
Середа, 16 листопада 2022 року  №35 (5906)

стор.13»

Євгеній Брах захищав Батьківщину як справжній воїн, чоловік, зі зброєю в руках.
Фото з сімейного  архіву Любові Матлаш.
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Багаторічний очільник НОК України 

Сергій Бубка складає повноваження 

керівника вітчизняного 

олімпійського руху

До однієї мети — з різних 
поколінь
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Чи все по-новому... 

і з Залужним? 

Чи стануть 
наступні вибори 

танцями 
на Зе-граблях

Черчилль як 
коментатор
української стрічки 

новинн

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 37,762 грн

Доля легіонера
Покинувши високооплачувану роботу 
у Франції, полтавець Євгеній Брах повернувся 
в Україну і став на її захист

стор. 5»



СЕРЕДА, 16 ЛИСТОПАДА 20222 ІнФорУМ
«Під час війни нам особливо потрібні приклади, які творять дух. І Батурин є справжнім 
духовним символом та магнітом для всіх, кому не байдужа доля нашої землі». Віктор Ющенко,

президент України 
(2005—2010)

УКРАЇНА МОЛОДА

САМІТ

Путін — зайвий
Володимир Зеленський 
закликав світових лідерів 
покласти край російській 
агресії і назвав умови 
завершення війни в Україні
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Учора на Балі стартував 17-й по рахун-
ку міжнародний саміт G20. До Індонезії, 
яка приймає цей захід уперше, прибули 
лідери провідних країн світу, аби обгово-
рити дві найактуальніші проблеми безпе-
ки. Йдеться про війну в Україні та загро-
зу застосування ядерної зброї, що завдя-
ки російській агресії стала знову актуаль-
ною. 
 Майже до останнього дня залишалася 
під питанням участь у саміті володими-
ра путіна. Зрештою замість нього росій-
ську делегацію очолив міністр закордон-
них справ сергій лавров, але й він потра-
пив до скандалу. У переддень відкриття 
G20 західні ЗМІ повідомили про те, що 
дипломат був госпіталізований через про-
блеми з серцем. Аби спростувати хворобу, 
росіяни показали відео з паном лавровим, 
де він позує в шортах, туфлях і футбол-
ці з тризубом, що візуально нагадує ук-
раїнський герб. Але й це ще не все. За сло-
вами політолога Михайла Шейтельмана, 
цей дизайн належить 27-річному худож-
нику, що помер від передозування нарко-
тиків. Як-то кажуть, Штірліц ще ніколи 
не був так близько до провалу. 
 На самому саміті сергій лавров опи-
нився в ізоляції, оскільки  світові лідери 
вирішили відмовитися від спільного фото 
з представником росії. Крім того, під за-
грозою опинилося підписання спільного 
комюніке за підсумками Заходу. Відмова 
москви визнати вторгнення росії в Украї-
ну війною, а себе — агресором може приз-
вести до того, що саміт G20 уперше завер-
шиться без спільної заяви.
 Через війну Володимир Зеленський не 
зміг приїхати на саміт, але виступив у ре-
жимі онлайн, запропонувавши  «україн-
ську формулу миру». Його ініціатива пе-
редбачає десять складових — від ядерної 
та радіаційної безпеки до надійної фікса-
ції завершення війни з міжнародними га-
рантіями Україні. На його думку, росія 
повинна підтвердити територіальну ціліс-
ність України, повністю вивести свої вій-
ська й сплатити компенсацію за завдану 
шкоду. 
 Глава держави також підкреслив, що 
жодних варіацій на тему «Мінськ-3» наше 
суспільство не прийме. «Ми не дозволимо 
росії чекати й нарощувати свої сили, — 
наголосив він. — Я переконаний, що за-
раз настав час, коли війну росії потрібно 
і можна зупинити». Він також запевнив, 
що пропонувати Україні компроміси з 
совістю, суверенітетом, територією та не-
залежністю не варто. «Ми поважаємо пра-
вила, ми люди слова, — сказав він. — Ук-
раїна завжди була лідером миротворчих 
зусиль, і світ це бачив. І якщо росія каже, 
що хоче закінчити війну, нехай доведе це 
діями».
 Тим часом більшість світових лідерів 
підтримали Україну в її боротьбі з ра-
шистьким режимом. Прем’єр-міністр Ве-
ликобританії Ріші Сунак заявив, що Росія 
має «піти з України та покласти край цій 
варварській війні». У свою чергу канцлер 
Німеччини Олаф Шольц заявив, що най-
кращим способом домогтися відновлення 
світової економіки буде припинення вій-
ни росії в Україні. Різкій критиці дії мос-
кви піддав навіть лідер КНР Сі Цзіньпін, 
підкресливши, що використання енерге-
тичних і продовольчих ресурсів як інстру-
ментів політики і війни наразі є недопус-
тимим. ■

■ Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Радість, з якою жителі 
Херсона зустрічали своїх 
визволителів,  шокувала 
російську пропаганду. У 
штучно створеній ними па-
ралельній реальності саме 
рашистському війську по-
винні були дістатися квіти 
херсонців разом з неприхо-
ваною любов’ю та вдячніс-
тю. Але сталося все навпа-
ки.  Через стрімко зруйно-
вані шаблони загін пропа-
гандистів і досі  не спромігся 
виправдати дії своєї армії 
так, аби її відступ традицій-
но був сприйнятий задур-
маненою публікою як вели-
ка перемога. 
 Олії у розбурхане полу
м’я підлив і візит Володи-
мира Зеленського до звіль-
неного міста, оскільки 
вкотре змусив росіян про-
вести невтішні для себе па-
ралелі. Після очевидної по-
разки їхній «бункерний 
дід» путін знову втік до сво-
го підземелля пересиджу-
вати гострий момент. А ук-
раїнський президент виру-
шив на лінію фронту, щоб 
підтримати свою армію і 
містян. Різниця виявилася 
настільки разючою і образ-
ливою, що пильні користу-
вачі інтернету кинули-
ся порівнювати навіть такі 
дрібні деталі, як одяг га-
рантів. З’ясувалося, що Зе-
ленський приїхав до Херсо-
на у досить скромній куртці 
від українського бренду, а 
путін чи його двійник до не-
давньої зустрічі з мобілізо-
ваними вдягнувся (як для 
такої події) у щось непри-
стойно дороге. І це притому, 
що його «чмобіки» відправ-
ляються на фронт замалим 
не в домашніх кросівках. 
 Загалом же звільнення 
правого берега Херсона да-
лося ВСУ чималою кров’ю. 

Як повідомив головноко-
мандувач Валерій Залуж-
ний, до цієї перемоги наші 
герої йшли понад два міся-
ці, вибиваючи ворога з доб-
ре укріплених плацдармів. 
«Дякую підрозділам Сил 
оборони за надзусилля зі 
звільнення Херсона! — на-
писав він у своєму телеграм-
каналі. — Операція тривала 
від початку вересня і закін-
чилася нашим успіхом. Од-
нак він має свою ціну. Віч-
на пам’ять полеглим побра-
тимам і посестрам! Ми знає-
мо, за кого і за що воюємо».
 Аби змусити окупантів 
відступити з Херсона, ЗСУ 
протягом тижня звільни-
ли 179 населених пунктів. 
За даними ОК Південь, за-
гальна площа деокупова-
них територій становить 
4,5 тисячі квадратних кі-
лометрів. Ворог змушений 
був утекти на лівий берег, 
де зараз намагається обла-
штувати фортифікаційні 
споруди і при цьому про-
довжує обстрілювати ук-
раїнські позиції. За дани-
ми експертів, частина ви-
ведених підрозділів не-
вдовзі потраплять на схід, 
де зараз тривають найза-
пекліші бої. На сьогодні 
Збройні сили України кон-
тролюють практично по-
ловину Донецької області, 
але в регіоні тривають важ-
кі бої. Особливо гарячі на-
прямки — міста Вугледар, 
Авдіївка, Бахмут.

 

«На бахмутському напрям-
ку ворог не припиняє спроб 
прорвати оборону  наших 
захисників, — повідомив 
начальник Донецької ОВА 
Павло Кириленко. — Нама-
гаються зайти до міста чи 

обійти його для того, щоб 
надалі мати і розвивати свій 
наступ. Ворог дійсно пере-
кидає свої значні сили на 
вказані напрямки. Зазнає 
величезних втрат, але своїх 
спроб не припиняє». ■

Валерій Залужний: «Росія має залишити всі захоплені території».
Фото з відкритих джерел.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Країна-агресорка рф активізувала своїх лобістів на Заході й на-
магається схилити Україну до переговорів. За даними експертів, оку-
панти хочуть залишити за собою Крим і забрати усю територію До-
нецької та Луганської областей. 
 Коментуючи цю ситуацію, Володимир Зеленський наголосив, що 
Україна не вірить заявам росії, яка намагається ввести в оману світо-
ву спільноту. «Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї 
нашої країни, — запевнив він. — Нас не цікавить територія інших 
країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. 
Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде».
 Про готовність ЗСУ йти далі повідомив і Валерій Залужний у  те-
лефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників шта-
бів США генералом Марком Міллі. «Ми не зупинимося на цьому 
шляху за жодних умов, — сказав він. — Українські військові не при-
ймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. 
Умова для переговорів одна — росія має залишити всі захоплені те-
риторії».

■

НА ФРОНТІ

Порвані скрепи
Валерій Залужний подякував усім підрозділам Сил 
оборони за надзусилля зі звільнення Херсона

■

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

 Пам’ять жертв Бату-
ринської трагедії — муж-
ніх оборонців та мирних жи-
телів — вшанували 13 листо-
пада. Російські кати безкарно 
вчинили кривавий геноцид у 
тодішній гетьманській столи-
ці Батурині 314 років тому — 
в 1708-му. За даними істори-
ків, криваво і жорстоко вини-
щили тоді від 13 до 20 тисяч 
українців за прагнення бути з 
європейськими партнерами, 
а не росією.
 «Зараз, коли Україна ра-
зом зі світовою спільнотою 
мужньо відбиває російсь-
ку терористичну навалу, ми 
вшановуємо пам’ять муж-
ніх оборонців та мирних жи-
телів Батурина, що загину-
ли, відстоюючи право на не-
залежність у листопаді 1708 
року, — перших українських 
«кіборгів» та «азовців»; нага-
дуємо кожному про сутність 
російської імперської полі-
тики щодо України 300 років 
тому і сьогодні», — повідоми-
ли «УМ» у Національному іс-
торико-культурному заповід-
нику «Гетьманська столиця» 
в Батурині.
 У листопаді 1708 року Ба-
турин став центром героїч-
ної боротьби. Тоді Гетьмансь-
ка столиця перетворилася, 
якщо проводити паралелі з 

нинішніми часами, на «Азов-
сталь» — останній прихис-
ток незламних захисників та 
цивільних мешканців. Події 
Батуринської трагедії вкотре 
доводять, що росіяни століт-
тями  нищили українців і від-
бирали право мати власну дер-
жаву.
 Музейники радять пере-
глянути сюжет «Не забудемо 
і не пробачимо: трагедія в Ба-
турині — як це було», який 
підготувала команда кана-
ла «1+1» разом з істориками 
Національного заповідника 
«Гетьманська столиця».
 13 листопада 1708 року 
— це день, який змінив хід не 
лише української історії, а й 
Європи в цілому. Батуринська 
різня співзвучна з голодомора-
ми-геноцидами українців, за 
силою героїзму — з битвами, 
в яких перемагали українські 
воїни під Жовтими Водами, 
Пилявцями, у Виграєві під 
Корсунем, у битвах під Збара-
жем і Зборовом, під Коното-

пом… Водночас Батурин є пря-
мим доказом того, що росія ні-
коли не несла відповідальності 
за свої криваві злочини.
 «Під час війни нам особли-
во потрібні приклади, які тво-
рять дух. І Батурин є справж-
нім духовним символом та 
магнітом для всіх, кому не 
байдужа доля нашої землі», — 
упевнений президент України 
Віктор Ющенко (2005–2010).
 «Батурин — один з бас-
тіонів боротьби за українську 
ідентичність, як у минулому, 
так і в сьогоденні. Ми маємо 
усвідомлювати, наскільки це 
місце є святим для українсь-
кого духу, для нашої бороть-
би за єдність задля наступних 
поколінь», — так вважає Ре-
фат Чубаров, голова Меджлі-
су кримськотатарського на
роду.
 «Батурин як метафо-
ра ідеї, світлої віри в розви-
ток, з турботою про свій на-
род, його майбутнє. Під дією 
грубої сили або ж байдужості 

може нищитися все, але прав-
дивість і справжність перемо-
жуть, і Батурин цьому при-
клад», — каже Олександр 
Саврук, директор Києво-Мо-
гилянської бізнес-школи.
 «Батурин сьогодні — це 
символ нашої сили, яка здат-
на подолати найжорстокіші 
випробування, найпотужні-
ших ворогів і, як птах Фенікс, 
відродитися! Готовність ук-
раїнців  боронити Батьківщи-
ну сьогодні формувалася ве-
ликою мірою саме в Батурині 
— історичному центрі Украї-
ни, де відбулося утверджен-
ня національної ідеї та було 
проголошено боротьбу за не-
залежність, закладено осно-
ви демократичної держави та 
Збройних сил України!
 Батурин гетьманський — 
це гордість кожного україн-
ця. Наша мета — пам’ятати, 
берег ти й примножити те, 
що нам вибороли пращу-
ри», — констатують у НІКЗ 
«Гетьманська столиця». ■

ІСТОРІЯ

Злочину росії — 314 років
Відроджений Батурин нагадує про криваву розправу 
російського війська за європейський вибір українців

■
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Ярослава РІЗНИКОВА

 Коли вдається поєднати зусил-
ля кількох людей — це велике щас-
тя. Іван Сирник — голова Щецинсь-
кого відділення Об’єднання україн-
ців Польщі — відгукнувся на прохан-
ня допомогти волонтерській групі 
«Хлопці з Одеси» — Сергію Вуколо-
ву, Сергію та Максиму Яхнівим, Іго-
рю Мінаєву та Ігорю Паршину, пе-
редав їм промисловий зварювальний 
напівавтомат. Це допоможе значно 
прискорити процес виробництва «ра-
кетних» пічок для приготування їжі, 
які почали робити з початку широко-
масштабної війни та розвозити в міс-
та, що постраждали в результаті вій-
ськових дій. 
 До 24 лютого 2022 року хлоп-
ці займалися своїми мирними спра-
вами. Вуколов створював скульпту-
ри — те, чого прагнув усе життя, за-

кінчивши Одеське художнє учили-
ще ім. М. Б. Грекова. Інші — хто кроїв 
та шив одяг, хто займався ремонтом 
побутової техніки.
 З початку війни майстерня Сергія 
Вуколова перетворилася на цех з ви-
робництва пічок, за допомогою яких 
можна швидко готувати їжу в польо-
вих умовах. Дизайн майстри розроб-
ляли самі. Під час експериментів і 
опитувань армійців знайшли опти-
мальний варіант, щоб пристрій був 
якомога практичнішим. Наприклад, 
пічка передбачає спеціальні ручки, 
щоб можна було переносити з місця на 
місце і не обпектися. Гілочки розгоря-
ються таким чином, що диму майже 
не видно. А це важливо, щоб зберегти 
маскування від ворога. На дверцятах 
пічки одесити розмістили тризуб та 
напис «Одеса». 
 Команда волонтерів через регіо-
нальні благодійні гуманітарні шта-

би та під час особистих поїздок пере-
дає життєво важливі прилади людям 
з деокупованих громад, де в розбитих 
будинках відсутні газ та електрика, а 
люди вимушені готувати їжу на вог-
нищі просто неба. Також з їх допомо-
гою воїни ЗСУ і нацгвардійці готують 
обіди на блокпостах і передку на До-
нецькому, Харківському, Херсонсь-
кому, Миколаївському напрямках. 
 Іван Сирник з першого слова зро-
зумів важливість підтримки зу-
силь волонтерської групи «Хлопці з 
Одеси». Очолюване ним товариство 
об’єднує українців, переселених до 
Польщі насильно у 1947 році під час 
т. зв. акції «Вісла». Активно підтри-
мують Україну з 2014 року, акумулю-
ючи кошти та надаючи гуманітарну 
допомогу. 
 При цьому товариство продовжує 
опікуватись збереженням українсь-
кої культури у Західнопоморсько-
му воєводстві Республіки Польща, 
проводячи щорічні Дні української 
культури, виставки, фестивалі, під-
тримуючи діяльність недільної шко-
ли та художніх колективів, влашто-
вуючи літні дитячі табори. Надзви-
чайно важливим є також інформу-
вання поляків про всі гарячі новини 
з України. ■

ОСВІТА

«Московський 
дух» спустили
На окупованих територіях 
рашисти планували 
організувати навчальний 
процес так, аби діти 
якнайшвидше забули про 
українське коріння 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У Богуславській середній школі на Ізюм-
щині прокуратура вилучила сотні російсь-
ких підручників, які окупанти завезли перед 
початком навчального року. Звичайні класи 
ураз перетворилися на склади книжок, що на-
писані за програмою російської системи осві-
ти. Тобто рашисти запланували провести ого-
лошену на початку війни «денацифікацію» на 
усіх без винятку рівнях, приділивши особли-
ву увагу нашим дітям. 
 «Агітація, пропаганда та виховання «рус-
ского духа и патриотизма» — основні цілі 
російської так званої навчальної програми, — 
зробили висновок слідчі Харківської проку-
ратури. — Підручники рф будуть долучені до 
кримінальних проваджень за фактами кола-
бораційної діяльності як речові докази. Росій-
ській освіті не місце в Україні».
 Як з’ясувалося, для виховання «правиль-
них русскіх» новоспечені адміністрації отри-
мали чіткі методички. Папка з цими доку-
ментами була знайдена у відділі освіти, що 
був створений в окупованому Ізюмі. Серед 
цих паперів знайшлися «матеріали до нара-
ди з питань підтримки і розвитку систем осві-
ти Харківської області», підготовлені галузе-
вим міністерством росії. 
 Плани в авторів рашистького циркуля-
ру були дійсно грандіозні. За даними офісу 
Ген прокуратури України, рашисти готува-
лися видавати випускникам шкіл російські 
атестати. В одному з документів міститься на-
каз прискорити штампування «ксив» на базі 
бєлгородської області. Цей же регіон був виз-
начений як базовий для прийому абітурієнтів 
з Харківщини. Країна-агресор також мала на-
мір завезти до початку навчального року вчи-
телів з історії та літератури, аби вони змогли 
кваліфіковано організувати «патріотичне ви-
ховання». 
 Для заохочення і закріплення теми оку-
панти хотіли відправити до табору в окупова-
ному Криму одного-двох відмінників. А уч-
нів 7–9 класів звозили до того ж бєлгорода для 
участі у пропагандистських заходах, назива-
ючи ці шабаші «турботою про відпочинок». 
 Не минулося і без відвертого блюзнірства. 
Міністр освіти рф сергій кравцов на одній із 
нарад у путіна повідомив, що дітей на окупо-
ваних територіях Донецької та Луганської об-
ластей будуть навчати «класичної українсь-
кої мови». Про яку саме лінгвістичну варіа-
цію йдеться — він не уточнив. Але неважко 
здогадатися, що цей чиновницький пафос 
був адресований армії пропагандистів, які 
безуспішно намагаються надати відверто фа-
шистському режиму рис невластивої їм людя-
ності. 
 Для доказу міністр освіти України Шкар-
лет навів свою статистику. Від початку війни 
на окупованих рашистами територіях перебу-
вало майже 800 шкіл. Наразі близько 300 се-
редніх навчальних закладів не можуть органі-
зувати роботу через ситуацію з безпекою. 
 «Лише за пів року з початку повномас-
штабного вторгнення рф десятки тисяч уч-
нів стали жертвами русифікації, — повідо-
мив він. — Багато дітей було вбито, покалі-
чено і вивезено з України. Тисячі навчальних 
закладів наразі або зруйновані, або знищені 
повністю. Я зараз кажу і про дитячі садочки, 
і про школи, і заклади вищої освіти, зокрема 
про університети. Тому дурниця, що пролуна-
ла з вуст кравцова на зустрічі ще з одним ши-
зофреником, який до річниці з дня створення 
СРСР хоче відновити цілісність імперії, — не 
що інше, як фейк. Нічого подібного вони зро-
бити не зможуть». ■

■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Концертом відзначив своє 30-літ-
тя симфонічний оркестр Чернівець-
кої обласної філармонії імені Дмитра 
Гнатюка. У програмі прозвучали Сим-
фонія №7 геніального Михайла Вер-
бицького — автора Гімну України та 
Симфонія №3 видатного Бориса Лято-
шинського, через яку композитор за-
знав переслідувань. Також з «Інтро-
дукцією та Рондо-капричіозо» Каміля 
Сен-Санса виступив один із засновни-
ків симфонічного оркестру, народний 
артист України Павло Чеботов.
 Своїми думками по завершен-
ні концерту на запрошення Маестро 
поділився Віктор Павлюк — голова 
правління Центру актуальних місце-
вих ініціатив, міський голова Чернів-
ців у 1991-1994 роках та один з ініціа-
торів створення Чернівецького сим-
фонічного оркестру.
 «То чому ж при такій загально-
розвиненій музичній культурі не при-
красити корону інструментальної му-
зики діамантом — симфонічним ор-
кестром? Цю думку виношувало не 
одне покоління, і марно шукати од-

ного автора. Маючи таку чисельну ко-
горту висококласних музикантів, спі-
ваків, композиторів, виконавців, такі 
глибокі національні традиції, музич-
на культура Буковини фактично обу-
мовила і вимагала створення велико-
го симфонічного оркестру. Ідея вита-
ла десятки років, залишилось лише 
втілити її в життя», — поділився дум-
ками Віктор Павлюк.
 Оркестр створили 1992-го, перші 
два роки він мав статус муніципаль-
ного. За весь час існування колекти-
ву його керівниками були Віктор Кос-
трижа, Віталій Бондаренко, Юрій Го-
лота, а з 2000 року головним дириген-
том залишається Йосип Созанський. 
Крім того, до творчої співпраці запро-
шують відомих диригентів, музикан-
тів та співаків з інших міст і країн, 
які захоплено відгукуються про ко-
лектив. 
 Як повідомляють у Чернівець-
кій філармонії, нині симфонічний 
оркестр — на передовій культурно-
го фронту. За його участі відбулися 
мистецькі акції, заходи, концерти, 
проведені разом з колегами з Харко-
ва, Чернігова, Луганська, Херсона, 

Києва та інших міст. 
 Ювілейний концерт відбувся за 
участі академічного симфонічного ор-
кестру Луганської філармонії, двічі 
переміщеного через війну (2014 року 
— в Сіверськодонецьк і 2022 року — 
до Львова). ■

ЮВІЛЕЙ

Діамант культурного фронту
Академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії відсвяткував 30-ліття

■

ДОБРА СПРАВА

«Ракетні» пічки
Хлопці з Одеси за польської підтримки 
створюють пристрої для приготування їжі 
в польових умовах

■

Сергій Вуколов з Одеси.
Фото надане авторкою.

❙
❙

Така пічка  дуже помічна у період війни.
Фото надане авторкою.

❙
❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Війна війною, а рейтингові заміри — за 
розкладом, бо ж вибори все одно прий-
дуть. І тут головне питання ставить пе-
ред собою влада: чи варто сподіватись на 
наступний термін? Судячи з соціологіч-
них опитувань, для сьогоднішніх меш-
канців київських пагорбів цілком ре-
альним є повернутись у владні коридори 
вдруге. Хоча, зважаючи на стрімку попу-
лярність сьогоднішніх героїв — військо-
вих, можливі варіанти. Один з найімовір-
ніших — це команда, яку для подальшої, 
вже політичної, діяльності може зібрати 
довкола себе командувач ЗСУ Валерій За-
лужний. 
Бо, оцінюючи поточний момент, попри 
те, що і рейтинг партії влади «Слуга на-
роду», і самого президента Володимира 
Зеленського з незначними коливаннями 
стабільно високий, проте оточення його 
поводиться так, ніби завтра вже все, — 
і намагається рвати величезні куші саме 
зараз, посеред вибухів і всього лиха вій-
ни. Чому поспіх? Напевне, тому, що апе-
тит приходить під час їди.
Цікавою, до речі, виглядає політична 
вага і партії Петра Порошенка «Євро-
пейська Солідарність» у Києві. Соціоло-
ги її вже називають «партією столиці», бо 
саме тут, за останніми соціологічними за-
мірами, «ЄС» набирає удвічі більше голо-
сів, ніж у регіонах. 

«24 серпня» пішло на холод 
 Отже, за даними соцопитування гру-
пи «ОперСо», рейтинг «СН» з літа май-
же не змінився, навіть підріс порівняно з 
серпнем — 42,1%, у жовтні він становив 
45,1%. 
 Серед тих, хто визначився і голосував 
би вже завтра, за «СН» готові проголосу-
вати 60,2% виборців. Це — 218 мандатів 
у ВР. 
 Рейтинг самого президента Зеленсь-
кого на початок листопада становить 
68,8%. І це найвищий результат за ос-
танні 6 місяців. 
 Отже, знову конституційна більшість 
— дві третини мандатів — може бути в 
«слуг народу». За такого політичного пе-
ребігу вони й далі робитимуть свої спра-
ви, а ми продовжуватимемо танці на граб-
лях завдяки тим, кому ця партія так при-
пала до душі. 
 Далі, мінусова тенденція вималюва-
лась у партії Сергія Притули «24 серп-
ня», вона вже другий місяць втрачає свої 
рейтингові позиції. У серпні було 11,5% 
симпатії потенційних виборців, на по-
чатку листопада електоральна підтрим-
ка «24 серпня» впала до 8,5%. 
 Однак соціологи, окрім загальної сим-
патії до партії, зробили вибірку серед тих, 
хто визначився, і тут за «24 серпня» про-
голосувало б 11,3% виборців. Тобто 41 
«притулівець» може посісти місце нар-
депа у ВРУ. 
 Сам Сергій Притула отримав, за дани-
ми соцопитування групи «ОперСо», 5,3% 
підтримки українців. 
 «Європейська Солідарність» зберігає 
близько 8% свого стабільного ядерного 
електорату. Це загальний рейтинг. А се-
ред тих, хто визначився зі своїми уподо-
баннями, ЄС набрала 11,2%, відповідно, 
у парламент також пройшов би 41 депу-
тат від партії Порошенка. 
 Рейтинг п’ятого президента Петра 
Порошенка, за даними «ОперСо», на по-
чаток листопада становив 6%. 
 ВО «Батьківщина» має чотиривідсо-
тковий бар’єр.
 Партія Разумкова «Розумна політика» 
з травня — від 4,4% — на початок листо-

пада знизила свої показники до 2,3%. 
 ВО «Свобода»: від 2,6% у серпні — до 
2,2% у перших числах листопада. 
 Тобто, наразі до парламенту потра-
пили б три партії: «Слуга народу», пар-
тія Сергія Притули «24 серпня» та «Єв-
ропейська Солідарність». 
 Прохідний бал, нагадаємо, 5%. 

На Банковій Зеленський, а в Києві 
Порошенко
 Цікавими є і регіональні смаки. 
 Наприклад, «Батьківщина» долає 
п’ятивідсотковий бар’єр на заході та 
півдні України. Партія Разумкова — на 
сході. Тобто це партії, котрі мають наразі 
чітко виражені регіональні особливості. 
 І варто звернути увагу, як ми вже за-
значили вище, на підтримку партії «Єв-
ропейська Солідарність» на півночі Ук-
раїни, куди соціологи віднесли й Київ. 
Наразі йдеться саме про підтримку киян. 
І тут «ЄС» набрала 16%. Водночас у ре-
шті регіонів вона має всього по 8-9%. Уд-
вічі менше. Отже, рейтингова стабіль-
ність президентських «слуг народу» на 
симпатії киян до «ЄС» не впливає. Мож-
на по-різному ставитись до Петра Поро-
шенка, його партії, але не можна не від-
значити, що кияни не піддаються масо-
вому психозу політично-рекламних трю-
ків суперників «Євросолідарності». Саме 
в столиці, незважаючи на те, що мер Киє-
ва Віталій Кличко не є членом цієї пар-
тії, вона має велику підтримку, й це до-
сить цікавий момент, котрого ще не було 
в політичній історії незалежної Украї-
ни. 
 Можливо, Віталію Кличку й Петру 
Порошенку варто подбати про якийсь 

спільний політичний тандем? 
 Цікавими згадані соціологічні спос-
тереження є ще й тим, що рядок опиту-
вання «важко відповісти» вибрали 23% 
респондентів. Ця досить суттєва частина 
українців — майже чверть виборців — 
вагається і не визначилась зі своїми впо-
добаннями. А це означає, з одного боку, 
що є перспектива і поле діяльності для ін-
ших чинних партій, а з іншого — й для 
нових політичних сил, бо є попит на нові 
обличчя. Скажімо, тут могла б скласти 
серйозну конкуренцію партії влади нова 
«мілітаризована» політична сила, ство-
рена з легендарних військових і очолю-
вана кимось із числа наших сьогодніш-
ніх героїв — командирів війни. 
 У першу чергу йдеться про команду-
вача ЗСУ, генерала Валерія Залужного.
Залужний — легенда з політичними пер-
спективами
 Головнокомандувач ЗСУ Валерій За-
лужний миттєво, завдяки успішному 
керівництву обороною України під час 
широкомасштабної агресії росії, зміг за-
воювати прихильність багатьох україн-
ців і схвальні відгуки на Заході.
 «Залізний генерал», «історична пос-
тать», одна з найвпливовіших персон 
2022 року. Усе це закордонні ЗМІ писали 
про головнокомандувача ЗСУ Валерія За-
лужного. Він уже ввійшов в історію як ве-
ликий полководець і стратег! Людина, яку 
поважають в усьому світі. І ми, українці, 
точно знаємо, що під його командуванням 
наша держава приречена на перемогу.
 Водночас така популярність головно-
командувача українським військом ще 
з перших місяців війни стала приводом 

для політичних ревнощів Банкової. І в 
публічному просторі почали з’являтись 
версії про існування політичної конку-
ренції між ним та Володимиром Зеленсь-
ким. Мовляв, президент бачить у гене-
ралі свого суперника. Бо й Зеленського 
знають нині у всьому світі. І в міру того, 
як росте популярність чинного президен-
та України у світі, він почав досить смі-
ливо вимагати у західних лідерів запрова-
джувати жорсткіші санкції проти путіна. 
Регулярно розмовляє зі світовими лідера-
ми: Байденом, Макроном, Шольцом... 
 І саме через це, незважаючи на те, що 
війна дещо змінила президента Зеленсь-
кого, зростають і його амбіції вкупі з рев-
нощами. Цього побічного ефекту успіш-
ного шоумена він не позбавився. 

 Президент України став найвпли-
вовішою людиною 2022 року за версією 
Time. Також очолив список найвідомі-
ших євреїв, опублікований газетою The 
Jerusalem Post. Чимало інших видань 
світу публікують його на перших сторін-
ках. Його обличчя на футболках, сту-
дентських конспектах американців... Ну 
як тут не відчути величезні крила за спи-
ною? А вийшло, що, окрім Зеленського, 
світові ЗМІ «запали» й на Залужного. 
 Тож чи й справді головнокомандувач 
українським військом Валерій Залуж-
ний може бути конкурентом президенту 
Володимиру Зеленському і чи є ним ре-
ально — дискусії ведуться з моменту по-
яви таких припущень.

Непристойні ігри престолу 
 Пригадаймо, найгучніше розмови про 
те, що Зеленський може розглядати го-
ловнокомандувача ЗСУ як потенційно-
го конкурента, звучали на початку лип-
ня. Приводом для цього стала, схоже, на-
вмисно роздута істерія довкола обмежен-
ня прав військовозобов’язаних залишати 
місце проживання без дозволу військко-
мату. Хоча така норма існує давно. Чому 
з неї зробили «червону ганчірку» для і 
без того напруженого й у стані постійно-
го стресу нашого народу – залишається 
здогадуватись. 
 Після негативної реакції суспільства 
та спроб Генштабу і самого генерала За-
лужного прояснити ситуацію президент 
Зеленський у відеозверненні попросив 
Генштаб «надалі не ухвалювати без ньо-
го подібних рішень».
 Навіть не смішно. Бо такі «рішення» 

були записані у відповідних документах 
ще тоді, коли Вова Зеленський попід стіл 
пішки ходив.
 В оточенні Володимира Зеленського 
пояснювали, що президент вимушений 
публічно прокоментувати широкий сус-
пільний резонанс через те, що Генштаб 
не впорався з цим завданням. Мовляв, 
почався такий хейт, що мовчати просто 
не можна було. Ну звісно. На це й було 
розраховано. 
 Дехто побачив у цих словах ка-
мінь, кинутий конкретно у бік Валерія 
Залужного, і припустив, що така публіч-
на критика головнокомандувача ЗСУ є не 
чим іншим, як наслідком того, що пре-
зидент може бачити в ньому конкурента і 
намагається у такий спосіб «ударити по 
іміджу Залужного».
 Не на жарт Банкову схвилювало не 
лише те, що українці персоналізують ге-
роїчний опір своєї армії в особі головноко-
мандувача ЗСУ Валерія Залужного, а й те, 
що генерал створив благодійний фонд. А в 
офісі президента такі кроки апріорі спри-
ймають як потенційну загрозу. Знавці з 
найближчого оточення Зеленського по-
боюються, що фонд Залужного може пе-
рерости у політичний проєкт. Недарем-
но ж одним із тих, хто уважно стежить за 
потенціалом головнокомандувача ЗСУ, є 
Андрій Єрмак.
 Усі сторони стримано заперечують за-
киди про наявність будь-якої конкурен-
ції, мовляв, війна, всі працюють єдиним 
фронтом. З Банкової через ЗМІ неоднора-
зово надсилали меседжі суспільству, що 
конфлікту між Зеленським та Залужним 
наразі немає, а протистояння намагають-
ся штучно створити політичні опоненти 
президента.
 Ще в 2021 році Валерій Залужний на-
голошував, що йому комфортно бути го-
ловнокомандувачем ЗСУ при верховно-
му головнокомандувачі Володимирі Зе-
ленському. Після 24 лютого генерал не 
давав жодних коментарів про характер 
своїх стосунків з офісом президента.
 І 6 липня, після того, як хитруни ОП 
його дістали, Валерій Залужний чітко 
й стратегічно вивірено, як у бою з рус-
нею, влупив по марнославних мізках 
Зе-оточення, наголосивши, що загалом 
ситуація навколо теми переміщення 
військовозобов’язаних «стала підставою 
для дискредитації» не лише Збройних 
сил України, а й усього військово-полі-
тичного керівництва держави.
 І хоча генералу Валерію Залужному 
наразі не до політики, однак в історії є ус-
пішні приклади, коли полководці става-
ли на чолі країни. 
 А чому б такій сторінці біографії не 
ввійти і в нашу історію? ■

ПАСЬЯНС

Чи стануть наступні вибори 
танцями на Зе-граблях
Чи все по-новому... і з Залужним? 

■

Хоча генералу Валерію Залужному наразі не до політики, однак в 
історії є успішні приклади, коли полководці ставали на чолі країни.

Валерій Залужний.❙
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П’ять років прослужив у 
Французькому іноземному легіоні
 «Отут Женя й виріс, — показу-
ючи звичайну квартиру на друго-
му поверсі панельної двоповерхів-
ки, розповідає убита горем мати 
Євгенія Браха — Любов Матлаш 
(інженер-будівельник за першою 
вищою освітою й економіст та 
юрист — за другою, нині приват-
ний підприємець). — Відвідував 
нашу місцеву школу — он, бачи-
те, її приміщення видно у вікно.
 Син був цікавим хлопчиком, 
мене саму нерідко дивував. Він 
«приколіст» із дитинства, завж-
ди з посмішкою на обличчі. Ні-
чого не боявся, ніколи не плакав, 
був дуже самостійний. Із ним уза-
галі не було якихось проблем. Хто 
тоді думав, що він виросте таким 
відважним, сміливо дивитиметь-
ся смерті у вічі. Стати військовим 
— то була ще дитяча мрія. Після 
7-го класу Женя пробував всту-
пити до Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна, але не 
склалося (формальна причина — 
не такий, як треба, прикус). Він 
повернувся такий засмучений! 
 Після 9-го класу вступив до 
Полтавського технікуму харчо-
вих технологій (нині — коледж), 
де вивчився на фахівця з налаго-
дження й запуску промислових хо-
лодильних установок. Потім за цим 
же профілем навчався в Київсько-
му університеті харчових техноло-
гій. Але не закінчив його — рвонув 
у Європу: спочатку на навчання в 
Польщу, а потім у Францію, де й за-
чепився — вступив до Французько-
го іноземного легіону. 
 Хоч якими б несподіваними 
були задуми, мрії сина, я ніколи 
не відраджувала — навпаки, за-
вжди підтримувала його в бажан-
ні побачити світ, спробувати себе 
в чомусь новому й незвіданому. 
Бо вважала: головне — дати сво-
боду особистості, аби вона мала 
вільний розвиток».
 В одному з телеінтерв’ю, від-
повідаючи на запитання, як пот-
рапив до військового з’єднання 
французької армії, Євгеній із при-
таманною йому жартівливою ма-
нерою спілкування пригадував: 
«Думаю: хай буде що буде. Кра-
ще пошкодувати про те, що тебе 
не взяли, аніж про те, що взагалі 
не спробував. Узяв із собою пас-
порт, труси, шкарпетки — і пої-
хав. Будучи у Франції, знайшов 
призовний пункт легіону... Пе-
ред цим готувався до перевірки 
рівня фізичної форми десь майже 
рік. У підсумку хотів підтягнути-
ся на турніку 40 разів, та з пере-
ляку підтягнувся лише 37. Гадав, 
що цього замало, проте інші хлоп-
ці змогли лише 5—15 разів. Далі, 
якщо ти проходиш курс молодо-
го бійця, то лишаєшся, якщо ні 
— повертаєшся туди, звідки при-
їхав. Я до останньої миті не вірив, 
що мене візьмуть до легіону. Для 
мене то було щось неймовірне».
 Ставши французьким легіо-
нером у 19 років, Євгеній Брах 

прослужив в іноземному легіоні 
5 років. За його плечима — ми-
ротворчі місії в Малі (держава 
в Північно-Західній Африці) та 
колишньому французькому ко-
лоніальному володінні на заході 
Африки — Французькій Гвінеї. 
 «За час служби в легіоні син 
вивчив французьку мову й удоско-
налив англійську. Додому приїж-
джав разів 4 на рік — найдовше 
на 3 тижні. На суворе казарменне 
життя не скаржився, як і особливо 
не ділився подробицями. «Мамо, 
усе гаразд», — то були його звичні 
слова. Напевно, оберігав мене від 
зайвих хвилювань. Говорив: сам, 
мовляв, собі таку долю обрав, мене 
ж ніхто не змушував, — сумно зіт-
хаючи, продовжує свою розповідь 
Любов Григорівна. — Скажімо, 
я тільки значно пізніше дізнала-
ся, що в Африці його вкусив скор-
піон, — добре, що в медчастині 
вчасно надали допомогу. Прихо-
вав син і той факт, що був поране-
ний, видали ж його шрами на нозі 
та скроні. Про те, що служба Жені 
була нелегкою, ми довідувалися з 
відеороликів, які він знімав (звіс-
но, те, що можна було) і викладав 
у соцмережі. 
 Ставши резервістом Фран-
цузького іноземного легіону, син 
підтримував здобуті там навички. 
Окрім того, влаштувався на робо-
ту в охоронну фірму: влітку охоро-
няв заможних людей у Сен-Тропе, 
а взимку слідкував за правопоряд-
ком на гірськолижному курорті 
«Куршавель», що у французьких 
Альпах. Мав заняття, яке йому 
подобалося, заробляв добрі гроші. 
Та через почуття патріотизму, що 
проросло в його душі, все покинув, 
коли в Україні розпочалася повно-
масштабна війна». 

Побачив новонародженого 
сина, потримав його на руках, а 
виростити, на жаль, не судилося
 Пані Любов не приховує: єди-
ний раз вона зрадила своєму прин-
ципу не відраджувати. І її можна 
зрозуміти: із початком повномас-
штабної збройної агресії росії все 
їхнє сімейство лишилося без робо-
ти. Війна зробила біженцями стар-
шу доньку Софію та її чоловіка, 
котрі проживали в Харкові. Тож 
на сімейній раді розглядався й та-
кий варіант: у разі критичного по-
гіршення ситуації можна буде ви-
рушити до Євгенія у Францію. Од-
нак на ту пору хлопець уже прий-
няв головне рішення свого життя. 
Збираючись в Україну, він за влас-
ний кошт придбав усе необхідне об-
мундирування, бронежилет, спо-
рядження військовослужбовця.
 «Якби до 24 лютого хтось сказав 
мені, що покину класну високооп-
лачувану роботу у Франції і приїду 
захищати свою країну, я б не пові-
рив. Що й казати, повномасштаб-
не вторгнення войовничих сусідів 
стало для мене повною несподіван-
кою, — зізнавався Євгеній Брах в 
інтерв’ю. — Та з першого дня, коли 
це трапилося, мене хвилювало одне-

єдине питання: куди податися — у 
добробат чи ЗСУ?
 Наприкінці березня приїхав 
в Україну. Знайомі звели мене 
з хлопцями з добровольчого ба-
тальйону «Традиція і порядок». 
Усі знання з військової справи, які 
здобув у Французькому іноземному 
легіоні, застосовую тут на практи-
ці. В мене навіть кулемет тієї мар-
ки, з яким мав справу в легіоні.
 Звичайно, воякам українсь-
кої армії нерідко бракує такої 
професійної підготовки, яку ма-
ють легіонери. Проте наші воїни 
виграють у мотивації. Скажімо, 
бійці легіону могли вступити в су-
тичку лише за чисельної переваги 
порівняно з противником принай-
мні вдвічі. Українські ж військові 
на будь-яку перевагу ворога вза-
галі не зважають. Мені дуже хоті-
лося б, аби українська армія досяг-
ла такого високого рівня професіо-
налізму, щоб для кожного парубка 
було за честь влитися до її лав».
 До речі, боротьбу з москалями 
наш земляк вів не лише на полі 
бою, а й у соцмережі, виявляю-
чи при цьому своє незвичайне по-
чуття гумору. «Так, як себе при-
нижують самі росіяни, їх ніхто не 
може принизити, навіть я, — кон-
статував Євгеній у телеефірі. — 
Середньостатистичний росіянин 
— це людина, в якої немає влас-
ної думки, яка поміняла свій мо-
зок на ламповий телевізор. Мос-
калі деградують, звертають свій 
погляд у минуле».
 Любов Матлаш показує синові 
світлини з легіону, а також сер-
тифікат про успішне завершен-

ня Євгенієм курсу підготовки за 
започаткованою урядом Великої 
Британії програмою, що має на-
зву «Операція «INTERFLEX».
 «Женя пройшов і це навчання 
українських військових у Сполу-
ченому Королівстві. Він був лю-
диною світу. Одержав посвідку, 
що давала право на проживання у 
Франції протягом 10 років. Хоча 
його весь час тягнуло додому. 
 Одного разу у Франції було 
якесь національне свято, тож на 
три дні легіонерам дали відпуст-
ку. Женя навіть тоді скористав-
ся можливістю походити по рід-
ній землі — узяв квиток на лі-
так і прилетів. Шість років тому 
син зустрів свою долю — полтав-
ку Карину (їх познайомили спіль-
ні друзі). Про них говорили: кра-
сива пара. Женя завжди летів до 
неї на крилах, і вона до нього їз-
дила. У дітей були спільні пла-
ни на майбутнє: вони навіть при-
дбали квартиру в Полтаві, розпо-
чали в ній ремонт. У червні в них 
народився синочок. Женя поба-
чив його, потримав на руках. А 
виростити, на жаль, не судило-
ся, — в очах у Любові Григорівни 
назавжди оселився сум, а в серці 
— біль. — Проклята війна все пе-
рекреслила, поламала долі. Я не 
знаю, чи буде колись прощення 
москалям». 

Заїхав до батьків за три дні 
до загибелі — неначе хотів 
попрощатися
 Згорьована мати зізнається: 
погане передчуття переслідува-
ло її, відколи син повернувся з-за 
кордону. Хоч він і заспокоював 
неньку, увесь час повторюючи: не 
переживай, мовляв, зі мною нічо-
го не трапиться.
 «Я не знала й хвилини спокою, 
— ділиться жінка. — То були що-
денні важкі думки, тривоги, стра-
хи. Коли побачу, було, що він «за-
світився» в соцмережі, дещо за-
спокоююся: отже, усе гаразд — 
живий. А в самої душа все одно не 
на місці. Женя просив не телефо-
нувати — говорив, що сам дзво-
нитиме, коли матиме змогу. Теле-
фонував рідко — частіше ми обмі-
нювалися есемесками. Про служ-
бу нічого не розказував — не все ж 
і можна було: він із побратимами 
брав участь у багатьох спецопера-
ціях. Вони знали, на що йшли, ус-
відомлювали, що можуть не по-
вернутися. Поки нам не надають 
жодної інформації про те, як за-
гинув Женя. Запевняють: колись 
про це дізнаємося».
 Останнього разу батьки бачи-
лися із сином за три дні до його 
загибелі: заїхавши до них 18 ве-
ресня, Євгеній скупо повідомив: 
«Їду на бойове завдання». Нена-
че хотів попрощатися. «Хоч за-
галом, як завжди, був веселий 
і жартівливий. Закарбувалися 
в пам’яті останні синові слова: 
«Мамо, що, знову сльози?». А оце 
остання світлина, на якій зобра-
жений Женя, — Любов Григорів-
на простягає мені групове фото. — 
Він тут в оточенні побратимів (до 
речі, усі вони живі), а оце донька 
Софія із зятем проводжають їх у 
Полтаві. Смерть забирає найкра-
щих. У сина було стільки ідей, 
планів — він багато чим цікавив-
ся. Загинути в розквіті літ, сил, 
коли всі поневіряння лишилися 
позаду, коли була вже якась виз-

наченість, матеріальна стабіль-
ність у житті... Усе це не вкла-
дається в голові. 
 Змиритися з його смертю, за-
повнити чимось порожнечу, що 
утворилася в душі, просто немож-
ливо. Переживаю й за доньку, 
адже для Софії це вже друга осо-
биста трагедія, спричинена цією 
російсько-українською війною. 
Річ у тому, що 2014 року її батько 
Володимир Матлаш (мій перший 
чоловік), Віктор Калашников, Бо-
рис Місюренко, котрі повезли на-
шим захисникам на Донбас гу-
манітарну допомогу, потрапили до 
лабет  бойовиків, і відтоді їхня по-
дальша доля невідома. Тепер втра-
та брата стала для неї шоком, від 
якого вкрай важко оговтатися».
 Пані Любові захотілося пока-
зати мені й будинок, який вони 
з чоловіком Олександром спору-
джують іще з 2011 року. Задумали 
звести нову оселю з тим прицілом, 
щоб під її дахом чи у дворі могли 
збиратися дорогі й близькі серцю 
гості: діти, онуки. Жінка заува-
жує, що Євгеній часто цікавився 
тим, як просувається будівництво, 
просив інформувати його про най-
дрібніші деталі. Тепер, говорить, 
опустилися руки — подружжя 
зовсім до нього збайдужіло. Із за-
гибеллю сина життя враз стало по-
рожнім, усе втратило сенс.
 На запитання  журналістки 
про те, що хлопець робитиме піс-
ля нашої перемоги — повернеть-
ся у Францію чи лишиться в Ук-
раїні, Євгеній відповів спокійно й 
розважливо: «Чому я перебував у 
Франції? Бо  там є можливість заро-
бити. Але якби такі ж гроші зароб-
ляв в Україні, звичайно ж, хотів би 
жити тут, на своїй землі, яку зараз 
захищаю від російських загарбни-
ків. Я воюю, щоб наші діти не вою-
вали, — ось така моя мотивація».
 На сайті президента України 
створено електронну петицію про 
присвоєння військовослужбовцю 
ЗСУ Євгенію Браху найвищого 
ступеня відзнаки в нашій державі 
— звання Героя України (посмерт-
но), що набрала понад 25 тисяч го-
лосів підтримки. «Євгеній міг ли-
шитися в комфортних умовах в ін-
шій країні. Та він, не роздумуючи, 
повернувся в Україну і, ставши на 
її захист, до останнього подиху 
протистояв російському агресору. 
У нашого героя лишився новона-
роджений син. Ця історія зайвий 
раз доводить, наскільки сильним 
і незламним є великий українсь-
кий народ», — зокрема йдеться в 
тексті петиції, яку вже прийнято 
на розгляд. ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

Доля легіонера
Покинувши високооплачувану роботу у Франції, полтавець 
Євгеній Брах повернувся в Україну і став на її захист

■Ганна ЯРОШЕНКО

«Найкращий серед нас. Найкращий серед найкращих. Приклад для всіх. Ти назавжди 
лишишся в наших серцях... Побачимося в іншому місці», — так відреагував на загибель 
побратима — уродженця села Селещина, що нині входить до Машівської територіальної 
громади Полтавського району, відомого блогера, військовослужбовця ЗСУ й резервіста 
Французького іноземного легіону з позивним «Малі» Євгенія Браха — білорус Ігор Ян-
ков (позивний «Янкі»), який воює за Україну. 
«Ніколи не зможу повірити в те, що це велике чисте серце перестало битися, — за-
значив у дописі в соцмережі інший побратим Євгенія. — «Малі» — у кожному з нас. 
Усе навколо нагадує про нього. Останні місяці, дні, години, хвилини ми провели поряд, 
підтримуючи одне одного навіть у ті моменти, коли здавалося, що шляху назад немає... 
Ніколи не забудемо твого міцного братського плеча, сміху, неймовір-
ного полтавського «суржику», твоїх жартів і розносів. Любитимемо й 
пам’ятатимемо завжди. Помстимося!» 
Наш земляк, котрий спочатку влився до лав добровольчого батальйону, 
а потім ніс службу у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ, загинув 21 
вересня під час виконання бойового завдання як справжній воїн, чо-
ловік, зі зброєю в руках (2 жовтня йому мало б виповнитися 27 років). 
Поховати ж загиблого рідні змогли тільки через чотири тижні. Свій ос-
танній прихисток Євгеній Брах знайшов у секторі почесних поховань 
полеглих учасників бойових дій Затуринського цвинтаря.

В очах Любові Матлаш назавжди 
оселився сум, а в серці — біль.

❙
❙

Євгеній Брах захищав Батьківщину 
як справжній воїн, чоловік, 
зі зброєю в руках.

❙
❙
❙

«Малі» з чотирилапим другом.
Фото автора та з сімейного 

архіву Любові Матлаш.

❙
❙
❙
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Відплата нападникам за біди 
хмельницького священника 
Лагоди та київських 
Турчановських
 Ми познайомились у 2005 
році в університеті «Україна», 
де навчалися на різних факуль-
тетах і долучались до всіх мож-
ливих студентських активнос-
тей. Разом відвідували секцію бо-
йового гопака, ходили в човнові 
походи. У нього була дуже чиста 
українська мова, — мені важко 
було повірити, що цей хлопець 
усе життя говорив російською, 
але на першому курсі свідомо від 
неї відмовився. 
 Улітку 2009 р. прислав мені 
смс: «Я прийняв військову при-
сягу!». Закінчив військову ка-
федру університету Тараса Шев-
ченка, чим дуже пишався. 
 Одружувались у вишиванках, 
під постріли гармат проходили 
під схрещеними шаблями. Ук-
раїнські весілля тоді ще не були 
мейнстримом, тож почувалися 
особливими. Будуючи плани на 
майбутнє, говорили, що країна 
окупована; жодне покоління не 
прожило без «своєї війни», тож 
навряд чи нам це вдасться. Але, 
попри все, важливо виховати ді-
тей так, щоб вони дивились на 
світ українськими очима. 
 Ярослав немало розповідав 
про свій родовід. Серед його пред-
ків був хмельницький священ-
ник Андрій Лагода, якого біль-
шовики вигнали з родиною се-
ред зими з домівки. І заможна ро-
дина Турчановських, яких двічі 
розкуркулювали та намагались 
заслати до Сибіру, а вони однак 
повернулись до Києва. 
 Повстанець-антоновець Яків 
Шаманов — теж не просто одно-
фамілець: у 1920-х воював проти 
червоних. 
 Тож російсько-українська 
війна, яка розпочалася 2014 
року, була для Ярослава не 
лише боротьбою за майбутнє 
нашої родини. Він усвідомлено 
ніс відплату російським напад-
никам за все, що було в минуло-
му його роду і всього українсь-
кого народу. 

Козацькі ідеї курінного 
«Тихого»
 «З Ярославом ми познайоми-
лися у 2006 році на тренуваннях 
з бойового гопака. Тоді вся не-
формальна проукраїнська мо-
лодь гуртувалась довкола коза-
цьких ідей, — розповідає Олек-
са Косенко, оператор ССО ЗСУ, 
президент ГО «Київська федера-
ція «Спас», згадуючи студентс-
тво. — Ми тренувались, висту-
пали на різних фестивалях, одя-
гались у вишиванки, вистригли 
собі козацькі чуби, тож привер-
тали увагу перехожих на київсь-
ких вулицях. Разом працювали 
в дитячому козацькому таборі. 
 Ярослав керував куренем 
хлопців 8-10 років і мав псев-
до «Тихий». Викладав стрільбу 
й човнову справу. Ніколи не да-
вав своїм підопічним можливості 
розслаблятися. Якщо прийшли 
на заняття, — мусите стріляти 
усі. Варіант: «Я не хочу, я відпо-
чину в холодочку» у «Тихого» не 
проходив. 

 За чотири роки по тому розпо-
чалася війна. Ярослав команду-
вав взводом, ротою. Але перший 
«досвід командира» був козаць-
кий. 
 Я очолював Київську федера-
цію «Спаса», а він з родиною при-
їздив на наші фестивалі, вбирав-
ся у шаровари, брав участь у зма-
ганні «Лава на лаву». 
 Був членом яхт-клубу «Стуг-
на». Незадовго до війни відрес-
таврував свою яхту «Софія». Ко-
лись то був дерев’яний ЯЛ-6 кін-
ця 1950-х років. Кілька років 
Ярослав робив з нього яхту — і 
таки зробив. І добре, що встиг по-
ходити одне літо.
 Планували ще до повномас-
штабного вторгнення, що цьо-
горічного літа разом вивеземо 
моїх учнів на острови на Дніпрі. 
Українка, Трипілля, Витачів, 
Трахтемирів — це були наші міс-
ця сили».

«Доки на Майдані танцюють 
і співають — я туди не піду»
 До 2014 року Ярослав захоп-
лювався тактичними іграми, на-
лежав до київської хартбольної 
команди «Заград». Згодом це 
стало цінним досвідом для підго-
товки до справжньої війни. 
 Коли розпочалась Революція 
гідності, спостерігав за подіями 
на дивані й говорив: «Доки на 
Майдані танцюють і співають — 
я туди не піду. Піду, як давати-
муть зброю». Так і сталося. 
 Пам’ятаю, як повертався 
після нічних чергувань утомле-
ний, пропахлий димом і говорив: 
«Найкрутіші серед нас — «аф-
ганці». Супроти їхнього досвіду 
ми — салаги». 
 Уже за кілька років мав бойо-
вого досвіду чи не більше, ніж усі 
його довоєнні кумири. Коли Київ 
атакували «тітушки», чоловіки 
самоорганізовувалися і патрулю-
вали Куренівку та Виноградар. 
 Ще в листопаді 2013-го Ярос-
лав віддав своє захисне хартболь-
не спорядження друзям з Май-
дану, тож не мав нічого. Першу 
«бойову броню» ми змайструва-
ли йому зі шматків каремата та 
журналів, які скотчем примота-
ли до ніг і рук. 
 Голову захищала стара ра-
дянська каска, яку колись ку-
пив на барахолці. Приятель «де-
комунізував» ту каску, намалю-
вавши тризуб на місці червоної 
зірки. От у таких обладунках по-
чинав свій бойовий шлях коман-
дир «Шерман». 

Участь в АТО: Карачун, 
Дебальцеве, Бутівка 
 У березні 2014-го він був се-
ред перших, хто записався до вій-
ська добровольцем. Кілька міся-
ців служив у військкоматі. Вліт-
ку потрапив на фронт у складі 11-
го батальйону «Київська Русь». 
 Починав свій шлях без бойо-
вого досвіду, не був кадровим офі-
цером, але всього навчився, ос-
воїв різні види зброї і за два роки 
вже був командиром взводу. Пер-
ша бойова посада Ярослава — ін-
женер техчастини батальйону в 
підрозділі РАО (ракетно-арти-
лерійське озброєння). 
 Серед місць, де довелось вою-

вати у 2014-16 роках, — гора Ка-
рачун, Дебальцеве, Чорнухине, 
Нікішине, Комуна, Фащівка, Во-
дяне, Опитне, шахта «Бутівка», 
метеостанція поблизу ДАПу, По-
пасна. У 2016 році повернувся з 
АТО, маючи контузії. Вчасна ре-
абілітація, професійні лікарі, 
військові психологи та спокій у 
домі повернули його до активно-
го життя. 
 Ми на власному досвіді пере-
коналися, що відновлення після 
пережитих страхіть війни мож-
ливе, було б бажання. Я вдячна 
долі за ці вирвані у війни п’ять 
років відносного спокою. Пра-
цювали, ростили дітей, проте ро-
зуміли, що це тимчасово. 
 Патріотами й воїнами не на-
роджуються, ними стають у ре-
зультаті виховання, — вважав 
Ярослав. Тому наші діти гово-
рили винятково українською, 
дивилися і слухали винятково 
україномовний контент, ходи-
ли на заняття до україномовних 
викладачів-тренерів (бойовий 
гопак, петриківський розпис). 
Наші діти від народження зна-
ють, що ніколи не можна мовча-
ти і терпіти, якщо тебе чи ко-
гось із твого оточення обража-
ють.

Війна за «Крістерову гірку»
 До повномасштабної вій-
ни Ярослав знайшов собі фронт 
боротьби у своєму районі в 

Києві — переймався збережен-
ням парку «Крістерова гірка», 
де забудовник російського похо-
дження зачистив пів гектара 
землі й вирізав 300 дерев. 
 Волонтерка й активістка Те-
тяна Ратушняк згадує ті часи: 
«Кияни, налаштовані патріо-
тично та екологічно, стали на 
захист парку і прилеглої зеле-
ної зони. Відбувались численні 
мітинги у Київраді, перекрит-
тя дороги по вулиці Вишгород-
ській, судові справи, екологічні 
та просвітницькі заходи. 
 Ярослав став активним учас-
ником громадського руху: ро-
бив усе, знаходив час і мож-
ливості, генерував ідеї. Деякі 
з них були доволі радикальні. 
Він завжди був готовий до бою. 
 Громада «Крістерової гір-
ки» здобула репутацію сильної, 
скандальної й непереможної. 
Разом з донькою й сином Ярос-
лав виса джував дерева і догля-
дав за ними. Коли не було іншої 
можливості, то навіть привозив 
власним авто візок і бутлі з во-
дою, щоб поливати дерева. 
 Майже п’ять років було від-
дано справі. Тепер парк має 
встановлені межі — ніхто не 
може відірвати від нього шма-
ток! А у забудовника сплив час 
оренди. Ми ж будемо завжди 
пам’ятати Ярослава усміхне-
ним і завзятим. Воїном з вели-
ким чуйним серцем».

Рок-н-рол перед 
повномасштабним вторгненням 
російських військ
 Зимові речі резервістам у Києві 
було видано ще восени 2021 року. 
Все необхідне було зібрано 19 лю-
того. Хоч я особисто до останньо-
го наївно сподівалася, що наступ 
буде поступовим. Дуже хотілось 
вірити, що російське вторгнення 
зупинять ще на кордоні. 
 За чотири дні до повномасш-
табного вторгнення Ярослав удо-
ма приміряв свою амуніцію. Ми 
увімкнули музику й танцювали 
рок-н-рол. Що ще робити, коли 
майбутнє не відоме? Не ридати ж. 
 А 24 лютого вже кожен орієн-
тувався по ситуації й діяв само-
стійно. Ярослав поїхав до міс-
ця дислокації батальйону. Я з 
дітьми й друзями проривалась 
Житомирською трасою на від-
носно спокійну Хмельниччину. 
 На зв’язок Ярослав виходив 
регулярно, писав повідомлен-
ня, зрідка телефонував, розпи-
тував, як ми з дітьми. Мало го-
ворив про себе. 
 Коли чоловік повідомив, що 
їде на Харківщину, я жартома 
попросила: «Раптом зустрінеш 
там Сергія Жадана — візьми для 
мене автограф». Так сталося, що 
Жадан мав концерт у харківсь-
кому метро і підписав там Яро-
славу книгу для нас двох. Пізні-
ше письменник-волонтер прид-
бав для військового підрозділу 

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Побажання 
— останній 
Шаманова

■

Ярослава Шаманова — позивний «Шерман» — згадують 
дружина, бойові побратими і друзі

Наталка ШАМАНОВА
(ukrinform.ua)

Капітан Ярослав Шаманов, позивний «Шерман» — доброволець, 
який у 2014–16 роках воював у складі 11-го батальйону «Київсь-
ка Русь». У лютому 2022-го очолив третю роту 130-го батальйону 
ТрО Києва. Брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня. Після деоку-
пації Київщини разом із суміжними підрозділами його рота три-
мала оборону стратегічно важливих населених пунктів Харківщи-
ни, щоб запобігти просуванню окупаційних військ углиб країни. 
Загинув 28 червня, рятуючи поранених побратимів поблизу села 
Дементіївка. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 
Так коротко можна переказати біографію мого чоловіка. А я роз-
повім історію Ярослава детальніше — голосами рідних, друзів та 
бойових побратимів.

Ярослав Шаманов 
загинув 28 червня, 
рятуючи поранених 
побратимів 
поблизу села 
Дементіївка 
на Харківщині.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

У телефонних розмовах Ярослав просив дітей 
поводитися гідно, наголошував, що за їхньою 
поведінкою оцінюють український народ у цілому.

❙
❙
❙Наталка і Ярослав познайомилися  2005 року.❙
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авто, на якому вони здійснюва-
ли бойові виїзди.
 Останній подарунок з поба-
жанням любові, щастя і перемоги 
від Сергія Жадана знайшла в чо-
ловіковому баулі з речами, який 
передали додому з Харківщини. 
Це збірка поезій «Динамо-Хар-
ків» видавництва «А-Ба-Ба-Га-
Ла-Ма-Га».
 Тоді я подумала: «Російські 
окупанти крадуть в Україні для 
своїх родин унітази, а українсь-
кий захисник отримує в дар дру-
жині книжку від кандидата на Но-
беля. Тому між нами — цивіліза-
ційна прірва. Тому ми переможе-
мо!» 
 В останній телефонній розмові 
Ярослав просив дітей поводитися 
гідно, наголошував, що за їхньою 
поведінкою оцінюють українсь-
кий народ у цілому. Загинув 28 
червня, рятуючи поранених по-
братимів.
 А до Дня захисника 14 жовт-
ня 11-річна донька створила гу-
мористичний мультфільм про те, 
як наші вояки знайшли й підірва-
ли бункер Путіна. Нашим друзям 
зі 130-го батальйону сподобався. 
 «А татові б сподобалось, як ду-
маєш?» — запитала мене дитина. 
«Звісно, я уявляю, як би він рего-
тав», — відповіла.
 Наше життя тепер — роби-
ти все так, щоб Ярослав нами пи-
шався. 

Від учня до командира
 Бойовим побратимом Яро-
слава був і головний сержант роти 
Анатолій Андрійович, позивний 
«Саід» — раніше вчитель історії 
в столичній Козацькій гімназії 
№283. Він розповідає: «У школі, 
на моїх уроках історії, Ярослав 
завжди сидів у середньому ряду 
за першою партою. Помітно було, 
що його не обходив загальний на-

стрій класу при вивченні предме-
та та підготовці домашнього за-
вдання. 
 Ярослав готувався до історії, 
мені здавалося, завжди. На уро-
ках був допитливий і активний. 
Уперше після гімназії ми зустрі-
лися в госпіталі ветеранів у 2019 
році. Тоді ж Ярослав й організу-
вав мені протекцію для підписан-
ня контракту зі 130-м батальйо-
ном ТрО міста Києва. 
 Надалі вже узгоджували дати, 
щоб разом перебувати у госпіталі, 
бо так було веселіше; так мали час 
для спілкування, якого — я від-
чував — бракувало обом. Мож-
ливо, через те, що я не мав сина, 
а Ярослав ріс без батька. 
 У госпіталі говорили, аналі-
зували події та були впевнені, що 
велика війна неминуча. Ранок 
24 лютого не застав нас зненаць-
ка, зустрілися у Солом’янській 
РДА у штабі. Я в управлінні ба-
тальону, а Ярослав як командир 
третьої роти. 
 У штабі тоді було гамірно, усі 
метушилися, а я для себе виділяв 
Шаманова. Він умів з абсолют-
ним спокоєм не погоджуватися з 
загалом і пропонувати свої версії 
дій. Я це ще у школі помічав. 
 Служба при штабі мене не при-
ваблювала й 40 років тому в Аф-
ганістані, — вирішив, що треба 
«тікати» до «Шермана», доки роти 
формуються, бо потім буде пізно. 
Ярослав зрадів моєму рішенню, 
хоча в емоціях був стриманим».
 Останній місяць спільної 
служби «Саід» описує так: «Роз-
почалася активна фаза визволен-
ня Харківщини: ініціатива, за-
хоплення позицій ворога, наступ, 
звільнення територій. Це те, чим 
жив і надихався Ярослав. 
 Рота була 5 місяців без рота-
ції. За декілька днів нас уже мі-
няли нацгвардійці, і тут почалось 

найжахливіше, що я бачив у своє-
му житті. Рота гвардійців, що змі-
нила нас на позиціях, практично 
була знищена прямо в окопах ура-
ганним вогнем. 
 «Шерман» отримав наказ зай-
няти полишені позиції, сформу-
вав взвод із «добровольців». Вони 
зайшли, але майже одразу поча-
ли зазнавати втрат. 
 «Шерман» під вогнем почав 
вивозити своїх «добровольців», 
а вивізши їх, кинувся рятувати й 
залишки роти нацгвардійців. І це 
все під прицільним вогнем воро-
га. Гадаю, що він уже усвідомлю-
вав, що звідти не вийде живим… 
Слава Герою!»

Міг намалювати комусь на 
бургері смайлики гірчицею
 Правозахисник і командир 
взводу 6-ї роти 130-го батальйо-
ну ТРО Ярослав Малик так зга-
дує місяці служби з командиром 
«Шерманом»: «Ми познайоми-
лися у штабі в перші дні війни. 
Він був командиром роти, а мене 
призначив командиром відділен-
ня і доручив проведення занять 
зі стрільби, вогневої підготовки, 
тактики. У вільний від занять час 
дозволяв виїжджати з групою на 
завдання. Так домовились із ним. 
Разом ходили в наряди на станції 
«Київ-Волинський». 
 Він був відповідальним ко-
мандиром. Тих, у кого бачив по-
тенціал, підтягував, забирав до 
себе. Було помітно, що йому бра-
кує драйву, екшну, стрілянини. 
Часом говорив, що із задоволен-
ням був би звичайним стрільцем. 
Але роль командира виконував 
сумлінно і з розумінням ставився 
до того, що не всі готові люто вою-
вати, декому бракує вмінь та до-
свіду, тому не вимагав нічого не-
реалістичного. 
 Після звільнення Київщини 
на Харківщину ми прибули пер-
шими. Запропонували формувати 
мобільні групи на базі нашої роти. 
Бракувало авто для виконання за-
вдань. Поступово все з’явилося. 
Але і завдання мінялися. 
 За час керівництва Ярослава 
втрат не було, адже він беріг людей. 
Був організованим, пунктуальним, 
продуманим і виваженим, з підлег-
лими тримався на рівних. 
 Багато показував своїм при-
кладом. Якщо хтось не справляв-
ся з обов’язками, робив сам, бо від-
повідальність і перфекціонізм зава-
жали делегувати повноваження. 
 На наради завжди з’являвся 
у найкращій формі, при повно-
му параді й обов’язково завчас-
но. Коли виїздили на позиції, 
вмів створювати комфортні умо-
ви там, де їх не було. Вмів швид-
ко налагоджувати дружні стосун-
ки, організовувати забезпечення, 
у нас був навіть кавовий апарат. 
 Любив смачну їжу і намагав-
ся за своїми можливостями за-
безпечувати підрозділ. Веселив. 
Міг намалювати комусь на бур-
гері смайлики гірчицею. Навчив 
пити каву з соусом табаско. Це 
дуже смачно. 
 Дуже любив тварин, особли-
во котів. Якось переміщувались, 
зібрали всі речі, а він пішов пере-
вірити, чи нічого не забули. При-
ніс висловухого кота зі словами: 

«Ми його забули, він же тут про-
паде!» Згодом коту знайшли но-
вих господарів.
 За кілька днів до загибелі 
Ярослава ми їхали в авто. Зіт-
хнув, що за чотири місяці дуже 
набридла форма, так хотілося 
вдягнути цивільний одяг, прой-
тися вулицею, випити кави. За-
їхали в магазин, купили червоні 
кеди, поло, кепку, смішні шкар-
петки. На жаль, тільки раз одяг-
нув той одяг. 
 Був справжньою людиною! Ін-
коли могли поговорити до душі. 
Розказував про сім’ю. Коли стоя-
ли в нарядах, міг інколи радити-
ся, не соромився цього, або роз-
повідати, як думає сім’ю в без-
печне місце відправити. Я знав, 
що можу прийти до Ярослава по 
пораду. 
 Дуже любив Україну. Розпові-
дав, що виховують з дружиною ді-
тей патріотами, в любові до Бать-
ківщини. Планував, що в липні 
поїде додому на кілька днів, зус-
трінеться з рідними. 
 Коли з’явилась інформація, 
що «Шерман» — 200-й, — не 
хотілось вірити. Я одразу поїхав 
на впізнання, але серед загиблих 
його не було. Думки одразу були 
різні. Почав збирати евакуацій-
ну групу для виїзду в Дементіїв-
ку. В процесі охочих виявилось 
дуже багато, адже його поважа-
ли. У ті дні не вщухали обстріли. 
Коли ми їхали, в самому селі стоя-
ло затишшя. Виконали додаткові 
завдання і головне — повернули 
командира додому».

Захищав підступи до аеропорту 
«Жуляни»
 Віктор Баранов, позивний 
«Кеп», командир взводу тре тьої 
роти 130-го батальйону ТрО, роз-
повідає: «З Ярославом ми поз-
найомились 26 лютого, в РДА 
Солом’янського району. Спочат-
ку не сприйняв його серйозно. На 
перший погляд, це був хлопчик, 
який незрозуміло чим тут зай-
мається. Але дуже швидко поба-
чив, що помилився. Ярослав ви-
явився досвідченим воїном і муд-
рим командиром. 
 Уже за кілька днів «Шерман» 
очолив зведений загін, що мав не 
допустити прориву росіян у районі 
аеропорту «Жуляни». Очікували 
танки й ворожий десант. 
 Далі завдання змінювались, 
ми перебазувались на станцію 
«Київ-Волинський». Коли помі-
чали  щось підозріле — десь щось 
блимнуло в лісі, — він організову-
вав групу з 2-3 людей і йшов пере-
віряти, що там. Міг понад добу не 
спати, все контролював. Стежив, 
чи всі бійці поїли, виспались, чи 
мають усе необхідне. 
 Командував: «Ті, хто відпо-
чив, — у лівий кут кімнати, хто 
має відпочивати — в правий». 
Одного разу забігаю, а він сидить 
біля свого велетенського баула, 
щось перебирає, підводить голову 
і кличе до себе: «Тримай!». Про-
стягає тактичні рукавиці. По-
мітив, що в мене були обвітрені 
руки, подбав, щоб це виправити. 
 Одного разу треба було на 

Київщині виконати завдання — 
власник свиноферми вирішив за-
колоти свиней, щоб не дісталось 
росіянам, і віддати на потреби 
ЗСУ. «Вмієш водити КамАЗ?» — 
запитав «Шерман». Не дуже-то 
вмів, але завдання виконав. А він, 
маючи безліч інших завдань, три-
мав у фокусі: коли поїхав, коли 
повернувся, чи все добре. Лише 
наш взвод відправляв в Ірпінь. 
 Коли на Харківщині жили в 
школі, робили щодня зарядку, 
грали у волейбол та баскетбол. 
Одного разу випадково вивих-
нули плече одному бійцю. Піс-
ля того він порадив замінити ігри 
присіданнями та відтисканнями. 
Готував до великих фізичних на-
вантажень завчасно. 
 Наприклад, у нас були «тур-
походи». Вдягали вранці броніки 
й гуляли так 3-4 км. Пояснював, 
що надалі можлива зміна рельє-
фу, дощ, грязюка — треба бути 
підготовленими. Це справді дало 
ефект, хлопці чудово витримува-
ли навантаження.
 У Харкові ми жили в метро. 
Там Ярослав привчив нас усюди 
ходити з автоматами, не лишати 
їх ніде й ніколи, навіть якщо тре-
ба до вбиральні. Дбав про людей. 
Коли ми були на позиціях, а від-
повідальний за доставку їжі не 
встигав, — сам підвозив нам їжу. 
А вже тільки після цього розби-
рався, чому той не виконав свої 
обов’язки. 
 Командир третьої роти не ді-
лив солдатів на своїх і чужих. 
Їхав туди, де потрібна була допо-
мога, допомагав усьому батальйо-
ну там, де це було потрібно. Допо-
магав усім тим, чим міг. 
 Одного дня на своєму авто 
вивіз 11 поранених. Говорив, що 
сам не думав, що це можливо. 
 На Харківщині деякий час 
жили у школі — взводи 1, 2 і 3. 
Тоді ж з’явилась ідея, що треба їх 
якось назвати. Один взвод назва-
ли «Молдавани»; ми ж виріши-
ли, що будемо «Шведами». Потім 
зробили собі такі ж шеврони. 
 Я був рядовим солдатом, потім 
став командиром взводу, — Ярос-
лав вручав мені перші погони. Він 
для мене — приклад того, яким 
має бути командир». 

Упевнений у собі воїн з іскрою 
в очах
 «Шерман» був серед тих, хто 
у 2011–2015 роках працював над 
документальним фільмом «Ук-
раїнська революція». 
 «Ярослав погодився працю-
вати з нами заради того, щоб на-
род знав своїх героїв, які борони-
ли країну проти російської нава-
ли сто років тому. Працював він 
з енергією та завзяттям. А тепер 
сам став таким героєм. Гірко ус-
відомлювати, що війна забирає у 
нас найкращих!» — зазначено на 
офіційній сторінці проєкту «Ук-
раїнська революція». 
 У 2021-му — знявся в тематич-
ному відео до Дня Збройних сил 
України та кількох роликах до 
дня добровольця. Впевнений у собі 
кремезний воїн з іскрою в очах. 
 Запам’ятаймо його таким. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

від Жадана  
дарунок капітана

■

Капітан Ярослав Шаманов і письменник Сергій Жадан.❙

Сергій Жадан придбав для  військового підрозділу Ярослава Шаманова 
авто для бойових виїздів.

❙
❙

Останній подарунок з побажанням любові, щастя і перемоги 
від Сергія Жадана дружина знайшла в чоловіковому баулі з речами, 
який передали додому з Харківщини.

❙
❙
❙
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Харківська область

У Насті Бугери з міста Ізюм оку-
панти вкрали частину щасливої 
юності, можливість спокійно от-
римати другу вищу освіту, а го-
ловне — надовго розлучили з на-
реченим, ріднею і Батьківщиною. 
Дівчина, якій на четвертий день 
війни виповнився лише 21 рік, 
тепер почувається більш мудрою 
і дорослою, ніж це було «до». 
Єдиним плюсом пережитого 
вважає тотальну переоцінку цін-
ностей, що додала ваги простим 
життєвим радощам. Одну з них 
вона відчула вже після того, як 
пішки пройшла дамбу Печенізь-
кого водосховища, тікаючи від 
окупантів, і нарешті ступила на 
територію вільної України. Різни-
ця виявилася дійсно разючою.

«Був страшний випадок, коли 
снарядом вбило майже всю 
родину» 
 Жителям окупованих те-
риторій російські війська 
запам’ятаються перш за все 
своєю здатністю миттєво ни-
щити їхній усталений світ. 
Здається, ще вчора ввечері нав-
коло вирувало життя, працю-
вали магазини, горіло світло, 
була відкрита дорога на усі чо-
тири сторони, а вранці зникло 
все. Ти враз опиняєшся у пас-
тці, яку щогодини засипають 
чимось смертоносним з повітря 
і з якої фактично немає виходу. 
Навіть вирвавшись із того пек-
ла на свободу, сприймаєш пере-
жите й далі як страшний сон, 
адже повірити у його реальність 
неможливо в принципі.
 Настю, яка навчалася і жила 
у Харкові, війна застала в рідно-
му Ізюмі. Вона приїхала відві-
дати батьків, але повернутися 
назад не змогла, оскільки ще до 
повної окупації місто постійно 
обстрілювала ворожа авіація. 
Люди змушені були ховатися у 
холодних погребах і підвалах, 
ризикуючи підхопити застуду. 
У мирний час ця хвороба здава-
лася не надто великою пробле-
мою, але коли до спорожнілих 
аптек тобі треба бігти під авіа-
бомбами, сирий схрон сприй-
мається як смертельна пастка. 
Та й добігти щастило не всім. 
 — Був страшний випадок, 
коли снарядом вбило всю ро-
дину — бабусю, дідуся, моло-
ду жінку і її доньку, — прига-
дує дівчина. — Вижив лише 4-
річний хлопчик, якого пізніше 
забрала до Польщі рідна тітка. 
Вони з будинку перебігали до 
підвалу, але не встигли… 
 Свій день народження, 28 
лютого, Настя зустріла у пог-
ребі, оскільки вночі росіяни об-
стріляли не військові об’єкти, 
а будинки і супермаркет. З того 
часу місто перебувало під пос-
тійним вогнем. Вже 1 березня 
тут зникло опалення. 
 — Ми рятувалися біля роз-
паленого невеликого каміну, 
проте було все одно холодно, 
оскільки він не пристосований 
для постійного обігріву, — каже 

вона. — Ми спали одягнені, під 
кількома ковдрами, у трьох па-
рах теплих шкарпеток та з кур-
ткою під боком. Куртка була 
потрібна для того, аби швид-
ко вдягтися та бігти у підвал, 
якщо почнуться обстріли. Був 
період, коли кілька тижнів пос-
піль російські військові щодня 
засипали місто авіабомбами, 
ударна хвиля від яких відчиня-
ла щільно зачинені двері нашо-
го укриття. Одного разу ми на-
рахували десять вибухів.
 Уже 3 березня окупанти роз-
бомбили всі комунікації. В Ізю-
мі зникло не лише тепло, а й 
світло, вода, зв’язок. Виручали 
криниці , які дивом залишили-
ся в місті. Родину Насті вируча-
ла також сільська пічка у старій 
хатині, що збереглася біля бу-
динку. На ній почали готувати 

їжу і пекти хліб, оскільки про-
дукти з магазинів швидко зник-
ли. Час від часу окупанти роз-
давали «гуманітарку», але на-
бори були настільки малими, 
що запасів вистачало на кілька 
днів. Джерелом світла служила 
лампадка з олії і вати. «Це була 
якась архаїчна дивина, — при-
гадує дівчина. — Я народилася 
в незалежній Україні, тому ні-
коли не бачила чогось подібно-
го. Усе було набагато простіше: 
відкрив кран, натиснув кнопку 
— і все є. З цієї причини перші 
тижні війни я жила, мов Аліса 
у дивокраї, не знаючи, як у цьо-
му незнайомому для мене світі 
все насправді працює».

«Перебили фазанів біля нашої 
річки, стріляли по голубах та 
зайцях»
 Коли окупанти зайшли в 
Ізюм, життя взагалі стало не-
стерпним. Настя каже, що 
вони ходили по хатах, шукаю-
чи «азовців», волонтерів, лю-
дей, причетних до ВСУ. Зму-
шували всіх роздягатися, щоб 
перевірити наявність патріо-
тичних татуювань. Було таке 
відчуття, що людей шукали за 
спеціальними списками або за 
чиєюсь інформацією. 
 Як з’ясувалося після звіль-
нення, у всіх окупованих містах 
Харківщини рашисти влашту-
вали катівні, де на спеціальних 
пристроях виламували паль-
ці, мордували током, жорсто-
ко били. Лише в Ізюмському 
лісі після деокупації було екс-
гумовано 450 тіл. Фактично всі 
вони мали сліди насильницької 
смерті і катувань. «Масштаби 
скоєних окупантами злочинів 
в Ізюмі — величезні. Це крива-
вий жорстокий терор, — проко-
ментував ситуацію голова Хар-
ківської ОВА Олег Синєгубов. 
— Буча, Ірпінь, Маріуполь… 
Ізюм. Це геноцид українського 
народу. Подібне складно уяви-
ти в XXI столітті, але зараз це 
ізюмська трагічна реальність». 
 Наразі у цьому місті прожи-
вають усього лише 10 тисяч. 
Тобто п’ята частина з тих, хто 
мешкали до війни. Хтось зумів 
виїхати звідси зеленими кори-

дорами, хтось узагалі загинув. 
За даними депутата Ізюмської 
міськради Максима Стрельни-
кова, в Ізюмі зруйновано 80 від-
сотків інфраструктури і повніс-
тю розбито систему централізо-
ваного опалення. Саме такий 
вигляд має «звільнення мир-
них жителів від київського на-
цистського режиму», яким так 
пишаються кремлівські пропа-
гандисти усіх мастей і медійних 
профілів. 
 Настя каже, що агресією від 
окупантів віяло навіть у тих ви-
падках, коли вони не впадали у 
крайнє звірство, а просто пере-
міщувалися містом. «Дуже на-
пружував їхній нестабільний 
стан, — пригадує вона. — Ось 
зараз ніби нормальні, але через 
хвилину все може бути інакше, 
оскільки постійно пиячили. 
Горілку купували в людей, які 
згодом налагодили постачання 
товарів із Куп’янська та росії. 
У таких випадках ставали не-
керованими. Перебили, напри-
клад, фазанів біля нашої річки, 
стріляли по голубах та зайцях. 
Могли влаштовувати перестріл-
ки між собою або скоїти щось 
неадекватне по дурості. Могли 
також на ходу врізатися у дере-
во чи паркан». 
 Поскаржитися на них було 
нікому. Будь-який зв’язок з 
Україною також зник. Люди 
не знали, де наразі проходить 
фронт і чи прийдуть узагалі 
ВСУ звільняти їхнє місто. Та-
кий собі тотальний полон без 
надії на волю. «Кожен свій день 
я проживала у жаху. Перед 
тим, як лягати спати, запиту-
вала сама в себе: «Я прокинуся 
завтра?» — пригадує дівчина. 
— Відповідь була лише зранку, 
коли я прокидалася і казала: «О 
так, я жива, дякую». 
 Згодом місцеві жителі 
знайшли пункт із мобільним 
зв’язком, але той був слабким 
і непостійним. Саме тоді Нас-
тя дізналася, що її хлопець 
Костянтин і далі залишаєть-
ся у Маріуполі. До цього міста 
він, будучи військовим, поїхав 
у відрядження на два місяці ще 
до війни. У березні мав поверну-
тися, але потрапив в оточення. 
Спочатку його частина тримала 
оборону всього міста, а потім пе-
ремістилася до комбінату імені 
Ілліча. Коли там стало небез-
печно, спробували перейти до 
«Азовсталі», де вже перебував 
полк «Азов». Половина війсь-
кових змогли дійти до своїх, а 
решта загинули або потрапи-
ли до полону. «Костя був серед 
тих, хто вижив і до останнього 
захищав Маріуполь, — каже 
дівчина. — Далі, як відомо, їх 
вивезли за домовленістю з Чер-
воним Хрестом. Спочатку він 
був в Оленівці, але потім з цієї 
колонії всіх «азовців» вивез-
ли. Куди? Навіщо? Чи впли-
не цей факт на майбутній об-
мін? Ми нічого не знаємо! Від 
цього відчаю хочеться просто 
кричати!»«Нині місто побите й 
поламане, в ньому багато болю 
й темряви»
 Напередодні звільнення На-
сті вдалося вирватися з біснува-
того «русского міра» на вільну 

частину Харківщини. «Коли я 
опинилася на українській тери-
торії, то почала просто плакати, 
— каже дівчина. — Я не хотіла 
цього робити, але сльози лили-
ся самі по собі. Я просто стояла 
і мовчки плакала. Їм немає про-
бачення». 
 За словами Анастасії, вона, 
як і більшість ізюмчан, що пе-
режили окупацію, дуже змі-
нилася. Усі постаріли, подо-
рослішали, стали мудрішими. 
Сама Настя виїхала до Польщі 
й уже там по-іншому почала 
сприймати своє життя на бать-
ківщині. «Ми жили собі у гніз-
дечку і думали, що нам усього 
мало, — ділиться своїми спос-
тереженнями дівчина. — Ми 
прагнули бути у ЄС, НАТО, бо 
вважали, що наша країна менш 
розвинена. Насправді ж усе не 
так. Ту ж банківську картку 
в нас можна оформити за 10 
хвилин, а тут доводиться че-
кати тиждень. Я також ніколи 
не думала, що так сильно ску-
чатиму за рідним Харковом. 
Дуже хочу повернутися додо-
му, хоча у Польщі нас дійсно 
приймають дуже тепло. Зараз 
я працюю в санаторії».
 По-іншому дівчина сприй-
має і роботу українських вій-
ськових, називаючи її жертов-
ним подвигом. «Це люди, які 
нас узагалі не знають, — каже 
вона. — Тобто наші захисники 

борються за зовсім незнайомих 
людей. Я знаю, що у лавах ВСУ 
є хлопці і дівчата мого віку. 
Ніби все ще попереду, але війна 
внесла у наше життя свої жорс-
ткі корективи». 
 Наразі Ізюм потроху огов-
тується від нашестя неадекват-
них сусідів. У місті почали пос-
тійно видавати гуманітарну до-
помогу, запрацювали зв’язок, 
аптеки, магазини, банки, пош-
тові відділення. Але житлові 
будинки і вся міська інфра-
структура фактично знище-
на. «Пам’ятаю, як кілька років 
тому ми робили в Ізюмі великий 
фестиваль «Дорога на Схід», 
— поділився своїми вражен-
нями від побаченого письмен-
ник і волонтер Сергій Жадан. 
— Пам’ятаю, як багато людей 
зібралося тоді на березі Дінця. 
І загалом — пам’ятаю, як що-
разу зупинялися в Ізюмі під час 
поїздок на Донеччину та Луган-
щину. Нині на місто боляче ди-
витися. Але дивитися потрібно. 
Щоб усе запам’ятати й нічого не 
забути. Нині місто побите й по-
ламане, в ньому багато болю й 
темряви. Але люди лишаються, 
тримаються своїх домів, трима-
ються свого міста, тримаються 
одне одного. Сьогодні це особли-
во важливо — триматися разом, 
аби згодом почати все відбудо-
вувати». ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Гіркий Ізюм
Після п’яти місяців окупації і звістки про полон нареченого-
«азовця» Настя нарешті знайшла прихисток за кордоном, але мріє 
якнайшвидше повернутися додому

■

Настя і Костянтин до війни. 
Фото з альбому Анастасії Бугери.

❙
❙

Зранений Ізюм після рашистської окупації. 
Фото «Суспільного».

❙
❙

«Дуже напружував нестабільний стан кацапів. — Ось 
зараз ніби нормальні, але через хвилину все може 
бути інакше, оскільки постійно пиячили. Горілку 
купували в людей, які згодом налагодили постачання 
товарів із Куп’янська та росії. У таких випадках 
ставали некерованими. Перебили, наприклад, фазанів 
біля нашої річки, стріляли по голубах та зайцях. 
Могли влаштовувати перестрілки між собою або 
скоїти щось неадекватне по дурості. Могли також на 
ходу врізатися у дерево чи паркан».
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Де би не був, не забуду дім.
Хочеш, закрути мене як бігуді.

Я з закритими очима знайду, де мій двір.
Бо де би не був, не забуду дім.

Kalush Orchestra
Усі ми, слухняні діти своєї держави, потроху 
порушуємо закон. Наприклад, мені, аби пот-
рапити додому, потрібно незаконно перетну-
ти кордон з ОРДЛО. Останній раз я робила це 
за місяць до повномасштабного вторгнення.
Спираючись на карантинні обмеження, маріо-
неткова влада терористичного угруповання 
«ЛДНР» чи не повністю обмежила перетин 
офіційної лінії розмежування. Тож, аби пот-
рапити до «республік», потрібно звертатися 
до їхніх сумнівних відомств, оформлювати 
сумнівні перепустки у сумнівних посадовців. 
Я маю надавати особисті дані, чекати у чер-
зі, поки мій окремий випадок розглядають і 
виносять вердикт — гідна я відвідати бабусю 
чи ні. Я, на жаль, чекати не можу. Ні, навіть не 
так, — моя бабуся не може чекати через свій 
стан здоров’я. Тому мчу просто зараз.
Але два роки ковіду дозволили приватним 
перевізникам прокласти переконливий шлях 
до будь-якої точки ОРДЛО. За скромну пла-
ту у дві з половиною тисячі гривень вас пе-
ревезуть через російський кордон, а потім 
територією рф ви дістанетеся до окупованого 
Донбасу. Отака нехитра витівка. Якщо їдеш з 
ОРДЛО, перший такий перетин кордону має 
завершитися штрафом. Але можна домови-
тися з прикордонниками, ціна питання — ти-
сяча гривень. Говорять, що штраф дорожчий. 
Але хто там знає, може, дурять. Штрафів у 
нас ніхто не платить.

 І ось ми, власне, сидимо у бусику на 
дев’ять пасажирів. З чоловіків лише водій 
та старенький дідусь, жінки у такій поїзд-
ці ризикують менше. До них не прискіпу-
ються з питаннями про участь у АТО чи на-
лежність до «Азова». Тому чоловіки цього 
рейсу намагаються уникати, а ми із жіно-
цтвом — нічого, їдемо. 
 На пункті пропуску у Гоптівці Хар-
ківської області зібралася черга. Вечоріє. 
Пасажири ще не встигли перезнайомитися, 
але кожний час від часу звертається ні до 
кого: «Та що вони там роблять так довго?», 
«Кого вони там пропускають, циганський 
табір?». Колективним рішенням пасажи-
рів та хитромудрого водія скидаємося по 
100 гривень, даємо прикордонникам. Ма-
шину пропускають за 15 хвилин, недбало 
глянувши у наші валізи. Не хочеться ка-
зати поганого про наших прикордонників, 
але тоді втрачається об’єктивність.
 Прикордонники рф — люди «чесні», 
з «братського народу» хабарів не беруть. 
Мізки виносять безкоштовно. Панянка з 
обличчям без виразу роздивляється у віко-
нечко мій паспорт. Прописка на території 
ОРДЛО гарантує безперепонний шлях че-
рез російський кордон, тому до мене питань 
немає. Каменем спотикання стає шістдеся-
тирічний чоловік. 
 Літня людина, на свою біду, має закар-
патську прописку. Посилаючись на каран-
тинні обмеження, російська прикордон-
ниця не може його пропустити — лише з 
 ОРДЛОвською пропискою або до російсь-
ких родичів. Але пан підготувався, витя-
гає з-під пуховика «адресную справку» 
«ДНР». Двоголова російська курка на пе-
чатці підтверджує, що він мешкає у До-
нецьку, але це нікого не переконує. 
 — Маєте родичів у росії?
 — Маю.
 — Нехай висилають вам підтверджен-
ня, що вони в росії.
 Перша година ночі. Пункт пропуску 
просто в полі, виє вітер, літнього чоловіка 
ледь не хитає. Він має брата у пітері, але 
які підтвердження той має вислати о пер-
шій годині ночі? Фотографію на тлі Ерміта-
жу? Селфі з Петром ? Ми у машині нервує-
мо. Але нам, принаймні, тепло. І людину 
надворі всім відверто шкода.
 Жінка, що сидить поруч, читає мені 
вголос рухомий рядок неонової вивіски: 
«... просим предпренять меры, предусмот-
ренные карантинными ограничениями...». 
Так, написали слово «предпринять» через 
«е». Билися-билися за свою російську мову 
і сіли у калюжу просто на кордоні. 
 За три з половиною години питан-
ня вирішується, незрозуміло, які дока-
зи прикордонниця визнала переконливи-
ми. Задубілий пенсіонер нарешті займає 
своє місце, а в нас наступний виклик долі 

— задекларувати авто. Тут уже водій зни-
кає більше ніж на годину, повертається роз-
дратований, пхає документи у бардачок, 
їдемо мовчки.
 Ніч. Хтось дрімає, хтось шарудить па-
кетами з канапками, розтирає змерзлі на 
блокпосту ноги. Одразу на території рф 
водій попереджає: «Всім пристібнутися. 
Російські ДАІшники здеруть три шкури». 
І дійсно, з концентрованої темряви при-
дорожніх кущів виринають і виринають 
місцеві стражі автомобільного порядку. 
«Братський народ» приходить і йде, а гро-
шей хочеться завжди. ДАІшники готові у 
зуби нам зазирати, документи водія пере-
дивляються ледь не під мікроскопом і роз-
чаровано нас відпускають. І так до ранку.
 У селі Куйбишево знову стаємо у чергу. 
Охочих потрапити на територію ОРДЛО  
небагато, тому ми швидко опиняємося біля 
чергового віконечка, готуємо паспорти.
 — Звідки їдете? — запитує вузькоокий 
прикордонник.
 — З Києва, — відповідає моя сусідка по 
сидіннях.
 — Ну і як там Кличко? — зверхньо-на-
смішливо.
 — Не знаю, не питала, — роздратовано-
втомлено.
 Тепер найважче для мене. Тепер ніби 
дім, але розслаблятися ще зарано. Як 

від’їжджаємо до пункту пропуску «ДНР», 
як бачу ті траурні стяги, розумію — якщо 
тут зі мною щось станеться, рятувати буде 
нікому. Нічого, прорвемося.
 Тут більш прискіпливо оглядають наші 
валізи. У жінки знаходять ліки від цукро-
вого діабету, говорять, що не можна вво-
зити їх без рецепта. Рецепта немає, почи-
нається суперечка. «Прикордонник» із на-
бряклим обличчям аж із шкури вилазить, 
пхає кожному з буса по папірцю: «Перепи-
суйте все, що маєте у валізах, до останнь-
ої шкарпетки». Холодний ранок, у повітрі 
пара від дихання. Пальці мерзнуть, наше 
жіноцтво та літній чоловік на колінках де-
кларують свій скромний крам. Водій ко-
мусь дзвонить, матюкається. Ми перепи-
сали майже половину, коли він повертаєть-
ся, забирає наші папери, розриває, кидає у 
смітник. Коротко кидає: «Їдьмо». Ціна пи-
тання — дві тисячі рублів та зіпсований ра-
нок.
 Зупиняємося за кілька метрів, біля 
пункту паспортного контролю. Двері бусу 
відчиняють ззовні, у салон зазирає моло-
дик не старший за мене.
 — Звідки їдемо? — питає ніби ліниво, 
але кожне обличчя роздивляється вельми 
прискіпливо.
 — З Києва.
 — Пройдіть по черзі на бесіду з «МГБ», 
— грюк дверима.
 «МГБ» — то їхній аналог КДБ. Як тіль-
ки молодик закриває двері, водійська маг-
нітола починає виконувати голосом Ва-
карчука: «Обійми мене, обійми мене, обій-
ми».
 — Добре, що хоч двері швидко зачинив, 
— бурчить водій. — А то б він нас усіх тут 
обійняв.
 Я не перша у черзі на «бесіду», але мої 
попутниці повертаються досить швидко. 
Ось вже і я стискаю змерзлими пальця-
ми залізну ручку дверей. Потрапляю у ма-
леньке приміщення. Опалення тут немає, 
тому під ногами густа каша зі снігу. Зі стелі 
сумно звісилася тьмяна лампочка, наче її 
стратили на шибениці. З меблів — два сто-
ли, три стільці. Але це не головні предме-
ти інтер’єру. Головні — він та вона. За тим 
столом, що ближче до мене, сидить вона. 
Жінка невизначеного віку з обличчям 
жаби. Впадають в око пурпурові губи та 

шапка у формі не зовсім живого ссавця на 
кшталт кішки чи білки. Ніби вона щойно 
смоктала чиюсь кров, але й це її не зігріло. 
Решта образу — піксельна форма. На столі 
— декілька паперів та лампа. Вже уявляю, 
як світять мені у лице і питають, чий Крим. 
За іншим столом сидить він — той самий 
зелений парубок, який зазирав до нашого 
мікроавтобуса. У нього на столі взагалі ні-
чого немає, тому він помітно нудьгує. 
 — Добрий день, — починаю першою, 
щоб контролювати діалог.

 — День добрий, сідайте, — жаба ки-
ває на табуретку перед її столом. — Звід-
ки їдете?
 — З Києва.
 — Що там робите?
 — Навчаюся.
 — Де?
 Кажу повну назву університету.
 — На кого?
 — Зв’язки з громадськістю, — уникаю 
прямих відповідей.
 — Це шо таке?
 — Ну комплексно: реклама, журналіс-
тика, PR...
 — Телефон ваш дайте, — активізував-

ся молодик.
 Віддаю йому свій смартфон. Нічого про-
вокативного там не маю, подбала заздале-
гідь. Але він ніби щось там тицяє, зовсім 
не переймаючись тим, щоб я була свідком 
цього процесу.
 — Родичів в Україні маєте? — жаба не 
спить.
 — Так, сестру та маму.
 — Чим займаються?
 — Мама бухгалтер у приватному під-
приємстві, сестра школярка.
 — А тут родичі є? Чим займаються?
 — Тут тато та бабуся з дідусем. Тато 
тримає магазини, старенькі вже на пенсії. 
 — Ну добре, йдіть — по команді жаби 
хлопець віддає мені телефон.
 Чекаю, поки всі пройдуть цю захопли-
ву процедуру. Їдемо далі, попереду ще один 
паспортний контроль. Проходимо його, 
знову до машини. 
 Півтори доби принижень — і ми вдома. 
До 2014 року такий шлях цілком реально 
було подолати годин за шість.
 Думаю, що я роблю неправильно. Не 
їздити сюди, поки окуповано? А якщо 
мої старі помруть до деокупації? Вмо-
вити їх виїхати не вдається вже вісім 
років. Відмовитися від усвідомлення 
власного дому? Ну ні, такої ласки я ніко-
му не зроблю. Хоч через блокпости, хоч 
через хащі, хоч плазуючи, хоч коротки-
ми перебіжками, а додому я повертаюся. 
І вірю, що й дім мій теж скоро до мене по-
вернеться. ■

В ОКУПАЦІЇ

Додому, до темряви
Коли рідні — на територіях, які контролює скажений сусід

■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлення 

перед плати бере на місяць — 

4 грн.

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

Хоч через блокпости, хоч через хащі, хоч плазуючи, хоч короткими 
перебіжками, а додому я повертаюся. І вірю, що й дім мій теж скоро 
до мене повернеться.
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Ганна ЯРОШЕНКО

Спілкуючись завдяки сучас-
ним засобам зв’язку, зазвичай 
ми з Оксаною Арц («Україна 
молода» вже писала про неї) 
вітаємося так: вона мені гово-
рить: «Добрий вечір!», а я їй 
відповідаю: «Добрий ранок!». 
Усе тому, що полтавка нині 
живе в найбільшому за тери-
торією штаті США Аляска, що 
розташований у північно-за-
хідній частині Північної Аме-
рики та займає однойменний 
півострів. Тож, коли на моєму 
годиннику 20-та година, на 
Оксаниному — тільки 9-та — 
ось така велика різниця між 
нашими часовими поясами. 
Ось уже понад 15 років наша 
землячка живе за кордоном 
— з Україною в серці й дум-
ках. 

Вирушила у відпустку в Чилі 
й застрягла там на довгих 
12 років 
 Кажуть, характер людини 
творить її долю. Уламок кри-
ги, що раптово впав з даху 
будинку, відіграв фатальну 
роль у житті полтавки Ок-
сани Іщенко (нині — Арц): у 
розквіті віку, навчаючись на 
останньому курсі тодішньо-
го Полтавського інженерно-
будівельного інституту, вона 
опинилася в інвалідному віз-
ку. Проте це не вплинуло на її 
характер, не зламало духу.
 «Травма не змінила мого 
оптимістичного ставлення до 
життя, — зізнається Оксана. 
— Звісно, аби й далі почувати-
ся людиною з активною жит-
тєвою позицією, потрібно було 
призвичаїтися до нових обста-
вин, але ж ми досить часто в 
житті змушені пристосовува-
тися до кардинальних змін».
 Отримавши можливість 
пересуватися у кріслі-візку, 
цілеспрямована дівчина за-
кінчила не лише тодішній ін-
женерно-будівельний інсти-
тут, а ще й педагогічний виш 
та почала викладати в остан-
ньому психологію, зайняла-
ся наукою. Аби мати змогу 
допомагати таким, як сама, 
людям, котрі потрапили у 
складні життєві обставини, 
поїхала по грант Міжнарод-
ного фонду «Відродження» 
на навчання у Швецію. На ту 
пору пов’язувала своє майбут-
нє тільки з Україною, нікуди 
не збиралася виїжджати. Ра-
зом зі студентами була на пол-
тавському Майдані під час По-
маранчевої революції. А коли 
й після неї корупція лишила-
ся на тому самому рівні, пе-
режила велике розчаруван-
ня. Оксана з гіркотою прига-
дує, як отримала направлен-
ня для вступу до аспірантури, 
а згодом у приватній бесіді їй 
прозоро натякнули, що має 
поступитися місцем іншій 
людині, у батька якої багато 
нафтових вишок. За її слова-
ми, було таке відчуття, що ти 
не потрібен своїй країні. Це і 
призвело до того, що вона виї-
хала за кордон. Хоч зараз вва-
жає: усе так і мало статися — 
кожному з нас відведена своя 
сторінка в Небесній книзі бут-
тя.
 Спочатку полтавка опи-
нилася у Сполучених Шта-
тах Америки, а якщо конк-
ретніше, у столиці штату Не-
браска — місті Лінкольн, бо 
її чоловік був американцем 
(Арц — то його прізвище). Та 
спільне життя не склалося — 
молоді люди розлучилися. А 
потім сталося так, що Окса-
на вирушила в Чилі, аби поз-
найомитися з латиноамери-

канським світом, і… застряг-
ла там на довгих 12 років. 
 «Зовсім не планувала пере-
биратися в Чилі, — запевняє 
Оксана Арц. — Просто прибу-
ла туди у відпустку як гість 
на запрошення приятеля — 
викладача вишу (ми познайо-
милися у США), аби пізнати 
нову країну. Але сталося так, 
що під час відвідин головно-
го храму Католицької церкви 
Чилі — Кафедрального собору 
Сантьяго — я втратила пиль-
ність, унаслідок чого поцу-
пили мій рюкзак разом з усі-
ма документами. Посольство 
ж України зробило все, щоб я 
отримала паспорт тільки че-
рез рік. Таким чином, не змог-
ла повернутися у Сполучені 
Штати й у підсумку втрати-
ла там усе: квартиру, автомо-
біль, роботу й навчання. Мій 
приятель і майбутній другий 
чоловік тоді мене заспокоїв: 
«Це доля. Бажаєш ти того 
чи ні — усе буде так, як вона 
продиктує». І я погодилася. 
Отак і лишилася в чилійсько-
му місті Вінья дель Мар. Зви-
чайно, досить довго жила дум-
кою, що все ж таки повернуся 
у Сполучені Штати вже разом 
із Патрісіо. Згодом зрозуміла, 
що це неможливо. Бо чилійці 
— патріоти (і в цьому ми, ук-
раїнці, з ними схожі). Як пра-
вило, вони не уявляють свого 
життя поза батьківщиною». 

Живучи на заході Південної 
Америки, стала думати, 
чим можна допомогти своїй 
країні
 Оксана, яка до того знала 
лише одну іноземну мову — 
англійську, опанувала й іс-
панську. А ще навчилася во-
дити автомобіль у Чилі, що, 
за її словами, було своєрідним 
викликом долі, адже доводи-
лося петляти серпантином 
у гірській місцевості, де, до 
того ж, і громадський транс-
порт літав як навіжений. 
 «Уже тоді я стала думати, 
що можу зробити для Украї-
ни, живучи на заході Півден-
ної Америки. І невдовзі від 
думок перейшла до діла — по-
чала збирати кошти на під-
тримку спочатку київських 
«майданівців», а потім на-
ших військових, коли поча-
лися «гарячі» події на Дон-
басі. Долучилася й моя чилій-
ська родина, котра постави-
лася до цього з розумінням. 
Допомогло також те, що маю 
широке коло друзів, зокрема 
й у фейсбуці. І хоч у Чилі іс-
нує українська діаспора, біль-
ше, якщо чесно, жертвували 
чилійці», — Оксані Арц вда-
лося пробудити в їхніх душах 
цікавість і співчуття до краї-
ни, яка бозна-де знаходиться 
й, до того ж, їм не надто відо-
ма. А далі бажання розповісти 
про те, що коїться на її Бать-
ківщині, привело українку 
до думки організувати фото-
виставку. 
 «Найперше, зв’язалася 
з відомим французьким фо-
тографом Еріком Буве, який 
був у найзапекліших точках 
київського Євромайдану, — 
оповідає подробиці Оксана. — 
Написала йому листа — у від-
повідь Ерік Буве безкоштовно 
надав мені свої знімки в елект-
ронному вигляді — лишалося 
їх тільки роздрукувати. Але 
мені хотілося, щоб вистав-
ка містила погляд на Револю-
цію гідності в Києві не лише 
одного фотомайстра — хай і 
геніального. Тому звернулася 
до класика фотомистецтва — 
громадянина США українсь-
кого походження, колишньо-

го дисидента, якому вдалося 
втекти з радянських таборів 
(свого часу він отримав ста-
тус політичного біженця за-
вдяки спеціальному рішенню 
ООН), Сергія Мельникоффа. 
Йому я написала в електрон-
ному листі, що живу в Чилі, 
що в нас мала українська діас-
пора, та, попри це, хочеться 
протистояти отруйній пропа-
ганді російського посольства, 
яке змагається в розмірах з 
американським. І пан Мель-
никофф також надіслав мені 
свої знімки з київського Май-
дану. А окрім того, запропо-
нував стати представником 
заснованого ним Міжнародно-
го фонду підтримки українсь-
кого народу «Душа Украї-
ни» в Чилі. Згодом до світлин 
цих двох неперевершених фо-
томайстрів додався відомий 
цикл фотографій Сергія Лой-
ка про Донецький аеропорт та 
героїчних «кіборгів». А ще я 
познайомилася з іншими зна-
ними українськими фотогра-
фами — отож загалом мала 30 
найвідоміших знімків про Ре-
волюцію гідності та російсь-
ко-українську війну на сході 
України. Як потім писали в 
місцевих чилійських засобах 
масової інформації, в експо-
зиції були представлені при-
голомшливi світлини. То був 
перший крок, який зрушив 
кригу — привернув увагу до 
досі абсолютно невідомої ук-
раїнської теми. По суті, Чилі 
стала першою латиноамери-
канською країною, де відбу-
лася фотовиставка про Рево-
люцію гідності в Києві та не-
оголошену війну росії на сході 
України». 

Зрадила б саму себе, якби 
й на Алясці не займалася 
волонтерською діяльністю
 Нині Оксана Арц укотре 
розпочинає життя з чистого 
аркуша. З усмішкою прига-
дує, як із літа потрапила одра-
зу в зиму. Понад 1,5 року вона 
проживає в американському 
штаті Аляска, де суворі клі-

матичні умови не надто спри-
ятливі для таких, як вона, лю-
дей із травмою хребта та уш-
кодженням спинного мозку.
 «Перебралася сюди, бо, 
відверто кажучи, мені не над-
то подобалося моє життя, — 
ділиться жінка, зауважую-
чи, що зазвичай не любить 
про це розказувати. — Бачте, 
у Чилі рівень «мачизму» прос-
то «зашкалює». Дискриміна-
ція жінки і в суспільстві, і в 
родині доволі висока. Із пог-
ляду інших, я була, мабуть, 
дуже незалежною, не такою, 
як усі. Хоч насправді фактич-
но не мала можливості працю-
вати, реалізувати себе в жит-
ті — займалася лише волон-
терською діяльністю. Тому 
останнім часом у Чилі в мене 
була єдина мета — дочекати-
ся чилійського громадянства 
й виїхати звідти, повернути 
свій світ, у якому були б робо-
та, можливість бути незалеж-
ною, де почувалася б щасли-
вою людиною. Так опинилася 
в Анкориджі — найбільшому 
місті штату Аляска, працюю 
у школі так званим «учите-
лем на заміну» — наша осві-
та дає мені таку можливість 
(я підтвердила тут свої дипло-
ми). Заробітна платня не над-
то висока, але вона дає змогу 
будувати своє життя так, як 
хочу».
 Водночас українка повер-
тає свої документи, які ко-
лись у неї поцупили в Чилі, — 
за її словами, це доволі склад-
ний і вартісний процес. Коли 
розпочалася повномасштаб-
на російсько-українська вій-
на, вона зробила все можливе, 
аби забрати до себе з Полтави 
неньку, — тепер, говорить, 
її душа спокійна. І, звичай-
но ж, героїня цього матеріа-
лу зрадила б саму себе, якби й 
на Алясці не займалася волон-
терською діяльністю. Хоч це, 
за її словами, не так легко.
 «Маєте розуміти, що тут, 
на колишній російській зем-
лі, дуже багато росіян і, так 
би мовити, «омоскалених» 

українців. Звісно ж, вони по-
ширюють усілякі нісенітни-
ці про Україну, і протистоя-
ти їм вкрай важко, — ствер-
джує Оксана Арц. — Та все ж 
мені щастить на добрих лю-
дей. Гадаю, нас, українсь-
ких патріотів, гуртує сам Гос-
подь. Тут, на Алясці, познайо-
милася з кількома українка-
ми-однодумцями — Тетяною 
Ковач, Тетяною Стром, Ін-
ною Келлер, у яких так само 
болить душа за Батьківщи-
ну. Об’єднавши зусилля, ми 
визначили для себе пріорите-
ти — вирішили надавати по-
сильну допомогу нашим вій-
ськовим». 
 Аби зібрати кошти, дово-
диться пускати в хід усю свою 
фантазію. Жінки роблять 
щось власноруч або готують 
традиційну українську випіч-
ку й потім продають на ярмар-
ку. А ще збирають речі в гар-
ному стані, які люди вистав-
ляють через непотрібність, і 
також реалізують їх. Жертву-
ють і власні кошти, хоч життя 
на Алясці недешеве.
 «У такий спосіб купуємо 
медикаменти, військову фор-
му, оптичні приціли з кріп-
ленням, рації й навіть дрони. 
Ми ж українці, а отже, усе мо-
жемо, — зауважує Оксана. — 
До збору коштів долучаються 
й американські спонсори — 
доволі заможні люди з відкри-
тим серцем. От, скажімо, не-
щодавно ми передали нашим 
бійцям на фронт 10 рацій, на 
які витратили понад 10 тисяч 
доларів. Перед цим відправи-
ли оптичні приціли з кріплен-
ням та медикаменти. І робимо 
це постійно».
 За словами моєї співроз-
мовниці, аби передати такі 
потрібні для наших військо-
вих речі, доводиться шукати 
на Алясці людей, які б пряму-
вали в Україну й усе це довез-
ли. І в цьому чи не найбільша 
складність. 
 «До того ж ми завжди ри-
зикуємо. Було таке, що на за-
мовлення наших вояків довго 

ВОЛОНТЕРИ

Тепло з Аляски
Полтавка Оксана Арц вільно переміщається світом у кріслі-візку, 
та, хоч де б була, не забуває про свою Батьківщину

■

Оксана Арц (на передньому плані) з Тетяною Ковач і представниками Університету Аляски в Анкориджі на 
виставці, що висвітлює жорстоку нелюдську агресію росії в Україні.
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збирали кошти на дрон, але ті його так і не 
дочекалися, бо на польській митниці без-
пілотний літальний апарат конфіскували, 
— пригадує прикрий випадок Оксана. — 
Буває й гірше, коли, скажімо, тебе «кида-
ють» твої ж земляки. Мушу й про таке го-
ворити, бо це дуже боляче. 
 Якось один із полтавських чиновни-
ків, вийшовши на мене через мого брата, 
запевнив, що має зв’язок із військовими, 
і попросив допомогти: замовив і оптичні 
приціли, і рації. Я повірила цьому чолові-
кові — мене підкупило те, що він полта-
вець. Придбавши першу партію оптичних 
прицілів, ми помістили їх до двох валіз, 
сховавши поміж медикаментами, і відпра-
вили ці валізи з людиною, яка прямувала 
в Україну. Згаданий чиновник мав зуст-
ріти її у Львові. І от, уявіть собі, цей йо-
лоп, з’явившись із запізненням і погля-
нувши на валізи, сказав: віддайте все це, 
мовляв, кому хочете. Схоже, він зрозумів, 
що це не ті масштаби, коли можна отрима-
ти якийсь «навар». Тобто є люди, які хо-
чуть заробити на горі всієї України, — і це 
страшенно образливо. Тетяна Ковач із на-
шої команди тоді перекинула ці речі туди, 
де в них була нагальна потреба. 
 Загалом у нас уже напрацьовані зв’язки 
з перевіреними людьми, яких добре знає-
мо. Наприклад, Тетянина донька з чолові-
ком живуть в Італії. Тож багато що з ре-
чей для військових надсилаємо їм, а вони 
за власний кошт (хоч це недешеве задово-
лення) відправляють потім в Україну».

В Анкориджі вперше представлені 
роботи українських та американських 
фотографів про трагічні події в Україні
 Окрім усього, нашій землячці дуже 
хотілося, аби й на Алясці люди більше 
знали про те, що насправді відбувається 
в Україні. Маючи досвід організації фото-
виставки в чилійському місті Вінья дель 
Мар, вона вирішила ним скористатися. 
Однак на Алясці, за її словами, просуну-
ти цей проєкт було ще важче, ніж у Чилі.
 «Відверто кажучи, мені навіть не ві-
риться, що нам це вдалося, — зізнається 
Оксана. — Найперше зіткнулися з тим, 
що ніхто не хотів надавати приміщення 
для виставки. Мені відмовили навіть в 
українській церкві. Несподівано пішло 
назустріч лише керівництво Університе-
ту Аляски в Анкориджі (за що йому ве-
лика дяка), надавши в наше розпоряд-
ження галерею цього вишу. Єдиний її не-
долік у тому, що вона не надто простора. 
Бо мені хотілося змонтувати експози-
цію таким чином, щоб на ній читалася іс-
торія про нав’язану Україні тяжку кро-
вопролитну війну, жорстоку нелюдську 
агресію росії, щоб люди переглядали ці 
кадри, як у кіно. Але, погодьтеся, дуже 
складно компонувати світлини, коли не 
маєш для цього достатньо місця. Звісно 
ж, не уявляла цієї фотовиставки без знім-
ків гуру фотографії Сергія Мельникоффа, 
тож звернулася до заснованого ним Між-
народного фонду «Душа України». Поп-
ри повномасштабну війну, всесвітньо ві-
домий митець лишається в Україні, зай-

маючись особистими творчими проєкта-
ми, а також гуманітарними програмами 
з підтримки українських біженців. Схи-
ляю голову й перед іншим титулованим 
фотографом — Сергієм Лойком, котрий 
із 2014 року висвітлює війну на сході Ук-
раїни (він став єдиним іноземним корес-
пондентом, який провів 4 дні серед наших 
вояків в оточеному російськими бойови-
ками Донецькому аеропорту), — на моє 
прохання він також надав багато знім-
ків з поля бою, зазначивши: вибирай, 
мовляв, які хочеш. З інших фотографів 
найвідоміший, мабуть, Євген Малолєт-
ка — без його світлин я також не бачила 
експозиції. Цей молодий чоловік лишав-
ся в оточеному Маріуполі ще досить дов-
го після того, коли це місто стало найне-
безпечнішим місцем на землі, документу-
ючи воєнні злочини росіян, — ці знімки 
потім облетіли весь світ, і вони є справді 
унікальними». 
 Оскільки вийти безпосередньо на всіх 
авторів було неможливо, Оксана Арц і 
звернулася по допомогу до Міжнародно-
го фонду «Душа України». За її словами, 
виставка розпочинається з «кіборгів» Сер-
гія Лойка, щоб тут, на Алясці, люди ро-
зуміли, що війна в Україні розпочалася не 
понад пів року тому, а ще 2014-го. Та пе-
реважна більшість зображень належить до 
часу повномасштабної агресії рашистів і 
показує надзвичайну жорстокість «русс-
кого міра». 
 «До речі, на кожній фотографії ми роз-
містили QR-код Благодійного фонду Сер-
гія Притули, здійснивши сканування яко-
го, можна було миттєво переказати свої 
кревні в Україну. Головне ж те, що, попри 
всі труднощі, фотовиставка все ж таки від-
булася — в Анкориджі вперше представ-
лені роботи українських та американсь-
ких фотографів, які були безпосередніми 
свідками шокуючих подій в Україні. Це, 
вважай, наша маленька перемога», — під-
сумовує Оксана.
 І це ще не кінець цієї історії. За слова-
ми Оксани Арц, після того, як фотовистав-
ка завершиться в Університеті Аляски в 
Анкориджі, організатори хочуть зроби-
ти її пересувною, охопивши стільки міст, 
скільки зможуть. Зокрема, планують по-
казати її у вищих школах. 
 «Думаємо й про те, яким іще чином за-
робити кошти на допомогу нашій армії. 
Бо іноді здається, що ми вже вичерпали 
всі свої можливості. І це нас, якщо чесно, 
дуже хвилює, — ділиться насамкінець 
Оксана. — Отак і живемо в еміграції дум-
ками про те, як допомогти своїй багатост-
раждальній Вітчизні. Нещодавно в Анко-
риджі відкрили виставку робіт видатного 
художника Ван Гога — квиток коштує 50 
доларів. Тож я собі міркую: якщо відві-
даємо її вдвох із мамою, доведеться розп-
рощатися зі 100 доларами. А якщо трохи 
докласти до цих коштів, то можна купити 
оптичний приціл для снайперської гвин-
тівки. От і доводиться вибирати. Хоча й 
на картини Ван Гога хочеться подивити-
ся — далеко не завжди маєш таку мож-
ливість». ■

Оксана Арц — українка, яка й за кордоном переймається долею своєї Вітчизни.❙

ДО УВАГИ!

Оголошення про проведення аукціону з продажу майна 
ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ КИЇВ»

 Дата проведення аукціону «23» листопада 2022 року об 11 год. 00 хв.
 Місце проведення аукціону: 03150, місто Київ, вулиця Єжи Гедройця,  
будинок 6, офіс 413.
 Розмір гарантійного внеску 50 000,00 грн.
 Реквізити для оплати: ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ КИЇВ», ЄДРПОУ 
39942463
 IBAN UA873281680000000026000435751 в ПАТ «МТБ БАНК», 
МФО 328168.
 Повний текст оголошення на сайті http://vertikal.kiev.ua/#sale.
 Контакти організатора аукціону:
 — телефон: +38 066 9712012,
 — e-mail rdn@vertikal.kiev.ua
 Відповідальна особа — Туловський Володимир Гаррійович.

■

ПОЕЗІЯ

«Я — Київ, я — серце 
Свободи»
Поема Андрія Давиденка як духовний 
Хаймарс
Лідія КОРСУНЬ

 Дорогі друзі! Послухайте, прошу, оду любові до Батьківщини — 
поему Андрія Демиденка «Гімн Свободи». Поема народжена при-
страсним патріотом, геніальним українським народним поетом зовс-
ім нещодавно і вже встигла підкорити планету. Ту планету, яка з 
Україною. Яка за її Перемогу. Яка оцінила її незламність, неско-
реність. У віках і сьогодні…
 Разом з відеорядом, у якому, за підтвердженням автора, лише до-
кументальні ілюстрації історії України та її драматичного сьогоден-
ня, разом з вибірковим музичним супроводом, разом з неповторною, 
унікальною за тональністю авторською декламацією цей «Гімн Сво-
боди» через образ Києва звучить, як оркестрова симфонія. Урочис-
то. Велично. Заклично. Чуттєво. Надихаюче. Мобілізуюче. Яку хо-
четься слухати щораз, щоб набратись і терпіння, і твердості, і лю-
бові до рідного батьківського краю, і віри в нашу Перемогу.
 І головне — щось кожному по силі можливого і неможливого для 
неї робити. Зараз. Сьогодні. У дні війни і потім...
 Ось як можна діяти на мистецькому фронті, ось що може справж-
нє мистецтво, з яким, шановні друзі та друзі друзів, пропоную оз-
найомитись.
Уривок:
 Я — КИЇВ!
 Почуй же,
 Плането,
 Розстріляні села 
 з містами.
 Почуйте, як стогнуть
 Земля і Зірки! 
 Вставай-но, 
 ставай-но, Плането,
 Із нами — 
 Полюють на Людство 
 рашистські вовки.
 Я — КИЇВ! 
 Я — серце Свободи.
 Я з віри й любові.
 Свобода —
 моя група крові...

* * *
 У кліпі текст — повністю. А передує йому звернення до друзів 
автора Андрія Демиденка, в якому він розповідає про прем’єру 14 
жовтня — у день чорирьох українських свят — цього унікального 
історичного кліпу з історичною поемою «Гімн Свободи (Я — Київ! 
Я — серце свободи!)». За кілька тижнів вона вразила людей вибу-
ховим визнанням. Як зазначали в американських ЗМІ (перекладе-
на англійською та італійською мовами), названа поема — це духов-
ний Хаймарс, апогей духу свободи і людської нескореності, і не лише 
український, а й загальноцивілізаційний. Його мають почути серця 
континентів. ■

■
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Іван ГОМЕНЮК, історик 
(з сайту localhistory.org.ua)

Ярослав Окуневський (1860–1929) 
збудував стрімку кар’єру на флоті 
Австро-Угорської імперії. Хоч зброї 
до рук не брав — торував шлях 
угору скальпелем і стетоскопом. 
Він бачив античні руїни в Європі, 
латиноамериканські джунглі та ти-
бетські гори. Рятував від смерті мо-
нарших персон, за що отримав ви-
сокі нагороди. Сьогодні його можна 
іменувати першим українським тре-
велблогером. А доживав віку, пра-
цюючи в повітовій лікарні. 

Справжній європеєць
 «Сенсаційне самогубство ук-
раїнського адмірала» — таке пові-
домлення розлетілось польськи-
ми часописами восени 1929 року. 
В одному реченні журналісти при-
мудрилися зробити — чи несвідо-
мо, чи задля більшої сенсаційнос-
ти — одразу дві помилки. 
 Небіжчик Ярослав Окуневсь-
кий не був адміралом. Він обій-
мав посаду керівника санітарної 
служби військово-морських сил. 
Вона хоч і відповідала за стату-
сом званню контрадмірала чи ге-
нерал-майора, не примушувала 
стріляти в супротивників. Його 
зброєю були скальпель, стетоскоп 
і стос управлінських документів.
 Твердження про самогубство, 
та ще й через злидні, як уточню-
вали далі, також не відповідало 
дійсності. Так, польський уряд не 
хотів платити Окуневському ад-
міральської пенсії. Однак Ярос-
лав жив у господі свого брата, ус-
пішного адвоката, займався при-
ватною лікарською практикою. 
Великих грошей це не приноси-
ло, проте й не бідував. 
 Самогубна версія перекочу-
вала й до українських часописів. 
Утім більшість із них були спов-
нені поваги до небіжчика: «Док-
тор Ярослав Окуневський був 
справжнім європейцем, незви-
чайно культурною і вихованою 
людиною. Завжди елеґантно, зі 
смаком одягнений, він був зраз-
ком джентльмена». 
 Його прадід — простий селя-
нин, який ледь-ледь умів читати 
та писати. Дід і батько вивчили-
ся на священників. Батько опі-
кувався парафією з двох десят-
ків сіл і присілків на Буковині. 
Потім перебрався до Яворова на 
Гуцульщині, де раніше правив 
його тесть.

В осередку анархізму
 Ярослав 15-річним втратив 
матір. Вчився у сільській школі 
в Яворові, семирічці у Снятині, 
Коломийській гімназії. У гімназії 
однокласники-поляки насміха-
лися з юнака через походження 
і короткозорість. Через кілька 
десятків років його брат Теофіл, 
ставши депутатом австрійського 
парламенту, добився українізації 
навчального закладу. 
 Доля Окуневських тісно пере-
плетена з іншими галицькими ро-
динами. Брат Теофіл — адвокат, 
його неодноразово обирали до 
австрійського парламенту та Га-
лицького сейму, за ЗУНР був ко-
місаром Городенківського пові-
ту та членом Президії національ-
ної ради. Сестра Наталія — ак-
тивістка українського жіночого 
руху на Галичині, який очолюва-
ла Наталія Кобринська, їхня ро-
дичка по матері. Двоюрідну сест-
ру Софію син Василя Стефаника, 
Юрій, якось назвав «сірим кар-
диналом західноукраїнської лі-
тератури». Вона ж стала першою 
українкою-лікаркою в Австро-
Угорській імперії. Хоча замоло-
ду багато хто вважав, що їй слід 
обрати фах піаністки. 
 Його стрийко Атанасій склав 
священницький сан, аби стати 
доктором медицини у Віденсько-

му університеті. Ярослав також 
поїхав учитися до тодішньої сто-
лиці. Посилено вивчав європей-
ські мови — згодом вільно роз-
мовляв англійською, французь-
кою, італійською та німецькою. 
Потоваришував з Іваном Горба-
чевським й Іваном Пулюєм. За-
снував та очолив студентське то-
вариство «Січ» — «осередок анар-
хізму й радикалізму», як казали 
галицькі поляки та москвофіли.
 Спробував себе як письмен-
ник, надсилав статті до віденсь-
кого журналу «Воля» та львівсь-
кого «Діла». Відвідував підросій-
ську Україну. На Поділлі селя-
ни не могли збагнути, звідки цей 
«австріяк» так добре знає «їхню» 
мову. У Києві познайомився з Ми-
колою Лисенком. Однак майбутнє 
здібного юнака було визначене — 
ще на третьому курсі він підписав 
контракт на військову службу.

Рятівник принца
 Кожна імперія повинна мати 
боєздатний флот. Про військово-
морські сили Австро-Угорщини 
скептично відгукувалися навіть 
віденські генерали. Головна база 
містилися в колишньому рибаль-
ському селищі Пула (тепер у Хор-
ватії). Більшість моряків — італій-
ці та хорвати, на офіцерських поса-
дах переважали німці, на техніч-
них — чехи. Українців — рутенів 
за тодішньою термінологією — 
практично не було. Це не завади-
ло Ярославові Окуневському збу-
дувати стрімку кар’єру. 
 Він служив лікарем на 11 
кораблях, зокрема на вітриль-
них корветах «Мінерва», «Авро-
ра», «Радецький», крейсері «Ці-
сар Франц Йосиф». Під час одно-
го далекого плавання моряки по-
бачили сигнал про допомогу, що 
надходив із китайського судна. В 
одного з пасажирів трапилось за-
палення апендикса й черевної по-
рожнини. Ярослав провів успіш-
ну операцію. Хворим виявився 
член імператорської родини.
 Рятівника нагородили орде-
ном Подвійного Дракона. Через 
кілька років у Червоному морі за 

схожих обставин прооперував іс-
панського принца. За це також 
отримує високу нагороду. 
 Географія його подорожей вра-
жає навіть тепер: Греція, Близь-
кий Схід, Туреччина, Єгипет, Ма-
рокко, Туніс, Занзібар, Індія, Ки-
тай, Гонконг, Сінгапур, Шрі-Лан-
ка. Враження описував у листах 
до галицьких газет. До прикладу, 
у лютневі морози читачі «Діла» 
мали змогу подумки перенестися 
до Єгипту: «На дворі стояла спе-
ка. «Хамеїн» несе жгучій свій дух 
з Сагари пустині і засипує нам очи 
та запирає віддих. Вікон в купе не 
можна отворити. В купе задуха, а 
на дворі ще гірша».
 А напередодні Нового року ра-
зом з автором спостерігали яскра-
ве свято тибетців в Індії: «Шаблі 
блищали в воздухах, так і зда-
валось, що туй-туй злетить го-
лова і покотиться труп до поло-
мені. Шаблі мигкотіли і описува-
ли круги на около людских поста-
тей, а ті стояли усе гордо та лиш 
дичіли ycе більше. Бубен та сур-
ми та кобзи били що-раз скор-
ше, войовники пустилися в при-
сюди, вививаючи шаблями на усі 
боки, а від шабель аж искри сипа-
лися». Пізніше ці подорожні но-
татки вийшли двома томами з на-
звою «Листи з чужини».

Марінеґенеральоберштабсарцт
 У мандрах не забував і про рід-
ну Гуцульщину. В одному листі 
питав: «Що там чувати в нашім 
Яворові під зеленим Бескидом? 
Що поробляєте, земляки? А я 
мандрую уже 13 років. Моря і 
гори, ріки і зорі лишаються по-
зад мене, несу з собою тугу за яс-
ними зорями, за тихими водами 
рідної землі де я зріс, де співають: 
«Ой зійди, зійди, ясен місяцю, як 
млинове коло…». Злетів-би я до 
вас земляки, та моря не перелечу, 
хиба напишу довге, довге письмо 
до вас: розкажу вам, яка она тая 
чужинонька, який ту світ, люди 
як живуть, як Бога хвалять — і 
думкою полину на рідний край».
 Ярослав дописував до Літера-
турно-наукового вісника, жерт-

вував кошти на «Рідну школу» 
та «Просвіту», сирітські доми, 
допомагає фінансами незамож-
ним студентам-українцям. Гоно-
рар за перший том «Листів» від-
дав на купівлю Народного дому в 
Городенці. Листувався з Іваном 
Франком, був членом Наукового 
товариства імені Шевченка. 
 Одружився у 38 із молодшою 
на 14 років Отілією Зайзер, донь-
кою австрійського мельника. На-
родилися доньки Теодора (кли-
кав її Даркою) і Ольга. Дружина 
та діти жили у Відні. Ярослав ба-
чився з ними хіба що в часі відпус-
ток і відряджень до столиці.
 Року 1905-го його призначили 
головним лікарем 3-го хірургіч-
ного відділення Морського шпи-
талю в Пулі. 
 1 листопада 1914 року, коли 
вже гриміли гармати Першої 
світової, отримав посаду ліка-
ря Морського генерального шта-
бу. Влітку 1918 року мав звання 
марінеґенеральоберштабсарцта, 
що фактично рівняється рангу ві-
цеадмірала імперського флоту.
 Жертвував гроші легіону Ук-
раїнських січових стрільців, всту-
пив у Союз визволення України, 
організував і очолив Українсь-
ку санітарну місію у Відні. Після 
проголошення ЗУНР перебрався 
до Галичини. Став головнокоман-
дувачем у санітарних справах Де-
ржавного секретаріату військо-
вих справ та начальником сані-
тарної управи Галицької армії. 
Завдяки давнім знайомствам вла-
штовував поставки медикаментів 
для Армії УНР. Допомагав ство-
рювати полки морської піхоти з 
гуцулів.

Остання осінь
 «Та впертість — то тільки па-

сивна сила, — писав навесні 1918 
року, у розпал визвольних зма-
гань. — Вона мусить перемінити-
ся в активну силу, в енергію. Як 
сього ми не вспіємо зробити та ще 
не переломимо нашого аж до ато-
мізму посуненого індивідуалізму, 
миші нас з’їдять, все одно вже, 
які — чи московські, чи німець-
кі, чи польські або жидівські».
 Поразка стала для нього важ-
ким ударом. Він оселився у Горо-
денці, де Теофіл провадив адво-
катську практику. Порятунком 
у нових реаліях стала улюбле-
на робота та старанно підтриму-
ваний зв’язок із близькими. Він 
щотижня писав листи до родини. 
Хотів зібрати достатньо коштів, 
щоб перевезти дружину з донь-
ками до себе або самому переїха-
ти до Відня. Але зробити це у про-
вінційному галицькому містеч-
ку було непросто. Тим паче, час-
то лікував незаможних земляків 
безоплатно. 
 Сімдесятирічним Ярослав 
Окуневський переніс складну опе-
рацію під наркозом — йому вирі-
зали карбункул із лівого плеча. 
Коли здавалося, що хвороба від-
ступила, стався серцевий напад. 
Ховали урочисто, приїхала донь-
ка Ольга, навіть польські чинов-
ники вшанували присутністю. 
 Родинний склеп зруйнували 
в радянські часи, відновили не-
щодавно. Більшість нащадків 
Теодори Окуневської обрали ме-
дичний фах. Вони проживають 
в Австрії, США та Великій Бри-
танії. Ольга вивчала мистецтво у 
Відні та Веймарі, мала сповнене 
небезпек життя в епоху змін ре-
жимів та війн, зрештою оселила-
ся у Лондоні. Її донька Катаріна 
стала піаністкою, померла 2013 
року. ■

ШАНА

Адміралом назвать 
його мало...
Довкола світу зі стетоскопом і пером

■

Ярослав Окуневський (1860—1929), Городенка, 1929 рік.
Фото з фондів ЛННБУ ім. В. Стефаника.

❙
❙

Ярослав і Отілія Окуневські з доньками. Пула, 1906 рік.
Фото автора.

❙
❙
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Наприкінці 2018-го вийшов ук-
раїнський переклад двотомових 
спогадів Вінстона Черчилля про 
Другу світову війну (К.: Видав-
ництво Жупанського). А вже 
наступного року з’явилися пе-
реклади ще чотирьох книжок з 
першого ряду «про Черчилля»: 
Себастіан Гаффнер, «Черчилль. 
Біографія» (там само); Мартін 
Ґільберт, «Черчилль. Біогра-
фія» (К.: КМ-Букс); Боріс Джон-
сон, «Фактор Черчилля: як одна 
людина змінила історію» (Х.: 
Віват); Джон Гарт, «Як Черчилль 
врятував цивілізацію: Епічна іс-
торія тринадцяти років, які ледь 
не знищили цивілізований світ» 
(Х.: Фабула). У крайній книжці 
бачимо пояснення, чому кожний 
новий твір із черчиллезнавства 
має «життєво важливе знання». 
Бо, як казали ще давні римля-
ни, хочеш миру — готуйся до 
війни. Схоже, напередодні пов-
номасштабного вторгнення над 
цим замислювалася чи не єдина 
професійна верства в Україні 
— видавці.

 Коли поглянути на цілий 
том загальної бібліографії «про 
Черчилля», можна подумати, 
що нових слів про нього нині 
вже не знайдеш. Але ні. Попри 
те, що навіть першорядних до-
сліджень вистачить на мінібіб-
ліотеку, серйозна новинка що-
разу додає чогось несподіваного 
в інтерпретаціях. Пригледімося 
до книжки Джона Гарта (бри-
танський журналіст-розсліду-
вач; неповнолітнім пережив 
бомбардування Лондона; за-
раз мешкає в Оттаві, Канада). 
Звісно, славетний британсь-
кий прем’єр — стрижень цієї 
історії. Але направду це біль-
ше про тамтешню суспільну 
систему, демократію як таку. 
Водночас про політичні аспек-
ти Черчиллевої біографії ми ще 
більше дізнаємося у Гаффнера 
(див. рецензію на його книжку 
в «УМ» від 07.08.2019). На від-
міну від Бо=ріса Джонсона (див. 
«УМ» від 07.07.2022), для Гар-
та Черчилль не так ікона ціле-
спрямованости й незламности, 
як об’єкт розслідування щодо 
механізмів ухвалення рішень.
 А ще ця книжка — така собі 
коротка історія Другої світової, 
з якої всі ми, постсовєтські, ви-
ховані на мітології «великої віт-
чизняної», визбируємо крихти 
давно відомих світові історич-
но узгоджених поглядів. При-
міром, стосовно значення висад-
ки американсько-британського 
десанту у Французькій Африці 
восени 1942-го або щодо спро-
тиву військ Віші союзникам, 
чого я, прочитавши перед тим 
чимало, досі не знав. Або щодо 
«нейтральности» швайцарсько-
го уряду, який дозволяв ні-
мецьким та італійським війсь-
ковим ешелонам проїзд своєю 
територією (як і те, що «Швай-
царська лісова компанія» що 
отримувала субсидії від держа-
ви, побудувала німецький конц-
табір Дахау»).
 Але «життєво важливе знан-
ня» цієї книжки — в іншо-
му. Не у заповненні наших не-
віглаських лакун щодо історії, 
а в тому, що вона може прави-
ти справді серйозною експер-
тизою рухомого рядка новин. 
2019-го, коли Гарт з’явився на 
нашому читацькому ринку, го-
ловним мемом було «подивити-
ся в очі Путіну». То була чиста 
чемберленівщина— передвоєн-

на правляча еліта Британії так 
само прагнула «подивитися в 
очі Гітлеру». 
 Черчилль вважав «уми-
ротворення» за смертний гріх, 
воно «тільки заохочувало аг-
ресію диктаторів і давало їм 
більше влади над своїми наро-
дами». Зеленський, схоже, на-
решті дослухався цієї думки. 
Але останні його висловлю-
вання щодо можливости яки-
хось «перемовин» виклика-
ють збентеження так само, як 
і колись в американських ко-
мандувачів: «Генерал Джордж 
Маршалл, голова штабу сухо-
путних військ США, у липні 
1941 року відверто зізнавався 
американському журналісту у 
власних побоюваннях, що при-
хильники замирення з вищо-
го класу можуть підірвати всі 
зусилля військових, а відтак 
американські війська, які він 
відрядить до Британії для під-
готовки вторгнення до Європи, 
опиняться в пастці... Пробле-
ма, схоже, в тому, що части-
на британської громадськости 
ставить мир вище за поразку» 
(Томас Рікс. Черчилль і Орвелл. 
Битва за свободу.— К.: Лабора-
торія, 2020).Оте ймовірне «мир 
вище за поразку» з боку Банко-
вої досі неабияк гнітить україн-
ців. Черчилль у перший місяць 
свого воєнного прем’єрства за-
явив: «Метою Британії є оста-
точне знищення її ворогів». Від 
нашого президента такої одно-
значної відповіді ми не чули. 
 До виходу книжки Джона 
Гарта у нашому читацькому 
просторі вже перебували при-
наймні три книжки Володими-
ра Горбуліна — так само зігно-
ровані на печерських пагорбах. 
Засновник Національного ін-
ституту стратегічних дослід-
жень писав, що восени 2018-го 
«війна повномасштабна, без 
обмежень і стримувальних ра-
мок, уперше постала як упов-
ні можлива реальність» (Мій 
шлях у задзеркаллі. — К.: 
Брайт Букс, 2019). А ще рані-
ше Горбулін опублікував аналі-
тичну візію, яку у владних ка-
бінетах сприйняли, певно, за 
марення божевільного: «На-
ступ на Київ розгорнеться вже 
найближчим часом і буде рішу-
чим та безпощадним» (Хроні-
ки передбачень: 2006–2017.— 
Х.: Фоліо, 2017). Авжеж, гірко 
сумував топ аналітик, «плану-
вання на стратегічну перспек-
тиву зникло з черги денної». А 
ще ж давним-давно сказано: 
«Той, хто не планує, прирі-
кає себе на очевидну поразку» 
(Сунь-Дзи. Мистецтво війни.— 
Л.: Видавництво Старого Лева, 
2015). Наприкінці лютого Ук-
раїна постала перед очевидною 
поразкою, спричиненою по-
передніми діями влади. Що її 
вдалося уникнути — зовсім не 
заслуга президента.
 А ще у Горбуліна чимало 
про невідкладну необхідність 
розбудови розвідки та сил спе-
ціальних операцій. У Гарта — 
теж багато про це: «Черчилль 
був військовим міністром, коли 
1918 року закінчилася Перша 

світова війна, а уряди країн 
здебільшого скорочували вій-
ськові бюджети з відчуттям 
полегшенням. Але він твер-
до наполіг, аби бюджет Таєм-
ної служби був, навпаки, под-
воєний». Коли наш герой став 
прем’єром у травні 1940-го, 
його увага до таємних служб 
лише посилилася. «Для розко-
дування німецьких військових 
секретів найнято фахівців з 
математики, криптоаналі-
тиків, істориків, чемпіонів 
з шахів і розгадування крос-
вордів. На піку своєї діяльнос-
ти в цій службі працювало до 
дев’яти тисяч осіб». Про не-
зримі подвиги цієї служби мож-
на прочитати і в інших авторів, 
а в Гарта є інтегральний висно-
вок: «Вважається, що розвіду-
вальна інформація, отримана в 
Блетчлі-Парку, скоротила вій-
ну щонайменше на два роки».
 Широко цитований нині 
давньокитайський теоретик 
війни писав: «Шпигунські ме-
тоди називають магічними й 
чарівними, і вони є найцінні-
шим скарбом і зброєю правите-
ля... У війську ніхто не може 
бути ближчим до командуван-
ня за шпигунів... Якщо ти над-
то скупий на посади та нагоро-
ди для шпигунів і залишаєшся 
необізнаним щодо становища 
ворога, то це за межею людянос-
ти». Я не бачив у Черчилля по-
силань на Сунь-Дзи, але діяв він 
цілком за його приписами. Ось 
лише про два епізоди з оповіді 
Гарта: «Черчилль знав, що успіх 
на війні залежить від обману, 
і так було і буде завжди... Най-
відомішим обманом було те, що 
найняли актора, який у Ґібрал-
тарі грав роль Монтґомері, аби 
приспати будь-які підозри ні-
мецької розвідки, що вторгнен-
ня може початися незабаром». 
Другий епізод має «корупцій-
ний» присмак: «Коли Гітлер 
мав восьмигодинну зустріч із 
Франко, той відмовився ого-
лосити війну Англії, оголосив-
ши нейтралітет... Гітлер не 
знав, що Черчиллю вдалося за 
10 мільйонів доларів підкупи-
ти Франко та його генералів, 
щоб вони не ввійшли у війну».
 Черчилль завжди ставив 
на превентивні заходи. Щой-
но обійняв прем’єрство (ще 
до німецького авіавторгнен-
ня), зорганізував систему те-
риторіальної оборони, куди за 
два місяці записалися понад 
мільйон британців, «а Польо-
ва жіноча армія розселилася 
по сільській місцевості... щоб 
вирощувати харчі». Саме він 
стимулював винайдення ра-
дарів — і «радар дійсно виграв 
Битву за Британію — ми не 
витрачали бензину, енергії, 
часу». Вже на початку війни 
Черчилль «організував вико-
навчий орган зі спеціальних 
операцій (SOE), щоб координу-
вати підривну діяльність та 
організацію диверсій... ство-
рити суспільний хаос за во-
рожим кордоном». Інакше ка-
жучи, як пише Гарт, Черчилль 
«був налаштований відмови-
тися від саморуйнівної тради-

ції бути постійно в обороні».
 Коли не вдавалося діяти на 
випередження, Черчилль вва-
жав за необхідне відповідати 
адекватно. Щойно німці заки-
дали прибережні води Британії 
плавучими мінами, «придума-
ли контрзахід — запускати 
велику кількість дрібних пла-
вучих мін, не більших за фут-
больні м’ячі, у Рейн, щоб не 
дозволити німцям викорис-
товувати важливий для них 
водний шлях». Коли перша ні-
мецька бомба впала на Лон-
дон 24 серпня 1940 року, «Ко-
ролівські ВПС відреагували 
миттєво, завдавши бомбових 
ударів по Берліну 25, 28 і 29 
серпня». Далі прем’єр-міністр 
«розповів військовому Кабіне-
ту, що тільки бомбардуваль-
ники забезпечать засоби для 
гальмування і знищення ні-
мецької промисловости... Про-
сив передавати будь-який за-
пасний виробничий потенціал 
повітряним силам, щоб зосе-
редитися на цьому негайно». 
За якийсь час «унаслідок бри-
танських бомбардувань у Рурі 
та Гамбурзі щомісячне вироб-
ництво німецького озброєння 
з травня 1943 року до лютого 
1944 року скоротилося до нуля. 
Бойові рейди німецьких бом-
бардувальників на Британію 
також знизилися між 1941-м і 
1945-м роками приблизно про-
порційно збільшенню кількос-
ти бомбових ударів по німець-
ких містах».
 Якщо вже про нинішню 
стрічку новин, то ось як поча-
лися ракетні обстріли Англії 
після висадки союзників у Нор-
мандії: «Уже через тиждень 

після Дня Д, 13 червня 1944-го, 
безпілотники V1 почали ата-
кувати Лондон». Швидкість 
400 миль на годину, тонна ви-
бухівки. «З приблизно 8000 сна-
рядів-літаків лише приблизно 
2400 досягли цілей. Але вони 
вбили 6184 лондонців і серйоз-
но поранили 17 981 людину». 
Поки протиповітряна оборона 
призвичаїлася їх збивати, «ви-
нищувачі підлітали до безпі-
лотників над Ла-Маншем і пе-
ревертали їх кінцем крила, щоб 
вони падали в море».
 Відтоді як Гітлер при йшов 
до влади, Черчилль — ще 
просто парламентарій Пала-
ти общин — волав про негай-
ну реакцію. Але «безтурбот-
не, самовдоволене ставлення 
до життя дозволило, щоб нова 
світова війна спалахнула... 
Якби Британія мала твер-
ду позицію проти Гітлера та 
Муссоліні замість замирення 
їх, війни можна було б уник-
нути... Що довше уряд відкла-
дав застосування сили, то 
гіршими ставали шанси Бри-
танії зупинити Гітлера без 
війни». Багатьох колег-депу-
татів позиція Черчилля від-
верто дратувала; дехто вислов-
лювався однозначно: «Під час 
кризи він мусить бути ізольо-
ваний одним із перших... Кра-
ще за все розстріляти чи пові-
сити». Проте 10 травня 1940 
року король призначив Чер-
чилля прем’єром, і той розпо-
чав роботу над помилками. ■

СИМВОЛИ І СЕНСИ

Черчилль як коментатор
української стрічки новин

■

/
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Григорій ХАТА

 Вітчизняний олімпійський спорт за-
вмер в очікуванні великої події. У четвер, 
17 листопада, на XXXVII звітно-виборчій 
Генеральній асамблеї НОК України оголо-
сять ім’я нового президента цієї організа-
ції, котрий змінить на цьому посту бага-
торічного її очільника Сергія Бубку. Уп-
родовж 17 попередніх років іменитий фун-
кціонер упевнено і гордо стояв біля керма 
олімпійського руху України. Однак після 
початку повномасштабного вторгнення 
росії в Україну авторитетний вплив Сергія 
Назаровича на вітчизняне спортивне гос-
подарство різко зменшився. А все через те, 
що Бубка в публічному просторі жодного 
разу не засудив агресію рф, чим викликав 
потужну хвилю обурення та негативу в ук-
раїнській спортивній спільноті. 
 «Те, що трапилося, схоже на дуже по-
ганий сон. Те, що переживає моя родина, 
не передати словами. Я залишив Україну 
як біженець. А моя мати і мій брат зали-
шаються в Донецьку і не можуть звідти 
виїхати», — сказав у квітні Бубка.
 Тож в останні місяці він керував На-
ціональним олімпійським комітетом Ук-
раїни у дистанційному режимі. Коли ж 
настав час виборів, 58-річний Бубка ви-
рішив більше не балотуватися на поса-
ду президента НОК. Натомість у передви-
борчій гонці підтримав міністра молоді та 
спорту України Вадима Гутцайта.
 А окрім «спортивного» міністра, про 
бажання позмагатися за крісло очільни-
ка НОК України також оголосили борець 
Жан Беленюк, біатлоністка Олена Біло-
сюк (до заміжжя Підгрушна) та дирек-
тор Навчально-наукового інституту спе-
ціальної фізичної і бойової підготовки та 
реабілітації Університету державної фіс-
кальної служби України, голова відділен-
ня НОК України у Київській області Ігор 
Малинський.
 Щоправда, згодом у перегонах зали-
шилося лише троє претендентів. Отри-
мавши чималу порцію критики щодо сво-
го технічного статусу кандидата, Олена 
Білосюк вирішила знятися на користь ко-
леги по спортивному цеху.
 «Повідомляю, що я прийняла зваже-
не рішення об’єднатись з командою Жана 
Беленюка та відмовитись від участі у виб-
орах. Все своє життя я присвятила спорту, 

пройшла довгий шлях і сформувала візію 
про те, як саме український олімпійський 
рух зокрема і спорт у цілому має розвива-
тись. Наша країна переживає один із най-
складніших етапів своєї історії і прохо-
дить усі випробування з високо піднятою 
головою. За часи незалежності вже наро-
дилось і виросло покоління свідомих, рі-
шучих та патріотичних людей, одним із 
яких є Жан Беленюк. Ми з Жаном обоє 
маємо чітку позицію, сформоване вива-
жене бачення того, які ідеали мають сто-
яти на першому місці і які речі сьогодні 
застарілі, а в деяких випадках — непри-
пустимі. Разом ми сильніші», — зазначи-
ла іменита біатлоністка.
 Загалом, участь у виборах президен-
та НОК України Жана Беленюка — олім-
пійського чемпіона Токіо-2020 та за суміс-
ництвом народного депутата України — 
виглядає несподівано. За словами борця-
класика, взяти участь у президентських 
перегонах він вирішив після того, як 
дізнався, що в НОК України можуть від-
бутися вибори без вибору.
 «Справжня достойна конкуренція за-
вжди вітається. Мене попросили доєдна-
тися до сформованої команди однодум-
ців. Запропонувати якусь альтернативу 
для розвитку олімпійського руху в нашій 
країні. Я чув про те, що будуть вибори. 
Про це говорили, однак офіційної інфор-

мації не було. Навіть знав одну відому лю-
дину в Україні, яка планувала йти і яку 
я б підтримав. І з нею є певна комуніка-
ція з цього приводу. Вже ближче до оголо-
шення дати виборів мені повідомили, що 
ця людина відмовилася. Тому це означа-
ло, що відбудуться вибори без вибору», — 
пояснив своє рішення Беленюк. 
 Напередодні виборів Жан запросив 
головного фаворита перегонів — Вади-
ма Гутцайта — на публічні дебати. Утім 
міністр запрошення відкинув: «Конструк-
тивна розмова з Беленюком? Така розмо-
ва може бути, якщо людина десь попра-
цює, чогось навчиться, буде знати, чого 
він хоче, а не хтось йому писатиме листи. 
Я поважаю Беленюка як олімпійського 
чемпіона, а як фахівця взагалі не знаю. І 
впевнений, що вся Україна цього не знає, 
бо він ніде не працював».

 У відповідь Беленюк заявив, що, від-
мовляючись від публічної дискусії, в та-
кий спосіб Вадим Гутцайт (до слова, олім-
пійський чемпіон-1992 з фехтування) де-
монструє неповагу до олімпійської спор-
тивної сім’ї, залишаючи її без доступу до 
своїх передвиборчих ініціатив.
 При цьому сам Беленюк у разі свого об-
рання на посаду президента НОК України 
обіцяє провести перезавантаження олім-
пійської спортивної системи країни: ре-
формувати керівну вертикаль організації; 
перезапустити роботу спортивного арбіт-
ражного суду НОК; створити на базі НОК 
спеціальний орган, який відповідатиме за 
антидопінгову політику; створити санк-
ційний комітет, головним завданням яко-
го буде відслідковування намагань росіян 
і білорусів повернутися у світовий спорт 
та запобігання їм. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Важливим елементом теніс-
ного сезону є не лише індивіду-
альні турніри, де спортсмени 
грають, по суті, самі за себе, а й 
командні змагання, де кольори 
збірних, як правило, захищають 
найсильніші тенісисти країни.
 Наприкінці тенісного року 
українська жіноча збірна про-
вела у Токіо матчеву зустріч із 
японками, за підсумками якої 
вже наступної весни знову спро-
бує пробитись до фінального ра-
унду Billie Jean King Cup. Після 
поєдинку з титулованими амери-
канками у квітні, яким україн-
ки, попри передматчеві прогнози 
далеко не на свою користь, про-
грали лише у п’ятій вирішаль-
ній грі, «синьо-жовтій» збірній 
довелося провести зустріч плей-
оф-раунду проти японок. 
 Як і навесні, капітан нашої 
збірної Михайло Філіма не зміг 
розраховувати на усіх найсиль-
ніших тенісисток: Еліна Світолі-
на, яка нещодавно стала мамою, 
продовжує свою декретну від-
пустку і дату повернення на корт 
поки не анонсувала, а Даяна Яс-
тремська, яка цього року пере-
буває у рейтингу на межі топ-
100, не змогла приїхати в Токіо 
через проблеми зі здоров’ям. 
 Тому на матч проти японок 
були заявлені лише три спорт-
сменки: Марта Костюк, яка завер-
шує рік на 70-му місці в одиночно-
му рейтингу і в топ-50 у парі, Ка-
таріна Завацька, яка цьогоріч зіг-
рала мало турнірів і, як наслідок, 
опустилась у табелях про ранги у 
четверту сотню, та найкраща ук-
раїнська парниця Людмила Кіче-

нок, яка свій найуспішніший се-
зон у кар’єрі завершує в топ-10.
 Японки, до слова, теж не 
змогли розраховувати на свою 
головну зірку, чотириразову 
чемпіонку «Великого шолома» 
Наомі Осаку, яка вже досить 
довго не виходить на корт. У та-
ких умовах головною надією 
господарок зустрічі були Місакі 
Дої та Моюка Ушіджіма, які на-
разі перебувають у топ-200 рей-
тингу. Утім більш високий клас 
українських тенісисток та їхня 
надмотивованість вирішили 
долю поєдинку уже за підсум-
ками трьох зустрічей.
 Спочатку перший номер на-
шої збірної Марта Костюк у двох 
сетах обіграла Дої (7:6, 6:4), а 
потім Завацька, яка цього сезо-
ну грає краще за збірну, ніж на 
одиночних турнірах, доволі не-
сподівано переграла у двох пар-
тіях Ушіджіму — 7:6, 6:2. «Як 
я й говорив раніше, Катаріна — 
це тенісистка високого рівня, 
рейтинг не відображає справж-
ній рівень її гри та її потенціал. 
Коли команда поруч у паузах, 
капітан поруч — це їй допома-
гає. Я був упевнений, що вона 
гратиме нарівні з суперницею. 
Спочатку були дуже легкі гей-
ми на подачі японки, вона грала 

агресивно, чітко і без помилок. 
А потім потроху Катя знайш-
ла і впевненість, і ритм на пода-
чі Ушіджіми. І після успішно-
го прийому вже вона домінува-
ла в розіграшах. Завацька грала 
більш правильно, ми задоволені 
її грою», — похвалив підопіч-
ну Філіма. «Звичайно, ми гра-
ли з думками про Україну. Як і 

всі наші гравці, я балансую між 
тренуваннями і війною. Добре, 
що наше завдання вдалося вирі-
шити якомога швидше», — оці-
нила виступ команди Катаріна. 
 Вирішальне ж третє очко у 
скарбничку команди принесла 
Костюк, розгромивши все ту ж 
Ушіджіму: 6:0, 6:3, при цьому на 
перший сет пішло лише 17 хви-

лин ігрового часу. А у парній зус-
трічі, яка вже нічого у контексті 
загального результату не вирішу-
вала, Завацька в дуеті з Кіченок 
поступились зіграному тандему 
з топ-25 парного рейтингу Ши-
бахара/Аояма (3:6, 3:6). «Не вар-
то й казати, що японська пара, з 
якою ми грали, дуже досвідче-
на. Вони дуже серйозні суперни-
ці. На щастя, парна зустріч уже 
нічого не вирішувала, тож мож-
на було не хвилюватися, виграє-
мо ми чи програємо, а просто от-
римати задоволення від гри. Зви-
чайно, хотілося здобути перемогу 
для команди. Ми зробили все, що 
могли, але так вийшло, що виг-
рати нам не вдалося. Проте ми 
у будь-якому разі раді за загаль-
ний результат», — прокоментува-
ла виступ команди Кіченок.
 «Вважаю, що саме матчі в 
перший день змагань виявили-
ся вкрай важливими. У кожно-
му матчі, який грала Марта Кос-
тюк, стартовий сет був ключо-
вим. На мій погляд, саме те, що 
вона вигравала першу партію, 
все і вирішило. Десь нам, звісно, 
пощастило, але загалом ми змог-
ли продемонструвати дуже хоро-
ший результат», — не прихову-
вав радості й капітан збірної.
 Далі ж на нашу збірну чекає 
ще одна спроба відібратись до фі-
нальної частини Billie Jean King 
Cup: навесні наступного року 
«синьо-жовтій» збірній у ново-
му розіграші турніру протисто-
ятимуть 11-разові чемпіонки 
командних змагань — чешки, 
які минулого тижня програли у 
півфіналі майбутнім перемож-
ницям — збірній Швейцарії на 
чолі з Беліндою Бенчич. ■

ТЕНІС

В очікуванні більшого
Навіть у неоптимальному складі українська збірна завершила 
сезон у Кубку Біллі Джин Кінг на мажорній ноті, обігравши японок

■

Перший номер збірної Марта Костюк принесла Україні два 
з трьох залікових балів.
Фото: Великий теніс України.

❙
❙
❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

До однієї мети — з різних 
поколінь
Багаторічний очільник 
НОК України Сергій Бубка 
складає повноваження 
керівника вітчизняного 
олімпійського руху

■

Олімпійські чемпіони 1992-го та 2020 років Вадим Гутцайт і Жан Беленюк змагаються 
за посаду президента НОК України.

❙
❙
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«Не зараховують один, не зараховують другий — то скільки голів треба 

забити, аби виграти матч? Очевидно, що сьогодні суддівство було не 
на нашу користь. Однак ми й не просимо, щоб судили на нашу користь, 

просто прагнемо, аби було справедливо. Сьогодні не було так».
Ігор Йовічевич
хорватський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

 Бомбардирська пауза
 «Гравці втомлені, адже зіг-
рали чотири матчі за десять 
днів», — зазначив головний 
тренер «Дніпра-1» Олександр 
Кучер після мирової з «Вор-
склою». Це друга очкова втра-
та дніпрян у поточному чем-
піонаті, але з огляду на осічку 
конкурентів лідерство коман-
ди Кучера менш комфортним 
не стало.
 «Хлопцям потрібен відпо-
чинок. А в матчі з «Ворсклою» 
вони віддали усі сили. Я вдяч-
ний їм, що вони грають у саме 
такий футбол і демонструють 
хорошу гру», — зауважив на-
ставник дніпровського клубу. 
У цьому поєдинку обійшлося 
без гола Артема Довбика, хоча 
загалом у 12 матчах поточного 
чемпіонату форвард «Дніпра-1» 
уже забив дев’ять м’ячів. «Вид-
но, що Довбик переріс українсь-
ку прем’єр-лігу», — так очіль-
ник «Колоса» Ярослав Вишняк 
відреагував на «хет-трик» Ар-
тема у ворота його команди в 
12-му турі.
 Якщо дніпрянам футболісти 
з Ковалівки на рівних опонува-
ти не могли (1:3), то у поєдинку 
з іншим представником флаг-
манської групи — «Динамо» — 
підопічним Вишняка вдалося 
показати свої найкращі якості 
й перервати переможну серію 
«біло-синіх», які виграли три 
попередні поєдинки.
 За словами динамівського 
очільника Мірчі Луческу, «Ко-
лос» — одна з найбільш агре-
сивних команд у нашому чем-
піонаті, що вона й довела мину-

лого «уїк-енду» на полі стадіону 
«Динамо», розписавши з госпо-
дарями «суху» мирову. А пока-
зати себе з найкращого боку су-
пернику допоміг центральний 
захисник «Динамо» Денис По-
пов, який у середині другого тай-
му залишив свою команду в мен-
шості. Хоча, як свідчить настав-
ник столичної команди, вилу-
чення Попова посприяло тому, 
що в діях його підопічних стало 
більше агресії та конструкти-
ву. Щоправда, довести справу 
до точного завершального уда-
ру динамівці не змогли. 
 «Нам не вистачало нападни-
ка, який замикав би наші ата-
ки. У нашій грі було занадто ба-
гато короткого пасу», — визнав 
Луческу. Зазначимо, що кра-
щим голеадором «Динамо» в 
нинішньому чемпіонаті є півза-
хисник Віталій Буяльський, на 
рахунку якого — дев’ять влуч-
них ударів. 

У пошуках перемог
 А от у протистоянні «Шах-
таря» та «Зорі» голів не браку-
вало. Загалом ворота один од-
ного суперники вразили шість 
разів. Щоправда, два м’ячі, за-
биті «гірниками», головний ар-
бітр матчу — Катерина Монзуль 
— не зарахувала.
 «Не зараховують один, не за-
раховують другий — то скільки 
голів треба забити, аби виграти 
матч? Очевидно, що сьогодні 
суддівство було не на нашу ко-
ристь. Однак ми й не просимо, 
щоб судили на нашу користь, — 
просто прагнемо, аби було спра-
ведливо. Сьогодні не було так», 

— бідкався наставник «Шахта-
ря» Ігор Йовічевич.
 У наступному турі «гірники» 
гратимуть проти «Дніпра-1». За 
словами хорватського спеціаліс-
та, готуючись до цього відпові-
дального протистояння, йому 
доведеться шукати рішення, 
аби підняти настрій футболіс-
там, неймовірно засмученим 
суддівством у матчі з «Зорею».
 Водночас минулий тур при-
ніс чимало позитивних емоцій 
командам із низин турнірної 
таблиці. Особливо піднесеним 
виглядав наставник «Чорномор-
ця» Роман Григорчук, колектив 
якого відсвяткував свою першу 
домашню перемогу в поточному 
чемпіонаті.
 «Останнім часом почувався 
дуже нещасною людиною, ро-
зуміючи, що люди так чекають 
на перемоги, а ми довгий час не 
можемо цього дати. Це мене так 
мучило, ви собі просто не уяв-
ляєте. І під час гри відчував, 

що зараз би ще фанатів — і буде 
майже та атмосфера. Вона вклю-
чає в себе все. Я був дуже радий 
сьогодні. Я поспішав у роздя-
гальню, щоб сказати хлопцям, 
що ця одеська перемога — це те, 
що потрібно людям. Дуже задо-
волений, що це вдалося зроби-
ти», — поділився емоціями піс-
ля успішної гри проти «Львова» 
Григорчук. До слова, це була 40-
ва перемога одеситів під орудою 
цього наставника. А перед тим, 
у гостях, «моряки» переграли 
«Минай», що в сумі допомогло 
їм залишити останнє місце в та-
белі про ранги.
 Останнім часом додає обертів 
«Кривбас». Як і одеський клуб, 
криворіжці тріумфували в двох 
минулих турах, і тепер їхній 
наставник почувається значно 
спокійніше, ніж під час невдалої 
стартової розкачки. А от у влас-
ників «Інгульця» урвався терпе-
ць. Після того як команда опус-
тилася на дно турнірної таблиці, 

керівництво клубу звільнило з 
поста головного тренера Сергія 
Лавриненка.
 «Хочу висловити щирі сло-
ва подяки за багаторічну пра-
цю та значний внесок у розви-
ток ФК «Інгулець» Сергію Лав-
риненку. Я ціную й поважаю 
його як професіонала та прос-
то чудову людину. Дякую йому 
за віддачу та старання. Але фут-
бол — це завжди емоції та тер-
піння. Але терпіння колись за-
кінчується. Я думаю, не тільки 
в мене, а й в усіх уболівальників 
клубу. Тому я прийняв рішен-
ня: попрощатися з Сергієм Лав-
риненком і дати змогу прояви-
ти себе новим перспективним 
людям. Тож усі наступні ігри 
футболістів тренуватиме Мла-
ден Бартулович. Футбол має 
бути віддушиною для нас у такі 
складні часи, тож працюймо на 
перемогу!» — повідомив прези-
дент «Інгульця» Олександр По-
ворознюк. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Коли короткого пасу забагато
Лише один із п’яти перших колективів національного чемпіонату здобув перемогу в минулому турі

■

«Ворскла» стала другою командою в чемпіонаті, котрій вдалося відібрати очки у «Дніпра-1».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

«Шахтарю» та «Зорі» не вдалося визначити переможця.
Фото з сайту shakhtar.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 13-й тур. «Ворскла» — «Дніпро-1» — 
1:1, «Олександрія» — «Верес» — 3:2, «Шахтар» — «Зоря» — 2:2, «Динамо» — 
«Колос» — 0:0, «Металіст-1925» — «Інгулець» — 2:1, «Металіст» — «Крив-
бас» — 0:1, «Чорноморець» — «Львів» — 2:0, «Рух» — «Минай» — 1:1.
 12-й тур. «Інгулець» — «Зоря» — 1:0, «Металіст» — «Металіст-1925» — 
0:0, «Колос» — «Дніпро-1» — 1:3, «Кривбас» — «Ворскла» — 1:0, «Верес» — 
«Шахтар» — 0:2, «Минай» — «Чорноморець» — 0:1, «Львів» — «Рух» — 2:1, 
«Динамо» — «Олександрія» — 3:1.

Турнірна таблиця:
   I В Н П  М О
1. «Дніпро-1» 12 10 2 0 28-7  32
2. «Шахтар» 11 8 3 0 25-7  27
3. «Зоря» 12 7 2 3 25-18 23
4. «Олександрія» 11 7 2 2 21-14 23
5. «Динамо» 11 6 2 3 18-12 20
6. «Верес» 13 5 2 6 17-18 17
7. «Колос» 12 4 4 4 10-14 16
8. «Металіст» 12 4 3 5 15-19 15
9. «Ворскла» 13 4 3 5 14-16 15
10. «Металіст-1925» 12 3 5 4 11-17 14
11. «Рух» 12 3 3 6 14-19 12
12. «Кривбас» 12 3 3 6 8-13 12
13. «Минай» 12 2 4 6 8-14 10
14. «Чорноморець» 12 2 3 7 8-17 9
15. «Львів» 12 2 3 7 9-19 9
16. «Інгулець» 11 1 4 6 9-16 7

 Бомбардири: Буяльський («Динамо»), Довбик («Дніпро-1») — 9.

■

Григорій ХАТА

Регулярні перемоги фаворитів у національному чемпіонаті — від-
верто буденна справа для українського футболу. Претенденти на 
медалі, особливо золоті, втрачати очки не звикли. А так, щоб в од-
ному турі одразу чотири команди з першої п’ятірки грали внічию, 
— випадок доволі унікальний. Проте насичений іграми календар 
робить свою справу.
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 — Я чув, що ви сьогодні багато 
москалі знищили.
 — Так.
 — А як ви рахуєте втрати про-
тивника?
 — Із задоволенням! 

* * *
 Потрапляють кацапи на той світ. 
Думають, усе, відмучились. А там 
такий Степан Андрійович: «Добро-
го вечора, ми з України».

* * *
 Можна безкінечно дивитися, як 
тече вода, як горить вогонь, а тепер 
іще й на те, як палають російські тан-
ки та БМП.

* * *

 Розшифровка позначок на рф-
ському брухті: V — вмер, Z — здох, 
O — обісрався.

* * *
 Друга армія світу впевнено 
перетворюється на 200-ту. Слава 
ЗСУ!

* * *
 Оголошення в торговому центрі: 
«Шановні покупці, алкоголь тимча-
сово не продаємо. Хочете зняти 
стрес — знищіть москаля!»

* * *
 — Пане полковнику, затримані 
Лавров і Пєсков кажуть, що в них 
дипломатична недоторканість.
 — Розстріляти і не торкатись.

 По горизонталі: 1. Один 
з трьох найбільших островів, на 
яких розташована Японія. 3. Істо-
рична гірська область на північно-
му заході Грузії. 9. Українське місто, 
в якому похований видатний полко-
водець армії УНР Василь Тютюнник. 
10. Пряжа, намотана на веретено. 
11. Обласний центр України, звіль-
нений від російських загарбників. 
13. Історико-географічний регіон у 
Центральній Азії, центр буддизму. 
14. Гроно калини чи горобини. 16. 
«А ..., а ..., сидітиме сумна. Буде пити 
— не п’яніти від дешевого вина». 
(Костянтин Москалець). 17. Супере-
чка, полеміка, парі. 19. Водний про-
стір, що вкриває більшу частину зем-
ної кулі й поділяє суходіл на матери-
ки та острови. 21. Друковані ЗМІ. 23. 
Дискримінація людей іншої раси. 26. 
Давньогрецька богиня земля і плодю-
чості. 27. Станція на Чернігівщині, під 
якою в січні 1918 р. відбувся знаме-
нитий бій за Київ. 28. Російський кон-
цтабір, який досі діє на території До-
нецька. 29. Страшне знаряддя стра-
ти, що існувало в часи козаччини. 
 По вертикалі: 1. Місто на До-
неччині в Покровському районі. 2. 
Ім’я ватажка козацького повстан-
ня проти Речі Посполитої. 4. Ди-
кий кабан . 5. Місце для ночівлі. 
6. Офіційна валюта Казахстану. 7. 

Конспіративна квартира. 8. Голо-
вний герой детективів французько-
го письменника Еміля Габоріо, по-
пулярність якого надихнула Конан 
Дойля на створення Шерлока Холм-
са. 12. Корінна жителька Таймиру. 
13. Важка ноша. 15. Магазин. 18. 
Очільник одного з найбільших в Ук-
раїні волонтерських фондів. 19. Ре-
гіон центрального Кавказу. 20. «Гри-
цева шкільна ...» — оповідання Іва-
на Франка, що дало назву одному 
з найвідоміших українських видав-
ництв. 22. Знаменитий французький 
поет. 24. Ім’я американської актриси, 
зірки фільмів «Римські канікули» та 
«Сніданок у Тіффані». 25. Індійське 
жіноче національне вбрання. ■
 

Кросворд №34
від 9 листопада

Ната НЕТУДИХАТА

 Пам’ятаєте, як у 2013-му відо-
мий французький актор Жерар Де-
пардьє тішився своїм новеньким 
російським паспортом, отриманим 
у Сочі з рук самого путіна? Тоді він 
на всі заставки лаяв тодішнього пре-
зидента Франції Франсуа Олланда, 
який вирішив накласти 75-відсотко-
вий податок на багатіїв, які заробля-
ють за рік понад мільйон євро. Чого 
тільки не наслухалися французи від 
свого колишнього кумира: і що він 
ніколи не відчував себе французом, 
і що готовий померти за росію, де па-
нує справжня свобода і демократія.
 Отримавши підтримку росіян, 
прописку в Саранську, звання по-
чесного громадянина Чечні та ключі 
від п’ятикімнатної квартири в Гроз-
ному, Депардьє вирішив розгорнути 
бурхливу діяльність на теренах но-
вої батьківщини. Спочатку він у Са-
ранську на місці кінотеатру «Росія» 
відкрив культурний центр свого 
імені, а пізніше разом із бізнесменом 
Юрієм Мосманом — філію своєї ви-
норобної компанії «Смаки Франції» 
та кінокомпанію «Бабуся» в Ново-
сибірську. А також –продюсерський 
центр, де почали знімати фільм про 
ескадрилью «Нормандія — Німан». 
Жерар Депардьє думав зняти стріч-
ку в Калінінградській області й пре-
зентувати її як російсько-французь-
кий проєкт.
 Але, як це водиться на росії, щось 
пішло не так. Спочатку в 2020 році 
через фінансові проблеми закрилися 
компанії «Смаки Франції» та «Бабу-
ся». А днями Депардьє заявив про 
закриття й продюсерського центру. 
Мовляв, простоює він без діла, а гро-
ші за оренду платити треба. 

 Цікаво, що в травні Депардьє 
виступив із гучною заявою, розкри-
тикувавши агресію російської армії 
щодо України. Щоправда, він тоді за-
явив, що в усьому винен путін, а про-
сті росіяни (певне, мав на увазі себе, 
коханого) не мають від цього страж-
дати. Він навіть згадав, що колись 
бував в Україні і товаришував із пре-
зидентом Віктором Ющенком, а та-
кож пообіцяв віддати гонорари за 
свої концерти на українську армію. 
Однак його одразу поставили на міс-
це, пояснивши в кремлі, що «актор 
не до кінця розуміє суть того, що від-
бувається в Україні», і запропону-
вали роз’яснити Депардьє причини 
так званої спецоперації. Ця «почесна 
місія» була, очевидно, покладена на 
голову спілки чеченської молоді Рус-
тама Тапаєва, який в ефірі одного із 
шоу милостиво дозволив Депардьє 
«не просити пробачення за свої сло-

ва», але при цьому порадив надалі 
висловлюватися винятково в межах 
своєї компетенції. 
 Так що Депардьє нічого не ли-
шається, як і далі дегустувати своє 
вино та розмірковувати над примха-
ми долі. Бо «податок на багатство», 
на знак протесту проти якого актор 
здійснив свій демарш, у Франції так 
і не прийняли, своїх фанатів  на бать-
ківщині він утратив, а на росії їх так 
і не здобув. Добре ще, що зберігся роз-
кішний особняк у Бельгії, де, подей-
кують, і живе «новий росіянин». 
 А ще бажано було б трішки піду-
чити історію України, щоб більше 
ніколи не плутати її з росією, як це 
було  2015-го. Це тепер навіть малі 
діти знають.
 А взагалі, як казала колись рек-
лама, іноді краще жувати, ніж гово-
рити. Навіть якщо ти колись для ко-
гось був кумиром. ■

НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Знімайтеся, чорнобриві, та не з 
москалями
Жерар Депардьє 
закрив свій 
продюсерський центр 
на росії

■

Двійників Сталіна, Кастро, Хусейна та інших диктаторів 
використовували як мішені для замахів Та деякі «клони» впливали 

на війни й політику. 

17—18 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвнічний, 
5-10 м/с. Температура вночi +1...+2, удень +3...+6. Пiсля-
завтра вночi 0...+1, удень +2...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
дощ. 
Славське: вночi +2...+3, удень +3...+4. 
Яремче: вночi 0...+2, удень +2...+3. 
Мiжгiр’я: вночi +1...+2, удень +3...+4. 
Рахiв: уночi 0...+1, удень +1...+3.
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