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стор.7»

Не проґавте можливості, хлопці.
Фото з сайту www.ua-football.com.

❙
❙

стор. 6»

Кохання і страждання 

нашого Генія

Тарас Шевченко і 
громада Боярки

стор. 4—5»

Вигадки країни-агресорки 

про неядерний вибух, який 

призводить до розпорошення 

радіоактивної речовини

Як росія «українською брудною 
бомбою» лякає

Видатні сини гетьманів 

Відзначаємо 320-ту річницю 

від дня народження Григорія 

Орлика та 270-ту — Андрія 

Розумовського

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 36,237 грн

стор. 15»

З повторної 
спроби

У вітчизняних 
футбольних 
збірників з’явився 
шанс потрапити 
на Чемпіонат 
світу-2022
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«Юрій Чорноморець — український філософ, богослов і снайпер. У рамках ініціативи «З кожної сльози віділлється 
куля» він закуповує для своїх колег на фронті кулі та спорядження. Разом із Джамалою ми збираємо кошти на 
забезпечення українських снайперів. Задля збереження людяності, незалежності і помсти за кожного».

Юлія Ваганова, в.о. директорки Музею Ханенків

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Поблизу Бахмута у понеділок 
був збитий з ПЗРК гелікоптер Мі-8. 
Із 18 членів екіпажу вижити потала-
нило лише одному. Російська пропа-
ганда одразу ж приписала цей успіх 
своїм ракетникам. Але оскільки на 
борту понівеченої машини було чіт-
ко видно розпізнавальні знаки саме 
їх ньої армії, пізніше з’явилося сут-
тєве уточнення. Виявляється, вер-
тольотом рашисти переправляли на 
Донбас відставних офіцерів середнь-
ої ланки, які були спеціально найняті 
ЧВК «Вагнер» для командування час-
тково мобілізованими зеками. 
 Загалом поблизу Бахмута та Ав-
діївки наразі точаться найбільш жор-
стокі бої. Окупанти роблять спроби 
йти в наступ, а Сили оборони напо-
легливо відбивають їхні атаки. Як 
повідомив «Суспільному» командир 
бригади «Холодний Яр» полковник 
Руслан Шевчук, ворог тут зробив 
ставку не на бронетехніку чи якісь 
особливі тактичні дії, а здебільшого 
на масовість атак так званих «чмо-
біків». «Тут основний підхід їх — 
не жаліти особового складу, — каже 
він. — Вони їх так і називають — од-
норазові. Привезли, показали на-
прямок, сходили в наступ, загинули, 
після обіду — наступні. Тупа лінійна 
тактика випаленої землі. У лоб. До 
останнього солдата».
 На жаль, у цьому страшному пек-
лі наразі гинуть і наші герої. «Ка-
жуть, що 93-тя бригада — це бе-
тон, — прокоментував ситуацію пан 
Шевчук. — Так, це — бетон. Особо-
вий склад, молодші командири, ко-

мандири відділень, взводів, рот — 
їм треба пам’ятники ставити. Хлоп-
ці з 24 лютого не вилазять з окопів, 
ведуть потужні бойові дії. Якщо є 
можливість вести наступ — ведуть 
наступ, якщо ні — активна оборона. 
На жаль, є втрати. На жаль, у нас ги-
нуть найкращі. Ті, хто не побоявся, 
не сховався від війни...»
 А ось у наспіх зібраних «чмо-
біків» з героїзмом виникли серйозні 
проблеми. Днями російські ЗМІ роз-
повіли про роту мобілізованих з Мос-
ковської області, які поблизу Свато-
вого покинули свої позиції й ганеб-
но втекли у тил. Бойовики ЛНР ми-
нулої суботи тримали дезертирів під 
дулами автоматів, змушуючи повер-
нутися на фронт, але ті категорич-
но відмовилися. У результаті їх не 
пустили у розташування військової 
частини, не дали поїсти й пригрози-
ли трибуналом. 
 Нищать ворога наші військові й 

на південному напрямку. Як повідо-
мив міський голова Мелітополя Іван 
Федоров, днями після «прильотів» 
у місце розташування окупантів  лі-
карню у Токмаці Запорізької облас-
ті дощенту наповнили рашистські 
трьох соті. Аби надати всім допомогу, 
медики працювали до ранку. «Є та-
кож інформація щодо великої кіль-
кості загиблих, — каже мер. — Але 
вона потребує уточнення». 
 У понеділок українська авіація 
атакувала скупчення особового скла-
ду також на Миколаївщині в районі 
Снігурівки. «Вороже військо змен-
шилось на 21 рашиста. Деміліта-
ризовано одну військову автівку та 
міномет, — повідомили в ОК «Пів-
день». — Загалом 31 жовтня авіація 
сил оборони завдала по ворогові 14 
ударів. Українські підрозділи про-
типовітряної оборони збили 2 гелі-
коптери (Ка-52 та Мі-8) та 2 ворожі 
БпЛА». ■

Тетяна РУДЕНКО

 Новий мініальбом 
«Поклик» наживо 5 лис-
топада у Києві, в Музеї 
Ханенків, який 10 жовтня 
постраждав від обстрілів 
із боку Росії, презентує 
співачка Jamala. Артист-
ка констатує: «За цей рік 
багато хто з нас почув свій 
поклик. Боротися. Ряту-
вати. Любити. Для мене 
цей запис сповнений теп-
лих почуттів до сміливих 
людей, які ніби все жит-
тя невтомно борються за 
власну волю й величну 
культуру».
 «Поклик» записувався 
в різних куточках Європи 
під час вимушеної розлу-
ки авторки з домом через 
війну. Він складається з 
чотирьох пісень, кожна з 
яких наповнена любов’ю 
до рідної культури. Тут 
звучить і кримськота-
тарський інструмент дой-
ра, і народний спів, і ук-

раїнська поезія. 
 «Ми ніколи не відбу-
дуємо наших музеїв, буде-
мо роками закривати вік-
на фанерою, якщо не влу-
чимо в корінь проблеми. І 
музеї як ніхто розуміють-
ся на історії, фактах і 
здатні боротися на своєму 
фронті. Ми маємо обме-
жений ресурс, але може-

мо визначити ціль. 
 Юрій Чорноморець 
— український філософ, 
богослов і... снайпер. 
У рамках ініціативи «З 
кожної сльози віділлєть-
ся куля» він закуповує 
для своїх колег на фронті 
кулі та спорядження. Ра-
зом із Джамалою ми зби-
раємо кошти на забезпе-
чення українських снай-
перів. За для збереження 

людяності, незалежності 
і помсти за кожного!» — 
каже Юлія Ваганова, ви-
конувачка обов’язків ди-
ректорки Музею Ханен-
ків.
 На продаж виставили 
лише 50 квитків — вартіс-
тю 1 тис. 800 грн та 2 тис. 
500 грн. І кожен із них — 
100% донат. Усі кошти бу-
дуть спрямовані 57-й бри-
гаді під Херсон. ■

ПРЕМ’ЄРА

Боротися. Рятувати. Любити
Джамала і Музей Ханенків збирають 
кошти на забезпечення українських 
снайперів

■

Під час масованого ракетного удару 10 жовтня кілька 
снарядів у Києві впало неподалік Музею Ханенків, 
пошкодивши його ударною хвилею.
Фото надані музеєм.
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Джамала презентує 
мініальбом «Поклик».

❙
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НА ФРОНТІ

Протидія пеклу кремлівських старців
Рашисти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру України 
і намагаються прорвати лінію оборони на бахмутському напрямку

■

Українські захисники мужньо боронять свою країну.
Фото зі сторінки «Генеральний штаб ЗСУ».

❙
❙

НАСТУП

Хімарс прилетів
Знищення російських збройних 
складів на окупованих 
територіях — очима місцевого 
населення 
Анна ФРАНК

 Тієї ночі довго не могла заснути, читала не-
скінченні стрічки новин, переглядала цікаві або 
зовсім беззмістовні відео. Здається, о пів на пер-
шу таки почала дрімати, аби через сорок хвилин 
прокинутися від потужного вибуху. Одразу піс-
ля нього почалася серія хаотичних розривів.
 Нехтуючи всіма правилами безпеки, біжу 
на балкон. На околиці міста бачу багряну загра-
ву, з якої летить вогняна віхола. Розумію, що це 
HIMARS відпрацював склад боєприпасів у місті. 
Заспокоюю себе, і хоча звук досить потужний, 
епіцентр далеко від мого будинку. Вмовляю себе 
лягти спати, затуляю вуха берушами. Навіть про-
валююсь у сон. 
 Прокидаюся вже від того, як меблі підстрибу-
ють від чергового вибуху. Пожежа розгорілася, 
і здетоновані снаряди летять просто в бік міста. 
Підхоплююся, біжу до ванної кімнати, сідаю на 
підлогу. Дивлюся на телефон, друга година ночі. 
Починаю у стриманій істериці писати повідомлен-
ня мамі, яка перебуває на «материковій» Україні. 
Роблю вигляд, ніби все не так страшно, і просто по-
переджаю, що може зникнути зв’язок. Насправді 
ж я не знаю, що ще може зникнути разом із ним.
 Тим часом звуки розривів супроводжуються 
дзвоном вибитого скла — у квартирах виносить 
шибки. У нічній тиші чутно потужне ревіння — 
летить. Ще секунда — вибух. Сиджу на підлозі, 
обхопивши власні коліна. Думаю: «І що тепер? 
Молитися? В Бога я не вірю. Просто не хочеться, 
щоб все отак дурнувато закінчилося. Хочеться ще 
побачити маму, сестру...». Здається, ніби будинок 
наповнюється повітрям, а потім різко чхає — бум! 
Вазони летять з підвіконь, меблі танцюють, я ще 
щільніше втискаюся у пральну машинку.
 Телефонують сусіди, радять спускатися до 
них у підвал. Я на п’ятому поверсі, і мене бук-
вально паралізувало. Не можу і не хочу зробити 
навіть кроку. Вирішую сидіти тут, якщо вже су-
дилося, то й підвал не врятує.
 Мама побачила повідомлення, телефонує. На-
лякана, мабуть, не менше, ніж я. Знову картає 
себе, що відпустила мене сюди. І хто тепер кого 
заспокоює?
 Розриви то далі, то ближче, несхожої потуж-
ності. Певно, летять різні боєприпаси. З двох годин 
ночі до половини на четверту гупало, ніби просто у 
моїй вітальні. Потім почало віддалятися. 
 Заспокоїла маму, поклала слухавку. Нарешті 
встала з підлоги, пішла перевірити вікна. Плас-
тикові склопакети витримали. Від нервів нудить. 
Розриви тривають, але я змушую себе лягти та за-
крити очі. «Все добре, — кажу сама собі. — Зате 
це не полетить по Харкову, по Миколаєву, по 
Слов’янську...».
 Детонувало вісім годин. На ранок знову ви-
ходжу на балкон — вікна у під’їзді не вціліли, 
двір всіяний склом. Де-не-де валяються шматки 
дерев’яних шибок, москітні сітки. 
 Люди починають несміливо зідзвонюватися. 
Набираю знайому, яка має двох маленьких дітей, 
запитую, як вони. «Сиділи у підвалі, — розпові-
дає. — Малі налякалися, Андрій плакав. Оленка 
швидко себе опанувала, їла у сховищі ковбасу. Я 
принесла подушки та пледи, там і поснули».
 На ранок дізнаємося, що ані постраждалих, 
ані загиблих немає. «То не буде й у Харкові, й у 
Миколаєві, й у Слов’янську», — додаю про себе.
 Я очікувала, що місцеві будуть обкладати 
ЗСУ всіма відомими словами, але цього не ста-
лося. Всі поводяться так, ніби пережили стихій-
не лихо. Вже шукають, хто може вставити скло, 
відремонтувати дах. Матюкають тільки «народ-
ную поліцію» за те, що розмістили склад у місті. 
І потроху оговтуються від жаху.
 Така приреченість — характерна риса меш-
канців ОРДЛО. Вже навіть приліт від РСЗВ не 
може їх розбурхати. Як мухи у бурштині, вони 
виносять на смітник розбиті вазони, підмітають 
уламки скла. Застиглі між цивілізацією та «рус-
кім міром»... ■

■
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Богдана ГАЙВОРОНСЬКА

 Навіть під час тривалої 
відсутності електропоста-
чання продовжують надавати 
стабільні послуги українські 
хостинг-провайдери і дата-
центри. Адже безперебійна 
робота серверів є критично 
важливою для існування біз-
несу їхніх клієнтів. 
 Як компанії з хостин-
гової галузі готувалися до 
вимкнень електрики і як 
довго можуть протриматися 
без світла? На це запитан-
ня відповідають представ-
ники хостинг-провайдера і 
реєстратора доменних імен 
Cityhost.ua та дата-центри 
«Воля» і  DClCOSMONOVA. 
 Безперебійність роботи 
дата-центрів (ЦОДів) — це 
основа їхньої репутації. А 
оскільки аварії в електроме-
режах та раптові вимкнення 
світла траплялися завжди, 
ДЦ від самого початку свого 
існування вирішували про-
блему організації додатко-
вих джерел живлення. Але 
ніколи їм не доводилося пра-
цювати в настільки екстре-
мальних умовах. Тож нині 
ЦОДи вдосконалюють уже 
існуючі алгоритми дій у разі 
перебоїв енергопостачання і 
розробляють додаткові міри 
страховки. 
 У кожному дата-центрі є 
блоки безперебійного жив-
лення, які автоматично вми-

каються в разі зникнення 
світла. Вони працюють 10-
20 хвилин — цей резерв часу 
потрібний, щоб запустилися 
дизельні генератори і устат-
кування перейшло на жив-
лення від них. Така схема є 
класичною і використовуєть-
ся в усіх ЦОДах.
 Дизель-генераторна уста-
новка потребує від 100 до 200 
літрів палива на годину, тобто 
це доволі дороге задоволення. 
Утім у дата-центрах створено 
умови для того, щоб працю-
вати від генераторів стільки, 
скільки буде потрібно, пере-
конують надавачі послуг. 
 Найдовше відключення 
електрики за останні кіль-
ка тижнів тривало півтори 
доби, розповідає представ-
ник служби технічної під-
тримки дата-центру «Воля» 
В’ячеслав Голубничий. Для 
забезпечення безперервної 
роботи устаткування ком-
панія використовує чотири 
блоки безперебійного жив-

лення та дизель-генератор 
потужністю 1 мегават. У ба-
ках зроблено запас палива, 
якого вистачить на добу ви-
користання. Також існує до-
мовленість із підрядниками, 
які готові заправити генера-
тори максимально швидко.
 Навіть у часи, коли не-
має відключень, генератор 
щомісяця запускають і тес-
тують у робочому режимі. 
 Поки що стикався з мак-
симальним вимкненням 
електрики на 3-4 години 
ЦОД DC|COSMONOVA, але 
готові й до триваліших від-
ключень.
 «Кожен із чотирьох сер-
верних залів має власний ге-
нератор, — каже Юрій Гон-
чаров, технічний директор 
дата-центру. — З’єднання 
електричних комутацій по-
будовані отак, що в разі ви-
ходу з ладу якогось із гене-
раторів можна здійснювати 
взаємні перепідключення 
живлення між серверними. 

 І в цій компанії також 
зроблено запаси пально-
го для генераторних уста-
новок, а інженери постійно 
стежать за станом устатку-
вання, щоб якомога швид-
ше усунути відхилення в ро-
боті. Крім того, зараз дата-
центр будує альтернативні 
лінії зв’язку, які викорис-
товуватимуть як резервні в 
разі пошкодження основних 
магістралей.  
 Докладає зусиль для ско-
рочення енергоспоживання, 
щоб зменшити навантажен-
ня і на дата-центри, і зага-
лом на всю енергетичну сис-
тему країни,  х о с т и н г -
провайдер Cityhost.ua. 
 «Наш технічний персонал 
провів ревізію устаткування 
та оптимізував його роботу, 
завдяки чому вдалося знизи-
ти споживання електрики на 
8-10%, — розповідає дирек-
тор Cityhost.ua Олег Рівтін. — 
При цьому якість та стабіль-
ність послуг не погіршилися, 
ми працюємо на такому ж рів-
ні, як і раніше. Наші сервери 
розміщені в чотирьох країнах 
— Україні, Фінляндії, Німеч-
чині та Нідерландах. Ми про-
понуємо клієнтам здійснити 
«переїзд» у європейські дата-
центри, якщо вони хочуть 
зберігати свої дані в безпеч-
них локаціях. Але багато ко-
ристувачів залишаються вір-
ними українським дата-цен-
трам». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Медики швидкої допомоги 
Черкащини відтепер зможуть 
транспортувати важкохворих 
пацієнтів спеціалізованим ме-
дичним автобусом, другим та-
ким в Україні. Про це «УМ» 
повідомила Ірина Назарок з 
Черкаського обласного центру 
екстреної медичної допомоги. 
За її словами, за сприяння ВО-
ОЗ World Health Organization 
(WHO) та Міністерства охорони 
здоров’я України стала можли-
вою реалізація проєкту урядів 
Норвегії та України у створенні 
п’яти спеціалізованих медич-
них автобусів для транспорту-
вання пацієнтів. Ідея таких ева-
куаційних медичних автобусів 
виникла у зв’язку з тим, що зі 
збільшенням кількості переве-
зень пацієнтів, які постражда-
ли внаслідок війни, зараз є пот-
реба у транспортуванні одночас-
но кількох осіб.
 «Один такий шпиталь на ко-
лесах уже курсує теренами Ук-
раїни, а Черкаси отримали дру-
гий. Виробництво цих автобусів 
є інноваційним проєктом для 
Європи. Схожих медичних авто-
бусів немає в жодній з європей-
ських країн», — зазначає пані 
Ірина. Тож, уточнює вона, дру-
гий з таких медичних автобусів 
відтепер є у Черкасах і на ньому 
працюватимуть місцеві бригади 
медицини катастроф. 
 «Автобус має усе необхідне ме-
дичне устаткування, обладнаний 
сучасними багатофункціональ-
ними ношами, апаратами ШВЛ, 
кисневим забезпеченням, моніто-
рами, інфузоматами, дефібриля-

торами та іншим медичним облад-
нанням і виробами медичного при-
значення. У ньому є сидячі місця 
для пацієнтів з легкими травма-
ми та п’ять місць для лежачих па-
цієнтів у важкому стані», — роз-
повідає Ірина Назарок.
 Загалом же, пояснює вона, ав-
тобус призначений для тривалих 
транспортувань на далекі від-
стані пацієнтів у будь-яких ста-
нах, зокрема й критичних, на-
віть тих, хто на штучній венти-
ляції легень. Це така мініреані-
мація на колесах. 
 «Співробітники нашої 
«швидкої», а ще з Харкова та 
Львова пройшли у Польщі спе-
ціальні навчання, щоб опану-
вати навички для якісної ро-
боти під час транспортуван-
ня пацієнтів автобусом-шпи-
талем. Оскільки це передбачає 
багато технічних знань в сукуп-
ності з нетехнічними», — гово-
рить пані Ірина. І додає, що спе-
ціальне навчання ініціював та 
провів персонал догоспіталь-
ної клініки при лікарні Універ-
ситету Осло, за підтримки уря-
ду Норвегії та міністерства охо-
рони здоров’я Норвегії, EUCPT 
(EU Civil Protection Mechanism), 
ВООЗ та бригад екстреної медич-
ної допомоги, які наразі підтри-
мують медичну евакуацію. 
 Як зазначає директор Чер-
каського обласного центру екс-
треної медичної допомоги Ігор 
Фесун, автобус-шпиталь дуже 
м’який, що важливо для переве-
зення хворих. А ще в ньому все 
ергономічно і в дорозі можна од-
ночасно спостерігати за кілько-
ма пацієнтами, що дозволяє еко-
номити на кількості бригад. ■

БЕЗПЕКА

«Блекаут» 
на дорогах 
Світловідбивні деталі 
зменшують ризик наїзду 
авто на пішохода в шість 
разів
Інф. «УМ»

Вулиці без яскравих ліхтарів і сигналів світ-
лофорів — нова реальність після російсь-
ких атак на енергетичну інфраструктуру 
України. Темні вулиці ввечері — не просто 
незручність, а велика небезпека для пі-
шоходів та водіїв. За інформацією Націо-
нальної поліції, з 10 до 23 жовтня кількість 
смертельних ДТП з пішоходами зросла на 
25%. Як поводитися на дорозі, щоб уник-
нути аварій і нещасних випадків? 
Рекомендації зібрали експерти проєкту «За 
безпечні дороги» Центру демократії та вер-
ховенства права.

Поради для пішоходів
 Найперша порада — бути якомога 
більш помітними у темряві. Тобто носити 
світлий верхній одяг, наприклад куртку чи 
штани. 
 За словами експертів, людина у чорно-
му чи темно-синьому одязі практично не-
помітна на пішохідному переході. Такого 
пішохода водій зможе побачити приблиз-
но за 18 метрів до нього. При цьому галь-
мівний шлях авто при швидкості 60 км/год 
становить 23 м, а при швидкості 80 км/год 
— 36 м. І це за умови сухої погоди. Якщо 
додати дощ чи туман, то відстань, яку авто 
проїде до зупинки, буде ще більшою.
 Для тих, хто не має світлого одягу в гар-
деробі, експерти радять носити світловід-
бивні елементи, або флікери. Найкраще 
світло відбивають речі жовтого кольору. 
Це може бути браслет, стрічка на рюкзак, 
наліпка або спеціальний жилет. За дани-
ми Національної поліції, флікери зменшу-
ють ризик наїзду авто на пішохода в шість 
разів.
 Носити світловідбивачі потрібно з обох 
боків на рівні зору водія. Краще розміщу-
вати їх на рухливих частинах тіла: нап-
риклад, передпліччях, зап’ястках, щико-
лотках і гомілках. Дітям експерти радять 
носити світловідбивачі на рівні не тільки 
корпусу і рук, а й голови. Адже вони мен-
шого зросту, а отже, ще менш помітні на 
дорозі.
 Варто подбати й про видимість домаш-
ніх тварин. Для вигулу собак необхідно 
придбати світловідбивні шлейки, повідки 
або нашийники, що світяться.
 Також, щоб бути помітнішими, можна 
увімкнути ліхтарик на телефоні. У жодно-
му разі не переходьте дорогу у невстановле-
них місцях, не перебігайте проїжджу час-
тину. Перед виходом на дорогу потрібно 
обов’язково переконатись у безпеці: зупи-
нитися й уважно подивитися. 
 Також не слід забувати про обережність 
на тротуарах. Часто там рухаються велоси-
педисти, які також можуть не помітити пі-
шоходів. 

Поради для водіїв
 В умовах «блекауту» водії теж повинні 
бути надзвичайно уважними та обережни-
ми під час руху. Особливо поблизу людних 
місць, дитячих майданчиків, шкіл, садоч-
ків, парків тощо. Адже навіть у світлу пору 
там можуть несподівано з’явитися пішохо-
ди на дорозі. 
 Швидкість руху в місті не повинна пе-
ревищувати дозволені 50 км/год, а поблизу 
пішохідних переходів — 30 км/год. У тако-
му разі водії встигнуть пригальмувати чи 
зробити маневр, якщо вони не помітили пі-
шохода заздалегідь. 
 Підвищена увага має бути на пере-
хрестях. Адже без електрики світлофори 
не працюють і на рівнозначних дорогах 
складно зрозуміти, хто повинен поступи-
тися дорогою. Тому необхідно слідкувати 
за всіма учасниками руху. ■

■

СЕРВІС

Страхує дизель
Генератор потребує від 100 до 200 
літрів палива на годину, тоді навіть 
відсутність електрики — не проблема

■

ДОПОМОГА

Шпиталь на колесах 
Черкащина отримала унікальну мобільну 
мініреанімацію, якої немає навіть у країнах 
Європи

■

Унікальна мобільна мініреанімація вже 
на Черкащині.
Фото Ірини НАЗАРОК.

❙
❙
❙
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Міф рф про «українську ядерну 
програму»
 Миттєво тему підхопили й 
інші російські високопосадовці: 
міністр закордонних справ сер-
гій лавров, спікер держдуми вя-
чеслав володін, голова сзр сергій 
наришкін. Щоправда, у їхніх за-
явах звучала вже певна неузго-
дженість: хтось стверджував, на-
чебто Київ «брудну бомбу» вже 
має і готовий влаштувати прово-
кацію з нею буквально найближ-
чими днями, хтось лише закли-
кав не допустити створення та-
кої бомби в майбутньому. Краї-
на-агресорка росія ініціювала 
навіть проведення спеціально-
го закритого засідання Ради Без-
пеки ООН, де, за свідченням за-
ступника посла Великої Британії 
Джеймса Каріукі, ніяких доказів 
своїх звинувачень прогнозовано 
не надала.
 Суто пропагандистський ха-
рактер заяв про українську «бруд-
ну бомбу» фактично визнав на-
віть заступник посла росії в ООН 
Дмитро Полянський, що заявив 
дослівно таке: «Ми цілком задо-
волені (засіданням), тому що ми 
підвищили рівень обізнаності. Я 
не проти того, що люди говорити-
муть, що Росія кричить «Вовк!», 
якщо цього не станеться, тому що 
це жахлива, жахлива катастро-
фа, яка загрожує потенційно всій 
Землі». Однак, хоча російські за-
яви нікого у світі не переконали і 
в них побачили насамперед при-
криття можливої власної росій-
ської провокації, сама тема ук-
раїнської «брудної бомби» ніку-
ди з російського медіапростору 
не поділася, а 26 жовтня про ро-
боти над такою бомбою як про до-
конаний факт говорив на зустрічі 
з керівниками спецслужб країн 
снд сам владімір путін.
 Автор, що не є ані військо-
вим експертом, ані політологом, 
не береться прогнозувати, з якою 
ймовірністю рф буде реалізова-
но, наприклад, озвучені російсь-
кими пропагандистами 26 жов-
тня плани висадити «українсь-
ку брудну бомбу» десь над Чор-
нобильською зоною. Натомість 

спробую проаналізувати корін-
ня російських фейків про «бруд-
ну бомбу», а заодно й поговорити 
про те, наскільки є реальна мож-
ливість створити таку бомбу в ук-
раїнських умовах.
 Для цього треба трохи до-
кладніше нагадати про саму суть 
російського міфу про «українсь-
ку ядерну програму». Не секрет, 
що ухвалену в середині 1990-х 
відмову від «української» части-
ни радянського ядерного потен-
ціалу багато хто в Україні сприй-
мав (і зараз сприймає) як крок ви-
мушений, ухвалений під тиском 
адміністрації Білла Клінтона, для 
якої головним партнером на пост-
радянському просторі була «лі-
беральна» єльцинська росія. Га-
даю, що й багато тодішніх амери-
канських топчиновників (з тих, 
що дожили до нашого дня) чини-
ли б сьогодні по-іншому. Але ж іс-
торія не знає умовного способу.
 Звісно, мрії про відроджен-
ня ядерного потенціалу в Україні 
були. Але існували вони не в най-
вищих владних кабінетах, а на 
рівні «диванних експертів». Ро-
ман Юрія Щербака «Зброя суд-
ного дня» (2015) про те, як гру-
па патріотичних військовиків та 
науковців намагається (всупереч 
позиції державного керівниц-
тва) відродити український ядер-
ний потенціал на тлі розгортання 
російського вторгнення (тоді ще 
— лише в Криму та на Донбасі), 
є всього лише талановитим літе-
ратурним твором у жанрі «аль-
тернативна історія». А заява пре-
зидента Зеленського, зроблена на 
Мюнхенській безпековій конфе-
ренції 22 лютого цього року, була 
тільки відчайдушною (і, можли-
во, не до кінця продуманою) спро-
бою відвернути неминуче вже на 
той час російське вторгнення.

До чого тут польський кордон? 
 Але в росії наявність (чи мож-
ливість створення) в України тех-
нологій ядерної зброї ніким під 
сумнів, схоже, не ставиться. У 
впливовому «Репортері» 21 лип-
ня цього року з’явився матеріал 
такого собі Сергія Маржецького: 

«Усунути ракетно-ядерну загрозу 
від України можна лише на поль-
ському кордоні».
 Він настільки «концептуаль-
ний», що його варто зацитувати 
розлого: «Слід врахувати, що Ук-
раїна є передпороговою країною, 
яка перебуває всього за один крок 
до одержання ядерної зброї. Про 
відновлення свого ядерного арсе-
налу в Києві говорять уже давно, 
підготовчі роботи в цьому напря-
мі розпочалися ще 1994 року, а 
з 2014-го вони перейшли в прак-
тичну стадію. Було залучено 
Національний науковий центр 
«Харківський фізико-технічний 
інститут» (ННЦ ХФТІ), Інсти-
тут ядерних досліджень та Інсти-
тут органічної хімії, Інститут про-
блем безпеки АЕС у Чорнобилі, 
Державний науково-технічний 
центр з ядерної та радіаційної без-
пеки в Києві та Інститут фізики 
конденсованих систем у Львові. 
За даними служби зовнішньої 
розвідки рф, розробки зі створен-
ня ядерного вибухового пристрою 
(ЯВП) велися в Україні як за ура-
новим, так і за плутонієвим на-
прямами.
 На початку березня агентство 
ТАСС із посиланням на власне 
поінформоване джерело повідо-
мило, що найактивнішу допомо-
гу в створенні українського ядер-
ного арсеналу Києву надали Спо-
лучені Штати: «Для прискорення 
цих робіт з-за кордону на почат-
ковому етапі було одержано плу-
тоній необхідної якості. За наяв-
ною інформацією, США вже здій-
снювали передачу цього матеріа-
лу своїм партнерам. Є підстави 
вважати, що і в українському ви-
падку не обійшлося без участі Ва-
шингтона».
 Коментувати серйозно ма-
теріал, побудований (як і біль-
шість російських домислів) на 
фразах типу «за наявною інфор-
мацією» чи «є підстави вважати», 
доволі складно. Реально ж слід 
чесно визнати: стан української 
науки (бюджетне фінансування 
якої скоротилося останніми рока-
ми до 0,2% невеликого українсь-
кого ВВП) виключав можливість 

розгортання масштабної та ефек-
тивної ядерної програми. Нага-
даю: Мангеттенський проєкт за-
лучив свого часу сотні тисяч ін-
женерів, науковців і техніків й у 
певні періоди споживав помітну 
частку від національної генерації 
електроенергії. Нічого подібного 
в Україні не могло бути й близь-
ко, адже така діяльність неми-
нуче потрапила б у поле зору не 
лише іноземних розвідок (насам-
перед російської, яка оперувала б 
уже не виразами «є підстави вва-
жати»), а й вітчизняних вільних 
медіа. Успішність ядерних зусиль 
держав-парій на кшталт Ірану й   
Північної Кореї і зумовлено знач-
ною мірою тим, що ці суспільства 
закриті, а вільні медіа відсутні. 
 Тому як людина, що відпові-
дала в МОН за каденції міністрів 
Сергія Квіта і Лілії Гриневич за 
науково-технічну сферу та між-
народне наукове співробітниц-
тво, можу відповідально засвід-
чити: ні з чим, бодай віддалено 
подібним на «ядерну програму», 
впродовж 2014–19 років мені сти-
катися не довелося.

Березнева відповідь Інституту 
проблем безпеки атомних 
електростанцій
 Ще 6 березня цього року, в 
перші дні повномасштабного 
російського вторгнення, у від-
повідь на дезінформацію трьох го-
ловних інформагенцій росії було 
оприлюднено Заяву генерального 
директора Національного науко-
вого центру «Харківський фізи-
ко-технічний інститут» академі-
ка Миколи Шульги та директора 
Інституту проблем безпеки атом-
них електростанцій академіка 
Анатолія Носовського. 
 У ній стверджуються речі, 
для мене цілком очевидні: ніяких 
програм щодо створення ядерної 
зброї в наукових установах Націо-
нальної академії наук України (в 
тому числі ННЦ ХФТІ, ІПБ АЕС) 
і взагалі в Україні не проводилось 
і не ведеться; увесь ядерний ма-
теріал (високозбагачений уран), 
що перебував на майданчиках 
наукових установ ХФТІ та Інсти-
туту ядерних досліджень (ІЯД) 
НАН України, передано Украї-
ною до РФ ще у березні 2012 року 
під контролем МАГАТЕ; діяль-
ність наукових установ НАН Ук-
раїни (в тому числі ННЦ ХФТІ, 
ІПБ АЕС та ІЯД), які працюють 
на ядерну енергетичну галузь, пе-
ребувають під постійним контро-
лем з боку Департаменту ядерних 
гарантій МАГАТЕ. Все, що пові-
домляють ЗМІ рф про нібито на-
явну ядерну програму України, 
не відповідає дійсності та є одним 
із численних фейків.
 Ця заява відразу ж продемонс-
трувала всім, здатним до елемен-
тарного аналізу: російські фейки 
розраховані насамперед для внут-
рішнього вжитку, на аудиторію, 

готову споживати продукти про-
пагандистів. Адже вся діяльність 
у перелічених вище українських 
наукових інститутах справді від-
бувалася під недремним оком су-
ворих експертів МАГАТЕ. Вони 
наче намагалися тут виправда-
тися за свою безпорадність щодо 
Ірану й Північної Кореї, але нічо-
го підозрілого так і не виявили!
 12 березня академік Микола 
Шульга дав інтерв’ю з приводу 
російських обстрілів унікальної 
установки «Джерело нейтронів» 
у ННЦ ХФТІ. У ньому вчений 
пояснив: усі «харківські» твели 
такі, як на АЕС, із них неможли-
во зробити ядерну зброю, інфор-
мація про те, що в ХФТІ виготов-
ляють ядерну зброю, — це фейк. 
Як і у випадку АЕС, у робочо-
му стані установка не становить  
жодної небезпеки, водночас якщо 
з якоїсь причини станеться фізич-
не руйнування цієї установки, то 
можливий вихід назовні палива, 
радіоактивних елементів тощо.
 Нарешті, повну неспромож-
ність російських фейків щодо ук-
раїнської «ядерної програми» із 
залученням наукових установ 
НАН розкрив у своєму інтерв’ю 
японській загальнонаціональ-
ній газеті «Йоміурі Сімбун» пер-
ший віцепрезидент НАН Воло-
димир Горбулін (фахівець із ве-
ликим досвідом участі ще в ра-
кетних програмах колишнього 
СРСР). Він наголосив: хоча ук-
раїнські фахівці справді мали й 
мають великий досвід створення 
різних ракет-носіїв, однак ядерні 
заряди для них в Україні ніколи 
не проєктували, не виготовляли і 
не денуклеаризовували. А без цієї 
компоненти говорити про успіш-
не створення ядерної зброї не ви-
падає. Отже, Україна справді зро-
била унікальний крок, добровіль-
но позбувшись своїх 1944 ядер-
них боєприпасів. Хоч, як згадує 
сьогодні Володимир Горбулін, 
президент Франції Міттеран іще 
тоді застерігав Леоніда Кучму: 
вас обдурять...

Зростання градусу напруги
 Починаючи з серпня, почав 
різко зростати градус напруги 
навколо захопленої окупанта-
ми ще на початку березня ЗАЕС. 
На жаль, попри зусилля низки 
світових лідерів і візити делега-
ції МАГАТЕ, ситуація на ЗАЕС 
лишається вкрай напруженою. 
Росія не полишає спроб вико-
ристати станцію в ролі такої собі 
велетенської «брудної бомби», 
здатної стримати український 
контрнаступ на півдні. Причому 
ідею демілітаризації території 
ЗАЕС російські посадовці відки-
нули цілком.
 Однак до самого «українсько-
го ядерного міфу» навіть у росії 
у серпні — на початку вересня, 
схоже, почали ставитися з пев-
ною пересторогою. Ресурс Укра-
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Вигадки країни-агресорки про неядерний 
вибух, який призводить до розпорошення 

радіоактивної речовини

Брудні маніпуляції росії.
Ілюстрація з сайту detector.media.
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Максим СТРІХА, 
доктор фізико-математичних наук, професор, заступник міністра освіти і науки України в 2008—10 і в 2014—19 рр. 

Нещодавно, 23 жовтня, російський міністр оборони сергій шойгу поговорив телефоном з колегами 
з Франції, Туреччини та Великої Британії. Головною темою розмов стала начебто готовність Києва 
створити «брудну бомбу» (тобто бомбу, де звичайний неядерний вибух призводить до розпорошення 
радіоактивної речовини), щоб підірвати її над українською територією і звинуватити в тому росію. 
Прямо стверджувалося, що за вказівкою президента Зеленського до роботи залучено фахівців Схід-
ного ГЗК у Жовтих Водах та київського Інституту ядерних досліджень НАН, а окремі компоненти має 
бути одержано з Великої Британії. Тему «брудної бомби» шойгу розвивав у розмовах з міністрами 
оборони США, Індії та Китаю і в наступні дні.
Яка мета цієї словесної мішури, що є не чим іншим, як фейком?
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ина.ру 30.08.2022 р. нарешті 
визнав очевидне. «Тривають 
спекуляції на тему того, що 
на території ЗАЕС може пе-
ребувати речовина, придатна 
для виготовлення українсь-
кої чи турецької ядерної 
зброї. Ймовірність цього не 
надто висока — маючи такий 
вагомий аргумент на користь 
проведення сво, росія опуб-
лікувала б його ще навесні». 
Додамо від себе: контролюю-
чи ЧАЕС та зону відчуження 
від 24 лютого і до кінця берез-
ня, росіяни і там не виявили 
нічого такого, що бодай по-
части лягало б у річище їхніх 
фейків — ні на самій станції, 
ні в академічному Інституті 
проблем безпеки АЕС. В ін-
шому разі навколо таких ма-
теріалів неминуче було б під-
нято інформаційну бучу.
 Але з кінця вересня 
російський «ядерний нара-
тив» зазнав несподіваного 
повороту. Якщо російські 
пропагандисти й згадували 
до того про «брудну бомбу», 
то хіба що епізодично. Про-
те 27.09.2022 р. на ресурсі 
360tv.ru якийсь «юрист і 
громадський діяч» Ілля Ре-
месло виступив із заявою: «В 
Україні вже є атомні станції, 
а від цих технологій вже бли-
жче до глибшого збагачення 
урану й появи «брудної бом-
би». З урахуванням того, що 
Зеленський перед початком 
воєнної операції відверто за-
являв, що Україна вийде з 
Будапештського меморанду-
му й розроблятиме ядерну зб-
рою, це не ілюзорна ймовір-
ність». Далі цей юрист (!!!) 
безапеляційно спрогнозував, 
що для створення такого за-
ряду Україні знадобиться від 
року до трьох, і, щоб цього не 
допустити, потрібні «кроки 

воєнного характеру». 
 Після того заяви про «ук-
раїнську брудну бомбу» по-
сипалися наче з рогу достат-
ку. Хтось безапеляційно за-
являв, що на Банковій уже 
працює штаб зі створення 
«брудної бомби». Хтось го-
ворив обережніше: зустріч з 
ученими-ядерниками на Бан-
ковій справді була, але про що 
на ній ішлося — про «брудну 
бомбу», ситуацію на ЗАЕС чи 
захист від тактичної ядерної 
зброї — невідомо. Але, попри 
таке визнання, сам матеріал 
на ресурсі pravda.ru називав-
ся цілком визначено: «Офіс 
Зеленського: Україна готова 
створювати «брудну ядерну 
бомбу».
 На ресурсі Мировое обоз-
рение 29.09.2022 р. експерт 
Петро Топичканов говорив 
доволі тверезо: технологіч-
но Україна могла б спробу-
вати створити «брудну бом-
бу», але як вона спрацює — 
неможливо буде сказати без 
випробувань. А будь-яке вип-
робування (чи використання) 
такої бомби позбавить Київ 
«ролі жертви» в очах світової 
спільноти, і тому він навряд 
чи на таке зважиться. Але 
того ж дня вже згадуваний 
«яструб» Сергій Маржець-
кий на ресурсі Репортер за-
являв: Україна цілком здат-
на застосувати ядерну зброю 
проти Росії першою.

Про Чернівці, Рівне і 
відсутність здорового 
глузду в росіян
 Істерія навколо «анексії» 
чотирьох українських облас-
тей, ювілей путіна, вибух на 
Керченському мосту й ма-
совані удари по українській 
енергоструктурі на певний 
час відсунули тему «брудної 

бомби» на другий план. Але 
23 жовтня відбулися вже зга-
дувані розмови шойгу, і різні 
російські «експерти» почали 
масово озвучувати нові й нові 
фейки. Повідомлення ресур-
су Украина.ру від 25.10.2022 
р. дещо скориговує навіть за-
яви шойгу: наказ розробляти 
«брудну бомбу» начебто отри-
мав і ННЦ ХФТІ НАН (тяж-
ко пошкоджений російськи-
ми обстрілами впродовж вес-
ни-літа!). 
 Політичний експерт Олек-
сандр Артамонов заявив, що 
українську «брудну бомбу» 
збиратимуть... у Чернівцях. 
А ще один політичний (!) ек-
сперт Йосиф Діскін догово-
рився до можливості ство-
рення збройного плутонію на 
Рівненській АЕС. При цьо-
му росіяни часом самі визна-
ють: прямих доказів створен-
ня «брудної бомби» в Україні 
в них немає, попри те, що під 
їхнім контролем перебувала 
ЧАЕС і досі перебуває ЗАЕС 
із відповідними сховищами 
ядерних відходів. 
 Але головним «доказом» 
для росіян залишається на-
чебто заявлена президентом 
Володимиром Зеленським 
готовність відмовитися від 
статусу без’ядерної держа-
ви. А сама гіпотетична мож-
ливість перетворення Украї-
ни на ядерну державу є для 
росіян одним із головиних 
виправдань початку «спец-
операції».
 За таких умов базова-
на на логіці українська ар-
гументація мало що важить 
для російських «експертів». 
Але вона має значення для 
решти «нормального» світу. 
Скажімо, колишній керів-
ник Держінспекції ядерного 
регулювання Григорій Плач-

ков цілком слушно нагадав: 
на ЗАЕС не можна було ство-
рити «брудну бомбу» з тієї 
простої причини, що на стан-
ції відсутнє обладнання, з до-
помогою якого можна було б 
розібрати «збірку», яку ви-
користовують у централь-
ній зоні реактора. А дирек-
тори трьох академічних ін-
ститутів — ІЯД, ІПБ АЕС та 
ННЦ ХФТІ — ще раз наголо-
сили: «Установи НАН Украї-
ни, що займаються ядерною 
тематикою, перебувають під 
гарантіями нерозповсюд-
ження ядерного матеріалу 
і ядерних технологій з боку 
МАГАТЕ. Тільки за останні 
два роки, включно з періодом 
воєнного стану, в зазначених 
установах МАГАТЕ провело 
низку технічних інспекцій, 
у тому числі неоголошених і 
з додатковим доступом, з пе-
ревірки інвентарних кіль-
костей ядерного матеріалу і 
діяльності з його використан-
ня, а також з виконання ін-
ших положень і вимог Уго-
ди про гарантії між Украї-
ною і МАГАТЕ та Додатково-
го протоколу до цієї Угоди. За 
результатами цих інспекцій, 
жодних ознак проведення не-
задекларованої ядерної діяль-
ності не було виявлено, так 
само як і розробок, які могли 
б давати підстави для припу-
щень щодо проведення робіт 
зі створення «брудної бомби». 
Для українських учених, як і 
для всіх українців, людське 
життя є найбільшою цінніс-
тю, і тому, незалежно від об-
ставин, варварські дії, яки-
ми є використання «брудної 
бомби», несумісні з їхньою 
ментальністю та світогля-
дом».
 Справді, для того, щоб 
«брудна бомба» мала ефект, 
радіоактивної речовини пот-
рібно багато (в іншому разі її 
вибуху просто ніхто не помі-
тить). А такої кількості «не-
облікованої» радіоактивної 
речовини в Україні знайти 
неможливо — вся вона пере-
буває під пильним контро-
лем МАГАТЕ.
 За таких умов запрошен-
ня міністром Дмитром Куле-
бою позачергової місії МАГА-
ТЕ для інспекції українських 
ядерних об’єктів слід вважа-
ти найкращою відповіддю 
на інформаційну кампанію 
Кремля. Така інспекція з її 
прогнозованими результа-
тами не переконає, звісно, 
російських «яструбів». Але 
вона змусить навіть ті краї-
ни, які досі демонстративно 
дотримувалися «нейтралі-
тету» (й насамперед Індію та 
Китай) дедалі скептичніше 
ставитися до чергових вига-
док росіян. А це, в свою чер-
гу, й зменшуватиме ймовір-
ність того, що цю інформа-
ційну вакханалію навколо 
«української брудної бомби» 
буде насправді використа-
но для прикриття російської 
ядерної провокації. ■

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

Ні — 
діалогу з 
дияволом
Українці виступають за 
збройну відсіч російській 
агресії та проти будь-яких 
перемовин з ворогом

Ірина КИРИЧЕНКО

 Український народ незламно йде до пере-
моги у війні. Незважаючи на обстріли та люд-
ські втрати, українці не схильні до перемовин 
з ворогом. Це засвідчує останнє соціологічне 
дослідження Київського міжнародного інсти-
туту соціології. 
 Упродовж 21-23 жовтня 2022 року КМІС 
провів всеукраїнське опитування громадсь-
кої думки «Омнібус». Методом телефонних 
інтерв’ю з використанням комп’ютера опи-
тано тисячу респондентів. 
 Попри російські обстріли, які руйнують 
інфраструктуру та забирають життя людей, 
86% респондентів відповіли, що потрібно все 
одно продовжувати збройну боротьбу, навіть 
якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед 
них 71% повністю згодні з такою думкою (ре-
шта 15% — скоріше, погоджується). 
 Натомість лише 10% респондентів відпові-
ли, що потрібно перейти до перемовин для як-
найшвидшого припинення обстрілів, навіть 
якщо доведеться піти на поступки росії. 
 Хоча із заходу на схід і зростає частка тих, 
хто готовий до поступок, але в усіх регіонах 
більшість дотримується думки, що треба про-
довжувати збройний опір. Навіть на сході 
69% дотримуються такої думки (це відпові-
дають люди, які проживають у Харківській 
та Донецькій областях та зазнають постійних 
ракетних та артилерійських обстрілів).
 Отже, з твердженням «потрібно продов-
жувати збройну відсіч російській агресії, на-
віть якщо обстріли українських міст продов-
жаться», погоджуються 88% респондентів на 
заході, 89% — у центрі, 86% — на півдні та 
69% — на сході нашої країни. 
 А з твердженням «потрібно перейти до пе-
ремовин для якнайшвидшого припинення об-
стрілу міст, навіть якщо для цього доведеть-
ся піти на поступки росії», погоджуються 8% 
респондентів на заході, 6% — у центрі, 12% 
— на півдні та 29% — на сході. 
 Серед респондентів, які обрали російську 
мову для проведення інтерв’ю, також пере-
важна більшість (66%) вважають, що потріб-
но продовжувати збройний опір, навіть якщо 
обстріли продовжаться (і лише 29% вважа-
ють, що потрібно розпочинати перемовини, 
навіть якщо доведеться йти на поступки). 
 — До війни були дуже суттєві регіональ-
ні відмінності практично з будь-яких питань, 
наприклад, із загальнополітичних орієнта-
цій, зі ставлення до незалежності України, 
— розповідає генеральний директор Київсь-
кого міжнародного інституту соціології, док-
тор філософських наук Володимир Паніотто. 
— А зараз ці відмінності практично щезли. 
Деякі залишилися, але вони суттєво зменши-
лися. У даному випадку цікавим є те, що на-
віть у тих областях, які зараз особливо страж-
дають від війни, переважна більшість людей 
усе одно виступає за те, щоб не вести зараз пе-
ремовини з росією, незважаючи на обстріли. І 
варто звернути увагу на те, що це не залежить 
від мови, як вважали росіяни: і російськомов-
не населення, і етнічні росіяни теж виступа-
ють за те, щоб не вести з росією зараз перемо-
вини.
 Це пов’язано не з мовою, а з тим, що росій-
ськомовні мешкають у східних областях Ук-
раїни, які більше страждають від військових 
дій та від обстрілів. Власне, там дещо більше 
населення — за перемовини, тому що вони 
більше страждають. ■

■АНТИФЕЙК

«українською 
бомбою» лякає

■
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Висушила сили чужина прокля-
та!

Дмитро Павличко

Труна на ніжних дівочих плечах
 Тарас Шевченко... Чи є ще у 
світі більш популярна особистість 
з числа художників, поетів, ком-
позиторів, полководців від нашо-
го Тараса? Навряд! 
 Помер Тарас. І у похмуру по-
чатку березня петербузьку сльот-
ну погоду домовину з тілом пое-
та від самісінької Академії худо-
жеств, де жив останні роки Тарас 
Григорович і там, у місцевій цер-
кві був відспіваний, і аж до Смо-
ленського кладовища (сім кіло-
метрів шляху) студенти різних 
національностей несли на своїх 
плечах. А вже у Каневі труну з 
тілом поета від пристані і аж на 
Чернечу гору українські дівча-
та, за тодішнім звичаєм роззув-
шись (так хоронили неодруже-
них парубків,а Тарас вважався 
саме таким), пронесли на своїх 
ніжних дівочих плечах.
 Маріетта Шагінян у докумен-
тальній повісті «Тарас Шевченко» 
(це була її докторська дисертація) 
пише: «Когда Тарас Шевченко 
умер, все парки и сады Украины, 
где бывал поэт, вдруг покрылись 
дивными памятниками ему. Их 
воздвигал народ. Лучшее дере-
во ...народ объявлял шевченков-
ским и расказывал вам, что под 
ним поэт сидел и писал. У Пуш-
кина был любимый тополь в Кры-
му. А у Шевченко — десятки и со-
тни таких любимцев».
 Але як же сталося, що ще мо-
лодий чоловік у 47 років помирає 
від численних захворювань? Це 
саме той вік, який древні греки і 
римляни вважали найбільш зрі-
лим у фізичному та інтелектуаль-
ному відношенні і, як пише Стен-
даль, ліпили своїх богів (Зевс — 
Юпітер, Плутон, Буревій та ін.) 
саме з чоловіків такого віку. Ви-
няток — лише улюбленець богинь 
Аполлон із золотими кучерями.
 Перебуваючи у Римі, ми з Ана-
толієм Паламаренком відвідали 
галерею Боргезе. Там бачили ро-
боту Берніні «Аполлон і Дафна». 
Вродливий, до нестями закоханий 
Аполлон ловить у свої обійми нім-
фу Дафну, яка його не сприймає 
і просить богів захистити її. Боги 
почули. Скульптор зобразив мо-
мент, коли дівчина, щоб не діста-
тись Аполлону, перевтілюється в 
дерево.

Шукайте жінку
 Поза всяким сумнівом, у мо-
лоді, вільні від московського рабс-
тва роки Тарас Шевченко був кра-
сень як Аполлон. Спробуємо знай-
ти відповідь на питання, чому на 
початку свого життєвого шляху 
Тарас був одним, а в кінці дещо 
іншим,і що зробила з ним ота «чу-
жина проклята». Відповідь на це 
спробуємо знайти у його стосун-
ках з жінками. 
 У трактаті «Про любов» 
Стендаль пише, що найбільш 
об’єктивною оцінкою достоїнств 
мужчини є оцінка жіноцтва. По-
дивимось, як поціновували Тараса 
жінки в період 1843-47 рр. і після 
того, як його перемолола «чужина 
проклята», тобто дика ординська 
Моксель-Московія.
 Найпершою дитячою лю
бов’ю Тараса була Оксана Кова-
ленко. Дітьми вони «вкупочці 
росли», батьки хотіли їх одру-
жить, коли підростуть. Стар-
ша від Тараса «Ему, плачу-
щему мальчику,она «утира-
ла сльози»,Она учила его языку 
любви, учила его родной песне» 
(М.Шагинян). Не судилося.
 Помандрувала ота Оксаночка 
в поход. За москалями та й пропа-
ла... з байстрям вернулась. Остри-

жена.
 «Первая любовь Тараса Шев-
ченко, муза его детских лет, Беат-
риче его поэзии — была загубле-
на и брошена москалями (псами 
— москалями. — Авт.), была пок-
рыткой».
 Другою любов’ю Тараса була 
польська швачка Гусиковська, з 
якою він зустрівся у Вільно, і яка 
навчила «дворового казачка кре-
посного барина Энгельгарда поль-
скому языку, она первая дала ему 
остро пережить разницу между 
свободным и крепосным, разницу 
судеб вольной и раба».
 Але доля посміхнулась Тара-
су і у 1843-47 рр. Він — в «Україні 
милій». Молодий, красномовний, 
Тарас зачаровує співбесідників 
словом і ...піснею. Дослідники 
життя поета пишуть, що він мав 
чарівного тембру баритон. Мені 
пощастило неодноразово чути на-
родного артиста Михайла Гришка 
у операх і сольних концертах. По-
думки сам собі говорив: «Так спі-
вав Тарас». Уродженець Маріу-
поля (нині дощенту зруйновано-
го псами-москалями, слугами са-
мого Сатани,у яких нічогісінько 
людського ніколи не було, немає 
і не буде ніколи !) Михайло Гриш-
ко користувався глибокою поша-
ною у колег і глядача. Я чув, як 
про нього, як про великого Майс-
тра, говорив його колега по цеху 
народний артист Микола Вор-
вулєв, а народний артист профе-
сор Київської консерваторії Ана-
толій Паламаренко говорив мені, 
що Гришко — то наш український 
Енріко Карузо.
 І от саме в ці роки, пише Маріет-
та Шагінян, «Шевченко пережил 
настоящую свою,единственную 
большую любовь». Це була Ган-
на Закревська, дружина помі-
щика Платона Закревського, 
молодша від свого чоловіка на 
дев’ятнадцять років. Саме тоді, у 
1843 р., Тарас написав портрети 
подружжя Закревських. І знову 
М.Шагінян: « Муж Ганны сделан 
совсем неважно... Но перед пртре-
том Ганны вы останавливаетесь 
и невольноти стоите долго..и гла-
за ее долго, неотступно преследу-
ют вас...(Ой очі, очі, темні дівочі, 
де ж ви навчились зводить людей? 
Нар. пісня). И глаза эти имеют осо-
бенность: они кажутся черными, 
но, если приглядеться, вы видете, 
как старательно Шевченко удер-
жал в них настоящий их цвет, си-
яющую вокруг большого зрачка 
глубокую синеву. Следовательно, 
глаза Ганны Ивановны были си-
ними, — очень важное обстоятель-
ство, ...потому что любимыми гла-
зами его поэм были «очи карие».
 У той же час у Яготині про-
живав Микола Григорович Реп-
нін-Волконський, колишній 
віце-король Саксонії, землі яко-
го простягались від Полтавщи-
ни до самісінького Києва. Його 
дочка Варвара при приїзді Тара-
са в Яготин «тот час же страстно 
его полюбила». Були і інші жін-
ки в цей період перебування поета 
в Україні. Його любили, ним за-
хоплювалися. 
 І ось солдатчина.. Дикі умо-
ви. Але і тут на вечори, куди ін-
коли офіцери запрошували солда
та-академіка Тараса, він приходив 
у супроводі молодої вродливої ка-
зашки Каті. 
 Але минуло якихось десять 
літ. Поет повертається із заслан-
ня. Він хоче створити сім’ю, мати 
вірну дружину, бо інстинкт ство-
рення сім’і у нього, за висловом 
Майї Бесараб, (до речі, вона була 
народжена на Черкащині — отже 
землячка Тараса), був сильний, 
як будівельний інстинкт у боб-
ра. Рисує будинок над Дніпром, 
але терпить від жінок одне фіас-
ко за іншим. Спочатку у Нижнь-
ому Новгороді йому відмовляє по-
середня артистка Катя Піунова. 

А у Москві «навестил давно неви-
данного друга моего княжну Вар-
вару Николаевну Репнину» — за-
писує поет у своєму щоденнику. 
Але, як пишуть академіки Є. П. 
Кирилюк, Є. С. Шабліовський і В. 
Є. Шубравський у академічному 
виданні 1964 р. «Т. Г. Шевченко. 
Біографія», «багато років не ба-
чився поет з княжною; тепер, у 
Москві, зустріч їх була якась від-
чужена. Зникла колишня щи-
рість і безпосередність». А в Пе-
тербурзі йому відмовляє Ликера 
Полусмакова.
 Яка причина такої різкої змі-
ни у ставленні жінок до Тара-
са Шевченка? Бо він уже не той. 
Змучений, хворий, лисий, він 
виглядає набагато старшим за 
свої роки. Бо «висушила сили чу-
жина проклята».

Символ нації
 І, отже, споконвічне біблійне 
запитання: «Хто винен і що роби-
ти?».
 Перше «Хто винен?» Тарас 
Шевченко народжений кріпа-
ком. Хоча знав, що батько був на-
шадком козаків, мати, Катери-
на Бойко, була дочкою опришка 
з Бойківщини. Коли Тарасу було 
дев’ять років, померла мати, коли 
йому виповнилось одинадцять 
— помер батько. Круглий сиро-
та та ще й власність пана-кріпос-
ника. Далі принизливе станови-
ще «козачка» та наука у невігла-
са Ширяєва. « У зв’язку з тим, що 
Т. Шевченко жив у дуже неспри-
ятливих умовах, днями й ночами 
працював, — пишуть у книзі «В 
боротьбі за життя генія», виданій  
1964 р., київські лікарі М. Коло-
мійченко і В. Горленко,— він час-
то хворів. Так було зокрема навес-
ні 1837 року. І. Сошенко, побачив-
ши, що юнак весь пашить, відразу 
поклав його в ліжко». Далі Тараса 
поклали у лікарню св. Марії Маг-
далини на Василівському острові 
в Петерберзі, керівником якої був 
дід В. І. Леніна Олександр Бланк.
 «...Хвороба Шевченка, — пи-
шуть згадані лікарі, — почалася 
гостро. Його морозило. Поблідло 
обличчя, кидало в жар... Вісім діб 
юнак був непритомним — витав 
між життям і смертю... За якийсь 
тиждень після двотижневої гаряч-
ки став на ноги і ходив, тримаю-
чись за ліжко».
 Доктор Бланк. Дослідник жит-
тя В. Леніна Дмитрій Волкогонов у 
книзі «Ленин» пише: «Прадед Ле-
нина по материнской линии Мой-
ше Ицкович Бланк родился и про-
живал в городе Константинове, а 
затем Житомире. Его сыновья 
Абель и Сруль (Израиль) приня-
ли християнство и в сооветствии 
с этим изменили имена на Дмит-
рия и Александра. В 1820году оба 
сына были приняты в медико-хи-
рургическую академію, которую 
окончили в 1824 году».
 У 60-х роках я жив у Донець-
ку, і лідер донецьких шістдесят-
ників (сумна їх доля — всі вони 
згодом, як і Стус, були репресо-
вані), доцент медінституту Іван 
Степанович Сук говорив мені, що 
донецький письменник, колиш-
ній працівник КДБ Євген Волош-
ко бачив у кремлівській бібліотеці 

В.Леніна «Кобзар» Т. Г. Шевчен-
ка видавництва 1840 р. Можливо, 
сам Тарас, коли вже здоровів, по-
дарував Олександру Бланку той 
«Кобзар», а від нього вже перей-
шов до внука Володимира Улья-
нова, а можливо, сам Бланк при-
дбав популярну тоді в Петербурзі 
незвичайну книжечку.
 «Під час навчання в Академії 
художеств Т. Шевченкові нелег-
ко жилось, — пишуть названі лі-
карі. — Поряд із матеріальними 
труднощами він знову серйозно за-
хворів. Цього разу на тиф. Недуга 
тривала довго. Її перебіг був тяж-
кий... У цей самий час він написав 
олійними фарбами свій портрет».
 У жовтні 1842 року Тарас Гри-
горович виїхав із Петербурга на 
пароплаві, що прямував до Сток-
гольма, але в дорозі тяжко за-
хворів. «Як не хочеться кидать 
землю, хоч вона й погана!» — на-
писав тоді Тарас, побоюючись за 
своє життя. 
 Звільнившись від кріпацтва, 
Тарас приїздить в Україну, але 
«наприкінці грудня 1845 року 
тяжко хворів і лікувався в Коза-
чківського». Саме там, у Переяс-
лаві 25 грудня 1845 року було на-
писано «Заповіт. Як умру, то похо-
вайте...»
 1847-57 роки. Каземат у тюр-
мі, солдатчина. «Ще сильніше 
відбились на здоров’ї Т. Шевчен-
ка нестерпно тяжкі, штучно ство-
рені умови життя в солдатчині. 
«Спіткала мене цинга лютая і я 
тепер мов Іов на гноїщі... Так мені 
тепер тяжко, так тяжко...» — пи-
сав Тарас. «Дві тяжкі хвороби, — 
пишуть згадані лікарі, — ревма-
тизм і скорбут підточили його сер-
це... «Казарменная жизнь и скор-
бут разрушили мое здоровье... 
Меня посылают на Сыр-Дарью... 
Для моего здоровья этот поход са-
мый убийственный», — писав він 
у листі до В. А. Жуковського.
 Дуже тяжко давалася Тарасу 
солдатська муштра. «Фізично він 
був кволий і стояв під рушницею, 
зігнувшись у три погибелі»,— пи-
сав у спогадах офіцер Є. М. Ко-
сарєв. У 1855 році Тарас захворів 
на виснажливу малярію.
 У 1857 році закінчилась його 
солдатська Голгофа. Але і після 
отримання волі Тарас Григоро-
вич продовжував тяжко хворіти 
і встиг прожити після звільнення 
всього чотири роки... 
 На похоронах поета М. Некра-

сов з глибоким сумом говорив:
 Все он изведал: тюрму петер-
бургскую,
 Справки, доносы, жандармов 
любезности,
 Все — и раздольную степь 
оренбургскую,
 И ее крепость... В нужде, в не-
известности
 Там, оскорбляемый каждым 
невеждою,
  Жил он солдатом — с солдата-
ми жалкими.
 Мог умереть он, конечно , под 
палками,
 Может, и жил — то он этой на-
деждою.
  Р. S. Переживаємо тяжкі 
часи. Але коли Англія у війні про-
ти гітлерівської Німччини пере-
живала не менш тривожні часи , 
ніж Україна у час, коли на нас на-
пала така ж фашистська, як і гіт-
лерівська Німеччина, путінська 
росія, на пропозицію скоротити 
витрати на культуру на час війни 
великий англієць прем’єр Уїстон 
Черчилль здивовано відповів:
 — А за що ж ми тоді воюємо, 
як не за культуру? 
  Шевченко — це культура. 
Шевченко — це символ нації, її 
гордість і невмируще достоїнство. 
Шевченка шанують. Шанують у 
добрі і у «врем’я люте».
 Шанує його й Боярка, не-
зважаючи на «врем’я люте». Ось 
свідчення: «Рішення Виконав-
чого комітету Боярської міської 
Ради Київської області (міський 
голова Олександр Зарубін) від 11 
серпня 2022 року № 5/69 «Про 
надання дозволу на встановлен-
ня скульптури Т.Г. Шевченка на 
центральній алеї... (парк імені  
Т. Г. Шевченка)». Тобто достойно-
му пам’ятнику достойному сину 
України в Боярці (де, за свідчен-
ням місцевих істориків, Тарас по-
бував) — бути! ■
 Реквізити платежів, кошти 
від яких підуть на спорудження 
пам’ятника Т. Г. Шевченку в Бо-
ярці (використовуючи ці рекві-
зити, можна приймати платежі в 
гривні).
 Найменування отримувача: 
ГО Народна опора.
 Код отримувача: 37756465.
 Рахунок отримувача: UA 8130
52990000026006040122495
 Найменування банку: АТ КБ 
«Приватбанк». 
 Призначення: Пам’ятник 
Т. Г. Шевченку.   

ГОЛГОФА КОБЗАРЯ

Тарас Шевченко і 
громада Боярки
Кохання і страждання 
нашого Генія

■

Борис ВАСИЛЬЧЕНКО

Пам’ятник Тарасові Шевченку в Яготині авторства Івана Макаровича Гончара.
Фото з сайту uk.wikipedia.org.

❙
❙
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Наталія ДРОБЯЗКО, 
Альона ГРАБОВЕЦЬ, 
історики Національного заповідника 
«Гетьманська столиця» 

Орлики та Розумовські — дві видатні 
гетьманські родини, діяльність яких на 
ствердження нашої державності заслуго-
вує на належну шану України і кожного з 
нас. Цьогоріч відзначається 320-та річни-
ця від дня народження Григорія Орлика та 
270-та — Андрія Розумовського.
Українські гетьманичі жили в одну епоху 
з різницею у пів століття, мешкали в різ-
них країнах, представляли інтереси різних 
правителів, мали різне матеріальне стано-
вище, різні життєві обставини. Утім, пара-
лельно з цим вони мали чимало спільних 
рис, ідей, а найголовніше — місцем сили 
кожного з них була Чернігівщина, де роз-
почався їхній життєвий шлях.

Народжені в Гетьманщині. Навчання
Григорій Орлик та Андрій Розумовський 
народилися у гетьманських столицях. 16 
листопада 1702 року в Батурині, у родині 
старшого канцеляриста Генеральної вій-
ськової канцелярії Пилипа Орлика та Ган-
ни Герцик, народився син Григорій. А 22 
жовтня 1752-го в місті Глухів, у родині 
гетьмана України Кирила Розумовського 
та Катерини Наришкіної — син Андрій.
Про початкову освіту Григорія Орлика 
згадок не збереглося. Очевидним є те, що 
батько Пилип Орлик дбав про освіту своїх 
дітей, адже й сам навчався в Києво-Моги-
лянській академії. Безсумнівно Григорій 
отримав домашню освіту. Та вже у 14-
річному віці вступив до одного з найпре-
стижніших навчальних закладів Швеції, 
Лундського університету. Вивчив і доско-
нало володів вісьмома мовами: німець-
кою, французькою, польською, шведсь-
кою, українською, російською, грецькою 
і турецькою.
Кирило Розумовський, як і Пилип Орлик, 
розумів вагому роль освіти у майбутньо-
му житті власних дітей, тому забезпечив 
своєму сину Андрію прекрасну початкову 
освіту. За рекомендаціями батька 12-річ-
ний Андрій продовжив навчання в Страс-
бурзькому університеті, де свого часу нав-
чався і сам Кирило Розумовський. Сучас-
ники Андрія вирізняли його чудові знан-
ня французької, німецької, англійської, 
італійської, української та російської 
мов.

Становлення. Дипломатія
Видатні дипломати українського поход-
ження відігравали вирішальну роль у єв-
ропейській політиці ХVІІІ століття. А як 
все в них починалося? Як вони досягли ви-
сокого статусу — дипломата?

Григорій Орлик
У 1708 році військо російського царя пет-
ра І жорстокою каральною операцією зни-
щило гетьманську столицю Батурин, щоб 
залякати українців і не дати реалізувати 
прагнення гетьмана Івана Мазепи звіль-
нитися з-під російського ярма. Тоді Євро-
па здригнулась від звірств москалів у Бату-
рині, як сьогодні — у Бучі, Харкові, Маріу-
полі, Ізюмі... Саме та війна перекреслила 
безжурне життя нашого героя Григорія Ор-
лика. 7-річний хлопчина разом з родиною 
змушений був емігрувати, так, як і багато 
українських діток сьогодні... 
 У Бендерах 16 квітня 1710 року бать-
ка Григорія — Пилипа Орлика обрали 
гетьманом в еміграції. І він продовжував 
розпочату справу — боротьбу за незалеж-
ність України та її народу, до якої з часом 
приєднався і Григорій.
Бойове хрещення Григорія відбулося у 14 
років. Він брав участь у битві під форте-
цею Штральзунд на боці шведського ко-
роля Карла XII. 
У 28-річному віці Григорій перейшов на 
дипломатичну службу до однієї з найпо-
тужніших європейських держав XVIII 
століття — Франції і впродовж 30 років 
на цій службі, маючи різнопланові дару-
вання і знання, завжди вплітав у політику 
Франції інтереси Козацької нації. 
1733 рік для Григорія став піком відпові-
дальності — саме йому було доручено ви-
соку таємну місію — забезпечити переїзд 
Станіслава Лещинського, який підтриму-
вав українське питання і наголошував: 
«Без свободи козацької нації не буде спо-
кою на сході Європи» (ми сьогодні добре 

розуміємо актуальність цих слів), з Фран-
ції через Німеччину до Польщі і зайняти 
королівський престол. Нічого подібного 
за складністю та блискучістю виконання 
не знала історія! Унікальна експедиція 
тривала з 22 серпня до 8 вересня в умо-
вах повної секретності, з перевдяганням 
та маскуванням, зміною карет та марш-
руту 1600 км — і Станіслава Лещинсько-
го було оголошено королем Польщі та Ве-
ликим князем Литовським. 

Андрій Розумовський 
Кар’єра Андрія розпочалася з військової 
служби у морському флоті. Закінчивши 
студії у Страсбурзі, в 1768 році він всту-
пив до англійського флоту, де 23 червня 
1769 р. отримав звання лейтенанта. Вій-
ськова справа того часу була однією з важ-
ливих сходинок в побудові кар’єри. Він 
вправно проявив себе і швидко просував-
ся по службі: камер-юнкер, капітан-лей-
тенант, бригадир, генерал-майор. 
Надалі Андрій майже все свідоме життя 
віддав дипломатії, присвятив їй близько 
30 років. Перше дипломатичне призначен-
ня отримав у 1777 році до Неаполітансь-
кого королівства в якості надзвичайного 
посланця і повноважного міністра росій-
ської імперії, яка у той час інкорпорува-
ла не тільки Гетьманщину, а й видатних 
українців. Потім Андрій виконував дип-
ломатичні місії при королівських дворах 
Копенгагена, Стокгольма та Відня. 
Австрія стала другою батьківщиною для 
Андрія, саме тут він перебував на дип-
ломатичній службі понад 15 років. І 
саме у Відні він досягнув вершини своєї 
кар’єри. Андрій Розумовський організу-
вав і очолив один із найвагоміших самітів 
в історії міжнародної політики та світової 
дипломатії — Віденський конгрес 1814 — 
1815 рр. Він став підсумком розгрому ар-
мій Наполеона І Бонапарта, тривав 9 мі-
сяців і на нього прибуло понад 200 керів-
ників і дипломатів європейських держав. 
Провідну роль на конгресі відіграли Ве-
лика Британія, Австрія, росія, Пруссія 
та Франція. За його рішенням було ство-
рено нову систему міжнародних відно-

син, яка забезпечила у Європі тривалий 
мир та спокій.
Урочисту атмосферу Віденського конгре-
су передав французький художник Жан-
Батист Ізабе у своїй роботі з однойменною 
назвою, яка пропонується вашій увазі. 
Істориками Національного заповідни-
ка «Гетьманська столиця» у травні цьо-
го року було виявлено місце зберігання 
зображення в зібранні Британської ко-
ролівської колекції у ході активних нау-
кових пошуків експонатів, пов’язаних з 
діяльністю родини Розумовських в інсти-
туціях Європи. 

Європейське визнання відомих 
українців
Григорій Орлик — представник козаць-
кої нації у європейських країнах, чесно-
ти та дипломатичні таланти якого були 
високо поціновані трьома наймогутніши-
ми країнами ХVІІІ ст. Цьому є прямі під-
твердження — нагороди. 18 липня 1744 
р. Григорій Орлик отримав найвищу від-
знаку Франції — орден Святого Людові-
ка. Один із орденів Його Величності ко-
роля Швеції — орден Меча, він отримав 
4 грудня 1751 р. А третім орденом і тре-
тьою коронованою особою, яка підкрес-
лила і визнала його заслуги, була імпе-
ратриця Австро-Угорщини — Марія-Те-
резія. Вона, після смерті Григорія Орли-
ка, у травні 1765 р. надала орден Зоряного 
Хреста його дружині Луїзі-Елені Ле Брен 
де Дентевіль за заслуги чоловіка.
А чи знаєте ви, яка нагорода є найвагомі-
шим орденом для Андрія Розумовського? 
Цю нагороду знає і цінує увесь світ! Це му-
зична симфонія № 5 відомого композито-
ра Людвіга ван Бетховена, яка присвя-
чена сину гетьмана України Андрію Ро-
зумовському. Він зміг розгледіти талант 
музичного генія, підтримував та надихав 
його. Зауважимо, симфонія, яка є сьогод-
ні одним із найпопулярніших класичних 

творів у світі, в 1808 р. була присвячена 
не просто видатному дипломату і мецена-
ту, вона присвячена вже власнику бату-
ринського палацу, який Андрій успадку-
вав у 1803 р.! 

Збережена пам’ять
Замок Дентевіль, посаг дружини Гри-
горія, в якому він прожив 12 років і сьо-
годні зберігає пам’ять про нього. Розта-
шований він за кілька сотень кілометрів 
від Парижа, на півдні провінції Шам-
пань. Маркіз Анрі де ла Віль Боже, який 
є непрямим нащадком дружини Григорія 
Орлика, та маркіза Антуанетта, власни-
ки замку, до сьогодні дбають про нього та 
зберігають приватний архів Григорія Ор-
лика, який передається з покоління в по-
коління.
Пам’ять про Андрія в Європі зберігає пре-
красний Віденський палац, зведений ним 
у 1806 р. за проєктом бельгійського архі-
тектора Луї Монтойе. А пам’ять в Україні 
про Андрія береже палац гетьмана Кирила 
Розумовського в Батурині, творіння виз-
начного уродженця Лондона архітектора 
Чарльза Камерона. Батурин займав особ-
ливе місце в житті Андрія. Сюди він неод-
норазово приїздив, певний час проживав 
та відвідував свого батька. І саме він впро-
довж 33 років був власником Батурина та 
палацово-паркового ансамблю.
Батурин є осередком вшанування ук-
раїнських гетьманичів. Їх поступ заслу-
говує визнання кожним свідомим україн-
цем і є взірцем для наслідування. Адже 
кожен з них завжди пам’ятав, що він ук-
раїнець, що треба відстоювати і продов-
жувати справу українського народу. Ми 
в свою чергу на інформаційно-культурно-
му фронті захищаємо історичну справед-
ливість нашої країни та представляємо 
видатних історичних постатей. ■

ПОСТАТІ

Видатні сини гетьманів 
Відзначаємо 320-ту річницю від дня народження Григорія Орлика та 270-ту — 
Андрія Розумовського

■

Замок Дентевіль. XVII ст. Фото 2017 р.❙

Перемога герцога де Броя під Бергеном, 13 квітня 1759 р. Автор невідомий. Національна 
бібліотека Франції. Гравюра. ХVІІІ ст. Під №6 позначений Григорій Орлик. Передано електронну
версію фото історикинею Іриною Дмитришин у 2019 р.

❙
❙
❙

Віденський конгрес. Художник 
Жан-Батист Ізабе. 1819 р. Виявлено 
істориками Національного заповідника
«Гетьманська столиця» у зібранні 
Британської королівської колекції.

❙
❙
❙
❙
❙

Палац князя Розумовського. Художник Балтазар Віганд. 1818 р. Виявлено істориками 
Національного заповідника «Гетьманська столиця» у Віденському музеї.

❙
❙

Палац Кирила Розумовського у Батурині.❙
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Юліана СКІБІЦЬКА

 Тиждень тому росіяни ого-
лосили «евакуацію» з Херсона. 
Херсонщина розділяється по 
Дніпру: Херсон стоїть на право-
му березі, а більша частина об-
ласті — на лівому. Збройні сили 
України продовжують там насту-
пати, тому окупанти або готують-
ся до затяжної оборони міста, або 
планують відступати на вигід-
ніші позиції на лівому березі. 
Саме тому з Херсона евакуюють 
людей, колаборанти виїздять ра-
зом із родинами, а окупаційна ад-
міністрація вивезла пам’ятники 
російським полководцям Ушако-
ву і Суворову та князю Потьомкі-
ну. Через проблеми з логістикою 
в Херсоні сильний дефіцит про-
дуктів і ліків, майже не працю-
ють стільниковий зв’язок та ін-
тернет. Редакторка «Бабеля» 
Юліана Скібіцька поговорила з 
херсонським партизаном, який 
з початку окупації залишається 
в місті. З міркувань безпеки ми 
не вказуємо його ім’я та чим він 
займається, але «Бабель» має всі 
підтвердження, що це реальна 
людина. Ось його монолог.
 Окупація виглядає дуже цик-
лічно, бо те, що відбувається за-
раз, дуже схоже на самий поча-
ток. У березні все було смутно і в 
багатьох аспектах незрозуміло, 
насамперед через інформацій-
ний вакуум. Запам’яталося, що 
спочатку росіяни явно не очікува-
ли зустріти спротив. Але він у нас 
був погано скоординований. Пер-
шого березня росіяни влаштува-
ли безпричинний обстріл житло-
вих будинків. Це було так званим 
попередженням, щоб ми припи-
нили будь-які спроби бунтувати.
 Але вони не подумали, що 
такі хаотичні обстріли навряд чи 
знайдуть підтримку серед мир-
них громадян. І якщо спочатку 
ще були люди, які сумнівали-
ся щодо намірів росіян, то після 
1 березня їх суттєво поменшало. І 
зараз постійно з’являються охочі 
боротися з окупантами, але вже 
не так відкрито, бо ніхто не хоче 
даремно ризикувати. Довгий час 
окупанти намагалися працювати 
з місцевими через політтехноло-
гів, але переконати людей перей-
ти на свій бік не змогли. Зараз і 
колаборанти з ВЦА, і російсь-
кі військові розуміють, що насе-
лення проти них. Військові ще й 

помітили, що точність ударів по 
них зросла, і зрозуміли, що це за-
вдяки херсонцям, які допомага-
ють армії та скидають їхні коор-
динати.
 Я сам із таких. Якщо повер-
нутися сильно назад, на кінець 
лютого і березень, то ми побачи-
мо, що в Херсоні влада ніяк не 
комунікувала з людьми. Тому я 
створив канал у Тelegram, щоб 
просто інформувати людей. Не 
хотілося почуватися абсолютно 
суспільно некорисним, також я 
розумів, що, найімовірніше, та-
ких, як я, багато. До того ж чим 
менше техніки доїде до фронту, 
тим краще буде для ЗСУ. Тому я 
продовжую робити те, що роблю.
 За моїми відчуттями, у місті 
залишилися десь, може, 120 ти-
сяч людей. Люди виїжджали, 
найбільше влітку, зараз залиши-
лися переважно ті, хто старший 
за 40 років. Після «референдумів» 
виїхати взагалі стало складно. 
Раніше це коштувало від 78 ти-
сяч гривень до $700. Але остан-
ні два тижні майже нікого не ви-
пускають, особливо чоловіків до 
35 років. Один військовий комен-
дант пропускає, інший — розвер-
тає назад. Із 1 жовтня ввели заяв-
ки на виїзд — ти маєш отримати 
перепустку. Тобто росіяни нама-
гаються максимально забюрок-
ратизувати цей процес, щоб не 
випускати людей. А якщо ти у 
списках ФСБ, то взагалі краще 
не висовуватися. Я, наприклад, у 
списку — у ФСБ є орієнтування. 
Знаю, що людей, у яких знаходи-
ли листування зі мною, допитува-
ли та завертали назад.
 Із міста поїхали тільки кола-
боранти та привілейована русня. 
Ніякого відступу військових не-
має, просто вони займають обо-

рону не в місті, а в області. Нагна-
ли свіжих мобілізованих і опира-
ються на них. Колаборанти — це 
ті колишні лузери, які піднялися 
за «нової влади». Переважно це 
ті, хто якось співпрацює з ВЦА. 
До речі, Стремоусов теж виїхав з 
Херсона — перемістився на лівий 
берег, ближче до опорних рубежів 
оборони, а в місті буває тільки на-
скоками.
 У Херсоні зараз доволі депре-
сивна атмосфера, люди розгуб-
лені та починають дивно почу-
ватися, коли в місті стоїть повна 
тиша. До того ж зараз майже не-
має зв’язку — ані стільникового, 
ані інтернету. Після 15:00 вулиці 
вже порожні. Продавці не хочуть 
брати російських рублів, через це 
теж виникають скандали з кола-
борантами. Але найгірше те, що 
вже відчувається сильний дефі-
цит продуктів і ліків. Багато ма-
газинів евакуювалися, залиши-
лися тільки маленькі, але в них 
майже нічого немає. Логістика 
зараз сильно ускладнена — якщо 
раніше возили продукти з окупо-

ваного Криму, то зараз це немож-
ливо зробити через розбиті мос-
ти. А якщо є дефіцит продуктів, 
то починають рости ціни. Яйця, 
наприклад, уже коштують до 
90 гривень за десяток, і ти їх ще 
спробуй знайти. М’ясо та овочі 
теж постійно скачуть у ціні, тіль-
ки з хлібом поки все більш-менш 
нормально.
 Росіяни слідкують за кварти-
рами тих, хто виїхав. Їх обходять, 
зазвичай за наводкою. Русня про-
понує місцевим гроші за інформа-

цію про патріотично налаштова-
них мешканців, але, наскільки я 
знаю, платить потім набагато мен-
ше, ніж пропонує, або взагалі не 
платить. Є дурні, які досі на це ве-
дуться. Останній тиждень війсь-
кові почали активно «змішувати-
ся» з місцевим населенням — пе-
ревдягаються в цивільний одяг і 
заселяються у вільне житло. Офі-
цери, до речі, обирають житло, 
яке ближче до води — щоб мож-
на було швидко переміститися на 
лівий берег. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

«Люди дивно почуваються, 
коли в місті повна тиша». 
У Херсоні немає зв’язку, продуктів і ліків, а колаборанти тікають на лівий берег — 
розповідь партизана, який залишається в місті

■

Зруйнований житловий будинок у звільненому селі Архангельське Херсонської області. 26 жовтня 2022 року.❙

Антураж сьогоднішнього Херсона.❙

Анна ФРАНК

* * *
 Іду повз міську бібліотеку. 
Здається, ще ніколи ця будівля не 
отримувала стільки уваги. Прос-
то на сходах влаштували «вибор-
чу дільницю»: поставили стіл, по-
садили за нього двох невиразних 
жіночок, поклали перед ними бю-
летені. Урна стоїть поряд — на та-
буретці. Жодної ширми чи будь-
якої подоби «місця таємного голо-
сування» немає. Спостерігаю, як 
бабця ставить галочку, схилив-
шись над столом. Жіночки-спос-
терігачки навіть не відвертають-
ся, зазирають просто у бюлетень. 
 Але навіть не це створює ат-
мосферу «патріотизму». За нього 
тут відповідає працівниця міської 
адміністрації, яка бігає подвір’ям 
бібліотеки й голосно викрикує: 
«Голосуймо! Робимо правильний 
вибір!». Водночас вона розмахує  
російським прапорцем. Агітація 
під час референдуму? Так. Але 
хіба вас бентежить лише це? Її 
крики змушують мене пригадати 
продавців вареної кукурудзи чи 
чурчхели, які сповіщають на весь 
пляж про свої товари: «Кукурудза 
солодка, тане в роті, наче мед!»...
 Поруч — припаркований 
джип, на капот сперлися троє 
людей у формі, жінка й двоє чо-

ловіків. На плечах автомати, стра-
жі порядку ліниво контролюють 
«щире волевиявлення» народу. 
 Жінка з прапорцем кричить і 
мені: «Підходьте, будь ласка, за-
лиште свій голос!». Спокійно від-
повідаю: «Не ганьбіть мене й самі 
не ганьбіться». Вона якось розча-
ровано дивиться на мене й нічого 
не відповідає.

* * *
 Біля магазину зустрічаю свою 
вчительку біології. Літня жінка, 
у сьомому класі вона розповідала 
мені про фотосинтез та типи тка-
нин. Потім я поїхала, і от ми зно-
ву випадково зустрілися. Вона 
розпитує в мене про моїх екс-
однокласників, яких мобілізува-
ли. Відказую, що нічого не знаю 
про їхню долю. Вона продовжує: 
 — Потрібно писати путіну. 
Студентів узагалі не мали чіпа-
ти. Цей пушилін, вибач на слові, 

ідіот. Його самого потрібно на пе-
редову відправити у самих тру-
сах. Якби путін дізнався про його 
походеньки, він би йому голову 
відкрутив.
 Моє німе безсилля вона роз-
цінює як схвалення і не зупи-
няється:
 — Все, ми тепер їхні, тепер 
потрібно туди звертатися. А що 
тоді Турчинов у 2014 році гово-
рив, що краще кулю в лоб, ніж 
нас відпустити. Треба було тоді 
відпустити — і зараз би ніяких 
проблем не було. Недарма ото ка-
жуть, пани чубляться, а в холопів 
чуби тріщать.
 Удаю, ніби мені терміново 
потрібно кудись бігти. Та й справ-
ді потрібно — довго слухати це я 
не витримаю. Якщо після деоку-
пації таких патріотів долучать до 
навчального процесу — все про-
пало.

* * *
 У черзі переді мною стоїть чо-
ловік, запитує у продавчині сіль.
 — Вам яку, українську чи 
російську? — уточнює вона.
 — Українську.
 — Ото ще, вони проти нас, а ви 
їхню сіль просите. 

* * *
 Стою на зупинці, читаю ого-
лошення, яке приліпили між 
«Продам гараж» та «Куплю 
свиней». Текст оголошення та-
кий: «Расии с дезертирами не по 
пути! Согласно статье 337 ук рф, 
самовольное отлучение от служ-

бы карается лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет. Дезертир 
нам не товарищ!». Дві жінки сти-
ха розмовляють: 
 — Ну тепер кордон приберуть, 
товарів побільшає, а ціни нижчи-
ми стануть.
 — Чи навпаки, вищими.
 — Ну чого це? Нам будуть 
допомагати, як Криму. Потріб-
но ж допомагати своїм новим 
територіям, ми за них голосу-
вали. 
 — Та з нами тепер узагалі не-
зрозуміло що буде...
 Завіса. ■

ВИБОРЧИЙ ТЕРОР

Волевиявлення 
без волі,
або Про «референдум» у деталях

■
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Те, що виготовляється 
з відходів, є корисною 
річчю на фронті 
 А тоді почалася «епопея» з 
окопними пальниками. Поба-
чивши у фейсбуці  допис волон-
терки «Полтавського батальйону 
небайдужих» Юлії Городчаніної, 
яка закликала всіх охочих долу-
чатися до виготовлення окопних 
чи бліндажних свічок, Людмила 
стала однією з цих охочих. 
 «Нас зібралося десь 10 осіб, 
і ми почали працювати в наметі 
біля Свято-Успенського собору. 
Там і набула певного досвіду, на-
била руку, — розповідає про те, 
як усе починалося, жінка з актив-
ною життєвою позицією. — Але 
коли відновилася моя дистанцій-
на робота, я вже була прив’язана 
до дому, комп’ютера. Отак і виз-
ріло рішення, що виготовлятиму 
окопні свічки сама. Це те, що ро-
биться з відходів і практично не 
потребує витрат коштів. При ць-
ому є дуже корисною річчю на 
фронті — за інформацією соцме-
реж, на цих свічках на передовій, 
де тривають запеклі бої, наші бій-
ці навіть готують нехитрі страви. 
Довгенько шукала електроплит-
ку — писала про це в місцевих 
групах, співтовариствах соцме-
реж. Відгукнулася пані Ірина 
Комишан зі спільноти «Скарб-
ничка мандрів», котра й надала 
в користування електроплитку, з 
якою, до речі, працюю й досі. Пев-
ний час робила тільки заготовки: 
обрізала краї зависоких бляша-
нок, яких мені назносили у вели-
кій кількості небайдужі жителі 
Івонченців, чикрижила ножиця-
ми гофрований картон, скручу-
вала його  «равликом» і поміща-
ла до них. Такі заготовки мій чо-
ловік Серафим відвозив нашим 
автомобілем волонтерам із «Пол-
тавського батальйону небайду-
жих». Коли ж уже мала плитку, 
чайник, а також віск, парафін, 
недопалки свічок (їх люди прино-
сили чи привозили, а то й переси-
лали поштою), змогла взятися за 
весь процес. Спочатку, закинув-
ши віск із парафіном до чайника, 
стояла й чекала, доки вони роз-
плавляться. Та невдовзі зрозумі-
ла, що це даремна трата часу. А 
для мене це неприпустимо».
 Була якраз весна, коли, окрім 
основної роботи, треба встиг нути й 
город посадити, і прибрати у дворі 
та навколо нього. Тому в обідню 
перерву чи після закінчення ро-
бочого дня, поставивши чайник із 
воском та парафіном на електро-
плитку, аби матеріал розплавив-
ся, Людмила бігла на грядку. 
 «Повертаєшся, а в чайнику 
все піниться, більше того — піна 
стікає назовні. Так було принай-
мні двічі, — пригадує моя спів-
розмовниця. — І це найнепри-
ємніше, бо мало того, що псуєть-
ся матеріал, усе навколо залите 
сплавом воску з парафіном, так 
потім ще й електроплитку тре-
ба чистити. Тобто втрачати най-
цінніший ресурс — час. Плюс у 
тому, що, коли матеріал закипів 
і полився через край стінок чай-
ника, зрозуміла, на який відрізок 
часу можу відлучатися. Так поча-

ла комбінувати виготовлення сві-
чок з іншою домашньою роботою, 
якої завжди вистачає. Пробувала 
плавити матеріал і на двох елек-
троплитках одночасно. Але дру-
га плитка побула в мене недовго, 
бо її власниця прийняла до себе 
на дачу внутрішньо переміщених 
осіб і попросила її повернути. А я 
дійшла висновку, що й однієї — 
цілком достатньо». 
 Людмила Теймуразян розпо-
чала виготовляти свічки у травні. 
А незабаром стали спіти ягоди. І 
тут один із волонтерів, який має 
зв’язок із нашими вояками ще з 
2014 року, запропонував збира-
ти й заготовляти червневі соко-
виті плоди — робити такі собі «ві-
тамінні бомбочки». Водночас чо-
ловік привіз на своєму авто близь-
ко 200 півлітрових банок, які 
збирав мало не по всій Полтаві. 

Операція «Варення й соління 
для ЗСУ»
  «А в нас на садибі цього року 
дуже багато всього вродило, — 
констатує жителька околиці Пол-
тави. — Скажімо, ми нарвали 12 
відер  вишень, 16 відер аличі, а йо-
шти — навіть не можу точно ска-
зати, скільки. Для мене було важ-
ливо, щоб те, що вродило, не про-
пало. Так оголосила про ініціати-
ву «Операція «Варення для ЗСУ» 

— через фейсбук почала шукати 
тих, хто б допоміг обірвати яго-
ди, закрити тощо. І люди поча-
ли відгукуватися. А далі поспі-
ла городина, тож ми гуртом взя-
лися за соління. Ті ж таки огірки 
солили відрами. Коли передає-
мо щось нашим захисникам, на-
магаємося вести для себе бодай 
якусь звітність. Так от, тільки 
від мене на фронт уже відправле-
но понад 200 банок із засолени-
ми та законсервованими огірка-
ми, помідорами, салатами й ва-
ренням. Таким чином, проголо-
шена мною ініціатива сама собою 
переросла в «Операцію «Варення 
й соління для ЗСУ». Коли мої ко-
леги збираються везти їх на пере-
дову, куди може прилетіти воро-
жий снаряд, тоді віддаємо пере-
вагу пластиковій тарі, хоч із цим 
є певні проблеми — останнім ча-
сом її не так легко дістати».
 Людмила показує мені цілий 
склад банок із варенням, консер-
вованими овочами, ягодами та 
фруктами в різних кімнатах сво-
го будинку — вони ще чекають 
відправки на фронт. Поміж тим 
розказує, що зараз їй доводиться 
займатися ще й бджолиним ме-
дом: «Почалося з того, що член 
об’єднання пасічників «Сильна 
пасіка» Владислав Таловиря при-
віз 24 півлітрові баночки меду — 
з наклейками з написом: «Цілю-
щий мед Полтавщини — нашим 
захисникам». А тоді інший пасіч-
ник із Решетилівщини — Олек-
сандр Нещерет (він у нашому хра-

мі допомагає старості і священни-
ку під час богослужінь) — пожер-
твував 20-літрове відро корисної 
солодкої маси, яку бджоли ви-
робляють із нектару квітів. Тре-
ба буде розкласти її у пласти-
кові відерця, якщо такі вдасться 
знайти. Я не лише сама активна, 
а й не даю спокою іншим людям, 
які мене оточують. Бо порівня-
но тихе життя в Полтаві бага-
то кого розслабляє. От зараз по-
рушую питання про те, що цьо-
горіч у наших садках вродило чи-
мало волоських горіхів, і ті дуже 
дешеві. Тож кинула клич у на-
шій місцевій групі в соцмережі 
не здавати їх за безцінь, а колоти 
й передавати ядра військовим, бо 
це потужне джерело енергії. До 
того ж можна виготовляти енер-
гетичні батончики, перемелюючи 
горіхи, курагу, родзинки, фініки 
тощо. У мене це ще тільки в пла-
нах — якщо не вдасться організу-
вати багатьох людей, робитиму це 
з кількома подругами або й уза-
галі з чоловіком та сином. Також 
думаю про те, щоб закуповувати 
сало (хай не надто ідеальне на виг-
ляд, зате дешевше), перемелюва-
ти його з часником та зеленню й 
передавати на фронт — ця смач-
на їжа теж дає енергію та віднов-
лює сили».
 Що ж до окопних свічок, то 
виготовляти їх Людмилі Тейму-
разян уже активно допомагають 
інші люди. За її словами, міся-
ців зо два заготовки для них роб-
лять кілька родин з Івонченців, 
а ще цілу партію їх передали з 

ГО «Надія є». Один місцевий чо-
ловік обрізає «болгаркою» до оп-
тимальної висоти жерстяні ба-
ночки. Представники ж громад-
ського руху «Оборона Полтави», 
забравши готові окопні свічки, 
аби передати їх на фронт, водно-
час підкинули багато парафіну, 
картону й бляшанок з-під консер-
вів. А з Охтирки, що на Сумщині, 
нещодавно передали десятки кі-
лограмів недопалків свічок. 
 «До речі, Дмитро Каніщев з 
Охтирки, який нині тут прожи-
ває, багато залитих мною паль-
ників передав бійцям тієї брига-
ди, яка звільнила його рідне міс-
то. Щодо способів передачі окоп-
них свічок до місць дислокації 
наших військових, то вони різ-
ні. Іноді мені телефонують і го-
ворять: військові, мовляв, виру-
шають на фронт, тож можуть за-
брати дещицю твоїх виробів. А 
буває, ми з чоловіком підвозимо 
свічки автівкою, куди просять. 
Або ж висилаю їх поштою знайо-
мим чи волонтерам, які спілку-
ються з нашими вояками. Зага-
лом ніколи їх не «солю», — ствер-
джує волонтерка. — Хоч певний 
запас цих виробів у мене завжди 
є. Адже стараюся виготовляти їх 
майже щодня».

Робить усе, що в її силах, для 
наближення нашої перемоги
 Першим своєрідним досягнен-
ням Людмили стала 500-та свіч-
ка, потім — 700-та. А тоді вона 
мала майже 4-тижневу відпуст-

ку, яку й витратила на заливан-
ня окопних свічок, — робила пе-
рерву тільки задля того, щоб на-
відати в селі своїх батьків. Таким 
чином, від позначки «700» доволі 
швидко «стрибнула» до позначки 
«1 000».
 «Тисячна свічка, залита влас-
норуч, — це для мене свідчення 
того, що я хочу, можу й роблю 
все, що в моїх силах, для набли-
ження нашої перемоги, — резю-
мує діяльна жінка. — От ви за-
питуєте, чи стомлююся. Звичай-
но, я ж жива людина. Від засил-
ля негативної інформації, бува, 
не сплю ночами, а наступного дня 
ходжу в’яла. У такому разі кажу 
сама собі: дякувати Богу, ми тут 
маємо майже мирне життя, тож 
збери себе докупи й роби те, що 
маєш. Після такої роботи над со-
бою йду й заливаю заготовки для 
окопних свічок». 
 Як зазначає Людмила Тейму-
разян, її активна волонтерська 
діяльність надихнула й батьків 
— жителів села Нижня Будаків-
ка, що входить до Заводської те-
риторіальної  громади нині Мир-
городського району. «У підсумку 
мій батько — Федір Ясько — ор-
ганізував місцевих фермерів, — 
хвалиться вона, — і ті пожертву-
вали тонну соняшникового насін-
ня, з якого на олійниці під Мир-
городом виготовили 330 літрів 
запашної олії. А тоді ми, члени 
команди волонтерського центру 
Харківсько-Полтавської єпархії 
ПЦУ, забрали її й передали на-
шим військовим на фронт, а та-
кож цивільному населенню на 
звільненій від російських оку-
пантів території України. Не пос-
тупається в активності батьку 
й мама — Лідія Бабенко. Вона 
змогла зібрати майже 40 кілогра-
мів воску, парафіну та недопалків 
церковних свічок. До речі, одно-
сельці моїх батьків, збираючись у 
приміщенні  Будинку культури, 
уже також виготовляють окопні 
свічки. А ще мама звернулася до 
місцевих пасічників — і ті переда-
ли для наших захисників 21 літр 
меду, частину якого вже розфасо-
вано в півлітрові баночки. Іще дві 
3-літрові банки чекають на розфа-
сування».
 Окрім усього, Людмила всти-
гає ще й майстер-класи з виготов-
лення окопних свічок проводи-
ти. Загалом, говорить,  вона цьо-
го не прагнула. Але сталося так, 

що спершу її запросили представ-
ники регіонального ландшафтно-
го парку «Диканський» та члени 
ГО «Зелене серце», які організу-
вали в Диканьці екошколу, се-
ред заходів якої запланували й 
ось такий майстер-клас. «Після 
цього проводила його в Будин-
ку культури в Івонченцях. А тоді 
про таку послугу в режимі онлайн 
попросили колеги з ПАТ «Укрна-
фта», які започаткували ініціати-
ву «Волонтерська п’ятниця», — 
перелічує моя співрозмовниця. —
Ми утрясли суто технічні момен-
ти, і я в прямому ефірі розповіла 
колегам із різних куточків Украї-
ни про свій досвід: зокрема про те, 
що скручений «равликом» гофро-
ваний картон має бути на 3-5 мілі-
метрів нижчим за висоту бляшан-
ки — у такому разі сплав воску з 
парафіном не фонтанує, а отже, це 
пришвидшує процес заливання. 
Найоптимальніша ж висота жер-
стяної баночки, як твердять свіч-
карі, — не вище за 8 сантиметрів. 
Показала також, як вправно за-
гинати краї обрізаних бляшанок 
і не поранитися. Зауваживши, 
що ніколи не працюю в пальчат-
ках (при цьому жодного разу не 
обпеклася — можливо, це зале-
жить від спритності рук), водно-
час акцентувала на необхідності 
дотримання правил техніки без-
пеки. Згодом, попросивши доз-
волу в роботодавця, розмістила 
відеозапис цього майстер-класу 
на своєму ютуб-каналі — і зараз 
уже маю близько 1,5 тисячі пере-
глядів. Чому завжди даю згоду, 
коли мене запрошують провести 
майстер-клас? Бо для мене дуже 
важливо: якщо після нього бодай 
одна людина виготовить окопну 
свічку, отже, я змогла надихну-
ти її власним прикладом». 
 Людмила Теймуразян пере-
конана: отієї тисячної свічки в 
неї могло й не бути, якби не допо-
мога великої кількості однодум-
ців. «Завжди всім раджу не при-
меншувати свого внеску. Навіть 
10 заготовок для свічок — це не-
мало. Зусилля кожного важливі. 
На отій позначці «1 000» не зупи-
нюся, — запевняє вона. — Навіть 
якщо через біснування путіна не 
стане електроенергії, розпалю-
ватиму мангал і плавитиму віск 
із парафіном на ньому. Я вико-
ристовуватиму будь-яку мож-
ливість, аби підтримати наших 
захисників». ■

ДОБРА СПРАВА

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

■

Людмила Теймуразян використовує будь-яку можливість, 
аби підтримати наших захисників. 
Фото автора.

❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО

«Будучи дружиною, матір’ю, найманим працівником і волонтеркою, 
доводиться розриватися між домашніми клопотами, вихованням 
сина, роботою й волонтерською діяльністю, — ділиться 39-річ-
на жителька колишнього села Івонченці, що нині входить до меж 
Полтави, Людмила Теймуразян — юрисконсульт юридичної служби 
НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта», екоактивістка, очільниця 
відділу охорони навколишнього середовища Харківсько-Полтавсь-
кої єпархії ПЦУ. — Коли розпочалося повномасштабне вторгнення 
російських окупаційних військ, спочатку це просто не вкладалося в 
голові. Та згодом настало розуміння, що війна, яка так віроломно 
увірвалася в наше життя, за якийсь тиждень чи місяць не закінчить-
ся. На околиці бійці територіальної оборони почали споруджувати 
блокпост, то ж ми й собі стали допомагати, бо нам хотілося хоча б 
ілюзорної безпеки. Потім налагодили їхнє систематичне харчування, 
оскільки на перших порах держава з цим не справлялася». 

Навіть якщо через біснування путіна не стане 
електроенергії, розпалюватиму мангал і плавитиму віск 
із парафіном на ньому.
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 Афішована Росією вимога «дена-
цифікації» має на меті відмову від своєї 
ідентичности, мови, культури, перев-
тілення українців у безликий «єдіний 
народ» без власної історії, національ-
ного коріння. Відтак широкого розма-
ху набула здійснювана в Україні де-
росіянізація міст, селищ, вулиць, стан-
цій метро, демонтаж пам’ятників, ме-
моріальних дощок російським діячам. 
Перейменування чекають Ватутіне, 
Сіверськодонецьк, Красноград, Хрус-
тальне, Новомосковськ, Метьолкіне, 
Первомайськ, вулиці Московська, Ра-
дянська, Пітерська, пам’ятники росій-
ській імператриці Катерині ІІ, росій-
ському полководцю О. Суворову і їм 
подібні.
 На порядку денному постало питан-
ня і про деросіянізацію українських ан-
тропонімів, очищення від нав’язаних 
нам дериватологійних нашарувань. 
Російське самодержавство робило все 
можливе, щоб підпорядкувати собі ук-
раїнський народ, і не тільки економіч-
но й політично, а й духовно, створивши 
для наших співвітчизників такі умови, 
аби шляхом завуальованої росіянізації 
власних назв глибше вмурувати націо-
нально забарвлені прізвища й імена у 
фундамент імперського минулого, при-
писуючи досягнення українців у такий, 
здавалося б, невидимий спосіб собі.
 Наукою про наші імена, як ствер-
джує тлумачний словник, є антро-
поніміка (з грецької — людина, ім’я) 
— галузь ономастики, що вивчає влас-
ні назви людей: особові імена, форми 
по батькові, прізвища, прізвиська, 
псевдоніми, криптоніми. Зосередимо 
увагу на українських іменах, що ста-
новлять генокод і духовний скарб на-
шого народу.
 Нескладно за іменами й прізвища-
ми визначити національність людини. 
Наприклад, Жоржетта, Амур, Анжелі-
ка, Бенджаміна, Даніель, Ельза, Емма-
нуель, Ізабелла; Дюжарден, Анрі, Дюп-
ре, Бенуар, Легран, Бержерон, Жермен, 
Делон — характерні французам; Аде-
лаїда, Адольфо, Альбано, Бальдуччо, 
Беньяміно, Фернандо; Антонеллі, Ар-
мані, Бельмондо, Джуліані, Кардуччі, 
Лоренцетті, Марконі — властиві італій-
цям; Ніно, Зураб, Маріам, Іраклі; Аба-
шидзе, Аміранашвілі, Арахамія, Бур-
чуладзе, Гамсахурдія, Чавчавадзе — 
притаманні грузинам. 
 А чи завжди впізнаваними за антро-
понімами є ми, українці? Проілюструє-
мо наявний калейдоскоп імен і прізвищ 
сумнівного лексично-правописного за-
барвлення, узятих із сучасного інфор-
маційного простору: Альона, Крістіна, 
Єлізавєта, Даніїл, Іріша, Ерік, Маргарі-
та, Пєтя, Аріна, Паша, Маша, Катюша, 
Нікіта, Дуняша, Андрюша, Танюша, 
Даша, Діма; Денісюк, Люліч, Сініцин, 
Філіпченко, Анопченко, Атаманенко, 
Смірнов, Сєнічкін, Бєсєдіна, Кравчу-
ков, Грінишина, Чумакова, Аліксій-
чук, Міхайлова, Кісіль, Стефанішева, 
Маліновський, Прінц, Волоґжанінов, 
Літвінчук, Клімов, Новікова, Васільєв, 
Бенедіктова, Савюк, Мялюк, Кусік, Ко-
вальов, Пирог, Оніщук, Сінельнико-
ва, Гром, Боль, Портніков, Столярова, 
Міхальов, Міхалюк, Семікін, Клімов, 
Крамченков, Антіпов, Карпюк, Скіби-
цький, Тітаренко, Апанасенко, Дрісо-

ва, Колєсніков, Глінський, Слівинсь-
ка, Мініч, Кузьміч, Галіч, Калинічен-
ко тощо. Складається враження, що 
наведені власні назви дібрано не з ук-
раїнських засобів масової інформації, 
а з сусідньої Росії. Підігнані під росій-
ські моделі імена й прізвища символізу-
ють чужоземний маркер ідентичности. 

Враження про деформовані українські 
імена й прізвища з відчуттям болю пе-
редає знаний в Україні професор-мовоз-
навець із Дніпра А. М. Поповський:

 Що в імені і прізвищі твоїм,
 Вкраїнцю мій, чи древо роду знаєш?
 Ким предок був в стражденнім світі 
цім:
 Звитяжцем вольниці козацької свя-
тої
 А чи холуй, запроданець, стукач, зло-
дюга,
 Кат рідного народу, кар’єрист, бан-
дюга,
 Чи суверенної Вкраїни мужній 
воїн?!
 Тож відроди козацьку силу й вроду,
 Шануй, примножуй честь свойого 
роду, — 
 Кріпімо єдність, силу волі й права,
 Бо з міці роду, а не виродків, будуєть-
ся держава.

 Як свідчать Л. Г. Скрипник, Н. 
П. Дзятківська у словнику-довідни-
ку «Власні імена людей», особове ім’я 
— це юридично зафіксоване слово, за 
допомогою якого (разом із формою по 
батькові та прізвищем) здійснюєть-
ся індивідуалізація (або легалізація) 

особи; найменництво — це «жива нит-
ка, яка зв’язує нас із рідним народом, 
із рідним краєм та його культурою, з 
нев’янучою українською трояндою 
— поетичною мовою», — стверджує 
І. В. Глинський. Ім’я — це дивовиж-
ний скарб, у якому зберігається досвід, 
мудрість і пам’ять поколінь, є своєрід-

ним оберегом, що захищає носія імені 
від усього лихого й надає сили, закла-
деної у змісті імені. Наші предки вва-
жали, що ім’я визначає долю людини, 
її призначення в житті. Автори книги 
«Іменослов» зібрали понад 4 тис. 200 
власних імен і доводять, що ім’я — то 
не порожній звук, у ньому — бриніння 
рідної землі, предків, звичаїв, одним 
із яких є ім’янаречення за допомогою 
слів рідної мови, як-от: Ідимир — той, 
хто прямує до миру; Сонцеслав — той, 
хто славить сонце, уславлений сонцем; 
Станіслав — той, хто стоїть зі славою; 
Цвітан — народжений у цвіту, у радос-
ті; Шумислав — той, по кому шумить 
(гримить) слава; Добрена — добра; Ку-
пава — так називали дівчаток, народ-
жених на свято Івана Купала, вродли-
ва, гарна, святково вбрана, з гордою 
ходою; Любава — пестливий різновид 
імені Любов, люба; Чаруня — зменше-
но-пестливе від імені Чарівниця.
 Частину давніх імен, які з часом 
трансформувалися в прізвища, ста-
новлять наймення, в основу яких пок-
ладено певну прикмету або рису люд-
ської вдачі: з нетерпінням очікувано-
го сина називали Жданом, малюків із 
лагідною вдачею — Добринями, Весе-
ликами, неслухняних — Брикунами, 

Шумилами. Якщо дитина народилася, 
скажімо, 24 липня, то дівчинці давали 
ім’я Ольги, а хлопчику — Любомира, 
бо саме на цей день припадали імени-
ни святих із такими найменнями.
 Характерними для українок є іме-
на Марія, Ольга, Людмила, Дарина, 
Олена, Зоряна, Наталія, Оксана, Тетя-
на, Світлана, Юлія, Катерина, Іванна, 
Надія, Софія, Мар’яна, Вікторія, Со-
ломія, Валентина, Галина, Анастасія; 
для українців — Андрій, Віталій, Вік-
тор, Володимир, Богдан, Євген, Олек-
сандр, Сергій, Юрій, Ігор, Олег, Дмит-
ро, Роман, Іван, Данило, Арсен, Ва-
дим, Ярослав, В’ячеслав, Владислав, 
Максим, Анатолій.

 Ми — світлотворці, вороги пітьми,
 і, доки сонце живить наші мрії,
 на рідній ниві будемо людьми — 
 ми. Хліборобський рід. Івани і Марії. 
 (В. Корж)
 
 Дослідники (Л. Г. Скрипник, Н. П. 
Дзятківська та ін.) виокремлюють кіль-
ка джерел походження сучасних імен: 
візантійські християнські імена, запо-
зичені у зв’язку з уведенням християнс-
тва на Русі в Х ст., — Ганна, Іван, Олек-
сій, Петро, Михайло, Григорій, Федір, 
Олена, Катерина; давньоруські — Все-
волод, Володимир, Ростислав, Людми-
ла, у тому числі кальки з грецької мови 
(Богдан, Віра, Надія, Любов), окремі 
імена скандинавського походження 
(Ігор, Олег, Ольга); імена, запозичені із 
західно- і південнослов’янських мов, — 
Ванда, Ружена, Власта, Квітослава; із 
західноєвропейських мов, наприклад, 
Жанна, Елеонора, Альберт, Арнольд, 
Артур, Вільгельм.
 На українському мовному ґрунті ці 
імена вже не сприймаються як запо-
зичені, оскільки набули специфічного 
звукового забарвлення з різноманітни-
ми національними варіантами. 

Імена українців не повинні бути на догоду мові агресора.
Фото з сайту depositphotos.com.

❙
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Щороку в середньому 13 тис. осіб переінакшують імена, елементи 
прізвищ та по батькові. Ця процедура коштувала донедавна всього-
на-всього 5 грн 10 коп. і реалізовувалася упродовж трьох місяців.

СЕМАНТИКА

«Що в імені і прізвищі твоїм, 
Вкраїнцю мій?..»
Деросіянізація в кожній хаті допоможе здолати багатовікові російські впливи і перемогти росію

■

Іван ХОМ’ЯК,
доктор педагогічних наук, професор, 
академік Академії наук вищої школи 
України,заслужений працівник 
освіти України
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 Упорядкування власних 
імен і прізвищ має стати гро-
мадянським внеском у під-
несення національної само-
свідомости, своєрідним вип-
робуванням на самоідентич-
ність. Доречними з цього 
приводу є поетичні рядки, 
нещодавно опубліковані в со-
цмережах: 

 Може, ми здуріли трохи?
 Є така здогадка, — 
 Бо Олекса зветься Льоха,
 Ніби свиноматка.
 Та й Павла всі кличуть 
Паша …
 Стьопа, Міша, Гріша,
 Вова, Даша, Лєна, Шура …
 В голові у нас полова
 І темінь похмура.
 Та задумайтесь на хвиль-
ку,
 Де та гордість Ваша ???
 Чому Вася, не Василько,
 І хто та Наташа?
 Скільки можна плазува-
ти,
 Бути на колінах?
 Час нарешті будувати
 В собі Україну!

 Одним із найважливі-
ших показників національ-
ної ідентичности — пріори-
тетність традиційним фор-
мам називання дітей. І тут 
не йдеться про насильницьку 
тактику у вирішенні цієї про-
блеми — постає питання про 
об’єднавчу роль дериватоло-
гійних засобів іменотворен-
ня, забезпечення його здат-
ности ефективно протистояти 
загрозам розмивання націо-
нальної єдности на протива-
гу нав’язуваної нам північ-
ним сусідом куцої моделі іме-
ноформ.
 Українські словники фік-
сують поширені сьогодні фор-
ми таких імен, як Маша (Ма-
шенька), Даша (Дашенька), 
Катюша, але — зауважте! — 
вони є прикінцевими в іме-
нослівних переліках як рідко 
вживані, на відміну від тра-
диційно характерних для на-
шої мови — Марія, Марійка, 
Марієнька, Марієчка, Маріч-
ка, Маруся, Марусина, Ма-
русинка, Марусенька, Мару-
сечка, Марусейка; Дарина, 
Даринка, Дарійка, Даронь-
ка, Дарочка, Дарка, Дарця, 
Даруся, Дарусенька, Дару-
ня, Даруненька, Дарунечка; 
Катеринка, Катеринонька, 
Катериночка, Катруня, Кат-
рунька, Катруся, Катрусень-
ка, Катечка, які, на жаль, 
поступово втрачають своє лі-
дерство в наших сферах що-
денного спілкування.
 Водночас слід зазначи-
ти недопустимість упровад-
ження за аналогією до росій-
ської мови форм типу Іріша, 
Андрюша. У словнику-довід-
нику так потрактовано вико-
ристання цих імен — Ірина (з 
грецької мови — мир, спокій), 
Іринонька, Іриночка, Іринка, 
Іра, Іронька, Ірочка, Іруня, 
Іруненька, Ірунечка, Ірунь-
ка, Іруся, Ірусенька, Ірусеч-
ка, Іруська, Ірця; Андрій (з 
гр. — мужній, хоробрий), Ан-
дрійко, Андрієнько, Андрієч-
ко, Андрійчик, Андрієць, Ан-
дрійцьо, Андріяш, Андрунь, 
Андрусь, Андрусик, Андру-
сенько, Андрусечко, Андрух, 
Андрушко. Ненормативними 
в українському слововжит-
ку є й імена Альона, Нікіта, 
Філіп і їм подібні, як і здріб-
ніло-пестливий суфікс -ік, не-
правомірно уживаний в іме-
нах Віталік, Славік, Едік, 
Толік, Вадік (потрібно — Ві-
талик, Славик, Едик, Толик, 
Вадик).

 В умовах європейської ін-
теграції слід уміло поєдну-
вати глибинні національні 
традиції найменування ді-
тей із новітніми віяннями 
сьогоднішньої доби. Під час 
реєстрування дітей трапля-
ються конфлікти між бать-
ками і працівниками реєст-
рації актів цивільного ста-
ну (рацсів), які відмовляють 
записувати замість повно-
го імені його скорочення 
або пестливий варіант, як-
от: Даник, Діна, Віта, Віка, 
Лєна, Фіма, Лео, Жан. У ро-
динному колі до таких форм, 
за бажання батьків, мож-
на вдаватися, а в дорослому 
житті носії таких імен відчу-
ватимуть незручність — Да-
ник Романович, Тетяна Да-
никівна, Едуард Даникович 
тощо.
 Нерідко за наполяганням 
батьків дітям надають іме-
на, що не відповідають нор-
мам українського правопи-
су і в майбутньому можуть 
спричинити колізію в офор-
мленні документів: Єлізавє-
та, Каріна, Ларіса, Тімур, 
Даніїл, Крістіна, Владімір, 
Катіріна, Давід, Кіріл та 
інші.   Батьки ча-
сом мимоволі, а можливо, 
подекуди й зумисне видоз-
мінюють імена українських 
дітей, завуальовуючи в та-
кий спосіб їхнє національ-
не коріння. До списку най-
незвичайніших імен у світі 
потрапили: Урюрвкос (Ура, 
Юра в космосі!), Кукуцаполь 
(кукурудза — цариця полів). 
Із засобів масової інформації 
стало відомо також, що се-
ред наших співвітчизників 
знайшлися такі, хто зміни-
ли свої імена: Олександра на 
Сумейра, Олександр на Велі, 
Тетяна на Тетяна-Констанса, 
Ольга на Ендорфіна, Люд-
мила на Люсія. Виявляєть-
ся, щороку в серед ньому 13 
тис. осіб переінакшують іме-
на, елементи прізвищ та по 
батькові. Ця процедура кош-
тувала донедавна всього-на-
всього 5 грн 10 коп. і реалізо-
вувалася упродовж трьох мі-
сяців. 
 Виконання українських 
патріотичних пісень принес-
ло світову славу хлопчикові 
з Ірпеня з дивним ім’ям Лео. 
Це тоді, коли є низка вжива-
них в Україні імен, що пере-
дають силу, міць і сміливість 
лева, лев’ячу зовнішність, ха-
рактер: Лев, Левко, Левонь-
ко, Левочко, Левусь, Лев-
цьо, Левчик, Льоня, Леонтій, 
Леон, Леонард, Леонід, Ле-
онідонько, Леонідочко, Ле-
онідик, Льоня, Льонько, Льо-
ньо, Льонцьо, Льончик. 
 Пригадується, як знайо-
мий тезко, будучи вже студен-
том, захотів, щоб його назива-
ли не Іваном, а Жаном. Аби 
бажання було переконливі-
шим, зробив на руці яскраве 
татуювання. Якщо в юності 
така забаганка була пустотли-
вою, додавала так званої кру-
тизни, то в дорослому жит-
ті викликала подив, створю-
вала дискомфорт, особливо з 
народженням дітей, а згодом 
і внуків.
 Складається враження, 
що процес іменоназиван-
ня пущено на самоплин. Бе-
зумовно, уподобання людей 
до вибору імен з роками змі-
нюються, але вони не повин-
ні бути на догоду іншій мові, 
тим більше — агресора, що за-
дався метою знищити нашу 
націю. Задумаймося над цією 
проблемою, дорогі співвітчиз-
ники. ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею

 Наприкінці жовтня в Польщі пішов у засві-
ти Юрій Косін, видатний український фотограф 
і фотохудожник, викладач, куратор фотовиста-
вок, член журі міжнародних фотоконкурсів, ман-
дрівник. Він був членом Спілки фотохудожників 
України, а також союзу Kulturforum і художньої 
майстерні Kulturwerkstatt Trier у Німеччині.
 Юрій Косін народився 26 вересня 1948 року в 
селищі Компаніївка на Кіровоградщині. У 1974 
році закінчив Київський політехнічний інсти-
тут, працював кібернетиком. У 1988 році закін-
чив Київський інститут журналістської майстер-
ності.
 З дитинства фотографував. Але серйозно зай-
нявся фотографією, коли брав участь у ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. А потім 
у нього було понад 40 персональних фотовиста-
вок в Україні, Великій Британії, США, Німеч-
чині, Швейцарії, Ізраїлі, Польщі, Бельгії, Латвії, 
Литві та інших країнах. Виставки експонували-
ся в престижних залах. Наприклад, в Америці — 
в конгресі США і Гарвардському університеті. 
 Юрій Олександрович не лише представляв 
свої роботи, а й читав лекції. А ще була участь 
у групових виставках. Світ бачив наслідки Чор-
нобильської катастрофи і пострадянську Украї-
ну на світлинах Юрія Косіна. Знамените фото 
Косіна, де на автомобілі перевозять у місті Ірпе-
ні на Київщині пам’ятник Леніну, а поруч на ве-
лосипеді їде жінка з гострою косою, обійшло весь 
світ. Його, зокрема, помістили на обкладинку ру-
мунського видання книги нобелівського лауреа-
та Світлани Алексієвич «Час секонд-хенд».
 Проте Косін не обмежився простою фотофікса-
цією дійсності. Він говорив: «Ремеслом фотогра-
фа може займатися навіть людина без здібностей 
— просто виконувати замовлення. Буває, що та-
ким людям щастить: вчасно опинилися у потріб-
ному місці (наприклад, виверження вулкана!), 
зняли унікальні кадри, котрі обійшли весь світ. 
Але чи може такий фотограф при цьому вислови-
ти свої погляди, своє ставлення до життя?».
 Косін вдався до нового виду фотографуван-
ня, який назвав трансгресією. Це часткове руй-
нування фізико-хімічної фотоемульсії, що ство-
рює новий варіант фото. Якісь деталі на знімках 
розмиваються або стираються, а інші, навпаки, 
— висвічуються і посилюються. Фотомитець по-
казував, що дійсність може бути іншою, ніж ми 
її бачимо. Захоплення філософією привело Юрія 
Косіна до експериментів з фотографією. Після по-
яви новітніх комп’ютерних технологій подібні 
ефекти стали досягатися простішим способом.
 Під час Помаранчевої революції Косін фото-
графував на Майдані щодня і щоночі. Потім він 
згадував, що таких облич, такої натури він не ба-
чив ні до, ні після того. Однак потім подібну на-
туру він фотографував на Євромайдані.  

 У 2004 році вийшов друком фотоальбом Юрія 
Косіна «Україна очима України». Тут показана 
Україна від Чорнобиля до Помаранчевої револю-
ції. Світлини Юрія Косіна містить книга Володи-
мира Шовкошитного «Я бачив», присвячена Чор-
нобильській трагедії.
  Світлини Юрія Косіна зберігаються в музеях 
і приватних збірках України та інших країн.
 Глядачі української телепередачі «Своїми 
очима» познайомилися з Косіним-мандрівником. 
Він пройшов туристськими маршрутами усіх ка-
тегорій складності. Плавав суворими річками Ал-
таю і в Саянах, подорожував Уралом, у Забайкал-
лі, в Середній Азії, на Кавказі, у Якутії. У 2009 
році Юрій Косін з друзями мандрував засніже-
ною Камчаткою, а повернувшись, — полетів на 
теплий Кіпр фотографувати українське весілля.
 Виявилося, що Юрій Косін має і талант акто-
ра. Він зіграв роль ченця-блудника в фільмі Олек-
сандра Столярова «Старець Паїсій і я, що стою до-
гори ногами».
 В Ірпені, на вулиці Озерній, фотохудожник 
прожив кілька останніх десятиліть свого жит-
тя. Майже щороку проводив мистецькі акції, 
які збирали багато творчих людей, зокрема й мо-
лодь. Як сказав один із його друзів: «Косін — це 
не людина. Косін — це процес».
 А ще згадуються бесіди з філософських тем в 
оселі Косіна.
 Ніщо не віщувало трагедії. Юрій Косін вла-
штував у Німеччині свою чергову фотовиставку 
про те, як постраждав Ірпінський край від росій-
ської агресії. А в Кракові, де живе донька Косіна, 
Віра, Юрію Олександровичу стало зле. В лікарні 
діагностували онкозахворювання. Він помирав 
тяжко. І ось його серце зупинилося.
 Прощай, Юрію.Ти назавжди залишишся в 
пам’яті всіх, хто тебе знав. Та й коли помре ос-
тання людина, яка запам’ятала тебе живим, твоє 
мистецтво житиме. ■

ВТРАТА

Фотопогляд у вічність
Юрій Косін камерою умів зловити найважливіші події: 
від Чорнобиля до конвульсій радянської системи 
та героїзму Майданів

■

Юрій Косін.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

Знамените фото Юрія Косіна з Ірпеня на Київщині обійшло весь світ і прикрасило обкладинку книжки❙
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Анна ДОБРЮХА

Джакомо Різолатті — італійський нейробіо-
лог, народився в 1937 році. Закінчив Паду-
анський університет. У 1992 році професор 
Різолатті зробив революційне відкриття, 
яке спричинило переворот у психології та 
інших науках про влаштування мозку. Були 
виявлені дзеркальні нейрони — унікальні 
клітини мозку, які активізуються, коли ми 
стежимо за діями інших людей. Ці клітини, 
як дзеркало, автоматично «відображають» 
чужу поведінку в нашій голові та дозволя-
ють відчути все так, наче ми робили дії самі. 
Зараз Джакомо Різолатті очолює Інститут 
неврології Пармського університету.

Досвід зі склянкою води
 — Дивіться: я беру в руку склян-
ку води, — несподівано починає наше 
інтерв’ю професор Різолатті. — Ви ро-
зумієте, що я взяв стакан, так? Але зовс-
ім не тому, що встигли згадати всі закони 
фізики і проаналізувати: мовляв, є сила 
земного тяжіння, я протидію їй і т. п. Ро-
зуміння моєї дії народжується у вас мит-
тєво завдяки дзеркальним нейронам — 
особливим клітинам нашого мозку, які 
автоматично, підсвідомо розпізнають дію, 
яку ми бачимо. Скажу більше: якби зараз 
можна було сканувати ваш мозок, то ми 
б помітили, що при спогляданні моєї дії 
у вас активувалися ті ж самі нейрони, як 
ніби ви самі взяли в руку склянку.
 Але й це ще не все. Якось у Франції 
провели дослід: одну групу доброволь-
ців попросили зобразити різні емоції — 
радість, печаль; дали понюхати щось 
неприємне, і на обличчі відобразилася 
огида. Людей сфотографували. А потім 
показали зображення іншій групі піддо-
слідних і фіксували їхню реакцію. Що 
ви думаєте? При спогляданні відповід-
них емоцій на фотографіях у доброволь-
ців у мозку активувалися ті ж нейрони, 
як ніби вони самі, наприклад, відчули за-
пах тухлих яєць, почули радісну звістку 
або були чимось засмучені. Цей досвід — 
одне з підтверджень, що, крім дзеркаль-
них нейронів «дії» — їх називають мотор-
ними, є також емоційні дзеркальні ней-
рони. Саме вони допомагають нам підсві-
домо, без будь-якого розумового аналізу, 
а бачачи лише міміку і жести, розуміти 
емоції іншої людини. Так відбувається 
тому, що завдяки «відображенню» в моз-
ку ми самі починаємо все так само відчу-
вати.

У байдужих людей не вистачає 
нейронів?
 ■ Але ж усі люди різні: є дуже чуй-
ні, чутливі. А є черстві і байдужі, яких, 
здається, нічим не проймеш. Їх, напевно, 
природа обділила емоційними дзеркаль-
ними нейронами?
 — Навряд чи. Мозок не такий про-
стий. Крім дзеркальних нейронів, безу-
мовно, працює наша свідомість, воля — 
з їх допомогою можна частково гасити ті 
почуття і емоції, які з’являються через 
дію дзеркальних нейронів.
 А ще більшу роль відіграють соціаль-
ні норми, прийняті в суспільстві. Якщо 
суспільство підтримує ідеологію егоїз-
му, індивідуалізму: дбай в першу чергу 
про себе, своє здоров’я, матеріальне ба-
гатство, — то вам доводиться бути егоїс-
тичним, оскільки вважається, що саме 
це приведе до успіху. В такому випад-
ку роль вашої системи дзеркальних ней-
ронів знижується вольовим зусиллям, 
вихованням, звичною поведінкою.
 Мотивація має дуже велике значен-
ня. До речі, в багатьох релігіях є при-
нцип: люби інших, як ти любиш себе. 
Не варто думати, що такий принцип по-
ходить від бога — насправді це природ-
не правило, яке відображає біологічний 
пристрій людини і заснований на роботі 
дзеркальних нейронів. Якщо ти не лю-
биш людей, то жити в суспільстві буде 
дуже важко. Тим часом у західних сус-
пільствах, особливо в останні століття, 
був період суворо індивідуалістичного 
підходу. Зараз же, наприклад, Італія, 
Франція, Німеччина —повертаються до 
розуміння, що соціальне життя не менш 
важливе, ніж особисте.

«Не ображайтеся на чоловіків»
 — Якщо все-таки говорити про від-
мінності в пристрої мозку, то помічено, 

що у жінок дзеркальних нейронів в емо-
ційній системі більше, ніж у чоловіків, 
веде далі професор. — Цим пояснюєть-
ся вища здатність жінок до розуміння і 
співчуття. Були експерименти, коли доб-
ровольцям обох статей показували когось 
у стані болю, страждання — жіночий мо-
зок реагував набагато сильніше, ніж чо-
ловічий. Так склалося в результаті ево-
люції: природі важливо, щоб саме мати, 
яка проводить найбільше часу з дитиною, 
була емоційно відкрита, співпережива-
ла, раділа і тим самим за дзеркальним 
принципом допомагала розвивати емо-
ції малюкові.
 ■ Виходить, безглуздо звинувачувати 
чоловіків у тому, що вони бездушні, й об-
ражатися на них?
 — Так, ображатися на нас не тре-
ба (сміється). Це природа. До речі, є ще 
один цікавий експеримент, який пока-
зує відмінність між чоловіками і жінка-
ми. Організовується гра: скажімо, я граю 
з вами проти когось третього, а потім ви 
починаєте навмисне грати проти мене, 
хитрувати. В цьому випадку я, чоловік, 
почну страшно сердитися, тоді як жінка 
вважає таку поведінку безневинним жар-
том. Тобто жінка більше схильна проща-
ти, ставитися до багатьох речей легше в 
кінцевому підсумку. А чоловік сприймає 
ту ж зраду, скажімо, набагато серйозні-
ше і рідше пробачає.

Як думка ставить хворих на ноги
 ■ Ви відкрили дзеркальні нейрони по-
над 20 років тому — напевно, з тих пір, 
крім наукових досліджень, були спроби 
використовувати ваше відкриття в ме-
дицині?
 — Так, ми працюємо над практич-
ним застосуванням відкриття, у тому 
числі в медицині. Відомо, що моторні 
дзеркальні нейрони змушують нас по-
думки відтворювати ту саму дію, яку ми 
бачимо, — якщо її здійснює інша люди-
на, в тому числі на екрані телевізора або 
комп’ютера. Так, наприклад, поміче-
но: коли люди дивляться поєдинок бок-
серів, у них напружуються м’язи і навіть 
можуть стискатися кулаки. Це типовий 

нейроефект, і на ньому заснована нова 
технологія відновлення після інсульту, 
хвороби Альцгеймера та інших захворю-
вань, при яких людина забуває рухи. За-
раз ми проводимо експерименти в Італії 
та Німеччині.
 Суть ось у чому: якщо в пацієнта ней-
рони не остаточно «розбиті», а порушена 
їхня робота, то, використовуючи зоровий 
поштовх — показуючи необхідну дію при 
певних умовах ,— можна активізувати 
нервові клітини, змусити їх «відбивати» 
рухи і знову почати працювати як пот-
рібно. Такий метод називається «терапія 
дії і спостереження» (action-observation 
therapy), в експериментах вона дає знач-
не поліпшення при реабілітації хворих 
після інсульту.
 Але найдивовижніший результат ви-
явився, коли цю терапію спробували за-
стосувати для відновлення людей після 
серйозних травм, аварій — коли людині 
накладають гіпс, а потім їй фактично за-
ново потрібно вчитися ходити. Зазви-
чай у таких випадках довго зберігається 
хвороблива хода, пацієнт кульгає тощо. 
Якщо традиційно навчати і тренувати, 
це займає чимало часу. Проте якщо по-
казати спеціально створений фільм з від-
повідними рухами, то в мозку постраж-
далих активуються необхідні рухові ней-
рони, і люди починають нормально ходи-
ти буквально за кілька днів. Навіть для 
нас, науковців, це виглядає як диво.

«Зламати дзеркала»
 ■ Пане професоре, а що відбуваєть-
ся, якщо у людини пошкоджуються самі 
дзеркальні нейрони? При яких хворобах 
це буває?
 — Насправді масово пошкодити ці 

нейрони не так просто, вони розподілені 
по всій корі головного мозку. Якщо у лю-
дини трапляється інсульт, то пошкод-
жується лише частина таких нейронів. 
Наприклад, відомо: коли пошкоджена 
ліва частина мозку, то людина часом не 
може розуміти дій інших людей.
 Найсерйозніші пошкодження дзер-
кальних нейронів пов’язані з генетични-
ми порушеннями. Найчастіше це відбу-
вається при аутизмі. Оскільки в мозку та-
ких хворих зламаний механізм «відобра-
ження» дій і емоцій оточуючих, аутисти 
просто не можуть зрозуміти, що роблять 
інші люди. Вони не в змозі співчувати, ос-
кільки не відчувають схожих емоцій при 
виді радості чи переживань. Усе це їм не 
знайоме, може лякати, і тому хворі на ау-
тизм намагаються сховатися, уникають 
спілкування.
 ■ Якщо вдалося з’ясувати таку причи-
ну хвороби, вчені стали ближчими до від-
криття засобів лікування?
 — Ми вважаємо, що можна макси-
мально повноцінно відновлювати дітей-
аутистів, якщо робити це в дуже малень-
кому віці. На самому ранньому етапі пот-
рібно проявляти дуже сильну чутливість, 
навіть сентиментальність із такими 
дітьми: мама, фахівець повинні дуже ба-
гато розмовляти з дитиною, доторкати-
ся до неї — щоб розвивати і моторні, і 
емоційні навички. Дуже важливо грати-
ся з дитиною, але не в змагальні ігри, а в 
такі, де успіх настає тільки при спільних 
діях: наприклад, дитина тягне канат — 
нічого не виходить, мама тягне — нічо-
го, а якщо потягнуть разом, то дістаєть-
ся якийсь приз. Так дитина розуміє: ти і 
я разом — це важливо, не страшно, а ко-
рисно. ■

НАУКА

Думка ставить 
хворого на ноги
Учений, який відкрив людству таємницю дзеркальних нейронів, розповів, як 
поліпшити взаєморозуміння між людьми, а також про нові підходи до лікування 
інсульту та аутизму

■

Джакомо Різолатті.
Фото з сайту coma.in.ua. 

❙
❙

В ТЕМУ

 Хто з нас зрозуміє братів наших менших?
 ■ У більшості з нас є домашні тварини, які для багатьох стають справжніми 
членами сім’ї. Нам дуже хочеться розуміти їхній настрій, якось більш осмис-
лено спілкуватися з ними. Наскільки це можливо завдяки дзеркальним ней-
ронам? Вони є у кішок і собак?
 — Що стосується кішок, то з’ясувати це дуже важко. Довелося б імплантувати електроди 
їм у голову, а проведення дослідів на таких тваринах у нас заборонено. Ось із мавпами і со-
баками простіше: вони більш «свідомі». Якщо мавпа знає, що за певну поведінку отримає ба-
нан, то буде робити те, в чому зацікавлені вчені. З собакою цього теж можна домогтися, хоча 
й складніше. А кішка, як відомо, гуляє сама по собі і робить те, що хоче, — посміхається про-
фесор. — Коли собака їсть, то робить це так, як ми. Ми розуміємо це, тому що у нас самих є 
така ж дія.
 А ось коли собака гавкає, наш мозок не в змозі зрозуміти, що це означає. Зате з мавпою в 
нас дуже багато спільного, і вони дуже добре розуміють нас завдяки дзеркальним нейронам.
 Також були досліди, які показали, що дзеркальні нейрони є у деяких співочих птахів. У них у 
моторній корі головного мозку виявилися клітини, що відповідають за певні ноти. Якщо людина 
відтворює ці ноти, то в мозку птахів активуються відповідні нейрони.

■

ЦЕ ПРИГОДИТЬСЯ

 Як підняти настрій собі та іншим
 ■ Пане професоре, якщо ми підсві-
домо сприймаємо емоції інших лю-
дей, то, виходить, при перегляді 
фільмів жахів або трагічних репор-
тажів по телевізору ми автоматично 
отримуємо ті ж емоції? Скажімо, за-
смучуємося, і починає вироблятися 
гормон стресу кортизол, який пору-
шує нам сон, пам’ять, роботу щито-
подібної залози тощо?
 — Так, це відбувається автоматично. На-
віть якщо ви будете намагатися заспокоїти-
ся, контролювати себе, це може лише трохи 
послабити реакцію, але не позбавить від неї.
 ■ Проте, з іншого боку, напевно, 
можна використовувати той же при-
нцип роботи дзеркальних нейронів, 
щоб підняти настрій?
 — Ви маєте рацію. Якщо ви спілкуєте-
ся з позитивною, життєрадісною людиною 
або дивитеся фільм із таким героєм, то в 
вашому мозку виникають такі ж емоції. А 
якщо ви самі хочете підняти настрій ко-
мусь, то вищі шанси зробити це не з тра-
гічно-співчутливим виразом обличчя, а з 
доброзичливою легкою посмішкою.

■
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Поки Дмитро Корчинський проповідує 
в ютубі на воєнний щодень, у нього 
з’явилася нова збірка віршів «Філосо-
фія Смути» (К.: Zалізний тато, 2022). 
Наш «не просто філософ» полюбляє 
знайдені однораз влучні заголовки 
— саме так називалася його перша 
поетична книжка, що вийшла 1998-го. 
Далі, 2003-го, ця ж назва прикрасила 
обкладинку значно доповненої збір-
ки. Тепер ось «Філософія Смути»-3. А 
між тим була ще й «Посттравматична 
рапсодія»(К.: Саміт-Книга, 2017), де 
однойменна п’єса обіймає лише чверть 
обсягу, а решта — поезія. Загалом 
опубліковано понад 500 сторінок вір-
шів — чималий корпус. Але що це таке 
— поезія Корчинського?
 
 Я тримаюся єретичного припущен-
ня, що поезію не варто розглядати в 
координатах власне літератури. По-
езія за походженням набагато ближ-
ча до філософії, за формою — до ша-
манства, за суттю — до візіонерських 
видінь. Так, поетичний інструмен-
тарій часто тотожний прозаїчному — 
усі ті епітети-метафори та інші фокуси 
зі словами. Але словами жонглюють у 
багатьох царинах, котрі аж ніяк не 
зараховують до письменства. До пев-
ної міри, поезія посутньо не відріз-
няється від кросвордів — як кросворд 
рим, ритмів і сенсів. Ба більше: деякі 
обов’язкові літературні чинники для 
поезії зазвичай шкідливі — напри-
клад сюжет (якщо не вважати таким 
імпресіоністське споглядання).
 Тут можуть заперечити: а як же 
катрени Нострадамуса — вони ж ніби 
«сюжетні»? Хіба? Сюжет — це роз-
виток оповіданої історії в часі, а тут 
лише миттєві спалахи прозрінь. Часо-
просторові ознаки слугують для того 
ж, що і в тлумаченні сновидінь — апе-
люють до упізнаваного досвіду. Тобто, 
даруйте, сприяють травленню. Трав-
ленню думки, звісно. До речі, дослід-
ники справедливо зазначають, що 
давній француз не надто переймався 
сприянням цьому процесові — нехту-
вав власне «літературою», — через що 
і лишився на маргінесах поезії. Хоч і 
досі репрезентує її парапсихологічну 
суть.
 У цьому сенсі поезія Корчинського 
така сама: головне для нього — зафік-
сувати, умовно кажучи, видіння. А на 
«літературне обґрунтування» терпін-
ня не вистачає — уже побіг далі, впе-
ред. На жаль, немає поруч і редактора, 
який упорався б із технічною рутиною 
за і для нетерплячого автора. Влас-
не, Корчинський робить те саме, що 
і, приміром, Жадан, — чаклує. Але 
— з вельми помітною лексично-рит-
мічною гикавкою. Ну і, будучи про-
вокатором за способом мислення, пан 
Дмитро маскує власні стилістичні не-
догляди ефектним афоризмом — пер-
ші слова першої поетичної збірки Кор-
чинського такі: «Вірш — це римована 
шифровка». З одного боку, так воно і 
є. З іншого, коли узявся до публічно-
го віршування — будь профі. Але й на 
цей закид наш автор має елегантний 
самовідвід: «Талановитий автор за-
вжди дурніший за свої витвори» (Ес-
тетика жебрацтва.— К.: Zалізний 
тато, 2018).
 Якось один з найпотужніших сьо-
гочасних поетів, Тарас Федюк, розка-
зав, як готує до друку чергові випус-
ки чи не найдовшої в незалежні часи 
багатокнижкової поетичної серії-ан-
тології «Зона Овідія»: коли, гортаючи 
рукопис, натрапляє на бодай кілька 
справжніх поетичних рядків — схва-
лює до публікації. Мовляв, решта 
необов’язкових слів — на совісті ав-
тора.
 Так само і з Корчинським — числен-
ні технічні неоковирності на його по-
етичній совісті. Але все переважують 
оті поетичні зблиски. Поезія — це не-
оборне тяжіння до афоризму. І у пана 

Дмитра того подостатку. Від позірно 
примітивного, проте не по збавленого 
багатошаровости «Диванія. Диван і я» 
до символічного нині «5,45 калібром 
Alter Ego».
 На відміну від Нострадамуса наш 
поет не бере на себе функцію експер-
та з майбутнього. Він узагалі затирає 
різницю між часами: «Нема минуло-
го, є плутані ходи, де все є — нині». 
У своїй подальшій прозі він постійно 
повертається до цього; передостання 
фраза одного з романів: «Не соромте-
ся озиратися: майбуття завжди під-
крадається ззаду» (Прочани вночі. — 
К.: Zалізний тато,2019).
 Пригледімося до власне поетич-
ного ландшафту, який вибудовуєть-
ся як ілюстрація впливу минувшини 
на майбуття. Зверху «ні князь, ні ім-
ператор, ні король — районний суд... І 
храм зареєстрованого бога». Знизу — 
«з народження зґвалтовані законом... 
раби усвідомлені прав». Нотатка на бе-
регах: «Тривалий страх стирає осо-
бистість». А далі: «Не бійся — бий! 
Прокинься і карай... Марш до Москви 
— віддавати борги». Посередині ж на-
ратор, що зв’язує колишнє і прийдеш-
нє: «Продам квартиру. Орендую все-
світ... Нема майна — нема неврозів... 
Зі мною все моє майно: Вітчизна, віра 
і воно — підписка про невиїзд». Усе це 
далі деталізуватиметься у прозі Кор-
чинського, як також у його нинішньо-
му відеоблогерстві — погляньте на оцю 
цитату зі згадуваного роману: «Оголо-
шення: «Теологічні аспекти розвіду-
вально-диверсійної діяльності». Явка 
обов’язкова. Амінь».
 Поезія Корчинського переткана 
блазенськими акцентами, що є вираз-
ною спецією до його геополітичних ек-
зерсисів, як-от у трансляції сумнівів 
великороса:
 Нервовим сном дрімає Україна...
 І як її поставиш на коліна,
 Не розбудивши копняком під бік,
 Під Тузлу, Севастополь, під 
«язык»?
 Або нехай спала б собі –
 Підніме вії і тоді
 На кого ображатися Росії
 За шило в нирках
 І струну на шиї?
 Не встигли ми розібратися з пое-
тичним внеском Корчинського (а цей 
внесок має вагу, коли знехтувати тра-
диційними штампами), як він пок-
лав око на драматургію. Сюжет п’єси 
«Посттравматична рапсодія» — вихід 

добровольців з Іловайської пастки 
2014-го; все відбувається там, де ко-
лись трапилася трагічна битва на Кал-
ці, оспівана у «Слові про Ігорів похід», 
«на північний схід від Маріуполя». 
Дмитро Корчинський брав безпосере-
дню участь у тому воєнному епізоді як 
один з командирів добровольчого ба-
тальйону «Свята Марія». Але це — не 
«ветеранська» література, а, радше, 
історіософська: на кону з’являються 
персонажі бойових зіткнень на цьому 
клаптику Дикого Поля, починаючи від 
середньовіччя. Виникає трансчасовий 
ритм як спосіб оприявлення суті. Ось, 
до прикладу, данський полковник з 
XVIII століття на службі в російсько-
го царя озвучує враження від Росії: 
«Смішна карикатура на Китай... Не-
навидить усе, чого жадає».
 Невдовзі п’єсу екранізовано і — 
якщо зважити на малобюджетність 
проєкту — доволі вдало. Утім рядок 
з книжкової анотації, що ця «драма 
знаменує вихід української літерату-
ри на новий рівень», є, м’яко кажучи, 
PR-перебільшенням.
 Два роки по тому Дмитро Кор-
чинський мав уже три драматургій-
ні твори, які надруковано у книжці 
під невибагливою назвою «Три п’єси» 
(К.: Zалізний тато, 2019). «Взводний 
опорний пункт» — теж не так «про 
війну», як про політику, яка до неї 
призвела. Більше за те, наш автор вва-
жає, що «політика була вигадана, як 
симуляція війни, бо до комп’ютерних 
іграшок тоді ще не додумалися» (того 
ж року з’явився роман Владислава Ів-
ченка «Ноги», де ця тема обігрується 
на тисячі сторінок). У п’єсі Корчинсь-
кого замішано коктейль зі злободен-
них рефлексій («В нас за спиною 95 
відсотків дезертирів. На виборах де-
зертири обрали нашій армії верхов-
ного головнокомандувача») та фі-
лософування («Молитва не змінює 
реальности, вона змінює душу, а 
тоді душа змінює реальність»). Та 
найбільше тут — покликань на сьо-
годенні хитання у колективній сві-
домости нинішніх українців. Покли-
кань того ж штибу, що і в барокового 
українського памфлетиста Івана Ви-
шенського. «Добро існує лише у фор-
мі боротьби за добро», — пише Кор-
чинський і додає про москалів: «Вони 
здатні робити все, окрім добра». Вис-
новок очевидний: «Істина не транс-
люється через телевізор, тільки че-
рез тепловізор».

 У п’єсі «ВОП» знаходимо фразу: 
«Релігія починається з жертви... щоб 
набути, треба віддати, пожертву-
вати». Це — основний мотив сьогод-
нішніх ютубів Корчинського. Давно, 
чверть століття тому, він написав: «Я 
думаю, всі, хто вмер у тридцять тре-
тьому та сорок сьомому році, вмер-
ли від нестачі волі, а не від нестачі 
їжі» (Війна в натовпі.— К.: Амадей, 
1999). Так, суто провокативна й ніяк 
не підкріплена науковою статисткою 
теза. Проте висновок вартий замис-
лення: «Нація — це парадокс. Якщо 
вона вбиває — значить, вона існує». 
А ще у Корчинського було таке, дотич-
не: «В усьому світі патріотизм — це 
претензії, і тільки у нас — це скром-
ність» (Авторитарна альтернатива. 
Посібник з сучасної політології та гео-
політики.— К.: б/н, 1998).
 Нарешті третя п’єса збірки, «Ві-
денська кава», де у модній мистець-
кій кав’ярні Відня волею автора зус-
трічаються ще молоді Фройд, Гітлер, 
Троцький і Сталін. Звісно, цінність 
п’єси не так у химерному товаристві 
(хоч це, безумовно, і приваблює чита-
ча), як у екстраполяції висловлювань 
персонажів на нинішні реалії. Коли, 
наприклад, Лев каже кельнерці «Я ще 
покатаю вас на розкішній, лискучій 
конфіскованій автівці!» — то не лише 
про майбутню совєтську «револю-
цію», а й про сутність «ЛНР/ДНР». І 
коли Адольф плутано міркує про те, 
що «необхідність ігнорувати дійс-
ність в ім’я теорії перетворила мир-
шавих теоретиків на видатних фа-
натиків», — це, ясна річ, про Путіна. 
Як і те, що хтось каже про Адольфа: 
«Він завжди повертається. Навіть 
коли здається, що його вже ніколи не 
буде».
 Довгий час Корчинського сприйма-
ли за такого собі міського божевіль-
ного від політики. Сам Дмитро реа-
гує адекватно: «Я заважаю, значить, 
я існую» («Війна у натовпі»). У книж-
ці БоLріса Джонсона про Черчилля на-
штовхнувся на фразу: «Криза, яка 
нависла над Британією, досягла під-
несености Черчиллевих промов» (Фак-
тор Черчилля.— Х.: Віват, 2019). Схо-
же, ми нарешті сягнули кризи, яка 
унаочнює всю дотеперішню правоту 
Дмитра Корчинського. ■

СИМВОЛИ І СЕНСИ

Поезія спротиву й надії:
«Як верба над ставком, як під стріхом обріз»

■



Олексій ПАВЛИШ

 Після перемоги на чемпіонаті Єв-
ропи в серпні найкращий український 
плавець Михайло Романчук розпочав 
сезон на комерційних стартах. 
 Так, на першому етапі Кубка світу 
в Берліні дворазовий призер Олімпіади 
в Токіо виборов «срібло» на коронній 
дистанції 1500 м вільним стилем, пос-
тупившись лише своєму давньому су-
пернику, німцеві Флоріану Веллброку. 
Таким чином, Михайло збільшив свій 
медальний доробок на рівні Кубка сві-
ту до 17 нагород. Тепер у колекції ук-
раїнця 11 золотих, 4 срібні та 2 брон-
зові медалі. 
 Водночас у дисципліні 400 м комп-
лексним стилем Романчук фінішував 
сьомим, поступившись 10 секундами 
переможцю, норвежцю Йонтведту.
 Інший українець, Владислав Бухов, 
у Берліні фінішував у топ-5 на дистан-
ції 50 м вільним стилем. А Вадим На-
уменко завершив сьомим змагання на 
200 м комплексом.
 «Стартом на Кубку світу в Берліні я 
задоволений, як і показаними резуль-
татами. Адже це буквально три тижні, 
як я повернувся до тренувань у воді. Ми 
все ж таки з тренером вирішили зроби-
ти більшу відпустку, бо сезон був дуже 
важкий: переїзди, проблеми з докумен-
тами, які потрібно було вирішувати. Ця 
відпустка затягнулась на п’ять тижнів, 
протягом яких я був без басейну. Я вва-
жаю, що для трьох тижнів тренувань це 
гарний початок сезону. Працюємо далі, 
з новими силами і емоціями підходимо 
у новий сезон», — оцінив свій медаль-
ний старт Михайло.
 За його словами, обстріли України з 
боку рф також впливають на його під-
готовку до змагань. «Я пам’ятаю, що в 
один з днів вийшов з тренування і зай-
шов у телеграм-канали читати, що там. 
І просто в усіх писали, що масова ата-

ка на українські енергетичні системи. 
Я не міг дописатися ні до мами з та-
том, ні до дружини, ні до батьків дру-
жини. Було дуже тяжко і я дуже нерву-
вав. Ситуація ця надзвичайно важка. 
Я спілкувався з українцями, які при-
їхали в Німеччину, вони також сказа-
ли, що дуже важко і страшно це все», 
— не приховував емоцій плавець.

 Після Берліна поділився Михайло 
і планами на майбутнє. Український 
спортсмен розповів, що разом із трене-
рами вирішив пропустити чемпіонат 
світу на короткій воді, який у грудні 
пройде в Австралії.
 «По-перше, я мав довгий відпочи-
нок, і ми вирішили повільніше виходи-
ти на ті об’єми та ті тренування і зро-

бити більший об’єм роботи. По-друге, 
це дуже далеко. Потрібні дуже великі 
кошти, а вони зараз необхідні Україні 
для інших справ. Тим паче, що чемпіо-
нати світу ще будуть, а перемога нам 
потрібна якомога швидше», — пояс-
нив причини такого рішення дворазо-
вий призер ОІ.
 Відмовившись від ЧС на короткій 
воді, Михайло переключився на віднос-
но новий для себе вид програми — пла-
вання на відкритій воді. Після «брон-
зи» на ЧС у Будапешті Романчук фіні-
шував першим на престижному турнірі 
OceanMan у Греції на дистанції 10 км.
 Головними претендентами на пе-
ремогу в запливі були саме Михайло 
та згаданий раніше німець Веллброк. 
За фінішним протоколом Романчук 
виграв у конкурентів 0,1 та 2,4 секун-
ди відповідно.
 Але насправді ж усі три призе-
ри влаштували символічний фініш: 
фінішну стрічку Романчук, Веллброк 
та ще один німець Муффельс долали 
разом, узявшись за руки.
 «Змагання на кшталт цих згуртову-
ють людей. Неважливо, хто ти і звід-
ки, — усі в однакових умовах. Подібні 
змагання — неначе зустріч із сім’єю», 
— сказав Романчук.
 У жіночому ж запливі на дистанції 
5 км срібну нагороду здобула україн-
ка Ганна Пасічник, яка поступилася 
лише представниці Греції Гіоргії Пав-
лопулу. ■
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Григорій ХАТА

 Василь Ломаченко продов-
жує рухатися до своєї голо-
вної спортивної мети — зван-
ня абсолютного чемпіона світу. 
Проваливши в 2020 році пер-
шу спробу з об’єднання поясів 
та втративши одразу три най-
вищі чемпіонські відзнаки, те-
пер 34-річний український бок-
сер намагається в статусі зірко-
вого претендента вийти на бій з 
абсолютним чемпіоном. 
 Упродовж двох минулих 
років титул найкращого бок-
сера легкого дивізіону швид-
ко змінював свого володаря. 
Кривдника Ломаченка — аме-
риканця Теофімо Лопеса — на 
абсолютній вершині змінив 
австралієць Джордж Камбо-
сос. Поки ж українець готував-
ся до бою за чемпіонську коро-
ну й планував свій візит на Зе-
лений Континент, чемпіонсь-
кі пояси у Камбососа відібрав 
23-річний Девін Хейні. І тепер 
саме він диктує свої правила в 
легкому дивізіоні.
 «Хейні — топбоксер. Тому 
він зараз є чемпіоном. Мені пот-
рібно трохи часу на підготовку, 
і я готовий до поєдинку з ним. 
Але чи він точно боксер-легко-
ваговик? Він — супертяж», — 
заявив Ломаченко після того, 
як обидва боксери опинили-
ся один навпроти одного під 
куполом «Медісон Сквер Гар-
дена» в Нью-Йорку. За кіль-
ка хвилин до зустрічі з Хейні, 
котрий, до слова, перейшов із 
напівсереднього до легкого ва-
гового дивізіону, Василь здобув 
перемогу в протистоянні з рані-
ше непереможним Джемейном 
Ортісом і таким чином отримав 
можливість кинути виклик аб-
солютному чемпіону.
 «Думаю, це був не найкра-
щий виступ Ломаченка. Впев-
нений, якби на місці Ортіса 
був я, то наш поєдинок став би 

окрасою боксерського вечора. 
Утім вітаю Василя й сподіваю-
ся, що ми зможемо провести з 
ним бій», — так Хейні висло-
вився про роботу свого ймовір-
ного суперника в ринзі.
 А у бою з Ортісом Ломачен-
ко й справді виглядав не най-
кращим чином. Десять міся-
ців простою для вікового бок-
сера не минули безслідно. На 
вісім років молодший за Васи-
ля опонент дуже жваво розпо-
чав поєдинок, кілька разів за-
вдавши українцеві відчутних 
ударів у голову.
 Загалом, як визнав піс-
ля бою Ломаченко, суперник 
трохи здивував його. Однак 
сюрпризи від Ортіса виявили-
ся не такими вже й болючими 
для титулованого українсько-
го боксера. Ближче до заключ-
ної фази поєдинку (а бій три-
вав усі 12 раундів) ініціатива 
перейшла до Василя, який на 
класі переконливо виграв так 
звані чемпіонські раунди, а ра-
зом з ними і весь бій.
 «Досвід має значення. Ти 
не можеш просто його купити 
в магазині. Факт у тому, що Ор-
тіс ніколи не проходив 12 раун-
дів, ніколи не був протестова-
ний у такому ключі. Це причи-
на, чому він програв», — пояс-
нив секрет успіху Ломаченка 
титулований американський 
боксер середньої вагової кате-
горії Тімоті Бредлі.
 Водночас дії Ортіса настіль-
ки вразили Василя, що після 
бою він переадресував суперни-

ку отриманий за перемогу тро-
фей — скромний як для бок-
серського світу пояс Північно-
американської боксерської фе-
дерації.
 «Я щасливий повернути-
ся до рингу. Дякую всім уболі-
вальникам за підтримку. Дя-
кую моїй команді. Дякую за бій 

Джемейну Ортісу. Він — потуж-
ний боксер, як я й відзначав іще 
до нашого бою. Тепер я готовий 
боксувати за чотири пояси», — 
сказав Ломаченко.
 А Боб Арум — голова промо-
утерської компанії Top Rank, 
яка опікується справами Лома-
ченка, додав: «У легкій вазі не-

обхідно влаштувати бій Хейні 
— Ломаченко. Ми зробимо все, 
що можемо, щоб організувати 
протистояння за звання абсо-
лютного чемпіона, яке хочуть 
побачити всі фанати боксу. Це 
два найсильніші легковагови-
ки у світі, і це буде фантастич-
на битва». ■

БОКС

Концентрація на абсолюті
Після десятимісячної перерви Василь Ломаченко переможно повернувся в ринг

■

Рухаючись до об’єднавчого бою, Василь Ломаченко в Нью-Йорку переміг Джемейна Ортіса.
Фото з сайту sport.ua.
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ПЛАВАННЯ

Водних справ майстер
Українець Романчук здобув нагороди і в класичному басейні, і на відкритій воді

■

Михайло Романчук продовжує успішно виступати і на відкритій воді.
Фото: AP.
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«Хочеться сподіватись, що проблеми залишаться позаду. Ми непогано виглядали 

у всіх іграх, контролювали м’яч. Але те, які подарунки ми робили суперникам у Лізі 
Європи, лише додавали негативу. Важко впоратися, коли ти чекаєш на підтримку та 

допомогу, а отримуєш лише критику».
Мірча Луческу
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Неповні тури, повітряні три-
воги, котрі переривають матчі, 
умовно домашні поєдинки для 
переважної більшості команд 
— такі ось особливості прове-
дення нинішнього чемпіонату 
України з футболу. При цьому 
флагмани продовжують грати 
на два фронти.
 «Після Ліги чемпіонів усім 
завжди важко, що показують 
своїм прикладом «Челсі», «Ат-
летико» та інші команди. Ми 
повинні мислити позитивно, 
зробити висновки і рухатися 
далі», — такою була реакція го-
ловного тренера «Шахтаря» Іго-
ря Йовічевича на нічию в мат-
чі 10-го туру ЧУ проти «Олек-
сандрії». В цьому протистоянні 
«гірникам» не вдалося утрима-
ти переможний результат. За 
словами їхнього «коуча», ви-
рішальним для результату ста-
ло вилучення бразильського за-
хисника Лукаса Тейлора, яке, 
на думку Йовічевича, дестабілі-
зувало команду.
 Водночас двоє інших вітчиз-
няних учасників єврокубків свої 
матчі 10-го туру виграли.
 «Дніпро-1» мінімально пе-
реграв «Чорноморець», а «Ди-
намо» впевнено здолало «Крив-
бас». Для «біло-синіх» команда 
з Кривого Рогу вже давно вва-
жається зручним суперником. 
Як свідчить статистика останніх 
двох десятиліть, у протистоян-
нях із криворізьким клубом ди-
намівці забивають у середньому 
не менше двох м’ячів за матч.
 Після нічиєї у Києві з «Вор-
склою» свій домашній матч 
«Динамо» знову грало у Львові, 
куди підопічні Мірчі Луческу 
повернулися з Ларнаки, де взя-
ли своє перше залікове очко в 
груповому раунді Ліги Європи.
 «У нас були помилки в ло-
гістиці. Потрібно було мен-
ше переїжджати», — румунсь-
кий наставник «біло-синіх» на-
звав одну з причин, котра при-
звела до затяжної серії невдач 

його команди. Команда Луческу 
вже втратила шанси на вихід до 
«плей-оф» ЛЄ, однак у динамів-
ців іще залишається шанс про-
довжити собі єврокубковий се-
зон і навесні пограти в третьому 
за силою турнірі Старого світу — 
Лізі конференцій, але для цього 
в заключному турі необхідна пе-
ремога над «Фенербахче».

 «Хочеться сподіватись, що 
проблеми залишаться позаду. 
Думаю, що наш спад значною 
мірою був пов’язаний саме з ви-
льотом із Ліги чемпіонів. Ми не-
погано виглядали у всіх іграх, 
контролювали м’яч. Але те, які 
подарунки ми робили суперни-
кам у Лізі Європи, лише додава-
ли негативу. Допущені помил-

ки били по команді психологіч-
но, призводили до відсутності 
концентрації в ігрових момен-
тах. Важко впоратися, коли ти 
чекаєш на підтримку та допомо-
гу, а отримуєш лише критику», 
— зазначив Луческу.
 А «Шахтар» та «Дніпро-1» 
вже гарантували собі євровес-
ну. «Гірники» як мінімум гра-

тимуть в Лізі Європи. А дніпря-
ни в своєму дебютному сезоні на 
євроарені вже точно гратимуть 
стикові матчі ЛЄ.
 Нині дніпровський клуб 
виглядає дуже гідно. Підопіч-
ні Олександра Кучера вже до-
сягли пристойного єврокуб-
кового результату. Так само 
серйозний поступ демонструє 
«Дніпро-1» і в національному 
чемпіонаті, де хлопці Кучера, 
перегравши «Чорноморець» і 
скориставшись осічкою конку-
рента, знову стали одноосібни-
ми лідерами. «Суперник виграв 
закономірно. Додати нічого», 
— наставник «моряків» Роман 
Григорчук визнав силу опонен-
та, котрий в останніх 15 матчах 
УПЛ втратив очки лише одного 
разу, зігравши нещодавно вні-
чию з «Інгульцем». ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

На хвилях позитиву
Утомлені матчами Ліги чемпіонів, «гірники» дозволили конкуренту відірватися 
в чемпіонській гонці

■

«Дніпро-1» знову вийшов в одноосібні лідери чемпіонату України.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 10-й тур. «Металіст-1925» — 
«Зоря» — 0:3, «Ворскла» — «Ми-
най» — 2:0, «Шахтар» — «Олек-
сандрія» — 2:2, «Дніпро-1» — 
«Чорноморець» — 1:0, «Львів» 
— «Металіст» — 1:1, «Динамо» — 
«Кривбас» — 3:1, «Колос» — «Ве-
рес» — 2:0.
 Турнірне становище: «Дніпро-
1» — 25 (9 матчів), «Шахтар» — 20 
(8), «Зоря» — 19 (9), «Олександрія» 
— 17 (8), «Колос» — 15 (9), «Ме-
таліст» — 14 (9), «Верес» — 14 (10), 
«Динамо» — 13 (8), «Ворскла» — 11 
(10), «Металіст-1925» — 10 (9), «Ми-
най» — 9 (9), «Рух» — 8 (9), «Крив-
бас», «Львів» — 6 (9), «Інгулець» — 
4 (8), «Чорноморець» — 3 (9).

■

Григорій ХАТА

 Цивілізований світ продовжує роби-
ти кроки, спрямовані на ізоляцію росії від 
міжнародного спортивного життя. Відтоді, 
як армія рф розпочала повномасштабну аг-
ресію проти України, представників росій-
ського спорту відсторонили практично від 
усіх офіційних турнірів.
 Наступний крок, як інформує ВВС, — 
це позбавлення російських спортсменів 
можливості брати участь і в товариських 
змаганнях, а також виключення представ-
ників країни-агресорки з міжнародних 
спортивних федерацій.
 Першою ластівкою в цьому процесі 
можна вважати відмову Асоціації футбо-
лу Боснії і Герцеговини проводити това-
риський матч зі збірною росії.
 «На сьогоднішньому засіданні викон-
кому Футбольної асоціації Боснії і Герце-
говини матч, запланований на 19 листопа-
да в Санкт-Петербурзі проти росії, перенес-
ли», — йдеться в офіційній заяві АФБГ.
 Водночас на засіданні виконкому ук-
раїнської асоціації футболу було прий-
нято рішення про звернення до ФІФА та 
УЄФА із закликом виключити рфс зі скла-
ду членів цих організацій. Причиною звер-
нення УАФ до ФІФА та УЄФА стали нещо-
давні плани влади рф включити до складу 
чемпіонату росії з футболу команд з окупо-
ваних територій. 
 «Вороги атакують український футбол. 
Ми даємо їм потужний опір! УАФ направляє 
негайне звернення до ФІФА та УЄФА з вимо-
гою застосувати найсуворіші санкції стосов-
но рфс. А саме, ми вимагатимемо виключен-
ня рфс з УЄФА та ФІФА за грубе порушення 

статутів цих організацій», — повідомив пре-
зидент УАФ Андрій Павелко.
 Окрім того, на виконкомі УАФ вирі-
шили звернутися до ФІФА з проханням 
виключити Іран зі складу учасниць Чем-
піонату світу-2022 через участь цієї країни 
в повномасштабному вторгненні рф в Ук-
раїну. До речі, на такому рішенні ФІФА на-
полягають також й іранські футболісти та 
місцеві активісти, вказуючи на те, що вла-
да Ірану втручається у футбольні справи та 
постійно порушує права людини.
 Заклики виключити Іран з числа учас-
ників ЧС-2022 лунають і в ООН. Посол Пос-
тійного представництва Домінікани при 
Організації Об’єднаних Націй Паоло За-
мполлі закликав президента ФІФА Джан-
ні Інфантіно позбавити Іран місця на ка-
тарському «мундіалі».
 При цьому дипломат закликає ФІФА 
замість Ірану відправити на планетарний 
форум збірну Італії. «Наскільки мені ві-
домо, Італія посідає перше місце в рейтин-
гу ФІФА серед тих збірних, які не кваліфі-
кувалися. Було б дуже добре, якби італій-
ці зустрілися в одній групі з Англією», — 
заявив Замполлі. А під час жеребкування 
фінальної частини ЧС-2022 збірна Ірану 
потрапила до одного квартету з команда-

ми США, Англії та Уельсу.
 До речі, збірна Уельсу — саме той ко-
лектив, який зупинив Україну на шляху 
до Катару, завдавши команді Михайла Фо-
менка мінімальної поразки у фіналі «плей-

оф» кваліфікації. 
 У цьому контексті буде цікаво доче-
катися рішення ФІФА щодо долі збір-
ної Ірану та її можливого наступника на 
«мундіалі» в Катарі. ■

ОРГПИТАННЯ

З повторної спроби
У вітчизняних футбольних збірників з’явився шанс потрапити на Чемпіонат світу-2022

■

Збірна України може замінити на ЧС-2022 збірну Ірану й зустрітися в групі зі своїм кривдником 
у фіналі кваліфікації катарського «мундіалю» — командою Уельсу.
Фото www.ua-football.com.
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 Коли почуєш про братерство, 
спільну історію і адін народ, стріляй 
у напрямку звуку.

* * *
 За даними Укрдержстату, лише 
кожного двохсотого росіянина мож-
на вважати нормальним.

* * *
 У полоненого наші запитали:
 — Хочеш питки?
 Помер від страху. Мова має зна-
чення.

* * *

 Льв’янин закопав на російсько-
му кордоні польський прикордонний 
знак і переводив чеченців у «Євро-
пу» за 10 тисяч євро.

* * *
 Усе ж таки Бандера — велика 
особистість. Жодного разу не був 
на території колишнього есесеру і 
не вбив жодного росіянина, але ос-
траху в москві нагнав стільки, що 
послали кілера його вбити. І досі 
його ім’я діє на рашистів як свята 
вода.

 По горизонталі. 4. Двигун тор-
гівлі, що буває дуже нав’язливим. 7. 
Латиноамериканська країна. 8. Го-
ловний мотиватор до навчання в 
Російській імперії, проти чого висту-
пав Микола Пирогов. 10. Орган 
зору. 12. Порушення моральних чи 
релігійних норм. 14. Польська коро-
лева, дружина Сигізмунда I Старо-
го, яка мала землі на території сучас-
ної України. 16. Інша назва Консер-
вативної партії Великої Британії, яку 
очолює нинішній прем’єр Ріші Сунак. 
17. Українська страва з рису з начин-
кою, які обгорнуті капустяним лис-
точком. 18. Торгова точка на вули-
ці під навісом. 20. Плодове дерево. 
22. Шкідлива речовина, краплі якої 
достатньо, щоб убити коня. 23. Об-
личчя. 24. Танець по-англійськи. 26. 
Вартість товару. 29. Англійська міра 
довжини. 30. Ритмічне серцебиття, 
яке відчувається на руці чи шиї. 31. 
Ім’я героїні відомої п’єси Івана Кот-
ляревського. 32. Місто на Херсон-
щині, де розташована ГЕС, яку пог-
рожують підірвати рашисти. 
 По вертикалі: 1. Автомобіль, 
який може плавати по воді та їзди-
ти по землі. 2. Популярна сервісна 
служба таксі. 3. Напій, на який пе-
ретворив воду Ісус Христос у біб-
лійній притчі про весілля. 4. Кате-
горія держ службовця. 5. Французь-
кі хіміки, відкривачі явища радіоак-
тивності. 6. Російський адмірал, на 
честь якого було названо фрегат, що 
днями по страждав у Севастополі від 

атаки українських безпілотників. 9. 
Головний герой роману Олександ-
ра Бєляєва «Людина-амфібія». 11. 
Невеличкий світильник, про який 
згадується в моменти відключення 
світла. 13. «Вони, ті крила, не з пуху-
пір’я, а з правди, чесноти і довір’я. У 
кого — з вірності у коханні. У кого 
— з вічного поривання. У кого — з 
щирості до ... У кого — з щедрості на 
турботи» (Ліна Костенко). 15. Фігур-
на пляшечка для парфумів. 19. Тум-
ба для виступу лектора. 21. Завод у 
Києві, на якому в 1918 році більшо-
вики підняли повстання проти УНР. 
25. Популярна британська співачка, 
володарка п’ятнадцяти премій Грем-
мі. 27. Біблійний герой, син Ісаака 
та Ревеки, старший брат свого бра-
та-близнюка Якова. 28. Ім’я доньки 
Ярослава Мудрого, королеви Фран-
ції. 29. Один із видів вітрильника. ■

Кросворд №32
від 26 жовтня

У школи міцності «АНТОНОВА» — жіноче обличчя
Авіаконструктор Єлизавета Шахатуні стояла біля витоків київської літакобудівної фірми

Ната НЕТУДИХАТА

 Події в Україні не 
лишають байдужи-
ми навіть голлівудсь-
ких зірок. Не виняток 
і колишній губернатор 
Каліфорнії, Термінатор 
і Конан-варвар Арнольд 
Шварценеггер. Щойно 
він дізнався, що до Лос-
Анджелеса прилетів ук-
раїнський гурт Kalush 
Orchestra, як одразу ж 
надіслав їм запрошення 
завітати в гості на його 
віллу. І сам вийшов при-
вітати гостей у супроводі 
домашнього віслючка 
Лули.
 «Йо, вчора залеті-
ли в гості до Арнольда 
Шварценеггера. Він за-
просив нас до себе додо-
му та вийшов зустріча-
ти з великим домашнім 
ослом. Поговорили про 
ситуацію в Україні та 
подякували за його під-
тримку, поділились, на-
скільки це важливо для 
нас. Ви знаєте, Арнольд 
активно підтримує ук-
раїнців з перших днів 
війни, за що ми йому 
дуже вдячні. Віримо, 
що закордонна підтрим-
ка буде тільки посилю-
ватися. Приємно було 
зустрітись із такою ле-
гендою, я, можна ска-
зати, виріс на фільмах 
з його участю», — поді-
лився враженнями і ві-
део фронтмен Kalush 
Orchestra Олег Псюк.
 Сам же Шварценеггер 
написав в інстаграмі, що 
йому надзвичайно при-
ємно було зустріти пе-
реможців «Євробачен-

ня-2022», і зізнався, що 
хлопці його надихають. 
Залізний Арні від само-
го початку стежить за 
подіями в Україні і на-
віть записав звернення 
до росіян, де спробував 
розвінчати фейки росій-
ської пропаганди і досту-
катися до них. На жаль, 
безуспішно. А от розмо-
ву з українцями актор 
назвав фантастичною. 
На згадку про зустріч у 
хлопців лишилися фот-
ки з легендою, а у Швар-
ценеггера — фірмова 
рожева панама соліста 
гурту і гілочка бавовни 
(тонкий натяк на те, що 
українська армія робить 
і робитиме надалі з тех-
нікою окупантів і ними 
самими).
 Kalush Orchestra 
опинилися в Лос-Анд-
желесі невипадково. 23 
жовтня вони мали там 

концерт у рамках свого 
турне Америкою та Ка-
надою, на якому хлоп-
ці поєднують приємне з 
корисним: знайомлять 
світового глядача з на-
шим унікальним етніч-
ним кодом і сучасни-
ми інтерпретаціями ук-
раїнського глибинного 
фольклору та розпові-
дають про війну і збира-
ють гроші на підтрим-
ку української армії. В 
ході попереднього тур-
не Європою вони зібра-
ли понад 54 мільйони 
гривень, які урочисто 
передали благодійно-
му фонду Сергія При-
тули, з котрим мають 
своєрідний «контракт». 
А ще Kalush Orchestra є 
амбасадорами проєкту 
«Збережіть українсь-
ку культуру», спрямо-
ваного на відновлення 
зруйнованих культур-

них об’єктів. 
 У травні цього року 
гурт запам’ятався всім 
палкою промовою Оле-
га Псюка на церемонії 
вручення головного 
призу «Євробачення» 
і закликом урятувати 
полонених захисників 
«Азовсталі». Наступне 
ж «Євробачення» че-
рез російську агресію 
та бойові дії в Україні 
відбудеться в Ліверпулі 
— місті-побратимі Оде-
си. Ліверпульці зараз 
на повну готуються до 
зустрічі гостей фести-
валю. 
 Українці ж не втра-
чають надії, що після 
перемоги вони реалізу-
ють своє право прийма-
ти «Євробачення». А ні 
— можна ж і ще раз пе-
ремогти. Тричі це вда-
валося — хто сказав, що 
більше не вдасться? ■

Шварценеггер і гурт Kalush Orchestra.
Фото з telegraf.com.ua.

❙
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ЗОРЯНІ КОНТАКТИ

«Шварценеггер, мамо, мамо, 
Шварценеггер!»
Залізний Арні запросив у гості музикантів гурту Kalush Orchestra

■

3—4 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвнічно-захiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +6...+8, удень +8...+10. Пiслязавт-
ра вночi +4...+6, удень +8...+10.

Миргород: невеликий дощ. Уночi 4...+6, удень +8...+10.
Вiнниця: дощ. Уночi +5...+7, удень +9...+11.
Одеса: дощ. Уночi +8...+10, удень +13...+15.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадів. Трускавець: уночi +4...+6, удень +8...+10. Моршин: 
уночi +5...+7, удень +9...+11.
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