
дибу, тож він уже й завдаток залишив. Та, 
на жаль, не судилося... 

 «Коли народилася старша онучка 
Таня, ми з ним на дачі посадили сад із 60 
дерев — з тим прицілом, щоб він лишив-
ся й дітям. Тепер ті дерева несуть енер-
гію Сані, пам’ять про його світлий образ, 
— Людмила Миколаївна теж ледве стри-
мує сльози. —Після того, як розпочав-
ся повномасштабний напад московитів, 
вони з Наталею проговорили всю ніч. А 
вранці зять разом з моїм чоловіком Сер-
гієм пішли до військкомату, щоб записа-
тися до лав ЗСУ. Тільки Сергія потім так 
і не викликали, а Саню забрали до війсь-
ка вже наступного дня — усе відбулося на-
стільки швидко, що ми навіть не встигли 
опам’ятатися. На прощання він заявив 
Наталі: якщо, мовляв, не піду на фронт, 
коли країна в такій небезпеці, то як потім 
своїм дітям у вічі дивитимуся? Але як нам 
тепер дивитися у вічі дівчаткам, які рос-
тимуть без батька? 10 травня в мене був 
ювілей, а незадовго до цього зять поділив-
ся зі своїм викладачем із Березоворудсь-
кого технікуму (нині — фаховий коледж) 
Степаном Бобирем, з яким вони завжди 
були близькі, що хотів би приїхати і вла-
штувати таке свято, яке я запам’ятала б на 
все життя. На жаль, сталося так, що якраз 
у день мого ювілею ми його ховали».
 Своє останнє пристановище воїн і пат-
ріот знайшов на цвинтарі у Гребінці. Коли 
ті, хто знав і любив Олександра Назарка, 
прощалися з ним, то були просто вражені 
тим, що над похоронною процесією у ви-
сочіні кружляв лелека. 
 Пані Людмила говорить, що Олександ-
ра дуже любили друзі, він був душею ком-
панії. «Усі чекали Саню з війни, — запев-
няє вона. — Польова кухня завжди була 
на ньому. Краще за нього, було, ніхто й 
кулешу на вогні не зварить, і м’яса не 
посмажить. Усе, за що б тільки він узяв-
ся, горіло в його руках. Він був як лю-
дина-оркестр. Якось зять заявив: кар-
топлі, мовляв, цьогоріч не садитиму, на 
мене не розраховуйте. Не знаю, можли-
во, щось відчував... А коли Сані не ста-
ло, його друзі зголосилися допомогти з 
посадкою. І в цей час знову прилетів ле-
лека, ходив по сусідньому двору й усе за-
глядав у шпарини, ніби спостерігаючи за 
нами. То хлопці зазначили: це, мабуть, 
Саня контролює, чи так усе робимо». 
 Від шестирічної Тетянки спершу при-
ховували інформацію про загибель бать-
ка. Коли ховали Олександра, її відпра-
вили до друзів у село. Ті теж мали при-
бути на похорон, і коли їхній автомобіль 
рушив із місця, дівчинка довго бігла слі-
дом за ним... 
 «Увечері того ж дня онучку привезли 
додому, і вона все допитувалася: «Чому 
я до татка ніяк не можу додзвонитися?». 
Наступного ранку я все ж розповіла їй, 
що її батько загинув як герой. А коли при-

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Колискова для тата
Коли маленьку донечку загиблого на війні бійця вперше привезли на його могилу, 
дитина почала плакати й співати

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Історія сім’ї Наталії Мехедової й Олек-
сандра Назарка почалася із зустрічі в 
зоні АТО. Хлопець і дівчина жили не так 
далеко одне від одного: вона — у місті 
Гребінка, а він — у селі Велика Круча 
на Полтавщині, поблизу Пирятина, поз-
найомилися ж за сотні кілометрів, на 
Луганщині. Мене звели з цією парою 
журналістські стежки-дороги — 2015 
року писала про їхній воєнно-польовий 
роман(«Україна молода» друкувала цей 
матеріал. — Авт.). Пригадую, моло-
де подружжя одразу ж погодилося на 
зустріч. «Це ж історія нашої сім’ї, — з 
посмішкою зауважив тоді Олександр. 
— Колись буде що дітям розказати й по-
казати». Побачивши серед фотознімків 
загиблих у травні нинішнього року вій-
ськових із Полтавщини портрет Олек-
сандра Назарка, одразу його впізнала, 
адже добре пам’ятаю всіх героїв своїх 
публікацій.

Командир відділення ПЗРК — старший 
сержант Олександр Назарко — увесь 
час перебував на передовій.

❙
❙
❙

Так влився в родину, наче весь час із нею жив. Олександр Назарко зі старшою донькою Танею, 
дружиною Наталією, а також тещею й тестем — Людмилою та Сергієм Мехедовими.

❙
❙
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їхали до свіжої могили, Таня весь час плакала 
і співала. Я пригорнула її до себе, і вона пояс-
нила: «Татко мене попросив, щоб я йому заспі-
вала». Тож я собі й думаю: чи й справді в дити-
ни такий міцний зв’язок із батьком? А менша 
онучка Аня, якій іще немає й двох років, часто 
підходить до портрета Сані і, вказуючи паль-
чиком, промовляє: «Тато».

Усе, за що б тільки взявся, йому вдавалося
 Закінчивши Березоворудський технікум, 
а потім Полтавську аграрну академію, Олек-
сандр Назарко знайшов себе в аграрній галузі. 
За словами Наталії Мехедової, то справді була 
його стихія: «У ТОВ «Агротехніка» він був ме-
неджером із продажу сільгоспмашин, їздив на 
роботу з Гребінки до Пирятина, мав часті від-
рядження до інших областей. Через два роки 
перейшов працювати до компанії «ГрейсАг-
ро» з головним офісом у місті Кропивницький. 
Спочатку був менеджером із продажу насіння 
та добрив, а згодом створив полтавське пред-
ставництво цієї фірми і став його директором, 
уже мав двох підлеглих. Як кажуть, живи 
й радій життю. Усе, за що б чоловік узявся, 
йому вдавалося. На похороні Сані було й ба-
гато фермерів, які стверджували, що їм його 
бракує як професіонала своєї справи: багато 
хто звертався до нього по консультацію й от-
римував вичерпну інформацію. Бувало, вран-
ці телефоную йому, а він хвалиться, що вже 
три райони об’їздив. 25 квітня виповнилося 
сім років нашого подружнього життя. Тієї 
днини якраз був і Міжнародний день доньки, 
тож ми із Сашею привітали одне одного теле-
фоном. 1 вересня наша старша донечка пішла 
до 1-го класу. А 2 вересня Сані мало б випов-
нитися 30 років — він планував відсвяткува-
ти ювілей у колі родини, друзів. На жаль, до 
свого 30-річчя він так і не дожив, назавжди 
лишився 29-річним».
 Разом із доньками Наталя час від часу 
переглядає відеозапис, де її чоловік живий. 
Торік він дуже хотів повезти дружину з дів-
чатками на море, де вони провели б незабутні 
дні. «Можливо, відчував, що з ним щось тра-
питься, — знову припускає Наталія. — Хоч 
він узагалі щосили поспішав жити, хотів усе 
встигнути».
 Родина полеглого бійця знаходить у собі 
сили за найменшої можливості допомагати 
нашим захисникам, які дають відсіч російсь-
ким загарбникам. «Учора пізно ввечері до на-
шого волонтерського центру завітали дружи-
на, дві донечки й теща загиблого воїна Олек-
сандра Назарка, — повідомляє на своїй сторін-
ці у фейсбуці волонтерка з Пирятина Світлана 
Німець. — Передали гостинці для наших во-
яків —багато коробок печива, а також 10 ти-
сяч гривень на закупівлю всього необхідного 
для фронту. Ми всі разом зі сльозами на очах 
згадували Сашу. Я дивилася на діток, і серце 
стискав невимовний біль. Батько волів зупи-
нити ворога, щоб його донечки мали щасли-
ве дитинство у своїй вільній країні. Але як їм 
тепер рости без батьківської підтримки та опі-
ки?»
 «Світлана Німець часто їздить на передо-
ву, тож ми стараємося щось передавати на-
шим хлопцям. Останнього разу з 10 кілогра-
мів м’яса приготувала понад 300 котлет. Сма-
жила їх до другої години ночі. А оскільки 
Світлана виїжджала о четвертій годині ран-
ку, ми до того часу спакували їх і вивезли з чо-
ловіком на трасу, щоб наші вояки мали щось 
смачне та поживне на сніданок», — констатує 
Людмила Мехедова. ■

Олесь ВАХНІЙ

Бойові дії на східних теренах України нині 
є головним центром оприлюднення і ви-
світлення інформації. Тож значний відсо-
ток подій, котрі відбуваються в тиловій 
частині, залишаються поза увагою або 
швидко забуваються. 
Утім варто пам’ятати, що вміння само-
організуватися є чи не найголовнішою 
справою в часи викликів. Головним ге-
роєм цієї публікації буде Олег Граченко — 
один з тих, хто в скрутний час без жодної 
допомоги владних чинників спромігся 
зібрати загін небайдужих та налагодити 
захист рухомого і нерухомого майна гро-
мадян столичного мікрорайону Микіль-
ська Борщагівка від притаманних часам 
безвладдя й дезорганізації грабункам, 
актам насилля, руйнації інфраструктури, 
унеможливлення постання конфліктних 
ситуацій між різними групами грома-
дян та проявів емоційних спалахів, котрі 
спричинять паніку.
Про Київ від дати повномасштабного 
вторгнення росії в Україну розповідають 
очевидці.

У шкільному бомбосховищі першого 
дня нарахували близько 700 осіб
Цимбал Людмила Яківна, директор 
київської школи №281:
  — 24 лютого, як і мільйони співгро-
мадян, прокинулась від вибухів. Ані я, 
ані викладацький склад не були готови-
ми до такого розвитку подій. Ми вірили 
в наші збройні сили, психологічно усві-
домлювали ситуацію. Планували про-
довжувати учбовий процес в рамках дис-
танційного навчання. 
 Того ж дня до школи почали прибува-
ти всі, хто потребував захисту, й цікави-
тись отриманням прихистку в підваль-
ному приміщенні, яке внесено на карту 
для довколишніх мешканців як бомбос-
ховище. Благоустроєм (себто чистотою 
та водопостачанням і відведенням про-
дуктів життєдіяльності) ми опікувались 
самостійно і власним коштом. Я покла-
далась на викладацький склад.
 Увечері почали сходитись ті, хто 
прагнув перебувати в укритті в нічний 
час. Різні люди з різним складом харак-
теру. Ми пускали всих, не лише роди-
ни учнів. Першого дня ми нарахували 
близько 700 осіб. 
 Що робити, як їх утримувати від не-
контрольованих спалахів емоцій — ми 
дійсно не знали й не були готовими до ба-
гатьох ситуацій. Приходили незнайомці 
з документами, котрі свідчили про їхню 
наркозалежність, і вимагали для себе 
особливого статусу. 
 Одразу з’явились особи, котрі прого-
лошували себе моїми помічниками. Їх 
цікавило все. Де розташовані вентиля-
ційні шахти, як функціонує водопоста-
чання, де виходи на дах… Нині розумію, 
що їхня мета була далекою від декларо-
ваної. Прибились «нечуючі», але їхня гі-
перактивість викликала підозру. 
 Старшокласники повідомляють, що 
серед осіб котрі перебувають у схови-
щі, є чоловік із краматорською реєстра-
цією, який називає себе поліцейським, 
пред’являє жетон. Підозру викликав той 
факт, що жетон пластмасовий. Хто цей 
чоловік?
 Інший прийшов, озброєним авто-
матом, і повідомив, що його прислали з 
Київського політехнічного інституту нас 
охороняти. Хто прислав, чому його са-
мого — він пояснити не зміг. Інший ви-
магав ключі від даху школи, пояснюю-
чи необхідністю з’ясувати наявність чи 
відсутність «міток». 
 Усі ці дії насправді були елементом 
створення паніки. Спочатку — серед 
тих, хто переховується в школі, згодом 
— серед мешканців мікрорайону, а зре-
штою і міста. Були досить дивні особи з 
дітьми і дитячими візочками. 
 Жінки звернули увагу, що одна з 
прибулих геть неправильно сповиває 
дитину. Так ніколи не зробить любляча 
мати. Хто ці люди? Вони немісцеві, від-
повідали, що втікачі. Складалось вра-
ження, що це цілий загін акторів, котрі 
мали показово «радісно зустрічати» оку-
пантів. До речі, після того, як ворог за-
знав поразки, вони немов по команді за-
лишили наше сховище.
 Що я повинна чинити в цій ситуа-

ції? Зверталась телефоном до правоохо-
ронців, але у відповідь чула, що всі на за-
хисті Києва, телефонувала в районний 
відділ освіти, і звідти також жодних по-
рад і роз’яснень. 
 Я зрозуміла, що потребую спромож-
них утримувати лад. Тішуся, що серед 
тих, хто отримав у нас прихисток, біль-
шість були адекватними, і саме вони по-
радили звернутись до нещодавно створе-
ної районної самооборони. Я реалізувала 
пораду і не шкодую донині. 
 Воїни ніде ще не оформленого загону 
добровольців досить швидко з’явились 
на наше запрошення, і завдяки їм ситу-
ація повернулась під контроль виклада-
цького складу. Прибулих очолював Олег 
Граченко. Вольова людина. З’ясовуючи 
особи «глухонімих», в одного з них ви-
явили саморобний вибуховий пристрій. 
Знаючи про неспроможність органів пра-
вопорядку належно відреагувати, Олег 
(та й то не одразу) домігся прибуття пра-
цівників Служби безпеки, котрим його й 
передали. Вже після очищення Київщи-
ни від окупантів я довідалась, що затри-
маний виявився ворогом. 
 Зі з’явою тероборонівців значна час-
тина проблем лягла на їхні плечі. Завдя-
ки їм ми налагодили контакти з волонте-
рами, котрі допомагали харчами, білиз-
ною, теплими речами.

Блокпости виставляли зі сміттєвих баків 
Ольга (прізвище просила не вказувати, 
але контакти особи наявні):
 — Я мати вісьмох дітей. 24 люто-
го, після оголошення владою страшної 
правди, зібрала дітей і відвела до підва-
лу нашої дев’ятиповерхівки. Там зібра-
лось чимало сусідів. Прислухались до 
вибухів. В очікуванні невідомо чого ми-
нуло два дні. 
 Нас знайшли чоловіки й парубки, 
котрі здійснювали огляд нежитлових 
приміщень. Виявилося, що це теробо-
ронівці. Їхній керівник Олег Граченко 
відразу наказав доправити мене й дітей 
до укриття в школі. Там для найменших 
знайшли чисту білизну, решту нагодува-
ли гарячими борщами. На жаль, до цьо-
го про сховище в школі я не знала. Хочу 
засвідчити, що всі тероборонівці були міс-
цевими, моїми сусідами. Для мене вони 
нині — найкращі і найнадійніші.
Олександр Приходько (член ТРО):
 — Нас ніхто не збирав і не скликав. 
Ми не мали зброї. Гуртувались за місцем 
проживання і знайомством. Хтось при-
ходив з мисливською рушницею, хтось 
— із лопатою або сокирою. Спочатку зі 
сміттєвих баків виставляли блокпости, 
оскільки надійшла звістка про з’яву во-
рожої техніки на околицях Києва. 
 Майже одразу серед нас знайшлись 
наділені вмінням керувати й зоргані-
зовувати. Певно, природна харизма й 
життєвий досвід давали їм право брати 
на себе керівництво ситуацією. Але ми 
бачили результат, розуміли, що крім 
нас ніхто не утримуватиме лад довкола 
будинків. Це давало сил, мотивувало й 
сприяло самодисципліні та послуху тих, 
хто взяв на себе відповідальність керів-
ництвом ситуативно посталого загону те-
роборони. 
 Керував нами Олег Граченко. На пер-
ших порах жодної підтримки з боку пра-
воохоронців ми не мали. Де вони в той 
час були — я не знаю. А укласти конт-
ракт мені запропонували лише напри-
кінці березня. 

Не було жодного грабунку, жодного 
ушкодження майна підприємців
Кирилова Вікторія (приватний підпри-
ємець):
 — Хлопців з нашої тероборони я ба-
чила з перших же днів. Олег наказав узя-
ти під захист будівлі (малі архітектурні 

форми), аби ніхто не знищив і не при-
власнив майно. Я почала готувати харч і 
роздавати його всім, хто потребував. Те-
роборонівці допомагали доправляти його 
людям з інвалідністю, пенсіонерам, охо-
ронцям блокпостів. 
 Потім, коли в мене вже закінчува-
лись кошти для придбання харчів, звели 
з волонтерами, котрі забезпечували най-
необхіднішим. То був час, коли всі муси-
ли єднатись перед небезпечною навалою. 
Але я не забуду ті часи. 
 У нас на районі у ті дні не було жод-
ного грабунку, жодної гучної крадіжки, 
жодного ушкодження майна підприєм-
ців. І уявіть собі, що все це без участі пра-
воохоронців. Де вони в ті дні були — не 
знаю.
Катерина (бариста кав’ярні Ket.One):
 — Мешкаю в іншому районі, тут моє 
місце праці. Зв’язок із друзями й коле-
гами підтримувала в телефонному ре-
жимі. Знаю, що в моїй кав’ярні відпочи-
вали тероборонівці, її відчинили для них 
з мого дозволу. Зможете повірити? Нічо-
го не зникло. Ані горнятко для кави, ані 
пляшка з алкоголем. 
 Знала ще до того, як змогла прибути 
до місця роботи, що Олег очолював тих, 
хто добровільно взявся захищати поря-
док. Йому найбільша, але й іншим також 
— велика подяка за врятоване від грабун-
ків або погромів майно. Та зрештою й усім, 
хто в ті дні та ночі не спав також.
Оксана (приватний підприємець ринку 
«Дніпро»):
 — Першого ж дня не всі підприємці 
вийшли на роботу. Їх можна зрозуміти: 
хтось евакуйовував родину, інші прос-
то не мали змоги дістатись до місця пра-
ці. Що робити? Охоронців залишилось 
близько половини, всі неозброєні. Див-
ним чином зникли правоохоронці, й ми 
усвідомлювали загрозу майну і краму. 
 Дякую керівництву місцевої самообо-
рони. Олег не лише забезпечив охорону 
майна, а й продаж продукції тими, хто, 
живучи поруч, мали змогу з’являтись 
на своє робоче місце. Нехай їх було мен-
ше половини, але для мешканців мікро-
району це було свідченням того, що жит-
тя не спинилось і є підстави очікувати на 
кращі часи. Так і сталось. Ми нічого не 
відбудовували і не відновлювали. 
 Я пишаюсь тим, що маю серед сусідів 
таких харизматичних людей. Вони за-
хистили не лише нашу власність. Прикро 
інше: покликані нас захищати (поліція) в 
тяжкі хвилини зникли. Нині вони героя-
ми себе проголошують, а ті, хто не злякав-
ся в тяжку годину, чомусь опинились ос-
торонь визнання й вшанування. 
 P. S. Прикро, але серед вшанованих 
київською міською владою в дні святку-
вання Дня Незалежності (24 серпня) та 
Дня територіальної оборони (перша неді-
ля жовтня) імені Олега Граченка (а хіба 
лише одного його?) годі відшукати. ■

СТОЛИЦЯ

Самоорганізація на районі
Як керовані Олегом Граченком кияни на Микільській 
Борщагівці зуміли протистояти загрозам 
повномасштабного наступу

■

6-річна донька Олександра Назарка та Наталії 
Мехедової Таня допомагає пакувати котлети 
для наших захисників.
Фото з родинного архіву.

❙
❙
❙
❙
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Ірина КИРИЧЕНКО

Війна триває, і суспільство все 
більше схиляється до відмо-
ви від усього російського. Про 
ставлення українців до культури 
країни-нападника ми говоримо 
з доктором психологічних наук, 
професором, головним науковим 
співробітником Інституту соціаль-
ної і політичної психології НАПН 
України Вадимом Васютинським.

Література — це продукт 
суспільства, а не навпаки
 ■ Вадиме Олександровичу, 
зараз навіть без зайвих дискусій 
суспільство налаштоване на від-
мову від російської культури. Чи 
всім це дається легко?
 — Переважає наполяган-
ня на тому, що ми повинні від-
кинути російську культуру, як 
і взагалі все російське — мову, 
зв’язки з росією, — так, ніби їх 
ніколи й не було. А тим, хто з 
цим не згоден, сьогодні важко, 
вони принишкли, але це не озна-
чає, що погодилися. Є окремі го-
лоси, які намагаються пропону-
вати компроміс. Проте ситуація 
майже однозначно розв’язується 
на користь заперечення російсь-
кої культури як такої. І в цьому 
питанні нам треба якось визна-
чатися. Російська-бо культу-
ра пронизує все наше суспільс-
тво, ми всі — її продукти також, 
а багато хто з нас навіть більше 
російської, ніж української, на-
віть ті, хто вболіває за Україну і 
ненавидить росію. 
 Особливо проблемною зда-
ється позиція російськомовної 
частини суспільства, де відносно 
сильнішими є проросійські на-
строї. Такі настрої є й серед ук-
раїномовних, але їх менше. Піс-
ля 24 лютого прихильність до 
росії дуже ослабла, але не щезла 
зовсім. А коли ми повернемо рані-
ше окуповані території Криму та 
Донбасу, то там таких людей буде 
чимало і стоятиме питання, як їх 
навернути на наш бік. Ці питання 
розв’язуватимуться протягом по-
колінь, а не років.
 ■ Для багатьох поколінь ук-
раїнців було створено ілюзію 
великої й найвеличнішої росій-
ської літератури. Як позбутися 
її зараз? 
 — Коли я навчався в ра-
дянській школі з україно-
мовним викладанням, у нас 
була однакова кількість годин 
на українську мову та літера-
туру і на російську мову та лі-
тературу. І було стале відчуття, 
що українська література якась 
простіша, нудніша, а російська 
— глибша, веселіша, динаміч-
ніша. Це відчуття почасти ві-
дображало об’єктивний стан ре-
чей: російська література була 
літературою імперії, а українсь-
ка — колонії. Тому українська 
й не могла бути надто веселою. 
 Але коли я виріс і почав біль-
ше читати української літерату-
ри, то зрозумів, що з неї для шко-
ли вибирали «правильні» теми — 
про нужденне життя трудового 
люду, про боротьбу проти визис-
кувачів, про споконвічну мрію 
об’єднатися з великим російсь-
ким народом. Де-не-де проска-
кувало щось про кохання (чим, 
звісно, цікавиться молодь), дуже 
злегка — про Україну (в Тараса 
Шевченка наприклад) та й усе. 
З-поміж десятків чудових вір-
шів Павла Тичини нам вибрали 
«найкращий» — «Партія веде». 
Ознайомлення з українською лі-
тературою, навіть дозволеною, 
а ще більше — недозволеною  за 
радянських часів дало зрозумі-
ти, що в ній набагато більше різ-
номаніття жанрів та психологіч-
ної глибини. 
 Водночас не варто запере-
чувати, що російська літерату-

ра належить до так званих ве-
ликих світових літератур, яких 
можна налічити з десяток: фран-
цузька, британська, німець-
ка, північноамериканська, ла-
тиноамериканська, китайська 
тощо. Проте якби ми мали спра-
ву з об’єктивним вивченням лі-
тературного надбання людства, 
то мали б нарівні з російською лі-
тературою так само добре знати 
французьку, американську, ки-
тайську. Але нас навчали літера-
тури російської, а решту звели до 
невеликого формального курсу 
зарубіжної літератури в старших 
класах. Нав’язували ілюзію най-
більш досконалої російської літе-
ратури, на яку повинні культур-
но орієнтуватися українці.
 Велика література — поняття 
відносне. Великою вона має бути 
насамперед за змістом. А з іншо-
го боку, велика кількість пород-
жує і якість. Росіяни мали незрів-
нянно сприятливіші умови для 
розвитку своєї літератури, нато-
мість українці творили свою всу-
переч обставинам. Відтак слід по-
годитися, що російська література 
об’єктивно посідає більш помітне 
місце на світі, ніж українська. 
 Проте кожне суспільство, 
кожна спільнота повинні мати 
власні пріоритети. Таким пріо-
ритетом для нас має бути все ук-
раїнське — мова, література, 
культура. А нас постійно втягу-
вали в російський культурний 
контекст на шкоду творенню ук-
раїнського. За цим стоїть росій-
ський шовінізм, російська ім-
перська ідентичність, ненасит-
не прагнення російської величі. 
Переважна маса росіян віддавна 
була залучена в цей контекст, по-
тужно з ним ідентифікувалася. 
Вони цим жили і живуть, тішать 
своє его. Сповнені імперської 
ідентичності, вони не мають пот-
реби в інших цінностях, на них 
їм бракує місця в просторі й часі 
життя, у думках і почуттях.
 ■ Чи привласнив «русскій 
мір» російських письменників-
класиків?
 — Я б сказав, що не просто 
привласнив, а від самого початку 
робив їх частиною себе. Тому сьо-
годні я радив би згорнути амбіції 
всім тим, хто потерпає за Толсто-
го, Пушкіна, Достоєвського. На-
справді винні не ці письменни-
ки, а безпосередньо сам «русскій 
мір», до якого вони, безумовно, 
належали. Цей «мір» викорис-
товує все, чим володіє, у своїх ім-
перських інтересах. Для нього лі-
тература — це знаряддя понево-
лення й експансії, так само, як і 
бізнес — знаряддя поневолення й 
експансії, як і наука — знаряддя 
поневолення й експансії. 
 Часом запитують: велика 
російська література, яка пропа-
гувала співчуття до бідних і зне-
долених, боротьбу за справед-
ливість і народне щастя, — чому 
ж вона виплекала суспільство, 
яке всіх ненавидить, яке прагне 
лише своєї зверхності, прагне 
крові? Усе-таки література — це 
продукт суспільства, а не навпа-
ки. Перш ніж проклинати росій-
ську літературу, згадаймо ні-

мецьку. Велика німецька літе-
ратура — вона що, була людино-
ненависницькою? Ні, загалом 
вона була гуманістичною, але ні-
мецьке суспільство докотилося до 
жахів Другої світової війни. Бо не 
література винна, а люди: або ок-
ремі особи, або ціла спільнота з її 
колективною відповідальністю. 
 ■ Як надовго має бути пауза 
для російської культури в Ук-
раїні? 
 — Німецька література зали-
шилася у світовому обігу, її вив-
чають і читають. Мабуть, те саме 
буде з російською літературою в 
Україні, хоча нескоро, десь через 
два-три покоління. Було б доб-
ре, якби це сталося після масово-
го каяття росіян, у яке я не дуже 
вірю. Саме по собі воно не відбу-
деться, а якщо станеться, то тіль-
ки в результаті краху росії як дер-
жави. Як Німеччина, зазнавши 
краху, була змушена до каяття, і 
цей процес тривав кілька десятків 
років, аж поки німці усвідомили 
мерзенність своєї тодіш ньої ко-
лективної поведінки. Якщо таке 
відбудеться з росіянами, тоді 
можна буде інакше ставитися до 
російської культури й літерату-
ри — коли вони будуть від нас на 
значній психологічній відстані, 
коли наступні покоління україн-
ців не сприйматимуть російської 
культури як своєї.
 Є ще одна велика проблема в 
цьому питанні — щодо письмен-
ників, які перебувають в українсь-
ко-російському просторі. Той са-
мий Гоголь: відмовимося від ньо-
го, забудемо про «Мертвые души» 
та «Ревизор»? А «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки», «Тарас Буль-
ба» — що з ними робити? Тарас 
Шевченко — український поет, 
але його проза російськомовна. 
Що робити з цими творами? За-
бути про них чи просто читати ук-
раїнський переклад і думати, що 
так і було? Або ось Максим Риль-
ський шикарно переклав «Євгенія 
Онєгіна» Пушкіна та його казки. 
Ми відкидаємо Пушкіна, забуває-
мо його — а що робити з перекла-
дами Рильського, які стали яви-
щем української літератури? Не-
вже вдаватимемо, що це Рильсь-
кий написав ці твори?

Нам треба максимально 
відмовитися від російської 
культури
 ■ Коли російська мова та 
культура будуть виведені з на-
шого вжитку?
 — Наше психологічне і полі-
тичне завдання — вивести росій-
ську культуру за межі нашої сві-
домості, відсторонитися від неї, 

зробити її чужою. Коли я буваю 
в Грузії чи Литві, мені дуже по-
добається, що багато хто з мо-
лоді там уже не розуміє російсь-
кої мови, зате добре знає англій-
ську. Таким шляхом маємо йти 
й ми. Треба будувати майбутнє, 
виховуючи дітей і молодь. Нині 
російське є і повинно бути во-
рожим. Це нормально в умовах 
війни. Коли війна закінчиться, 
ставлення поступово ставатиме 
м’якшим, але, сподіваюся, не на-
стільки, щоб чекати, коли до нас 
приїде з концертами якась нова 
російська «звєзда». Усе російсь-
ке повинно бути не нашим, на-
скільки це можливо. 
 Утім питання дуже неод-
нозначне. (Кажу так попри весь 
негатив щодо вислову «нє всьо так 
однозначно»). Хочеться розруба-
ти: раз — і все стає чорно-білим. 
Як психолог я розумію і виправ-
довую таке бажання в нинішніх 
умовах. У стані надзвичайного 
стресу, збудження, переживань, 
страждань неможливо вимагати 
від людей відчування нюансів, об-
говорення напівтонів. Масова сві-
домість потребує чітких рішень: 
«так — ні», «ми — вони», «наші 
— чужі». 
 ■ Ви зазначаєте, що ми має-
мо витіснити з нашого жит-
тя все російське на два-три по-
коління. А що буде далі?
 — Поки ми будемо звільня-
тися від впливів російської куль-
тури, люди, які особисто хотіли б 
читати Гоголя й Толстого, повин-
ні мати таку змогу. Це приблиз-
но як вегетаріанство: хочеш їсти 
вегетаріанську їжу — будь лас-
ка, май таку можливість, але не 
нав’язуй своїх смаків усім. За-
лучення до російської культу-
ри не повинно бути частиною 
дер жавної політики. Через два-
три покоління, напевно, можна 
буде ставити питання про повер-
нення в наш культурний простір 
найвидатніших, найгуманніших 
творів російської культури, але 
тільки нарівні з іншими культу-
рами. Найкраще в україномов-
ному варіанті, щоб учні вивчали 
російську літературу серед інших 
літератур — польської, французь-
кої, грецької, китайської. Щоб не 
було відновлення ілюзії особливої 
величі всього російського. 
 ■ Чи може російська літерату-
ра зараз завдавати прямої шко-
ди українському суспільству?
 — Ті, хто обстоює російську 
літературу, виправдовують її тим, 
що вона пропагувала співчуття до 
маленької людини, виступала за 
справедливість. Це справді є в 

російській літературі, але не тре-
ба думати, що це є тільки в ній чи 
що в ній цього особливо багато, а в 
інших літературах такого немає. 
Це абсурд. Але росіянам важливо 
вважати, що російська література 
якась особлива, особливо гуманна 
й велична. 
 Адепти «русского міра» за-
бруднили гуманістичні аспек-
ти російської літератури ім-
перською ідентичністю: вони ні-
бито й співчувають бідним і зне-
доленим, але ці співчуття доволі 
нещирі. По-перше, оEбрази бідних 
і знедолених для них цікаві тим, 
що увиразнюють виняткову «ду-
ховність» росіян, на яку нібито 
не здатні інші народи. По-друге, 
бідними й знедоленими є ті, хто 
перебуває поза «русскім міром»: 
вони тому і є бідними й знедоле-
ними, що перебувають поза ним. 
Тому завдання «русского міра», 
росіян, росії — «освободіть» їх, 
переконати у величі всього росій-
ського. 
 Співчуття росіян до бідних 
і знедолених у культурно-ідео-
логічних інтерпретаціях стало 
фальшивим, його підпорядкува-
ли потребі почуватися найкра-
щими на світі. Надважливою ри-
сою росіян є їхнє прагнення ви-
нятковості. І вони, ідучи вбивати 
українців, грузинів, молдован, 
упевнені, що йдуть їх «спасать» і 
«помогать». Оця жахлива ілюзія 
є частиною їхнього світогляду, 
так само, як і російська літерату-
ра, про яку ми говоримо. 
 Українці, які читають росій-
ську літературу і не читають ук-
раїнської, мимоволі тяжіють до 
цінностей «русского міра». Вони 
цього не помічають, вони з цим не 
погоджуються, але мають у собі ці 
тенденції. Вони можуть їм опи-
ратися, але все одно це їхня сві-
домість, вони неминуче сприй-
мають світ крізь відповідну при-
зму. Ні, не можна стверджувати, 
що коли ти читаєш Толстого і До-
стоєвського, то ти — російський 
агент. Проте ті, хто віддає перева-
гу російській літературі перед ук-
раїнською, з більшою ймовірніс-
тю піддаються принадам російсь-
кого світу. 
 Якби російська література іс-
нувала в нас у якомусь сепарова-
ному вигляді, відокремленою від 
російського імперського світогля-
ду, з нею можна було б мирити-
ся. Але вона такою не є і ще довго 
не буде в нашій свідомості. Бо це 
речі, які не закладені в саму літе-
ратуру, це речі, які проявляють-
ся в тому, як їх сприймають і як 
до них ставляться. ■

ГАРЯЧА ТЕМА

Соціальний психолог Вадим Васютинський: 
Нині російське є і повинно бути ворожим
Як нас увесь час втягували в культурний 
контекст країни-колонізатора і нападника 
на шкоду творенню 
українського

■

В Україні, де рф дев’ятий рік веде війну, російська культура має 
завмерти на період кількох поколінь.
Зображення з фейсбуку.

❙
❙
❙

Вадим Васютинський.
Фото з Вікіпедії. 

❙
❙
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Костянтин РОДИК

Здавалося б, потенційний бестселер 
— спогади прессекретарки глави дер-
жави: Юлія Мендель «Кожен із нас 
президент» (Х.: Клуб сімейного доз-
вілля, 2021). Та авторка сама швид-
ко обламує читача: «На жаль, мені не 
можна говорити про подробиці». Не 
певен, що її посада має допуск до де-
ржавних таємниць, тож говорити чи ні 
про кулуарні справи — вибір власного 
сумління мемуариста. Ви бір між кон-
формізмом і — «не можу мовчати». 
Авторка обирає мовчанку. Про що ж 
тоді книжка на майже триста сторі-
нок?

 А от про що: «Подавати правду, 
яка витвережує». Коротко, сильно і 
страшно. Страшно, бо все це написа-
ла хоч і колишня речниця, але нині 
приватна особа, вільна від посадових 
обов’язків, — написала точнісінько 
так, ніби досі перебуває на піар-по-
саді, функціоналом якої є окозами-
лювання. Тобто Юлія Мендель щира: 
вона й по досі — прессекретарка ватя-
ної коаліції «какаяразніца».
 Початок книжки вибудувано 
мало не на регістрі «Слова про Ігорів 
похід»: новорічне привітання Зе-
ленського під новий 2019 рік, коли 
він озвучив свій намір балотувати-
ся у президенти, Мендель означує як 
екзистенційне: «Після цієї заяви за-
хотілося жити… Зеленський сам со-
бою давав більше надії, ніж будь-яка 
революція до цього». Круто. Для ко-
гось, крім неї, це також було так. І 
тут ми вкотре знову впираємося в ін-
терпретацію відсотків голосування 
за Зе. Не секрет, що під час останніх 
президентських виборів використа-
но ті самі інтернет-технології, що і в 
проєкті «Брекзіт» та в обранні Трам-
па — активація ресентименту, обра-
жених на всіх, крім себе. Це викли-
кало до виборчих скриньок тих, хто 
ніколи раніше не голосував, і вод-
ночас відтрутило тих, хто не схотів 
обирати між поганим і ще гіршим. 
Нещодавно наштовхнувся на цікаву 
ремарку колишнього головного війсь-
кового прокурора Анатолія Матіоса: 
«12 мільйонів українців заради сен-
су і смислу власного життя взагалі 
два роки тому нікого собі не обира-
ли» (Бумеранги долі. — К.: Наш фор-
мат, 2022). Дванадцять мільйонів — 
це понад третина тодішніх виборців; 
вони теж відповідальні за те, що ста-
лося нині з Україною.
 Штучно інспіровані виборці про-
голосували за телевізійний серіал. 
Мендель описує входження Зеленсь-
кого в політику так: «Довіряючи на-
товпам виборців… він завжди слу-
хав усіх, ніколи не слухався поради 
лише однієї людини і дозволяв лю-
дям приймати рішення» — це чи не 
класичне означення популізму. Але 
наша авторка не користується кла-
сикою. Точніше, не знає її. А відтак 
виникають подиву гідні конструк-
ти, мовляв, Зеленський «прийшов з 
новою ідеологією — об’єднання… Він 
репрезентував українську ідентич-
ність такою, якою вона була». Тоб-
то хронічно хворою на шизофренію: 
об’єднати совєтськість та українсь-
кість — неможливо. Це не мій хва-
цький висновок — це історія: УПА, 
Майдан, сьогодення. 
 Мендель не занурюється у політо-
логію, якої не знає, а нагромаджує 
дивовижні, а проте показові «тео-
рії»: «Зеленський прагнув розбудува-
ти державу за моделлю бізнесу». Але 
ж держава — противага бізнесу, це 
політологічна й навіть філософсь-
ка аксіома. Реакція американсько-
го уряду на сумнівні твіти Ілона Мас-
ка є тому підтвердженням. У цьому ж 
ряді — безглузде президентське «ба-
жання закінчити війну… Без діалогу 
закінчення війни не буде» (до 24 лю-
того, звісно). «Закінчити війну» має 

тільки дві форми: перемога чи капі-
туляція. Чи, як написав уже згаду-
ваний А. Матіос, «Мир — то або пе-
ремога, або «руки догори». Але наша 
авторка вперто просувається неісну-
ючими теренами: «Повернути людей, 
території і мир на нашу землю». Що 
неможливо і в онтологічному сенсі: і 
люди, і території — вже інші. То що 
ж саме «повертати»?
 Апологія невігластва держслужбо-
виці: «Глава держави обирає прем’єра, 
а вже той — міністрів. Президент 
же складає і списки своєї партії, до-
мовляється з депутатами від інших 
сил». Ясно, що пані Мендель не з тих, 
хто читає зайве, — але мала би по-
читати бодай Конституцію: прем’єра 
обирає Верховна Рада, а президент є 
департизованою особою. Далі — біль-
ше: «Саме Президент повинен дбати 
про підвищення добробуту громадян, 
поліпшення освіти й медицини, по-
рятунок бідних, зниження тарифів, 
будівництво доріг, забезпечення во-
дою, світлом і газом у містах, бути 
відповідальним за безпеку, посадити 
всіх злодіїв, зупинити корупцію і ще 
багато іншого». Жодної з цих «пре-
зидентських» функцій не прописано 
в Конституції. За Основним законом, 
другою посадовою особою в державі 
є голова ВР, далі — прем’єр-міністр. 
Але президентська речниця — нічто-
же сумняшеся — проголошує, що Єр-
мак є «друга особа держави». Звісно, 
про неконституційний розпуск пар-
ламенту по інавгурації Зе чи про усі 
подальші позаконституційні рішення 
РНБО — нічого.
 Але ось що цікаво: стаючи усім 
своїм ефектним декольте на захист 
патрона, пані Мендель раптом пише: 
«Я вважаю, що навіть якщо 10% з 
тих нових людей, які прийшли в полі-
тику завдяки Володимиру Зеленсько-
му, виявляться чесними, непідкуп-
ними і присвятять себе служінню 
державі» — тобто йдеться про отой, 
як вона раніше значила, «натовп». А 
він, за її кулуарними спостереження-
ми, такий: «Хтось не дістав можли-
вости взяти участь у розподілі посад 
і не поставив свою людину на пото-
ки». Ну, звісно, «служать країні 
так, як уміють». Саме оце і є «прав-
дою, яка витвережує».
 Проте корупція у новій владі не 
бентежить нашу авторку, а надихає: 
«Можливо, аморальність влади ста-
новить саму її суть. Але кожен, кому 
випало бути наділеним владою, му-
сив би навіть цю аморальність по-
вернути на захист і користь для 
своєї нації й держави». Залишимо 
знущатися з цього «відкриття» про-
фесійним політологам та філософам. 
Або гумористам на кшталт відомого 
соціолога Євгена Головахи: «Над-
то широкі погляди не уміщаються у 
рамках істини» (Гноми та велетні. 
— К.: Факт, 2007).
 А от на мовному питанні a la Мен-
дель варто зупинитися. Вона розпові-
дає зворушливу мелодраматичну іс-
торію боротьби херсонської дівчинки 
проти власного суржику за допомо-
ги рідної тітки, вчительки українсь-
кої мови, та про численні перемо-
ги на шкільних олімпіадах. Проте у 
дванадцятирічному віці «я розумію, 
що завести друзів зможу, тільки ви-
вчивши російську». Так, пубертатні 
комунікації — це важливо. Але вод-
ночас це точка зламу і подальшої ко-
лаборації. Усвідомлення себе меншо-
вартісною частиною соціуму. Мова 

та ідентифікація стали розмінною 
монетою. 
 Відтоді — суто політкон’юнктурна 
думка про те, що ми нібито досі 
з’ясовуємо, «яка мова в нашій бага-
томовній країні є «правильною». По-
перше, Україна не більш «багатомов-
на» за, скажімо, Францію. По-друге, 
«правильною» мовою є та, що зафік-
сована у Конституції. Але з нею, як 
ми вже переконалися, пані Мендель 
не знайома. Колись тітка-вчителька 
запитувала в неї: чому у Франції люди 
говорять французькою, в Англії — ан-
глійською, а в Україні — російською? 
Тоді Юля відповіді не знала, а коли 
виросла, то доточила тітчин коан: «У 
Бразилії — португальською, в Арген-
тині — іспанською, а в Молдові — ру-
мунською. Ці знання я здобула сама». 
Краще б не сама, а спитала в тітки. Бо 
в Америці говорять мовою окупантів, 
котрі знищили корінне населення, а 
Молдова — історично анексована від 
Румунії територія.
 Мовна меншовартість пані Мен-
дель вигулькує навіть в орфографії 
— вона палко протестує проти «уза-
конення штучних форм з минулого». 
Тобто у своїй книжці вперто пише за 
накинутою росіянами формою, на-
приклад, «рейх» замість загальноп-
рийнятого у світі «райх». Ба навіть 
тут не обходиться без світоглядної 
шизофренії: закидаючи «папєрєдні-
ку», що той «насаджував ненависть 
двох мовних груп законодавчо», рап-
том доходить взаємовиключного вис-
новку: «Російська мова стала однією 
з причин, через які імперія риє могили 
і будує на них замки з піску».
 Ну і в літературознавстві, як го-
диться помічникам корифеїв усіх 
наук, наша авторка лишила своє сло-
во: «Абсурдно боротися за особу Ми-
коли Гоголя як українського пись-
менника, засуджуючи мову, якою 
створено його шедеври». По-перше, 
набридло відсилати до нелюбих їй 
офіційних джерел: у шкільній про-
грамі Гоголь не значиться серед ук-
раїнських письменників. По-друге, 
мову його творів сучасники засуджу-
вали як варваризацію — читайте «не-
самовитого» Бєлінського. По-третє, 
це справді шедеври — як і твори ін-
ших відомих колаборантів: Гамсуна, 
д’Анунціо, Гессе, Булгакова, Тичи-

ни, Довженка etc.
 Ясна річ, прессекретарка Зеленсь-
кого мусила поливати брудом Поро-
шенка, який «із 2014-го активно ви-
будовував антиросійські настрої в 
країні». Не будучи фанатом Петра 
Олексійовича, запитаю: а якби він 
цього не робив — ми утрималися би 
у перші три дні після 24-го лютого? 
Може, «програшні спроби побудува-
ти українську ідентичність на від-
киданні всього російського» — не про-
грашні і не спроби, а єдино можливий 
ідейний спосіб протиставитися сусі-
дові-бандиту? 
 Книжка Юлії Мендель вийшла на 
восьмому році війни, за пів року до 
повномасштабного вторгнення. Для 
неї (схоже, і для її керівника також) 
усе ще тривав «рускій мір»: «Спіль-
на історія… Ми не знайшли героїв єд-
ности… У нашої багатостраждаль-
ної нації немає генетичного коду 
щастя». Чим це не наратив «культу-
рології» Путіна–Мєдвєдєва?
 «Кожен із нас президент» пані 
Мендель просувається зараз на за-
хідний видавничий ринок як проти-
вага вже успішному там багатомовно-
му перекладу книжки Сергія Руденка 
«Зеленський без гриму» (див. стат-
тю у попередньому випуску «УМ»). 
Деякі сайти повідомляють, що офіс 
президента занепокоєний просуван-
ням у світі цього «нетолерантного» до 
очільника держави видання, мовляв, 
шкодить іміджеві за кордоном. Що 
тут сказати — з одного боку, ЦРУ та 
МІ6 не обдуриш стосовно справжньо-
го стану справ; з іншого — чи варто 
подавати західному читачеві прези-
дента країни таким собі політолігоф-
реном, як його презентувала пані 
Мендель? От судіть самі, як тамтеш-
ні читачі сприймуть таке одкровення: 
«Володимир Зеленський відкрив істи-
ну: олігархи — це хвороба не лише Ук-
раїни, вони є в усьому світі»?
 «Неконтрольована дурепа — за-
галом усе як завжди», — зневажли-
во коментує Ю. Мендель відгуки жур-
налістів на свою роботу. А варто було 
би замислитися, чому склалася така 
корпоративна думка, адже прессек-
ретар — головна ланка комунікації 
влади з медіями. С. Руденко, до речі, 
пише, що вона заблокувала його те-
лефон — як представника опозицій-
ного телеканала. Здається, пані Мен-
дель вельми помилково поставила 
себе на один щабель із журналістами 
(на підставі короткочасного новин-
ного репортерства на українському 
ТБ та декількох фрілансових статей 
у західних виданнях). Схоже, вона 
взагалі не розуміє суті журналісти-
ки. В її книжці є епізод, коли під час 
бесіди президента з якимось інозем-
ним колегою телеоператор зачепив 
вазу й та впала-розбилася на друз-
ки. Пан Зеленський, як чемний гос-
подар «квартири», кинувся збирати 
черепки. Мендель коментує: «Опера-
тор старанно знімає, як Президент 
нагинається, збирає і піднімає скал-
ки. А міг би й сам позбирати». Оце — 
головне: репортер робив свою роботу, 
а прессекретарка цього не розуміла.
 Не те щоб у книжці «Кожен із нас 
президент» немає жодних подробиць. 
Наприклад, зворушливо описано, як 
у переповненому журналістами пре-
зидентському гелікоптері дівчинка з 
протоколу оберігає квіти, що їх вер-
ховний пан збирається покласти до 
пам’ятника, та про перевдягненого 
у камуфляж офіціанта на борту. Ну, 
є читач і на таке. Як прокоментував 
би суть книжки пані Мендель іроніст 
Артем Полежака, — «а ми культурно 
посідєлі / хтось даже пушкіна читав 
/ як крикне няня гдє же кружка / ну 
ето в прінципє і всьо» (Стіхи о жизні. 
— К.: Люта справа, 2016).

СИМВОЛИ І СЕНСИ

Прес-ватниця
«Да, скифы мы! А шо такое?» (А. Полежака)

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Через 1,5 року після завер-
шення Олімпіади-2020 у Токіо, 
яка через коронавірус пройшла 
у 2021 році, українські спорт-
смени почали виборювати лі-
цензії на наступні Ігри, які у 
2024 році прийматиме Париж.
 Першими три квитки на 
Олімпіаду в Парижі заброню-
вали представники українсь-
кої стрільби. На чемпіонаті сві-
ту наші «снайпери» вкотре під-
твердили свій високий клас, 
тому сподівання на олімпійські 
медалі у цьому виді спорту є не-
безпідставними.
 Першою спортсменкою, яка 
здобула ліцензію на Ігри в Па-
рижі для України, стала Іри-
на Маловічко, котра спеціалі-
зується на стендовій стрільбі. 
За підсумками відбору на ЧС в 
Осієці 28-річна українка пот-
рапила до вісімки кращих, от-
римавши шанс поборотись не 
лише за медалі, а й за путівку 
на Олімпіаду. 
 Зрештою, Ірина виконала 
одне завдання з двох: завершив-
ши змагання п’ятою, Маловіч-
ко принесла Україні першу не-
іменну ліцензію. Ліцензії були 
передбачені для топ-4 спортсме-
нок світового форуму, але через 
те, що британка Гілл, яка ста-
ла другою, уже мала допуск до 
Ігор, четверта путівка дісталсь 
саме українці. Статус неімен-
ної ліцензії означає, що її отри-
мала саме збірна, а не конкрет-
ний спортсмен: склад команди 
надалі визначатиметься на на-
ціональному рівні.
 Утім, як пояснила сама Ма-
ловічко, до Парижа вона точно 
поїде. «Ліцензія є неіменною, 
але було вирішено давно, що та 
людина, яка її завойовує, і їде 
на Олімпіаду. Бо в нашому виді 

набагато важче взяти ліцензію, 
ніж потім виступити на Іграх. 
На Олімпіаді ти маєш тільки 30 
осіб у суперниках, і це набагато 
легше, якщо можна так сказа-
ти. А тут ти повинен обстріляти 
близько ста жінок, щоб виборо-
ти ліцензію. А ще тобі має тро-
хи підфартити. Тому це набага-
то важче», — розповіла Ірина.
 Також Маловічко, яка на Іг-
рах у Токіо стала восьмою, поді-

лилась емоціями після здобуття 
ще однієї ліцензії. «Я не очіку-
вала зовсім, що здобуду ліцен-
зію тут, на ЧС. На чемпіонаті 
світу в нашому виді спорту це 
дуже важко, ще й серед цих 
американців та італійців, вони 
у нас вважаються топовими 
учасниками. Це було неймовір-
не відчуття. Я ще досі не вірю 
в це трішки, що поїду до Пари-
жа. А також, що так рано заво-

ювала цю ліцензію. Легше це 
зробити наприкінці, коли біль-
шість учасників уже відібрали-
ся. А не на початку, коли лише 
шість жінок узяли нині ліцен-
зії, і я серед них. Це неймовір-
но», — не приховувала радості 
Маловічко.
 А от серед представників ку-
льової стрільби на світовій пер-
шості, яка проходила в Каїрі, 
справжній бенефіс влаштував 

Павло Коростильов. Спочатку 
24-річний стрілець став третім у 
стрільбі з пневматичного пісто-
лета з 10 метрів, разом із медал-
лю здобувши ліцензію. Ще одну 
бронзову медаль Павло виграв 
у дуеті з титулованою Оленою 
Костевич у дисципліні стандар-
тний пістолет, 25 метрів. А в та-
кому ж виді програми, але в ін-
дивідуальному заліку, він уза-
галі став першим, здобувши та-
ким чином четверте «золото» на 
рівні ЧС у кар’єрі. Щоправда, у 
цих двох видах програми ліцен-
зії на ОІ не розігрували.
 Подвійний тріумф вдав-
ся віцечемпіону Ріо-2016 Сер-
гію Кулішу, який разом із «зо-
лотом» у стрільбі з гвинтівки з 
трьох положень з 50 метрів здо-
був іще одну ліцензію для Ук-
раїни. Перед цим Куліш вибо-
ров «срібло» у міксті з Дар’єю 
Тиховою у стрільбі з гвинтівки 
з 50 метрів. 
 Загалом же наші представ-
ники кульової стрільби завою-
вали у Каїрі вісім нагород. Так, 
варто виокремити дует Юлії Ко-
ростильової та Максима Горо-
динця, який виграв «золото» у 
стрільбі з малокаліберного піс-
толета з 25 метрів. 
 Ще дві «бронзи» — в активі 
Віктора Банькіна (пістолет, 50 м) 
та чоловічої команди у складі 
Івана Ткаленка, Олексія Вятчи-
на та Данила Гриника (гвинтів-
ка, 50 м, три позиції). ■

Григорій ХАТА

 Намагаючись в умовах війни збере-
гти й продовжити життя своїх елітних 
чемпіонатів, кожному з керівників на-
ціональних спортивних федерацій дово-
диться приймати складні, неочікувані 
та часом непопулярні рішення.
 Підготовка до старту баскетбольно-
го чемпіонату України серед чоловіків 
проходила в умовах серйозної супере-
чки, котра виникла між керівництвом 
Федерації баскетболу України та влас-
ником СК «Прометей» Володимиром Ду-
бинським. Підсумком того протистоян-
ня стала відсутність у національному 
турнірі найсильнішого колективу остан-
ніх років.
 А перед початком суперліги очільник 
ФБУ Михайло Бродський знову повто-
рив: «На сьогодні пан Дубинський від-
чув себе головним баскетбольним маг-
натом, який може трясти грошима, під-
куповувати українські клуби своїми по-
дачками у важкий час, дискредитувати 
федерацію перед FIBA, виступаючи в ко-
мерційній лізі, попри обіцянку грати в 
Лізі чемпіонів. Ми не будемо і не хоче-
мо нікого ображати, просто один клуб 
не може диктувати умови всім. Ми змо-
жемо провести чемпіонат України без 
«Прометея», котрий опинився в іншій 
реальності».
 Тож без «Прометея» на старт бас-
кетбольного ЧУ-2022/2023 вийшли 
вісім команд: «Будівельник», «Дніпро» 
Дніпро, «Київ-Баскет», «Запоріжжя», 
«Черкаські Мавпи», «БІПА-Одеська об-
ласть», «Старий Луцьк-Університет» та 

«Прикарпаття-Говерла».
 Іще один колектив — «Львівська 
політехніка» — має долучитися до тур-
ніру трохи згодом. Заявившись на зма-
гання в останній момент, колектив зі 
Львова отримав кілька тижнів на додат-
кову підготовку й свої виступи в чемпіо-
наті розпочне з третього туру. При цьо-
му грати чемпіонат його учасники взя-
лися, застосовуючи принцип з’їзних 
турів, або ж правило бульбашки, котре 
часто використовували в Європі під час 
коронавірусної пандемії.
 Перші ж матчі нового сезону прийма-
ли Київ та Івано-Франківськ. Також гра-
тимуть матчі суперліги в Дніпрі та Лу-
цьку. Згідно з регламентом, у поточному 
чемпіонаті команди повинні пройти чо-
тири кола, за підсумками яких, власне, 
і мають визначитися призери перегонів. 
Щоправда, за словами генерального сек-
ретаря ФБУ Володимира Драбіковсько-
го, залежно від обстановки на фронті 
умови чемпіонської гонки можуть змі-
нитися й, за сприятливих умов, напри-
кінці сезону ФБУ готова провести в су-
перлізі «плей-оф».
 Однак наразі команди лише почина-
ють свою турнірну дорогу. Столичний 
«Київ-Баскет» новий чемпіонат розпо-
чав із трьох перемог. Натомість очіль-
ник «Будівельника» Дмитро Забірчен-
ко каже, що його підопічні до сезону 
готові лише на 20 відсотків і далекі від 
свого оптимуму, хоча «гладіатори» вже 
тривалий час змагаються на євроарені. 
Утім «Будівельник»  у єврокубках, та 
«Будівельник», що гратиме в чемпіо-
наті України, — це дві різні команди, 

які мають різних наставників та різних 
виконавців. Столичними «гладіатора-
ми» на міжнародній арені, серед яких 
є й кілька легіонерів», керує досвід-
чений наставник Валерій Плеханов, 
натомість на внутрішній арені «Буд-
ка» виступатиме під орудою молодого 
тренера Дмитра Забірченка, навколо 

котрого зібрані так само перспективні 
молоді вітчизняні виконавці. На думку 
експертів, «Будівельник» обов’язково 
претендуватиме на найвищі місця в но-
вому національному розіграші, хоча, 
як каже їхній наставник, команді пот-
рібен час, аби набрати відповідну фор-
му. ■

На старті ЧУ «Київ-Баскет» у домашній «бульбашці» здобув три перемоги поспіль.
Фото з сайту kyiv-basket.com.ua.
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БАСКЕТБОЛ

Поза іншою реальністю
Матчі нового баскетбольного чемпіонату України серед чоловіків проходять у «бульбашках»

■

СТРІЛЬБА

Із прицілом на Париж
Українські «снайпери» здобули вісім нагород ЧС та три ліцензії на Олімпійські ігри

■

Сергій Куліш разом із «золотом» чемпіонату світу здобув і ліцензію на Олімпіаду.
Фото: НОК України.
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«Про відставку я говорив на емоціях. Ми всі — люди емоційні. Я казав, що 
коли команда не може виграти сім турів поспіль, то в цьому винен тренер. 

Я така людина, що просто їсти хліб не буду. Але можу сказати, що ми 
працюємо дуже багато, нам усе дається дуже тяжко».

Юрій Вернидуб
головний тренер ФК «Кривбас» (Кривий Ріг)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Через масовані обстрі-
ли великих українських міст 
російськими ракетами під за-
грозою опинилося проведення 
футбольного чемпіонату краї-
ни. В УАФ усерйоз міркува-
ли над тим, аби призупини-
ти національні змагання. Од-
нак, зваживши всі «за» і «про-
ти» (а представники окремих 
клубів УПЛ говорили про те, 
що будь-яка пауза в змаганнях 
занурить вітчизняний футбол 
у хаос), керівники футбольно-
го господарства вирішили не 
проводити матчі лише в сто-
лиці, котра останнім часом 
серйозно потерпала від ракет-
них ударів російських військ 
і де на офіційному рівні діяла 
заборона на організацію спор-
тивних заходів.
 Відтак кілька тижнів УПЛ 
не могла використовувати сто-
личні потужності для прове-
дення календарних поєдинків 
ЧУ. Утім минулих вихідних ве-
ликий футбол знову повернув-
ся до столиці. А разом з ним до 
Києва повернулося й «Дина-
мо». Після відверто провальної 
серії в національній першості 
та Лізі Європи в столичному 
клубі вирішили грати домаш-
ні матчі прем’єр-ліги в Києві. 
Однак сподівання Мірчі Лучес-
ку на те, що домашні стіни до-
поможуть його команді збадьо-
ритися й додадуть грі яскравих 
барв, не надто справдилися.
 Поєдинок проти «Ворск-
ли», як і багато інших дво-
боїв нинішнього сезону, дина-
мівці знову завершили без пе-
ремоги. Очолювані Віктором 
Скрипником ворскляни розпи-
сали з «біло-синіми» мирову. 
«Якби мені до матчу сказали, 
що з «Динамо» зіграємо вні-
чию, був би задоволений», — 
заявив головний тренер «Вор-
скли». З новими підопічними 
Скрипник наразі перебуває в 
пошуках «своєї гри», котра 
для початку дозволила б «Вор-
склі» відірватися від зони ви-
льоту. А от у команди Лучес-
ку завдання трохи інше. Пере-
бування «Динамо» далеко від 
призової трійки — явище нез-
вичне. Два незіграні за кален-
дарем матчі можуть у майбут-
ньому дещо покращити тур-
нірне становище динамівців, 
однак для боротьби за високі 
місця у грі підопічних Лучес-
ку має відбутися якісний стри-
бок. Його, слід визнати, від ко-
манди румунського наставни-
ка чекають уже давно. Однак 
нічия з «Ворсклою» підтвер-
дила зворотне. «На хлопців 
тисне відповідальність за ре-
зультат», — мусив виправдо-
вуватися за чергову безбарвну 
гру поважний румун. У вболі-
вальницькій спільноті «Дина-
мо» усе голосніше лунають за-
клики про його відставку, про-
те подейкують, що власники 
клубу дозволять Луческу до-
працювати до зими.
 На старті сезону так само не 
надто клеїлася гра й у «Крив-
басу», і після затяжної серії без 
поразок і забитих м’ячів під 
питанням опинилося майбут-
нє його нового тренера Юрія 
Вернидуба. Проте у дев’ятому 
турі криворізька команда від-
святкувала свою першу пере-
могу в поточному чемпіонаті, 
й тепер, без сумніву, загроза 
відставки значно менше тяжі-
тиме над Вернидубом.
 «Про відставку я говорив 

на емоціях. Ми всі — люди 
емоційні. Я казав, що коли 
команда не може виграти сім 
турів поспіль, то у цьому ви-
нен тренер. Я така людина, що 
просто їсти хліб не буду. Але 
можу сказати, що ми працює-
мо дуже багато, нам усе даєть-

ся дуже тяжко», — розповів 
після перемоги над «Інгуль-
цем» Вернидуб.
 Зазначимо, що в поперед-
ньому турі «Інгулець» опи-
нився в центрі іншої важли-
вої події. Хлопці Сергія Лав-
риненка зупинили перемож-

ну ходу «Дніпра-1». «У цьому 
матчі ми не заслуговували на-
віть на нічию», — головний 
тренер дніпрян Олександр Ку-
чер неабияк розкритикував 
дії своїх підопічних у матчі з 
представником аутсайдерської 
групи. Хай там як, а «Дніпро-

1» продовжує залишатися на 
чолі турнірної таблиці, хоча за 
втраченими очками команду 
Кучера вже наздогнав «Шах-
тар».
 Загалом, у своєму запасі 
«гірники» мають два поєдин-
ки, котрі виявилися незігра-
ними через їхній напружений 
ігровий графік. Зважаючи на 
участь «помаранчево-чорних» 
у груповому турнірі Ліги чем-
піонів, керівництво УПЛ уже 
двічі йшло назустріч команді 
Ігоря Йовічевича й переносило 
її матчі на інші дні. Тож наразі 
у турнірній таблиці «Шахтар» 
— другий, проте свого одвічно-
го конкурента в чемпіонській 
боротьбі — «Динамо» — він 
випереджає на дев’ять очок. І 
це, мабуть, найважливіше до-
сягнення «гірників» на стар-
ті ЧУ. Зазначимо, що такий 
солідний відрив «помаран-
чево-чорні» сформували не в 
останню чергу завдяки впев-
неній перемозі над конкурен-
том в очному двобої — 3:1.
 Мірча Луческу так охарак-
теризував той двобій: «Шах-
тар» заслужив на перемогу. На 
тлі наших неймовірних поми-
лок «Шахтар» виглядав свіжі-
шим, грав на більш високих 
швидкостях, ми не могли під-
нятися до такого рівня і посту-
палися супернику, перш за все 
в рухливості».
 «Олександрія», «Зоря», 
«Верес», «Металіст», «Ко-
лос» — усі ці колективи ще 
належить обійти динамівцям 
на шляху до призової трійки, 
хоча наскільки це їм вдасться 
— сказати важко. Кожен з ви-
щеперерахованих середняків у 
нинішньому сезоні демонструє 
впертість та наполегливість, 
тож навряд чи легко посту-
питься своїм місцем фавори-
ту. До речі, в цьому контекс-
ті варто пригадати заяву пре-
зидента «Олександрії» Сергія 
Кузьменка, котрий перед стар-
том сезону пообіцяв, що його 
команда боротиметься за ме-
далі. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Помилки для прогресу
Попри нічию з аутсайдером, «Дніпро-1» зберігає лідерство в національному чемпіонаті

■

Після осічки в матчі з «Інгульцем» футболісти «Дніпра-1» знову стали на переможний шлях.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Динамівцям ніяк не вдається віднайти свою гру.
Фото з сайту fcdynamo.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 9-й тур. «Олександрія» — 
«Львів» — 2:0, «Динамо» — «Ворск-
ла» — 1:1, «Верес» — «Зоря» — 0:1, 
«Металіст» — «Дніпро-1» — 0:1, 
«Рух» — «Металіст-1925» — 1:1, 
«Кривбас» — «Інгулець» — 2:1, «Ко-
лос» — «Чорноморець» — 1:1.
 8-й тур. «Львів» — «Верес» — 
1:3, «Чорноморець» — «Зоря» — 
0:4, «Олександрія» — «Кривбас» 
— 2:0, «Дніпро-1» — «Інгулець» 
— 2:2, «Ворскла» — «Рух» — 0:1, 
«Металіст-1925» –«Минай» — 0:1, 
«Шахтар» — «Колос» — 3:0.
 Турнірне становище: «Дніпро-
1» — 22 (8 матчів), «Шахтар» — 19 
(7), «Олександрія» — 16 (7), «Зоря» 
— 16 (8), «Верес» — 14 (9), «Ме-
таліст» — 13 (8), «Колос» — 12 (8), 
«Динамо» — 10 (7), «Металіст-1925» 
— 10 (8), «Минай» — 9 (8), «Рух», 
«Ворскла» — 8 (9), «Кривбас» — 6 
(8), «Львів» — 5 (8), «Інгулець» — 4 
(8), «Чорноморець» — 3 (8).

■
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 Втрати ворога — це як деруни 
зі сметаною. Їх багато, але однаково 
мало. Хочеться ще.

* * *
 Дивні люди ці московити: спі-
ваємо про їхнього путіна — не по-
добається, співаємо про нашого Бан-
деру — теж не подобається. Може, 
вони музичного смаку не мають?

* * *
 — Отче, я згрішив, убив двох 
орків.
 — Ну нічого, наступного разу 
вбивай трьох, бо Бог любить трій-
цю.

* * *
 У російській армії:
 — Товаришу капітан, обіду вис-
тачить тільки на півроти...

 — Чудово! Тоді пообідаємо піс-
ля бою.

* * *
 Найсильніша війна йде в соцме-
режах. Убитих немає, але дуже бага-
то поранених у голову.

* * *
 Росії не подобається наш під-
ручник з історії. Новий підручник їй 
не сподобається ще більше.

* * *
 Орки вийшли на новий рівень. То 
по Бєлгороду пальнуть, то Курську 
область обстріляють. Так дивись і 
до москви дійдуть.

* * *
 — Яка ваша суперсила?
 — Ми продовжуємо жартувати 
під час війни.

 По горизонталі: 1. Мар-
ка пива, яка до війни випускала-
ся в Донецьку. 4. Пов’язка з гіп-
су, що забезпечує нерухомість 
зламаних кісток кінцівки. 8. Рі-
вень довіри виборців до канди-
дата. 10. Американська валюта. 
11. Велика рогата тварина, що 
живе в лісах. 12. Американський 
президент, чиє зображення мож-
на побачити на 100-доларовій ку-
пюрі. 14. Тварина з цінним хут-
ром, яким оббивали королівсь-
ку мантію. 17. Коротка бібліогра-
фічна довідка, яка розповідає 
про зміст книги. 18. «Транспорт-
ний засіб», на якому барон Мюн-
хгаузен літав на місяць. 21. «А 
я, неначе навісна, в Дунаєві шу-
каю броду, з байстрям розхрис-
тана ...» (Тарас Шевченко). 22. 
Давня назва Криму та Південної 
України. 23. Герой романів Едга-
ра Барроуза про людину, яка ви-
росла серед мавп. 24. Самоназ-
ва Стародавньої Греції. 
 По вертикалі: 1. У країнах 
Сходу — палац султана і його 
внутрішні покої. 2. Французь-
ке місто, у якому вінчалися Анна 
Ярославна і Генріх І. 3. Зрошу-
вальний канал у Середній Азії. 5. 

Вертикальна вісь в Декартовій 
системі координат. 6. Італійсь-
кий мислитель епохи Відроджен-
ня, який визнав, що Земля кру-
титься навколо Сонця. 7. Столи-
ця Албанії. 9. Музикант, що вміє 
грати на гармошці. 13. Сталевий 
каркас у залізобетонних спору-
дах. 14. Фахівець з геометрії. 15. 
Ситуація в шахах, коли гравець 
жерт вує фігуру для вигіднішого 
становища. 16. Загін для овець. 
19. Львівський культовий арт-
центр на Вірменській. 20. Швид-
кий біг коня. ■

Кросворд №31
від 19 жовтня

Адреналіна ШУГАЙ

 Від перших тижнів 
повномасштабної війни 
український гурт «Без 
Обмежень» включив-
ся на допомогу Бать-
ківщині, яка воює. За 
ці вісім місяців хлоп-
ці дали десятки кон-
цертів в Україні та за 
кордоном. На карті їх-
ньої концертної діяль-
ності — практично всі 
великі міста Європи та 
України. А ще — вій-
ськові полігони і шпи-
талі, зруйнований Ір-
пінь, столичне метро та 
інші, часто зовсім не-
сподівані, концертні 
майданчики. 
 Нині вже є чітке ро-
зуміння, що робити, 
як і чим ти можеш до-
помогти своїй країні. 
Але так було не одра-
зу. «Перші кілька днів 
було несприйняття ре-
альності. Я відволіка-
юсь на щось, спілкуюся 
з кимось, а потім зга-
дую, що нас третій день 
обстрілюють. Психіка 
важко перебудовува-
лася та не хотіла спри-
ймати цю дійсність, — 
зізнається фронтмен 
гурту Сергій Танчи-
нець. — З творчої точ-
ки зору — я два тижні 
взагалі думати про му-
зику не міг. Але за тиж-
день-два ми звиклися з 
цим станом речей. Під-
свідомість прийняла 
нові обставини». Музи-
кант додає, що коли ти 
не воюєш у лавах ЗСУ, 
то маєш зробити все 
можливе, щоб їм допо-
могти. «Я більш-менш 
відома людина, яка має 
можливість концентру-

вати довкола тих, хто 
може фінансово допо-
магати, — додає він. — 
Тому я та мій гурт зай-
маємось публічно-ак-
тивними справами, які 
акумулюють фінанси».
 І роблять хлопці це 
дуже успішно. Восени 
вони перетнули океан, 
аби дати низку концер-
тів в Північній Амери-
ці. З благодійним ту-
ром під назвою «Віль-
ні люди» вони проїха-
лися містами США та 
Канади. Гурт відвідав у 
цих країнах дев’ять ве-
ликих міст: Філадель-
фію, Нью-Йорк, Де-
тройт, Чикаго, Монре-
аль, Торонто, Маямі, 
Сан-Франциско, Ван-
кувер. Охочих послу-
хати музику гурту і до-
лучитись до збору кош-
тів було багато. Кожне 
місто зустрічало повни-

ми залами, де панува-
ла справжня атмосфе-
ра єднання. Адже в цей 
важкий доленосний час 
всі українці прагнуть 
зробити внесок у нашу 
спільну перемогу над 
ворогом.
 За результатами 
туру гурт зібрав 180 ти-
сяч 590 доларів (або 8 
мільйонів гривень). Усі 
ці кошти вже скерова-
но на купівлю пікапів, 
дронів та інших необ-
хідних речей для пот-
реб Збройних сил Ук-
раїни.
 «Важливість цих 
концертів не в тому, аби 
просто поконцертува-
ти. Ці концерти покли-
кані об‘єднати нашу з 
вами допомогу воюючій 
українській державі. І 
кожен, хто прийшов на 
концерт, зробив фізич-
ний внесок у боротьбу 

з ворогом. Кожен кви-
ток на наш концерт пе-
ретвориться на авто, 
теплик чи дрон. Дякує-
мо кожному, хто був з 
нами. Ми робимо вели-
ку справу для нашої дер-
жави та її свободи», — 
прокоментував Сергій 
Танчинець, фронтмен 
гурту «Без Обмежень».
  «Без Обмежень» і на-
далі продовжує свій тур 
за кордоном, щоб збира-
ти кошти для ЗСУ. Най-
ближчим часом хлопці 
планують виступити в 
країнах Балтії, Поль-
щі та Ізраїлі. «Дякує-
мо, що ходите на кон-
церти українських ар-
тистів (українських не 
за паспортом, а за зміс-
том!). Разом із вами ро-
бимо велику справу!», 
— наголошують музи-
канти на сторінці гурту 
в фейсбуці. ■

ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

За океаном зорі запалали…
Гурт «Без Обмежень» зібрав 8 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ

■

Гурт «Без Обмежень». ❙

27—28 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадів. Вiтер пiвнічно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +13...+15. Пiсля-
завтра вночi +7...+9, удень +13...+15.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +7...+9, удень +11...+13.
Вiнниця: без опадів. Уночi +6...+8, удень +12...+14.
Одеса: без опадів. Уночi +7...+9, удень +14...+16.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадів. Труска-
вець: уночi +4...+6, удень +10...+15. Моршин: уночi +5...+7, 
удень +14...+16.

Благодатний вогонь
Тисяча окопних свічок, варення, соління для військових — це далеко не повний перелік добрих справ 
волонтерки Людмили Теймуразян
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