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«Богдану»  українці побачили на параді ще 2018 року. Відтоді вона проявила свої найкращі характеристики.
Архівне фото.
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У Катарі офіційно 

відкрили ЧС-2022, 

який різко критикують 

через позицію Дохи і 

ФІФА

Помилковий «мундіаль»

стор. 4»

Спогади людей та документи 

свідчать, що радянсько-російська 

влада цілеспрямовано знищувала 

українців голодом 

Гіркі жнива. 
90 років потому

Радість прибуття

Залізничне 

сполучення 

з Херсоном 

відтепер буде 

регулярним

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 37,448 грн

стор. 6—7»

Наші «Нептун» 
і «Богдана» — 
проти москви

Які виклики 
війни 
потребують 
відповідей 
у сфері 
наукових 
розробок



СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 20222 ІнФорУМ
«Дуже багато туди (у напрямку Сватове — Кремінна. — Ред.) нагнали техніки 
та особового складу. Там цілодобово настільки щільні бої тривають, що всі 
лісосмуги завалені трупами російських військових». 

Сергій Гайдай 
керівник Луганської ОВА 

УКРАЇНА МОЛОДА

ЦІННІ ПАПЕРИ

Інвестиції 
відданості
Канада випускає облігації суверенної підтримки 
України

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Епіцентром гарячих 
воєнних дій наразі й далі 
залишаються східні регіони 
України. ЗСУ продовжують 
крок за кроком звільняти 
міста від окупантів, макси-
мально зберігаючи особовий 
склад і техніку. Водночас 
ворог не шкодує свої без-
межні ресурси, тримаючи 
наші позиції під постійним 
вогнем ствольної артилерії, 
реактивних систем залпо-
вого вогню, танкових атак, 
ударів мінометів та авіації. 
 Найбільш гаряче сьо-
годні поблизу Бахмута та 
Авдіївки. «Ми там, як і по 
всій лінії, завдаємо щодобо-
вих ударів по ворогу, — ін-
формував речник Східно-
го угруповання військ Сер-
гій Череватий. Маючи вели-
кі сили на східному фронті, 
на Донбасі, росіяни понад 
чотири місяці не можуть 
прорвати оборону. Звісно, 
що це вимагає зосереджен-
ня наших зусиль. Понад 
те, в Луганській області во-
рог зазнає поразок. Уже 12 
населених пунктів під ук-
раїнським прапором. І бага-
то в чому там ініціатива за 
нами».
 За словами Сергія Чере-
ватого, рашисти після ни-
щівних поразок біля Києва, 
у Херсоні, на Харківщині та 

на лиманському напрямку 
прагнуть вирвати бодай ма-
леньку перемогу хоча б десь. 
Їхня головна мета — вийти на 
офіційні кордони Луганської 
та Донецької областей. Проте 
такі високоточні засоби ура-
ження, як HIMARS, снаряди 
Excalibur та деякі інші види 
озброєння, не дозволяють во-
рогу досягти мети. «Росій-
ська влада перебуває в стані 
афекту, — каже він. — Їхні 
плани розвалилися й вони не 
знають, як пояснити свої не-
вдачі».
 На Луганському на-
прямку найжорстокіші бої 
наразі тривають у районі 
Білогорівки. Це селище 
окупанти розглядають як 
своєрідний плацдарм для 
оборонних боїв, аби не пот-
рапити до напівоточення 
поблизу Лисичанська. Вод-
ночас наші військові повіль-
но, але невідворотно просу-
ваються з жорстокими бо-
ями у напрямку Сватове 
— Кремінна. «Дуже багато 
туди нагнали техніки й осо-
бового складу, — повідомив 
очільник Луганської ОВА 
Сергій Гайдай. — Там ціло-
добово настільки щільні бої 
тривають, що всі лісосмуги 
завалені трупами російсь-
ких військових». 
 На південному фронті 
теж не вщухають бої. Вий-
шовши з Херсона, москалі 

продовжують ганьбитися, 
обстрілюючи мирних жи-
телів міста ракетами. Вод-
ночас на лівому березі Дніп-
ра російські військові об-
лаштовують другу і третю 
лінії фортифікаційних спо-
руд. Як повідомив депутат 
Херсонської облради Сергій 
Хлань, у населених пунктах 
окупованого лівобережжя 
ворог розташовує військову 
техніку і звозить нові партії 
«чмобіків». 
 Днями трапився черго-
вий інцидент і в Енергодарі, 
оскільки окупанти кілька 
разів ударили по головній 
дорозі вздовж реакторів 
АЕС, а також по залізниці, 
трубопроводу, по покрів-
лі спеціальної допоміжної 
будівлі. МАГАТЕ, до того 
ж, зафіксувало незначні 
видимі пошкодження водо-
гону. «Це викликає серйоз-
не занепокоєння, — пові-
домив гендиректор агентс-
тва Рафаель Гроссі, — адже 
чітко демонструє абсолютну 
інтенсивність атак на одну з 
найбільших у світі атомних 
електростанцій».
 Через відновлення об-
стрілів у МАГАТЕ активі-
зували консультації щодо 
створення охоронної зони 
на заводі. Наразі на станції 
вже почалися ремонтні ро-
боти. Персонал ЗАЕС при-
бирає об’єкт. ■

Софія РОЗУМЕНКО

 У п’ятницю, 18 листопада, о 22:14 з 
перону київського Центрального заліз-
ничного вокзалу відправився перший 
потяг до звільненого Херсона. За годи-
ну до відправлення потяга, аби підня-
ти «бойовий дух» і настрій пасажирів, 
гурт «ВВ» з Олегом Скрипкою влашту-
вали концерт, зокрема виконали сим-
волічну пісню «Рідне місто, місто Хер-
сон». У потязі нас їхало близько 200: 
представники ЗМІ й ті люди, котрі при-
дбали квитки «До перемоги» (плацкарт, 
наприклад, коштував тисячу гривень). 
Також був поштовий вагон від Укрпош-
ти, який віз херсонцям посилки, пресу 
та продукти. 
 Вагони, розписані українськими мит-
цями в рамках проєкту «Потяга до Пере-
моги», пройшли капітально-відновний 
ремонт на потужностях Укрзалізниці 
під час війни та облаштовані за новими 
стандартами. Кожен із семи вагонів при-
свячено тимчасово окупованій (на мо-
мент старту проєкту) території України 
та подвигам українців, які чинять опір 
окупантам. 
 Херсонський рейс відтепер буде регу-
лярним. Із Києва потяг вирушатиме по 
парних числах, із Херсона — по непар-
них.

 Потяг прибув до Херсона о 10-й ран-
ку і його зустрічала на пероні велика 
кількість містян з українськими пра-
порами, квітами, радісними вигуками. 
Люди святкували ще одну маленьку пе-
ремогу — можливість завдяки заліз-
ничному сполученню зустрітися зі свої-
ми рідними. Адже для в’їзду приватним 
транспортом місто все ще закрите. 
 Вокзал — майже єдине місце, де є 
світло, тому багато херсонців приходять 
сюди, щоб підзарядити мобільні телефо-
ни. 
 На центральній площі все ще бага-
то людей. Одні стоять у черзі за гумані-
тарною допомогою, заряджають мобіль-
ні, п’ють теплий чай, інші просто гуля-
ють, підтримуючи радісну атмосферу, 
також у центрі можна зловити інтернет. 
Діти бігають навколо порожнього «оси-
ротілого» постаменту, де колись стояв 
пам’ятник вождю пролетаріату, з ук-
раїнськими прапорами і стрічками, ви-
гукуючи «Слава Україні!»
 Хоч уже пройшло майже два тиж-
ні, як місто звільнили, атмосфера і досі 
святкова — люди щиро радіють усім, хто 
до них приїжджає.
 Мене дещо напружувало, що в Хер-
соні постійно було чутно вибухи, але міс-
цеві жителі вже до цього звикли — на-
віть розрізняють, хто стріляє, наші чи 

вороги, і на більшість звуків реагують 
спокійно.
 Увечері цього ж дня наш потяг виру-
шив до столиці, й зворотним рейсом ско-
ристалися близько пів сотні пасажирів, 
які досі не могли вибратися з міста. На 
пероні ми зустріли жінку, яка везла ро-
дичам подарунок — херсонський кавун. 
 Окупанти вдарили по звільненому 
Херсону, є загибла та поранені. 20 лис-
топада російські загарбники обстріля-
ли мікрорайони звільненого Херсона 
та навколишні населені пункти У Хер-
соні були вибухи в мікрорайонах Ост-
рів, Кіндійка, Воєнка. Внаслідок влу-
чання у п’ятиповерховий будинок на Ос-

трові легко поранило чоловіка. В деяких 
будинках вибило вікна. Страждають від 
обстрілів також прилеглі до правого бе-
рега села Львове, Ольгівка, Бургунка, 
Одрадокам’янка, Миколаївка. Окупан-
ти вели вогонь із танків, ствольної та ре-
активної артилерії по районах населених 
пунктів Антонівка, Велетенське, Ново-
каїри, Новотягинка, Понятівка, Токарів-
ка, Веселе, Висунці, Клапая та міста Хер-
сон. Влада Херсона також повідомляє про 
російський обстріл в обід, 21 листопада, є 
поранені цивільні. «У нас знову прильо-
ти в Херсоні, знову по цивільній інфра-
структурі. Є поранені цивільні, медична 
допомога надається».■

ВІЛЬНІ ЛЮДИ

Радість прибуття
Залізничне сполучення з Херсоном відтепер буде 
регулярним

■

НА ФРОНТІ

Стінка на стінку
На сході та півдні тривають жорстокі бої за кожен метр 
української землі

■

«Потяг до Перемоги»,
Фото з сайту google.com.
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Наталя НАПАДОВСЬКА

 Канадці зможуть долучитися до 
підтримки України ще в один спосіб 
— придбавши спеціальні обліга-
ції, які випускає уряд їхньої краї-
ни на суму 500 млн канадских до-
ларів (приблизно $373,4 млн). Ви-
пуск облігацій намічено на кінець 
цього місяця, поточна доходність 
— близько 3,3% (залежно від рин-
кових умов на момент розміщення. 
— Авт.). Погашення купону відбува-
тиметься двічі на рік, в особливі дні 
— 24 лютого та 24 серпня. Термін по-
гашення — 24 серпня 2027 року. Об-
лігації випущені урядом Канади й 
тому матимуть рейтинг ААА. Інвес-
торам не доведеться турбуватися про 
ризик неплатоспроможності Украї-
ни. Випуск розрахований передусім 
на пересічних канадців, які мають 
бажання підтримати не чужу їм краї-
ну, проте цінні папери можуть купу-
вати і громадяни інших країн.
 Зібрані кошти будуть надані Ка-
надою Україні через спеціальний ра-
хунок, що його раніше відкрив Між-
народний валютний фонд. Це дозво-
лить збільшити загальний обсяг до-
помоги Україні з боку Канади у 2022 
році до $5 млрд.
 Нагадаємо, у 2022 році Канада 
виділила два мільярди доларів фі-
нансової допомоги Україні. Ще май-
же 1,5 мільярда доларів було виді-

лено на військову допомогу, а 320 
мільйонів доларів — на гуманітарну 
допомогу та імміграційні заходи. А 
декілька днів тому  стало відомо що 
Канада надасть Україні додаткову 
військову допомогу приблизно на 34 
млн канадських доларів (25,5 млн 
доларів США). Також країна про-
довжить свою місію щодо навчання 
українських військових у Великій 
Британії в рамках операції Unifier 
до кінця 2023 року. Крім того, Ка-
нада окремо виділяє 55 мільйонів 
доларів згідно з раніше оголоше-
ним проєктом фінансування між-
народних гуманітарних організацій 
для підтримки ініціатив щодо під-
готовки України до зими — надан-
ня притулку та розподілу предметів 
першої необхідності, таких як ков-
дри, одяг, опалювальні прилади та 
паливо. «Канада залишається непо-
хитною у своїй відданості підтрим-
ці народу України в його боротьбі 
проти незаконного та варварсько-
го вторгнення Путіна, і ми продов-
жуватимемо робити все можливе, 
щоб забезпечити Україну ресурса-
ми, необхідними для перемоги. Те-
пер шляхом облігацій, призначених 
для України, канадці можуть зроби-
ти свій внесок у ці критичні зусил-
ля через нову інвестицію, підтрима-
ну на федеральному рівні», — про-
коментувала міністр фінансів Кана-
ди Христя Фріланд. ■
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Звірі Марії 
— на одязі
Правнучка відомої 
художниці стала 
обличчям дизайнерської 
колекції трикотажу, що 
популяризує творчість 
Марії Примаченко
Інф. «УМ»

 У Києві презентували дизайнерську 
колекцію трикотажного одягу з елемен-
тами творчості художниці Марії Прима-
ченко. Таке об’єднання моди та мистец-
тва має на меті привернути увагу до ук-
раїнської культури, яка потерпає від ра-
шистської навали, і вкотре нагадати, що 
Україна живе і творить завдяки ЗСУ і 
всім захисникам.
 Тригером для створення капсуль-
ної колекції 91lab, натхненної творчіс-
тю Марії Примаченко, стало руйнуван-
ня російськими військами Іванківсько-
го історико-краєзнавчого музею, в якому 
зберігалися роботи видатної української 
художниці ХХ століття. «У ці дні в мені 
вирував внутрішній протест: загарбни-
ки не мають права чіпати ні наших лю-
дей, ні нашу історію: те, що наше, не на-
лежить більше нікому. І мені захотіло-
ся зробити колекцію за творами Марії 
Примаченко, щоб продовжити, посили-
ти, проявити і прокричати: не чіпайте, 
це наше», — розповідає про народження 
ідеї дизайнерка Альона Пікуль.
 На початку березня дизайнерка 
зробила перші ескізи колекції. Після 
знайомства з правнучкою художниці, 
засновницею Благодійного фонду «Твор-
ча спадщина родини Марії Примачен-
ко» Анастасією Примаченко ескізи тро-
хи скоригували: для колекції взяли не 
лише найвідоміші твори Марії Овксен-
тіївни, такі як «Звір», «Опудало» (цьо-
го року картина представлена в кура-
торській виставці «Молоко снів» 59-ї Ве-
неційської бієнале сучасного мистецтва), 
а й роботи з родинної колекції, які рані-
ше не експонувалися — аби показати різ-
ні грані творчості великої наївістки.
 Твори Марії Примаченко ми впізнає-
мо завдяки яскравим кольорам, ав-
торським декоративним елементам, хи-
мерним звірам і птахам. Через те, що 
дизайнерка бренду Альона Пікуль хоті-
ла задіяти в колекції якомога більше 
зображень, а також показати написи 
Марії Овксентіївни на звороті картин, 
з’явилася ідея поєднати героїв кількох 
робіт і написи до них на одному полот-
ні — ніби створити Маріїн скетчбук. А 
ще дизайнерка перевела їх із кольорово-
го живопису в чорно-білу графіку. Білі 
та чорні худі й кардигани — фронтмени 
цієї колекції.
 Уперше бренд поекспериментував з 
новою для себе, але старою українською 
технологією — вибійкою. Футболки в 
капсулі виконані не промисловим спосо-
бом принтування, а крафтовим — за до-
помогою спеціальної дерев’яної форми, 
зробленої народним майстром з Полта-
ви Володимиром Маркар’яном, олійних 
фарб і методу ручного відтиску. Ця тех-
нологія підкреслює як унікальність кож-
ного художнього твору Марії Примачен-
ко, так і унікальність кожного виробу з 
капсульної колекції, яка, натхненна тво-
рами Марії Примаченко, складається з 
об’ємних комфортних речей: кардиган, 
худі, сукня, пальто. До аксесуарної ліній-
ки колекції входять хустки, балаклави, 
розібрані жилети з капюшоном, шарфи-
палантини і навіть шкарпетки.
 Частину прибутку від продажу колек-
ції бренд перераховуватиме на будівниц-
тво артрезиденції і музею Марії Прима-
ченко в її рідному селі Болотня на Київ-
щині. ■ 

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Міністр оборони Сполучених Штатів 
Америки Ллойд Остін, виступаючи у 
Канаді на Галіфакському форумі з між-
народної безпеки, закликав союзників 
по НАТО уберегти світовий порядок від 
можливої руйнації. На його думку, війна, 
яку веде росія у самісінькому серці Євро-
пи, є прямим нападом на основи цивілізо-
ваної спільноти. «Навмисна жорстокість 
росії є нападом на наші спільні цінності 
— і на правила війни», — сказав він, під-
кресливши, що російське вторгнення в 
Україну «розриває заснований на прави-
лах міжнародний порядок, який забезпе-
чує світову безпеку».
 Очільник Пентагону відзначив роль 
тих європейських союзників, які «ве-
дуть боротьбу з нестабільністю, руйну-
ванням, людськими стражданнями, по-
током біженців та іншими небезпеками 

від усе більш безрозсудної та агресив-
ної росії». За словами пана Остіна, своїм 
вторгненням в Україну путін нав’язав 
усім принцип тиранії та безладу, який 
переслідується ще й тінню розповсю-
дження ядерної зброї. 
 У такому світі нікому не хотілося б 
жити, тому він запропонував іншу мо-
дель міжнародного порядку, що є пря-
мою протилежністю російському. «Це 
система, де малі держави мають такі ж 
права, як і великі, — вважає він, — де 
процвітання поділяють усі народи, а 
не накопичують імперії чи автократи; 
де ядерна зброя відповідально контро-
люється, а не використовується для за-
грози світові; де суперечки вирішують-
ся переговорами, а не кровопролиттям; 
де суверенітет поважають, а не топчуть; 
де цивільне населення захищене, а не є 
мішенню; і світ, де кордони шануються, 
а не перекроюються силою». 

 На думку пана міністра, керівниц-
тво США свого часу допомогло розбуду-
вати заснований на цих правилах між-
народний порядок, і лідерство цієї краї-
ни є життєво важливим для його під-
тримки. «Люди усього світу не хочуть 
повертатися назад, щоб пережити нову 
похмуру еру потрясінь, хаосу та війни», 
— вважає він він. У свою чергу війна за 
вибором путіна, на його думку, несе тра-
гедію безладу. Це є викликом усій безпе-
ковій системі XXI століття. «Так скла-
лося історично, — наголосив він, — але 
ми збираємося цей виклик прийняти». 
 Водночас пан Остін підкреслив, що 
росії не вдасться втягнути весь світ у 
війну. «Не робіть помилкових виснов-
ків, — сказав він. — Нас не втягнуть у 
війну путіна, але ми будемо стояти по-
руч з Україною, коли вона бореться, 
щоб захистити себе. Ми будемо захи-
щати кожен дюйм території НАТО». ■

СОЛІДАРНІСТЬ

Порядок проти безладу
Очільник Пентагону заявив, що росії не вдасться втягнути блок НАТО у війну, але 
США й далі підтримуватимуть Україну

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Минув місяць, як медики 
«екстренки» Черкащини пої-
хали працювати на деокупо-
вану Херсонщину.
 «Наші медпрацівники 
надавали допомогу мешкан-
цям Кочубеївської громади. 
За цей місяць уже відбуло-
ся чотири ротації бригад ме-
дицини катастроф Черкащи-
ни», — розповідає «УМ» Іри-
на Назарок із Черкаського 
обласного центру екстреної 
медичної допомоги. За її сло-
вами, з жителями звільненої 
Херсонщини працювали 18 
медиків з Черкас, Умані та 
Сміли. 
 «На Херсонщині до бригад 
медицини катастроф по допо-
могу звернулися 320 осіб з 
найрізноманітнішими хворо-
бами — від критичних станів 
до максимального загострен-
ня хронічних хвороб, зокрема 
і від психологічного наванта-
ження, яке прийшло разом 
з бідою під назвою «русскій 
мір» після обстрілів і жорсто-
кої поведінки окупантів», — 
веде далі пані Ірина. І додає: 
в межах країни здається, що 
це небагато. Але в межах не-
великої громади звільнених 
територій Херсонщини це — 

суттєво. Крім медичної допо-
моги, ці 320 людей і члени їх-
ніх родин отримали розумін-
ня, що вони не самі зі своїми 
проблемами і держава про 
них дбає. 
 «Що можна сказати піс-
ля першого місяця, проведе-
ного на деокупованих тери-
торіях нашими працівника-
ми? Люди чекають медичної 
допомоги, психологічної під-
тримки та просто впевненості, 
що про них не забули», — на-
голошує Ірина Назарок і на-
водить приклад, як в одному 
з населених пунктів наших 
медиків чекали дві години, бо 
побачили, що біля розбомбле-
ного мосту після дощу автівка 
«швидкої» не змогла пробра-
тись через річку. І люди стоя-
ли просто на вулиці, доки ме-
дики поїхали в об’їзд, наки-
нувши тридцять кілометрів 
розбитими дорогами.
 «Дякуємо голові Кочу-
беївської ОТГ Людмилі Кос-

тюк за організацію побуту 
команд медицини катастроф 
та за співпрацю», — підсумо-
вує пані Ірина. Вона каже, 
що наразі дві бригади меди-
ків черкаської швидкої допо-
моги вже почали працювати 
у Великоолександрівській 
громаді Херсонщини. 

 До речі, днями з Черкась-
кої області на Херсонщину 
було відправлено 100 тонн 
гуманітарки. Серед зібрано-
го громадами Шевченково-
го краю — продукти харчу-
вання, питна вода, будівель-
ні матеріали, дрова, генера-
тори та «буржуйки». ■

Черкаські медики рятують від хвороб жителів Херсонщини.
Фото Ірини НАЗАРОК.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

І лікувальне, і заспокійливе
На деокупованій Херсонщині працюють черкаські медики

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Із початку повномасштаб-
ного вторгнення «братів» з рф 
українські правоохоронці за-
фіксували понад 45 тис. воєн-
них злочинів, і найжахливіші 
з них — загибель під час кри-
вавої війни з москалями 437 
українських дітей.
 Днями офіс генпрокурора 

оприлюднив вражаючі циф-
ри: з початку «великої вій-
ни» офіційно зафіксовано за-
гибель 8 тис. 311 цивільних 
громадян України. Ще понад 
11 тисяч цивільних людей за-
знали поранень. Але це тіль-
ки вершина айсберга, адже 
на визволених територіях 
постійно знаходять усе нові й 
нові братські могили.

 «Ми розуміємо, що реаль-
на цифра кількості загиблих 
набагато більша, до деяких 
окупованих територій ми ще 
не маємо доступу», — заявив 
генпрокурор Андрій Костін.
 За словами очільника ві-
домства, наразі українські 
правоохоронці також зафік-
сували понад 19 тис. злочинів 
проти основ національної без-
пеки.
 Генпрокурор додав, що 
правоохоронці повідомили 
про підозру у скоєнні воєнних 
злочинів 216 особам, зокрема 
17 військовополоненим оку-
пантам, а решті висунуто за-
очні підозри.
 «Обвинувальні акти до 
суду, де завершене досудо-
ве розслідування, направили 
стосовно 60 осіб, уже 12 росій-
ських злочинців засуджено. 
Здебільшого засуджених ми 
маємо у своєму розпоряджен-
ні», — розповів пан Костін. 
 Серед злочинів, у яких пі-

дозрюють військовослужбов-
ців рф, — напади на населені 
пункти, жорстоке поводжен-
ня з цивільними (73 підозрю-
вані), умисні вбивства цивіль-
них (35 підозрюваних), сексу-
альне насильство (шість вій-
ськових отримали підозру, з 
них одного також підозрюють 
у вбивстві).
 Особисто мене вразили 
розповіді на Чернігівщині 
жителів села Нова Басань, де 
нещодавно побували з дружи-
ною, відвідуючи куму, яка з 
дітьми, як й інші односельці, 
понад місяць була в окупації. 
Уральські визволителі ґвал-
тували в селі молодих, навіть 
вагітних жінок, убили прос-
то на вулиці трьох юнаків, за-
лишили по собі пару десятків 
зруйнованих будинків, гра-
бували покинуті оселі. Важ-
ко уявити, що пережили жи-
телі Київщини, де «визволи-
телі» попорядкували набага-
то жорстокіше. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Катюзі по заслузі
Загибель цивільних громадян України 
від рук російських окупантів набуває 
конкретних рис для майбутнього 
трибуналу, обростає цифрами, 
фактами, подробицями

■
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Ярослава РІЗНИКОВА

 Верховна Рада України у 2006 році 
офіційно визнала Голодомор 1932–33 рр. 
геноцидом українського народу. Публічне 
заперечення Голодомору вважається про-
типравним. У 2010 році Апеляційний суд 
Києва довів геноцидний характер Голодо-
мору і намір Сталіна та його соратників 
знищити частину української нації. Голо-
домор визнали геноцидом українців 16 де-
ржав. Ще вісім країн засудили Голодомор 
як акт винищення людства або вшанували 
пам’ять мільйонів знищених голодом ук-
раїнців.
 Шлях до визнання цього чи не найтра-
гічнішого в історії українського народу 
факту був надзвичано довгий і складний... 
Шлях у довгі 1990-ті роки.
 Період із кінця 20-х до початку 30-х 
років XX століття довгий час залишався бі-
лою плямою на карті української і світової 
історії. Голод, спрямований на винищен-
ня цілого народу, став об’єктом навмис-
ного замовчування та ідеологічного табу. 
Сама лише згадка про нього кваліфікува-
лася як контрреволюційна діяльність, зго-
дом як антирадянська агітація і пропаган-
да. Населення ж на тлі тоталітарної кри-
вавої вакханалії вправно освоювало прак-
тики мовчання і замовчування, що згодом 
несвідомо засвоювались і підростаючими 
поколіннями.
 Усе ж, незважаючи на заходи радянсь-
кої влади, звістки про трагедію українців 
проникали до цивілізованого світу. Вже 
навесні 1932 р. в україномовних газетах 
Галичини та Буковини були надруковані 
свідчення голодних українських селян, 
яким вдалося перетнути кордон із Поль-
щею та Румунією. Поодинокі публікації 
про становище в Україні виходили в бри-
танській, французькій, бельгійській, аме-
риканській, чеській, польській, західно-
українській пресі. Валлійський журналіст 
Ґарет Джонс написав понад 20 статей про 
голод в Україні у провідних західних ви-
даннях із закликами про необхідність полі-
тичного реагування.
 Носіями інформації також були закор-
донні робітники, які бачили жахливі на-
слідки «соціалістичної реконструкції» 
сільського господарства. Так австрійсь-
кий інженер Александр Вінербергер зро-
бив десятки фото, що на сьогодні зали-
шаються чи не єдиними фотодокумен-
тальними свідченнями про Голодомор. У 
1939 р. у Зальцбурзі він видав книгу спо-
гадів «Тяжкі часи. 15 років інженера у Ра-
дянській Росії», дві глави якої присвяче-
но саме Голодомору. Прорвати «залізну 
інформаційну завісу» та докричатись до 
урядів і громадськості західних країн на-
магалися митрополит Української греко-
католицької церкви Андрей Шептицький 
(видав пастирське послання «Україна в пе-
редсмертних судорогах») та створений 25 
липня 1933 р. у Львові Український гро-
мадський комітет рятунку України.
 Лише через багато років стало широко 
відомим ще одне джерело свідчень про Го-
лод — донесення 1931–1934 рр. від італій-
ських дипломатів. Їх упорядкував та опуб-
лікував у 1987 р. професор Неапольського 
університету Андреа Ґраціозі у збірнику 
«Листи з Харкова».
 22 травня 1933 р. консул Королівс-
тва Італія у Харкові та Києві Серджо Ґра-
деніґо у своєму черговому повідомленні до 
Посольства Італії в Москві писав: «...Тепе-
рішня катастрофа спричинить колоніза-
цію України переважно російським насе-
ленням. Це змінить її етнографічну приро-
ду. Можливо, в дуже близькому майбутнь-
ому не доведеться більше говорити ні про 
Україну, ні про український народ, а отже, 
не буде й української проблеми...».
 31 травня 1933 р. приголомшений Сер-
джо Ґраденіґо пише: «Голод далі чинить 
масове людовбивство серед населення у 

таких грандіозних масштабах, що геть не-
зрозуміло, як світ може залишатися бай-
дужим до подібної катастрофи... Шляхом 
безжальних конфіскацій (про які я неодно-
разово повідомляв) московський уряд вла-
штував не те що голод, бо це мало сказати, 
а повний брак будь-яких засобів до існуван-
ня...». А 30 жовтня 1933 р. консул зазна-
чає: «У Дніпропетровську 2000 осіб помер-
ли від отруєння птомаїном (трупною отру-
тою)».
 У листах дипломатів є свідчення про 
розмови з впливовими чекістами, які отри-
мали монопольне право реєструвати смер-
ті, блокували потiк інформації про голод, 
здійснювали каральні акції. Так, у травні 
1933 р. Серджо Ґраденіґо пише донесення, 
що доволі реалістично змальовує тодішню 
трагічну ситуацію: «Товариш Френкель, 
член Колеґії ҐПУ, звірився одному нашо-
му знайомому, що в Харкові на дорогах 
щоночі збирають близько 250 трупів по-
мерлих від голоду... Оскільки поряд з кон-
сульством будуються три великі квартали, 
вантажівка зупинилася перед парканом, 
і двоє співробітників, озброєних вилами, 
увійшли, шукаючи там трупи. Я бачив, як 
цими вилами було підібрано iз землі 7 осіб, 
тобто двох чоловіків, одну жінку і четверо 
дітей. Інші люди прокинулися і зникли, 
мов тіні.

 Ці документальні свідчення вражають! 
Однак вони, по суті, виявилися непотріб-
ними дуче Муссоліні, який волів зберігати 
доброзичливі взаємини з СРСР. Так само 
ані уряди інших західних країн, ані Ліга 
Націй, незважаючи на підтримку деяких 
впливових союзників (кардинала Теодора 
Іннітцера, голови Ради Ліги Націй Йогана 
Мовінкля), теж ніяк не реагували на інфор-
мацію, що проривалась з СРСР. Навіть коли 
вдалося винести на обговорення Ради Лiги 
Нацiй 29 вересня 1933 р. питання надання 
допомоги УСРР, представники великих де-
ржав не пiдтримали цього заклику. Всього 
чотири держави з 14 проголосували «за».
 Доктор історичних наук Георгій Кась-
янов твердить, що тема голоду 1932–1933 
рр. була вкрай непопулярною в країнах 
Заходу, які були зацікавлені в підтрим-
ці економічних зв’язків і в торгівлі з Ра-
дянським Союзом. Історик і публіцист 
Сергій Кот зазначає, що у час Голодомо-
ру Україна стала ареною боротьби між мо-
ральними цінностями та реальними еко-
номічними інтересами Європи та Росії. 
Адже СРСР, грабуючи власний народ, ку-
пував величезну кількість західної техні-
ки, залучав західних фахівців, оплачую-
чи програми індустріалізації і колективі-
зації твердою валютою.
 Таким чином тема Голодомору не 
з’явилася в інтелектуальному просторі ні 
по гарячих слідах, ні в роки хрущовської 
«відлиги», коли вона мала всі шанси бути 
актуалізованою під час «подолання культу 
особи Сталіна».
 Лише наприкінці 1970-х — на почат-
ку 1980-х рр. ситуація якісно змінилась. 
Повоєнне покоління української емігра-
ції, вдало адаптувавшись на теренах Пів-
нічної Америки, сформувало потужні 
громадські та наукові організації, здатні 
лобіювати чутливі для україців питання. 
Після заснування Українського науково-
го інституту Гарвардського університету 
(1973) та Канадського інституту українсь-
ких студій Альбертського університету 
(1976) українознавчі дослідження успіш-
но «вмонтувалися» в академічний світ За-
ходу, відокремились від Soviet Studies та 
від російських студій.
 Напередодні 50-ї річниці голоду 1932–

1933 рр. Крайовому комітету вшануван-
ня жертв геноциду в Україні, організації 
«Американці на захист прав людини в Ук-
раїні» та Українському народному союзу 
вдалось організовувати масштабні публіч-
ні акції: у 1984 р. знято фільм «Жнива роз-
пачу»; у жовтні 1984-го створено спеціаль-
ну Комісію Конгресу США з розслідуван-
ня штучного голоду в Україні, результатом 
роботи якої став опублікований у 1988-му 
звіт для Конгресу США та тритомник 204 
усних свідчень, зроблених за методикою 
oral history (кінець 1990-х); забезпечено 
роботу Міжнародної Комісії з розслідуван-

ня голоду в Україні, організовано публічні 
слухання в семи штатах США, під час яких 
виступили 57 свідків голоду (1988-1990).
  Із 1986-го по 1990 роки виконавчим 
директором Комісії був молодий амери-
канський історик, спеціаліст з історії Ук-
раїни доктор Джеймс Мейс, який разом 
з Р. Конквестом своєю подвижницькою 
працею, використавши неспростовні до-
кази злочину сталінського режиму проти 
українців, що чинили спротив радянській 
владі, прорвали блокаду мовчання щодо 
Голодомору. Таким чином тема Голодомо-
ру набула міжнародного розголосу, стала 
предметом не лише політичних дискусій, 
а й об’єктом юридичного аналізу на найви-
щому фаховому рівні в рамках міжнарод-
ного права.
 Усі ці заходи серйозно вплинули і на 
«материкову Україну» — вперше зусил-
ля української діаспори безпосередньо ак-
тивізували ідеологічні та академічні про-
цеси в УРСР. З початку 1980-х, менш ніж 
за десятиліття, Голодомор став об’єктом 
бурхливих політичних суперечок і нау-
кових дискусій, приводом для масштаб-
них громадських акцій, складовою проце-
су інструменталізації історії. Ця тема ста-
ла одним із потужних аргументів в дискре-
дитації і поваленні комуністичної влади та 
прямій чи опосередкованій агітації за неза-
лежність України.
 Одними з перших, хто ще за комуніс-
тичної влади в 1987 р. взявся системно до-
сліджувати тему Голодомору в Україні, 
були Володимир Маняк і його дружина 
Лідія Коваленко-Маняк. Знайдені архівні 
документи, тисячі свідчень очевидців вони 
опублікували у 1991 році в книзі «33-й: Го-
лод: Народна Книга-Меморіал», що ста-
ла однією з перших у незалежній Україні 
серйозних документальних праць  про Го-
лодомор.
 Спогади людей, статистичні дані, до-
кументи радянських органів свідчать, що 
влада цілеспрямовано діяла, щоб знищи-
ти частину українського народу, і ці дії, без 
сумніву, підпадають під визначення гено-
циду, сформульоване Генеральною Асам-
блеєю ООН у Конвенції 1948 р. «Про попе-
редження злочину геноциду і покарання за 
нього». У 1953 р. Рафаель Лемкін, завдя-

ки старанням якого й було розроблено цей 
документ, характеризував Голодомор як 
«класичний приклад радянського геноци-
ду, його найдовший і найширший експери-
мент русифікації — винищення українсь-
кої нації».
 Дійсно, вбивчі хлібозаготівлі й конт-
рольні постріли по українському селу — 
продовольчі штрафи для тих, хто не впо-
рався з фантастичним зерновим планом, 
скосили, за різними даними, до 12 млн. 
українців. Одночасно з кількістю могил 
зростав експорт українського зерна. За три 
роки він підскочив у 20 разів — з 260 тис. 
тонн у 1929 р. до 5,2 млн тонн у 1932-му.
 7 серпня 1932 р. вийшов закон «Про 
посилення кримінальної відповідальності 
за крадіжку та розкрадання соціалістич-
ної власності», більш відомий як «закон 
про п’ять колосків», за яким лише по гру-
день 1933 року було репресовано 125 ти-
сяч доведених голодом до відчаю людей, з 
них 5 тис. 400 розстріляно. Згідно з поста-
новою радянського уряду від 22 січня 1933 
р. за підписами Молотова та Сталіна, не до-
пускався масовий виїзд селян з території 
УСРР у інші регіони СРСР. На його вико-
нання приречені райони оточували війсь-
ками, місцеві керівники забороняли ви-
давати будь-які документи на проїзд для 
селян, водночас встановлювали заслони 
на залізничному і водному транспорті, а 
також брали під контроль ґрунтові шля-
хи. Тільки за перший місяць дії постано-
ви ОГПУ відрапортувало про затримання 
219 тис. 460 осіб.
 Так Сталін покарав українців, які, бо-
рючись із колективізацією, лише в 1930 
році підняли понад 4 тисячі повстань — 1,2 
млн заколотників по всій країні. Він добре 
засвоїв учення «мудрого вождя і вчителя» 
Леніна про те, що «хлібна монополія, хліб-
на картка — страшніша за гільйотину!» і 
що «розподіляючи... ми пануватимемо над 
усіма сферами праці» (1917).
 Як із цими словами перегукується 
твердження одного з найбрутальніших 
сталінських ставлеників — секретаря 
Дніпропетровського обкому комуністич-
ної партії М. Хатаєвича, який у 1933 р. за-
значав, що «між селянами і нашою владою 
точиться жорстока боротьба. Це боротьба 
на смерть. Цей рік став випробуванням на-
шої сили і їхньої витривалості. Голод довів 
їм, хто тут господар. Він коштував мільйо-
ни життів, але... Ми виграли війну!». Та-
ким чином каральна хлібозаготівля повин-
на була стати уроком для нескорених.
 Джеймс Мейс, аналізуючи наслідки Го-
лодомору для українського суспільства, 
вважав, що наше суспільство є «постгено-
цидним» і що сталінська політика «до пев-
ної міри знищила Україну як таку, в сенсі, 
що вона зробила кардинальний розрив у 
процесі нормального розвитку українсь-
кого народу».
 Однак існування незалежної України, 
наша героїчна боротьба проти путінської 
росії доводять, що український народ, не-
зважаючи на всі потрясіння й випробуван-
ня, вистояв і сам визначає своє майбутнє. 
Ми підтвердили своє право називатися на-
цією. ■

Фото з сайту holodomormuseum.org.ua.❙

ЯК ЦЕ БУЛО

Гіркі жнива. 90 років потому
Спогади людей та документи свідчать, що радянсько-російська влада цілеспрямовано знищувала 
українців голодом

■

У час Голодомору Україна стала ареною боротьби між моральними 
цінностями та реальними економічними інтересами Європи та Росії. 
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Скільки пошкоджених унаслідок бойових 
дій автомобілів пройшло через тісну май-
стерню підприємця й волонтера з Полтави 
Володимира Каптура від початку російсь-
ко-української війни — годі й порахувати. 
За словами пана Володимира, лік ведеть-
ся вже на сотні. От і зараз поряд із при-
міщенням майстерні можна спостерігати 
мініавтопарк, у якому є як відремонтовані 
автівки, що невдовзі вирушать на фронт, 
так і ті, які ще потребують відновлення. 
«Це, можна сказати, залишки автопарку, 
— уточнює Володимир Каптур. — Не так 
давно передали військовим частину пола-
годжених автомобілів. Оцей Volkswagen 
T5 (Transporter) належить 79-й окремій 
десантно-штурмовій бригаді ЗСУ — його 
подарували армійцям вдячні жителі, те-
риторію яких звільнили від російських 
окупантів (таких історій знаю чимало). На 
цьому мікроавтобусі військові неоднора-
зово зустрічали нас із дружиною Іриною 
в районі Краматорська на Донеччині, 
коли ми привозили туди гуманітарну до-
помогу. Потім він вийшов із ладу, і самі ж 
вояки з горем пополам притягнули авто 
сюди «на лікування». Що й казати, дове-
лося добряче з ним повозитися, та нині 
воно вже готове до відправки на фронт».

«У боях бійці одного з підрозділів 
втратили сім одиниць волонтерської 
техніки, тож ми її потроху замінюємо»
 Далі пан Володимир показує автомо-
біль Toyota RAV4,придбаний разом з ук-
раїнцями Данії за ціною 2,5 тисячі євро 
(за кошти української діаспори з Уельсу, 
США, Канади). Як згодом з’ясувалося, в 
цього авто, що вже було у вжитку, про-
блемний двигун. 
 «Це перший випадок, коли купле-
на за кордоном техніка отак нас підве-
ла —дорогою до Полтави її ремонтува-
ли спершу на Волині, потім — у Києві, у 
підсумку разом із витратами на запчас-
тини, доставку це влетіло в добру копієч-
ку. Але коли після всього цього ми по-
чали заводити автівку, останньої миті в 
ній вийшов із ладу генератор. Тож дове-
лося ремонтувати її ще й у моїй майстер-
ні, — ремствує майстер. — Зате тепер ця 
Toyota RAV4 нарешті справна, невдов-
зі відганятимемо її військовим до Друж-
ківки, що на півночі Донецької області.
 Загалом представники української 
діаспори в Данії допомогли нам придбати 
чимало автомобілів. Hyundai H-1 — іще 
один з них. Як і Toyota RAV4, він призна-
чений для бійців батальйону OPFOR. Цей 
військовий підрозділ постійно перебуває 
в гарячих точках: звільняв від російсь-
кої навали Київщину, Харківщину, дій-
шовши майже до кордону з росією, а за-
раз веде наступ на Донецькому напрям-
ку, зокрема вибивав ворога із селища 
Ямпіль, міста Лиман. Так от, у запеклих 
боях бійці згаданого формування втра-
тили 7 одиниць волонтерської техніки. 
Тож ми її потроху замінюємо: як уже за-
значив, невдовзі відганятимемо автомо-
білі Hyundai H-1 і Toyota RAV4 (один із 
них завантажили «гуманітаркою» для 
медичних закладів Краматорська та 
Слов’янська), а також плануємо найбли-
жчим часом доправити ще два». 
 Наступне авто — потужний дизельний 
корейський всюдихід SsangYong Rexton 
— полтавські волонтери Володимир та 
Ірина Каптури так само купили з допомо-
гою українців Данії: воно теж обійшлося 
у 2,5 тисячі євро. Плюс витрати на достав-
ку та запчастини. Трохи пізніше всюдихід 
відженуть на херсонський напрямок для 
кременчуцького лікаря Ростислава За-
уральського, який із 2014 року возив на 
передову компоненти крові для допомоги 
пораненим, а зараз є начмедом батальйо-
ну. Кошти на цю автівку дали Тамара 
Денисенко зі США й відома скрипалька 
з Полтави — лауреатка багатьох світо-
вих конкурсів Олександра Федосова, яка 
виступає з концертами за кордоном і допо-
магає ЗСУ.
 А от у майстерні підприємця над огля-
довою ямою стоїть пікап Nissan Navara. 
І поки ми з паном Володимиром розмо-
вляємо, над ходовою частиною чаклує 
його незмінний помічник — молодий ме-
ханік Петро Папірний. «Цю автівку при-
гнали й попросили відремонтувати війсь-
кові. Самі мають її й забрати— звісно ж, 

це ідеальний варіант, коли нам хоча б не 
треба її відганяти», — зауважує Володи-
мир Каптур.
 На черзі — ремонт багатостраждаль-
ного автомобіля Toyota 4Runner, що на-
лежить 14-й окремій механізованій бри-
гаді ЗСУ, яка нині виконує бойові завдан-
ня на Донеччині. Його корпус настільки 
посічений осколками, що мимоволі на-
прошується порівняння з решетом. «На 
цій автівці наші бійці втікали з-під об-
стрілу, тож у ній не лише корпус у багать-
ох місцях пробитий, а й радіатор, — кон-
статує пан Володимир. — Я обіцяв хлоп-
цям, що з понеділка ми з Петром візьме-
мося за її ремонт. Спочатку, звичайно ж, 
треба оживити двигун. Що ж до отворів 
у корпусі, то автомобілю, який на пере-
довій багато чого бачив, зайва пробита 
дірка не зашкодить. Зазвичай ми лише 
заліплюємо їх клейкою стрічкою».
 А от мікроавтобус Mitsubishi L300, 
як з’ясувалося, подарувало нашим обо-
ронцям подружжя із села Кованчик Пол-
тавського району — Петро Заброда та 
Алла Діхтенко. До цього авто три роки 
просто стояло без руху через поламаний 
двигун. Тож урешті-решт літня пара зап-
ропонувала забрати транспортний засіб: 
мовляв, можливо, вдасться його відре-
монтувати й він іще послугує нашим во-
якам на фронті. Колись, запевняє Воло-
димир Каптур, і до нього дійдуть руки. 
Проблема в тому, що ремонт потребує 
вливань чималих коштів.

«Якщо автомобіль коштує 1 тис. 300—
2 тис. 500 євро, то біля нього треба 
довгенько постояти навколішки»
 Автомайстри з Полтави у дві пари рук 
лагодять автомобілі для фронту з квіт-
ня 2014 року. На дверях приміщення 
майстерні зібрано фотознімки багатьох 
відремонтованих автомашин. «Оце пер-
ше авто, яке ми купили, відремонтува-
ли й відігнали до Щастя Луганської об-
ласті, — показує Володимир Каптур. — 
На в’їзді до міста здибалися з представ-
никами спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ, і ті попередили нас: «Тікайте звід-
си, зараз розпочнеться обстріл». Але нам 
треба було дочекатися військових, аби 
передати їм автівку. На щастя, обстрілу 
тоді так і не було».
 Як відомо, на передовій автомобілі 
довго не «живуть». Пан Володимир при-
гадує: було таке, що відремонтували 
Mercedes Vito й відправили військовим 
79-ї бригади, а буквально через тиждень 
ті повідомили, що автомобіля вже немає 
— в нього влучив ворожий снаряд. «Ба-
гатьох авто, які ми купували на початку 
своєї волонтерської діяльності, вже не-
має — про них лишилися тільки згадки, 
— зазначає чоловік. — На цій світлині ми 
в зоні АТО передаємо автомашину тодіш-
ньому командиру 24-ї окремої механізо-
ваної бригади Олександру Павлюку: в 
нього була геть «убита» автівка, тож ми 
її забрали «на лікування», а натомість по-
дарували куплений за кордоном ужива-
ний Ford. А оце відігнали до Лисичансь-
ка «уазик» для розвідки. Одного ж разу 
ремонтував авто практично на передовій 
неподалік Мар’їнки: виконувати заміну 
двигуна, що вийшов із ладу, довелося під 
такою зливою».
 Одна з іномарок — Nissan Terrano — 
є особливо пам’ятною, адже її лагодили 
майже рік. «Авто було розстріляне во-
рогом під Горлівкою й нагадувало друш-
ляк, — ворушить іще один спогад Воло-
димир Каптур. — Ми самі за допомогою 
евакуатора доправили його до Полтави й 
у моїй майстерні дали йому друге життя: 
відновили ходову частину, кузов, вста-
вили скло, пофарбували. Провозившись 
майже рік, відновили практично до ста-
ну нового автомобіля. Проте після цього 
дійшли висновку, що витрачати стільки 
часу й зусиль на те, щоб полагодити одне 
авто, принаймні нерозумно. Краще вже 
купити вживану автівку в гарному стані, 
що тепер і робимо».
 Пан Володимир порівнює: з початком 
широкомасштабного вторгнення росій-
ських окупаційних військ волонтерське 
постачання автомобілів для потреб ЗСУ 
зросло в рази. «Є автівки, які просто по-
дарували звичайні люди, — хвалиться 
він. — Допомога небайдужих людей як в 
Україні, так і за кордоном стала набага-
то потужнішою — дуже багатьох зачепи-

ла за живе ця жорстока агресія росії. За 
вісім місяців повномасштабної війни че-
рез наші руки пройшло близько 30 куп-
лених автомобілів досить популярних 
марок у гарному стані. Підремонтував-
ши, за потреби пофарбувавши, замінив-
ши шини тощо, ми відігнали їх на фронт. 
Звичайно, якщо автомобіль коштує 1 тис. 
300—2 тис. 500 євро, то біля нього треба 
довгенько постояти навколішки».
 До 2014 року ремонтом та обслугову-
ванням автомобілів Володимир Каптур 
заробляв на життя. Нині ж, говорить, 
заробляє стільки, щоб мати можливість 
заплатити податки, розрахуватися за 
оренду приміщення майстерні, елект-
рику, воду тощо, а решту часу ремонтує 
авто для військових. «Зазвичай беремо-
ся за складні ремонти, до того ж вико-
нуємо їх безплатно. Наступного тижня 
лагодитимемо мікроавтобус Mercedes-
Benz Sprinter для одного з підрозділів 
територіальної оборони Полтавщини, за 
ремонт якого ніхто інший узагалі не бе-
реться. Знайти кошти на запчастини най-
частіше допомагає дружина Ірина. Коли 
ж благодійних надходжень бракує, а 
транспортний засіб чекають на фронті, 
то, бува, витрачаємоі власні гроші», — 
зізнається чоловік. 

«Приємна мить — коли передаєш авто 
нашим військовим»
 Відремонтувавши автомобіль, Воло-
димир Каптур домовляється з малярами, 
товариші яких воюють, і ті йдуть йому 
назустріч — фарбують корпус усього за 2 
тисячі гривень. «Іще один приємний «бо-
нус» — хімчистка салону, — додає він. — 
У мене для цього є все обладнання. Тож 
найчастіше вичищаємо салон до такого 
стану, щоб у нього було приємно сісти».
 Пояснюючи, чому нерідко сам ще 
й відганяє відремонтовані власноруч 
транспортні засоби на фронт, майстер 
вдається до порівняння: «Це все одно, як 
мости люди будують, а потім їх випробо-
вують. Так і я маю відповідати за свою 
роботу. Спочатку відганяв авто військо-
вим сам, потім — із Петром Папірним по 
черзі. Що й казати, при цьому щоразу 
доводиться терпіти надмірну прискіп-
ливість на блокпостах, коли допитують-
ся, чому ми їдемо в гарячі точки, розри-
вають коробки з «гуманітаркою» тощо, 
— ми до цього вже навіть звикли. Але 
після того, як усе це закінчується, має-
мо приємні миттєвості: коли передаєш 
авто нашим військовим, бачиш усмішки 
на їхніх обличчях, радість в очах. І якщо 
є можливість трохи поспілкуватися, для 
вояків це своєрідна розрядка. От під час 
минулої поїздки у Краматорськ трива-

лий час спілкувалися з бійцями 79-ї бри-
гади».
 Щоправда, з відремонтованими влас-
норуч транспортними засобами у Володи-
мира Каптура пов’язані не лише позитив-
ні спогади. Заради об’єктивності наведу 
ще один епізод, про який повідав пан Во-
лодимир. Якось у Решетилівці волонте-
ри придбали автомобіль, що вже був у ко-
ристуванні, — кошти на нього зібрала ро-
дина учасника АТО з Харкова, колишньо-
го снайпера Олександра Лопатюка. «Ми з 
Петром туди поїхали, зібрали двигун, за-
вели авто і пригнали до моєї майстерні, де 
й довели до пуття. Той автомобіль пода-
рували професійному військовому з Пол-
тавщини — Народному герою Івану Бан-
ку, який воював із 2015 року, мав кілька 
важких контузій, був командиром взводу 
розвідників (у них саме згоріло авто). На 
жаль, понад місяць тому на Херсонщині 
внаслідок ворожого мінометного обстрі-
лу Іван отримав смертельне поранення 
(його поховали на малій батьківщині — 
у селі Вільний Степ нині Полтавського 
району). А ми почали шукати той автомо-
біль, бо це ще й пам’ять про славетну лю-
дину, — і знайшли аж у Житомирі. Тепер 
платимо гроші за те, щоб його відновити 
та пригнати до Полтави. А потім уже ви-
рішуватимемо, кому його передати далі. 
Так що бувають і ось такі сумні історії», 
— резюмує герой цієї публікації.
 Згадуючи ж про те, що його найбіль-
ше вразило за час цієї війни, Володимир 
Каптур розповідає, як одного разу в місті 
Щастя вони з дружиною Іриною ночува-
ли у приміщенні разом із військовими. 
«Приїжджаємо туди через тиждень, а 
того приміщення немає — конкретно на 
те місце прилетів «град». Відверто кажу-
чи, було дещо моторошно від того видови-
ща, — ділиться він. — А коли одного разу 
ми стали свідками бою, що тривав цілі чо-
тири години, двигтіли небо й земля. Іри-
на тоді й у бліндажі не сиділа без діла — 
подавала нашим бійцям патрони. Ви ба-
чили у фейсбуці, що подарували дружині 
на день народження військові? Надісла-
ли фото міни з написом: «Подарунок від 
Ірини Каптур».
 Обличчя пана Володимира має дещо 
втомлений вигляд — цього важко не по-
мітити. «Фізична втома дається взнаки — 
працюємо, як бачите, й у вихідні. А який 
вихід? Головнокомандувач Збройних сил 
України Валерій Залужний досить влуч-
но сказав: хоч як би важко нам зараз не 
було, але точно не буде потім соромно, — 
розмірковує вголос чоловік. — Коли хо-
четься себе пожаліти, тоді думаю: а як 
наші військові? Їм там, на лінії вогню, на-
багато важче, аніж нам тут, у тилу». ■

КОЛЕСА

Шукачі поломок
Полтавський підприємець разом із механіком з 2014 
року лагодять автомобілі для фронту, виконуючи 
найскладніші ремонти

■

Володимир Каптур передає відремонтоване авто Nissan Terrano нашим військовим.
Фото з особистого архіву Володимира Каптура.

❙
❙
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і науки України в 2008-10 і 2014-19 
роках 

Cучасна війна є насамперед чи 
не змаганням технологій: поява 
в Україні американських HIMARS 
мала велике значення саме тому, 
що вони суттєво переважають за 
всіма характеристиками росій-
ські аналоги, дозволяючи ефек-
тивно вражати супротивника і 
уникати водночас враження з 
його боку. Чудово зарекомен-
дувала себе й низка розробок 
українських учених та інженерів: 
крейсер «Москва» було потоп-
лено саме вітчизняними раке-
тами «Нептун», а острів Зміїний 
звільнено завдяки влучному вог-
ню 155-міліметрової самохідної 
гаубиці «Богдана». 
Цей перелік можна продовжу-
вати — отже, наука вплинула 
на війну. Проте наскільки впли-
нула сама війна на нашу науку? 
І що ми повинні зробити, щоб 
і надалі очікувати від наших 
учених проривних результатів, 
насамперед у сферах оборони 
і національної безпеки, але так 
само й на всьому передньому 
краї людського знання? 

Математикиня Юлія 
Здановська загинула в Харкові
 І до початку широкомасш-
табного російського вторгнення 
становище української науки 
було дуже непростим. Багато 
говорилося про відсутність до-
сліджень у системі реальних де-
ржавних пріоритетів, злиденне 
фінансування і низький соціаль-
ний статус науковців, несформо-
ваність ефективної системи під-
тримки інновацій, відплив міз-
ків (і насамперед молодих) за 
кордон. Були й досягнення, яки-
ми ми могли пишатися: запра-
цював Національний фонд до-
сліджень (НФД), почали запро-
ваджувати (хоч і з великим за-
пізненням) базове фінансування 
наукової діяльності вишів, Ук-
раїна стала асоційованим учас-
ником рамкових програм ЄС.
 Але навіть у такій непро-
стій ситуації українські вчені 
не лише успішно працювали 
над згаданими й незгаданими 
вище оборонними розробками, 
а й одержували окремі першо-
рядні фундаментальні результа-
ти (у «командах» багатьох но-
белівських лауреатів останніх 
років було помітне й українсь-
ке представництво: наприклад, 
у статті про виявлення бозона 
Гіггса було й четверо українсь-
ких співавторів, а кристали де-
текторів ЦЕРН було вирощено в 
Харкові).
 24 лютого українські вчені 
(як і вся держава) опинилися в 
нових страшних реаліях великої 
війни. Вона ще триває, і сьогод-
ні ніхто не візьметься прогно-
зувати час і умови її завершен-
ня. Отже, тільки в майбутньому 
можна буде чітко каталогізу-
вати втрати нашої дослідниць-
кої системи. Сьогодні ж можна 
тільки констатувати, що вони 

великі і в частині своїй вже невід-
шкодовні.
 Перш за все людські. На 
жаль, учені так само гинуть від 
куль і бомб окупантів. Причо-
му часом і вчені першого ряду. 
В окупованому Ворзелі орки 
13 березня просто на власно-
му подвір’ї застрелили чудово-
го фізика, члена-кореспондента 
НАН України Василя Кладька. 
Кількома днями пізніше в обло-
женому Маріуполі російський 
снаряд обірвав життя відомого 
соціолога, академіка АН вищої 
школи України Богдана Слю-
щинського. 
 Але значно більше, напев-
но, загинуло молодих, слава і 
відкриття яких були ще попе-
реду. На честь 22-річної тала-
новитої математикині й волон-
терки Юлії Здановської, вбитої 
8 березня в Харкові, сьогодні 
перейменовано київську вули-
цю Ломоносова, де розташовані 
фізико-математичний ліцей та 
мехмат КНУ, у яких вона навча-
лася. Подвиг і мучеництво бага-
тьох інших іще слід увічнити.

Під російськими обстрілами
 Значно більше вчених у пер-
ші тижні вторгнення вимушено 
опинилися за кордоном. Части-
на з них повернулася влітку, але 
частині й повертатися було ніку-
ди — їхні оселі знищено, а уста-
нови — пошкоджено чи окупо-
вано ворогом. За оцінками, не 
менше 10% активних науков-
ців, що працювали до 24 люто-
го, назад в Україну вже не повер-
нуться. Причому ця цифра може 
виявитися в кінцевому підсумку 
й суттєво вищою.
 Від обстрілів росіян сильно 
постраждали провідні виші й 
наукові установи Харкова, Ми-
колаєва, Чернігова, інших міст 
(навіть у Києві у березні ракет-
ний удар завдав суттєвої шко-
ди Інституту надтвердих ма-
теріалів, а 10 жовтня виведе-
но з ладу будинок, де містили-
ся «наукові» підрозділи МОН), 
практично знищено освітню ін-
фраструктуру Херсона, при-
пинилося науково-освітянське 
життя на Донеччині, що постій-
но перебуває під ворожими об-
стрілами. Зруйновано або силь-
но пошкоджено такі першорядні 
наукові об’єкти, як найпотужні-
ший у Європі радіотелескоп де-
каметрового діапазону на Хар-
ківщині (окупанти розікрали й 
вивезли його обладнання). Під 
окупацією досі перебувають 
такі об’єкти природно-заповід-
ного фонду, як всесвітньо відо-
ма «Асканія-Нова» на лівобе-
режній Херсонщині.
 В умовах жорсткого секвест-
ру бюджету припинено фінансу-
вання грантів НФД, різко скоро-
чено і до того скромну підтримку 
установ НАН та університетів. 
Науковці, які залишилися в Ук-
раїні, змушені писати заяви про 
переведення на пів або, в кращо-
му разі, 0,75 ставки. Про прид-
бання нового наукового облад-
нання вже просто не йдеться (а 
сучасна наука — це насамперед 
нові прилади!).

 Через припинення авіасполу-
чення та заборону виїзду за кор-
дон чоловікам віком до 60 років 
різко скоротився академічний 
обмін.

Бюджети і гранти
 Водночас з’явилися численні 
програми допомоги українським 
науковцям, засновані з ініціати-
ви західних колег та нашої нау-
кової діаспори. В більшості ви-
падків ідеться про допомогу 
в працевлаштуванні тим, хто 
тимчасово або на постійно виї-
хав на Захід. Але з’явилися вже 
й дуже важливі позитивні при-
клади, як-от нещодавно прове-
дений під егідою Українського 
науково-технологічного цент-
ру конкурс для підтримки дослі-
джень у сфері магнетизму саме в 
Україні.
 Нарешті, в ухваленому Держ-
бюджеті на 2023 рік відновле-
но фінансування грантової під-
тримки проєктів НФД в обсязі 
466,8 млн грн. Звісно, це дуже 
мало, але це великий крок упе-
ред порівняно з сьогоднішнім 
вимушеним «нулем».
 Слід зазначити, що всі ці мі-
сяці українські вчені активно 
працювали на перемогу. Вони 
робили все: від удосконалених 
пічок-буржуйок до ударних без-
пілотників, засобів радіоелек-
тронної боротьби та нових кро-
воспинних препаратів. Особ-
ливу місію виконували гумані-
тарії, на яких лягла надважлива 
місія деконструкції міфів «русс-
кого міра». Та й наша вища осві-
та довела, що, попри випущені 
в неї численні критичні стрі-
ли, готувала впродовж мину-
лих років цілком якісні кадри, 
яким, зокрема, виявилося поки 
до снаги надскладне завдання 
— збалансувати енергосистему 
в умовах постійних російських 
ударів.
 Уже ведуться розмови про те, 
якою має бути українська наука 
після війни. Тож спробую долу-
читися до них — на базі аналі-
зу нових викликів та можливих 
відповідей на них.
 Очевидно, що і в перші мир-
ні роки можливості підтриму-
вати науку в Української де-
ржави будуть дуже обмежені, 
адже цьогорічну втрату майже 
40% ВВП компенсувати вдас-
ться нескоро. А тому, швидше 
за все, держава намагатиметь-
ся зосередити фінансування на 
дослідженнях у сфері «оборон-
ки» та ще кількох прикладних 
галузей. Але і з розумінням пе-
реліку цих галузей буде непрос-
то, адже де-факто сьогодні цен-
тральний виконавчий орган у 
галузі науки, який мусив би та-
кий перелік підготувати та уз-
годити, просто відсутній. 
 Формально ним є Міністерс-
тво освіти і науки (МОН), але 
зараз ні за функціоналом, ні за 
кадровим потенціалом повно-
цінно опікуватися всією науко-
вою галуззю це міністерство не 
здатне (реально воно є «...і на-
уки в ЗВО»). І ця нездатність 
тільки посилиться після пла-
нованого радикального скоро-

чення апарату всіх централь-
них органів виконавчої влади 
(цікаво, на чому ґрунтується 
певність ініціаторів реформи в 
тому, що в Україні зможуть 
бути ефективними міністерс-
тва, де в рази менше працівни-
ків, аніж у європейських краї-
нах з приблизно такою ж кіль-
кістю населення?).

Хто фінансуватиме?
 Давно обговорювалася ідея 
створення потужного міністерс-
тва вищої освіти, науки, іннова-
цій та технологій, яке об’єднало 
б у єдиний блок і створення ін-
телектуального продукту, і 
його подальшу комерціаліза-
цію. Адже в українських ре-
аліях пріоритетами МОН завж-
ди були винятково проблеми або 
середньої, або вищої освіти, за-
лежно від постаті міністра; на-
ука завжди лишалася в затінку, 
а в бюджеті міністерства видат-
ки на неї не перевищували 3%. 
 Але за планованого скорочен-
ня кількості міністерств серйоз-
но думати про створення окре-
мого нового міннауки — з ца-
рини утопій. Відтак лишається 
констатувати: або координато-
ром наукової діяльності МОН, 
НАН, НФД та інших відомств 
після реформи стане відповід-
ний відділ створюваного «кабі-
нету прем’єра» (цей відділ і ста-
не реальним творцем наукової 
політики), або ця цілісна науко-
ва політика в державі далі буде 
відсутня, що надзвичайно не-
гативно в умовах загрози, яка 
постійно нависатиме над нами з 
боку агресивного північно-схід-
ного сусіда.  
 Закон про науку, ухвале-
ний у листопаді 2015 року (до 
підготовки якого автор мав без-
посередню причетність), дещо 

ідеалістично поклав функ-
цію координації наукової сфе-
ри на Нацраду з питань розвит-
ку науки і технологій на чолі з 
прем’єром у складі двох комі-
тетів: Адміністративного і Нау-
кового. Але реально запрацював 
поки лише Науковий комітет у 
складі яскравих дослідників, 
але здебільшого без управлінсь-
кого досвіду. Адміністратив-
ний комітет (у складі керівни-
ків академій, вишів та представ-
ників міністерств) було створено 
лише формально. А ідея зако-
ну полягала саме в тому, щоб ці 
два органи функціонували в тіс-
ній взаємодії, спільно виробля-
ючи ідеї та втілюючи їх у жит-
тя. Помилкою було й покладати 
роль голови Нацради на прогно-
зовано перевантаженого інши-
ми питаннями прем’єра. Логіч-
ніше було б наділити цією функ-
цією профільного віцепрем’єра, 
але політична кон’юнктура, що 
склалася в середині минулого 
десятиліття, перемогла здоро-
вий глузд.
 А єдина наукова політика 
важлива ще й тому, що вже дуже 
скоро доведеться чітко відпові-
дати на запитання: хто в майбут-
ньому фінансуватиме наукові 
дослідження в Україні? Зараз 
де-факто різні групи «стейкгол-
дерів» пропонують два шляхи: 
або й далі на цьому полі співіс-
нують НФД, НАН, МОН, інші 
міністерства з вишами й науко-
вими установами (як це й перед-
бачає чинний закон про науку в 
редакції 2015 року), або ці фун-
кції переважно (або й повніс-
тю) буде покладено на НФД, а 
за НАН і міністерствами зали-
шатиметься хіба що базове фі-
нансування наукових установ. 
 Якщо буде обрано другий 
шлях (який, схоже, підтримує 
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зараз керівництво впливового Мінфіну), то не-
минуче потрібне буде й суттєве переформату-
вання самого НФД, яким сьогодні (виходячи з 
прописаної в законі процедури) керують люди, 
що мають високі індекси Гірша і добре тямлять-
ся на трендах «високої науки», але значно гір-
ше розуміються на приземлених потребах «обо-
ронки» чи «прикладухи». Не кажу вже про те, 
що держава муситиме в такому випадку одер-
жати можливість формувати тематику кон-
курсів НФД (принаймні в частині прикладних 
та оборонних досліджень).
 Нарешті, в цьому випадку саме НФД пови-
нен отримати всі повноваження представля-
ти нашу наукову сферу перед світом — з метою 
ефективної акумуляції міжнародних коштів 
для підтримки вітчизняної науки (досі ці фун-
кції формально виконував МОН — силами од-
ного маленького відділу; своя паралельна сис-
тема міжнародних зв’язків існує і в НАН).

Реформування НАНУ стартувало і має 
продовжуватися
 Проблема реформування НАН теж нікуди 
не зникне. Під керівництвом авторитетного 
фізика-теоретика Анатолія Загороднього ака-
демія поволі оновлюється (і навіть пішла наре-
шті на знакову зміну оформлення зали засідань 
своєї президії, яку донедавна прикрашали зоб-
раження радянських орденів із текстами указів 
за підписами Брежнєва, Подгорного і Георгад-
зе). На жаль, НАН сьогодні може стати жерт-
вою того, що ці зміни розпочалися надто пізно, 
а в масовій свідомості академія чітко асоціюєть-
ся з зібранням «сонних дуже старих людей». 
Проте відсутність сильного міністерства науки 
з чітким баченням майбутніх реформ дає все ж 
оновленій НАН «вікно можливостей», аби впи-
сатися зі своїм величезним досвідом і немалим 
потенціалом у нову наукову систему держави. 
Чи буде це «вікно можливостей» використано 
— залежатиме від реформаторських сил у самій 
академії.
 Реформовано має бути й систему підтрим-
ки науки в університетах. Для цього не конче 
приєднувати до факультетів академічні наукові 
установи (хоч десь і такий крок може виявити-
ся доцільним). Університети повинні самі за-
кріпити статус повноцінних гравців на науко-
вому полі (вже визнаний законодавством, але 
здебільшого формально; в багатьох головах іще 
живе успадкована від часів срср думка про те, 
що «справжня» наука існує в НАН, а завдання 
вишів — навчати студентів). 
 Уже сьогодні університети зрівнялися з ус-
тановами НАН за кількістю грантів, здобутих 
у рамках європейських програм. Але, як по-
казує європейський досвід, для ефективності 
будь-якої науки, зокрема й університетської, 
довгострокове базове і короткострокове гран-
тове фінансування мають співвідноситися при-
близно 2 до 1, забезпечуючи системі водночас 
стабільність і динамічність (нагадаю, що доне-
давна наші університети базового фінансуван-
ня були позбавленні взагалі, й наслідком непро-
гнозованості з коштами стало скорочення числа 
працівників університетських НДЧ упродовж 
минулого десятиліття майже на порядок).
 Слід чесно визнати: про майбутнє «науки 
високих досягнень» в Україні можна говорити 
тільки за наявності для неї серйозного «плану 
Маршалла». В перспективі багато що зможе ви-
рішити доступ до структурних фондів ЄС (дуже 
добре, аби вони почали фінансувати створення 
нашої нової наукової інфраструктури ще ДО на-
шого остаточного вступу до Євросоюзу). А поки 
і нормальне існування тих установ, які вціліли, 
і відновлення тих, які постраждали, можливе 
тільки за суттєвої міжнародної підтримки (і тут 
нам самим треба чітко зрозуміти: що варто від-
новлювати, а що доцільно побудувати наново).

Визначення пріоритетів
 Нарешті, гостро постане питання пріори-
тетів, відповіді на яке наша наука віртуозно на-
магалася уникати всі минулі три десятиліття 

незалежності. Зрозуміло, що ослаблена війною 
держава не здатна буде забезпечити підтримку 
досліджень на всьому фронтирі сьогоднішньо-
го наукового пошуку (а досі НАН і МОН де-фак-
то намагалися займатися саме цим, хоч грошей 
ні на що катастрофічно не вистачало). Але вод-
ночас не можна й апріорно відмовлятися від 
будь-якої підтримки усього того, що не ввійде 
до вузького списку пріоритетів. Адже, напри-
клад, нарисову геометрію ніяк не можна назва-
ти проривною галуззю, але без неї й неможлива 
підготовка якісних інженерів...
 Окремо мають бути продумані правила під-
тримки для гуманітаристики, яка сьогодні на-
буває особливого значення — як наша науко-
ва база в боротьбі за національне виживання. 
Слід чесно визнати: спроби «причесати» цю 
сферу під одну «науковометричну гребінку» 
з фізикою та хімією (які за своєю природою є 
значно більш інтернаціоналізованими) завда-
ли протягом минулого десятиліття величезної 
шкоди. І ці помилки слід якомога скоріше вип-
равити. 
 З питанням науки тісно пов’язане питання 
інновацій. Без ефективної інноваційної систе-
ми, яка зв’язуватиме лабораторію дослідника 
з виробництвом, держава й далі в кращому разі 
ставитиметься до своєї науки як до чогось, що 
треба підтримувати за традицією або з обов’язку 
(саме так далекі від культури чиновники Мін-
фіну виділяють-таки якусь копійчину на опер-
ні театри чи симфонічні оркестри). Але одразу 
постає питання: хто в державі відповідатиме за 
інновації? 
 Зараз МОН (якому ця функція належить де-
юре) де-факто віддало це поле Мінекономіки, 
позиція якого проста: інновації потрібні, але 
до чого тут наука? Тож, знов таки, лишається 
надія на оновлену Нацраду, «кабінет прем’єра» 
і, можливо, «розширений» НФД. А також на ті 
наші університети (як-от НТУУ «КПІ» імені 
І. Сікорського), які й у сьогоднішніх непростих 
умовах створюють свої історії інноваційного ус-
піху.
 Упродовж минулих місяців прозвучала низ-
ка симптоматичних заяв про підтримку науки й 
технологій з боку лідерів тоталітарних держав, 
які сьогодні кидають виклик демократичному 
світові. Про необхідність спиратися на досяген-
ня науки говорив на черговому з’їзді КПК ки-
тайський диктатор Сі Цзіньпін. Декілька де-
монстративних рішень з підтримки російсь-
ких учених (де переважна більшість керівни-
ків РАН і ректорів вишів підписалися в березні 
«за війну») оприлюднив і російський фюрер 
владімір путін.
 А в демократичних державах підтримка на-
уки була і є чимось самим собою зрозумілим і 
відбувається за численними альтернативними і 
взаємодоповнювальними каналами (ось поваж-
ний аргумент на користь того, щоб залишити в 
майбутньому цю альтернативність і в нас, а не 
зосереджувати все в руках одної структури, на-
віть такої демократичної, як НФД). Коли Ук-
раїна нарешті стане членом ЄС, наші вчені авто-
матично потраплять до розгалуженої складної 
системи, можливості якої і правила гри в якій 
вони повинні розуміти вже зараз.
 Але це ніяк не знімає з нашої держави 
обов’язку теж підтримувати свою науку — при-
чому не лише за вузьким переліком «оборон-
них» завдань. Мають (у розумних межах) бути 
підтримані й фундамендальні роботи високого 
рівня (ідеальним інструментом для їх фінансу-
вання й оцінювання повинен стати НДФ, але 
НАН та університети мають теж зберегти тут 
свої важливі ніші). Мають ефективно підтри-
муватися прикладні розробки в актуальних для 
суспільства сферах (медицина, сільське госпо-
дарство, енергетика, інфраструктура, екологія 
тощо) — тут має бути синергія зусиль НАН, га-
лузевих академій, університетів і відповідних 
міністерств. І я вже говорив про значення, яке 
має сьогодні українська гуманітаристика.
 Нарешті, міжнародне наукове співробітниц-
тво залишатиметься тією надважливою сфе-
рою, де багато визначатиме координаційна роль 
держави. Якщо цю функцію буле залишено за 
МОН, то ці завдання вочевидь не можуть бути 
ефективно розв’язані силами одного нечисель-
ного відділу. Якщо їх буде передано НФД — там 
потрібно буде розбудувати нову дієву міжнарод-
ну структуру. Нарешті, варто спробувати й по 
горизонталі поєднувати зусилля НАН і провід-
них університетів, які поки діяли тут кожен у 
власних інтересах, а могли б діяти і в інтересах 
української науки в цілому. 
 Але, в будь-якому разі, конче потрібні сиг-
нали з боку керівництва держави: це керівниц-
тво усвідомлює роль і значення науки і працю-
ватиме для того, щоб нові критично потрібні 
нам високі технології можна було отримувати 
не лише від західних партнерів. ■

Анатолій Загородній, президент Національної 
академії наук України.
Фото з сайту science.org.
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Олександр КОСОВЕЦЬ, член ученої 
ради Українського географічного 
товариства, член Національної спілки 
журналістів України; Ростислав 
СОССА, провідний науковий 
співробітник інституту історії НАН 
України, доктор географічних наук

 Перейменування географіч-
них назв, пов’язані, зокрема, з де-
комунізацією та дерусифікацією, 
відновлюють історичну справед-
ливість щодо вживання традицій-
них назв, носіями яких є здебіль-
шого місцеві мешканці. Однак 
трапляються непоодинокі випад-
ки помилкових назв географічних 
об’єктів чи назв соціально-еконо-
мічних об’єктів з географічними 
характеристиками. Такі помилки 
могли накопичуватись шляхом пе-
рекручування назв при численних 
переукладаннях карт (особливо у 
випадках перебування територій 
в історичному вимірі у складі різ-
них держав), при невдалому пер-
винному найменуванні або перей-
менуванні.  
 Так, нещодавно Кабінет 
Міністрів України нарешті перей-
менував Южно-Українську АЕС 
на Південноукраїнську. Але, на 
наш погляд, з географічної точки 
зору це перейменування є невда-
лим, адже ця АЕС розташована на 
19 мінут (або на 37 км) північніше 
Запорізької АЕС, і тому ця станція 
не є найпівденнішою в Україні.
 Якщо умовно поділити тери-
торію України на три частини — 
північну, центральну і південну, 
то Південноукраїнська АЕС розта-
шована в центральній частині де-
ржави, яка охоплює територію від 
49° 42’ (зокрема міста Зборів, Зо-
лотоноша) до 47° 22’ (зокрема міс-
та Баштанка, Дніпрорудне) північ-
ної широти. Тож вона ніяк не може 
бути Південноукраїнською. Врахо-
вуючи існуючу в Україні практику 
найменування інших АЕС, то вона 
має бути Миколаївською.
 Один з авторів років 10 тому 
був у музеї-садибі видатного ук-
раїнського співака Івана Коз-
ловського, який розташований в 
с. Мар’янівка Фастівського райо-
ну. Досвідчений екскурсовод роз-
повіла, що співак народився на бе-
регах річки Роток, яка і нині про-
тікає повз садибу, але ж такої річ-
ки на сучасній карті Київщини 
немає! Зате одеська траса кілька 
разів перетинає річку з чудернаць-
кою назвою Протока, але ж в гід-
рології протока це частина русла 
річки, а ніяк не самостійний вод-
ний об’єкт. До речі, ця річка є лі-
вою притокою річки Рось і впадає 
в неї неподалік залізничної станції 
Роток, яка розташована в межах 
Білої Церкви й існує з кінця ХІХ 
століття. Тому назва «Протока» є 
неграмотною і лівій притоці Росі 
необхідно повернути первісну на-
зву — Роток. 
 Але, як виявилося, справа ця 
непроста, бо, згідно з нині чинним 
Законом України «Про географіч-
ні назви» від 31.05.2005 р., для її 
перейменування необхідно доби-
тися згоди мешканців населених 
пунктів, повз які вона протікає. 
Згідно з цим законом, пропози-
ції та рішення органів державної 
влади та органів місцевого само-
врядування щодо найменування 
або перейменування географіч-
них об’єктів подаються для про-

ведення відповідної експертизи до 
спеціально уповноваженого орга-
ну виконавчої влади з питань гео-
графічних назв. За результатами 
проведеної експертизи спеціально 
уповноважений орган виконавчої 
влади з питань географічних назв 
надає висновок про відповідність 
пропозиції та рішення щодо най-
менування та перейменування 
географічного об’єкта положен-
ням цього закону. 
 Тож хто візьметься за цю без-
надійну справу? Тому пропонуємо 
суттєво доопрацювати Закон Ук-
раїни «Про географічні назви» та 
доручити питання перейменуван-
ня географічних об’єктів фа хівцям 
відповідної комісії, до складу якої 
мають входити географи, істори-
ки, етнографи та фахівці інших 
галузей. У 2006 р. було створено 
Міжвідомчу науково-методичну 
раду з питань географічних назв. 
Окрім інших завдань, цей дорад-
чий орган надавав пропозиції  що-
до найменування та переймену-
вання географічних об’єктів та 
взаємодіяв з органами виконавчої 
влади та органами місцевого само-
врядування з питань встановлен-
ня та унормування географічних 
назв. Проте у 2015 р. рішенням 
уряду Міжвідомчу науково-мето-
дичну раду з питань географічних 
назв було ліквідовано.
 У зв’язку з поверненням 
м. Кам’янське попередньої назви 
виникла проблема з колишньою 
назвою Дніпродзержинського во-
досховища, яке нині має... дві на-
зви. Фахівці Укргідроенерго, які 
експлуатують згадане водосхови-
ще, дали йому правильну з гідро-
графічної точки зору назву — Се-
редньодніпровське. Однак чи-
новники Держводгоспу України 
з цим не погодились і дали йому 
назву Кам’янське, хоча в Україні 
є понад десяток річок із назвою 
Кам’янка і на кожній з них теоре-
тично може бути відповідне водо-
сховище.
 Узагалі в Україні є міста, на-
зви яких потребують переймену-
вання. Як приклад згадаємо при-
столичну Українку, назва якої 
звучить явно не по-українськи, а 
також місто Щастя, розташоване 
неподалік Луганська, назва його 
не вберегла від руйнувань, завда-
них рашистами.
 Також є пропозиції стосовно 
назв окремих областей. Зокрема, 
згідно з Конституцією України, 
існує Івано-Франківська область, 
яка має носити назву Прикарпат-
ської за аналогією Закарпатської. 
До речі, в м. Івано-Франківськ іс-
нує Прикарпатський національ-
ний університет ім. Василя Сте-
фаника.
 Давно потребує нового найме-
нування і нинішня Кіровоградсь-
ка область, яку доцільно назвати, 
з огляду на її географічне розташу-
вання, Центральноукраїнською.
 Безумовно, у читачів «УМ» мо-
жуть бути й інші думки щодо пе-
рейменування існуючих геогра-
фічних назв. Проте очевидним 
фактом є необхідність залучення 
фахівців, відповідних органів ви-
конавчої влади та місцевого само-
врядування, небайдужих гро-
мадян до упорядкування геогра-
фічних назв і, головне, наявність 
дієвого механізму зміни геогра-
фічних назв. ■

Є ПРОБЛЕМА

Перейменування — 
то непросто 
Без залучення фахівців зміни географічних 
назв іноді виглядають абсурдно

■
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Двійники диктаторів як мішені
 Наприкінці 1920-х років вла-
ду в СРСР остаточно захопив один 
з найкривавіших диктаторів ХХ 
століття Йосип Сталін. Майже 
одразу очільники його спецохо-
рони вирішили, що Сталінові 
потрібні двійники, щоб убезпе-
чити його від імовірних замахів.
 На Північному Кавказі 
знайшли першого «клона» дик-
татора на прізвище Рашидов. 
Ім’я його не відоме, як і подаль-
ша доля. За однією з версій, він 
загинув під час чергового замаху 
на Сталіна в 1930-х. За іншою — 
помер у 1991 році в Краснодарі у 
віці 93 років.
 У 1937 році вийшов фільм 
«Ленін у жовтні», потім ще 
кілька картин. Першим акто-
ром, який зіграв Сталіна в кіно, 
був Семен Гольдштаб. Він виг-
лядав настільки переконливо, 
що до нього одразу звернулись 
спецслужби з пропозицією ста-
ти двійником диктатора. Актор 
відмовився, але погодився нав-
чати інших клонів. Одним з його 
відомих «учнів» став уродже-
нець Вінниці Євсей Лубицький 
— щоб правдоподібно копіюва-
ти Сталіна, йому навіть довелось 
почати курити. Зі своєю роллю 
він справлявся настільки від-
мінно, що якось навіть обдурив 
одного з найближчих людей із 
тодішнього сталінського оточен-
ня — очільника НКВС Миколу 
Єжова.
 Один з головних організа-
торів великого більшовицько-
го терору 1937-1938 років. На-
прикінці 1938 року Єжова за ак-
тивної участі його заступника на 
посаді глави НКВС Лаврентія 
Берії зняли з посади, на початку 
1939-го —заарештували за зви-
нуваченням у спробі держпере-
вороту, а за рік розстріляли. 
 У 1942 році з’явився інший 
ідеальний двійник Сталіна — 
дагестанський цирковий артист 
Фелікс Дадаєв. У шпиталі на ньо-
го звернули увагу чекісти та зап-
ропонували стати «клоном» дик-
татора. Дадаєв не здивувався, бо 
друзі та знайомі часто порівню-
вали його зі Сталіним. Нового 
двійника максимально законс-
пірували — оголосили загиблим 
і надіслали рідним похоронку. 
Навчати його взявся вже інший 
актор, який грав диктатора в 
кіно, — Олексій Дикий. Дадаєв 
був майже на 40 років молодший 
за Сталіна, але цю різницю вміло 
приховували гримери.
 Відтоді Дадаєв підміняв 
Сталіна аж до самої смерті дик-
татора у 1953 році. Спочатку за-
вдання були простими, напри-
клад, проїхати замість Сталіна у 
машині. Але згодом Дадаєв став 
заміняти диктатора на урочис-
тостях, навіть приймав паради 
на Красній площі. Одним з най-
більш відповідальних завдань 
було зіграти виліт Сталіна на зус-
тріч із Рузвельтом і Черчиллем 
спочатку в Тегерані 1943 році, а 
потім у Ялті в 1945-му. Про все 
це Дадаєв розповів у 2008 році, 
коли йому було вже під 90 років. 
Він також зізнався, що Сталін 

мав ще кількох двійників.
 Про двійників іншого, не 
менш кривавого диктатора 
Адольфа Гітлера існує чимало 
теорій. Однак жодну з них так 
і не вдалось підтвердити бодай 
більш-менш офіційно. Одним із 
найперших двійників нацист-
ського диктатора вважали його 
особистого водія Юліуса Шрека. 
Щоправда, той помер від менін-
гіту в 1936 році.
 Більшість теорій про двійни-
ків Гітлера з’явилися після його 
самогубства в берлінському бун-
кері 30 квітня 1945 року. Їхній 
головний лейтмотив — замість 
диктатора вбили двійника, а сам 
він разом із коханкою Євою Бра-
ун втік. Цю легенду активно під-
тримували нацисти-втікачі. Та й 
деякі радянські офіцери теж під-
ливали олії у вогонь, розповідаю-
чи про те, що тіло Гітлера так і не 
знайшли.
 Ці теорії спростовував ще 
після завершення Другої світо-
вої один із суддів Нюрнберзько-
го трибуналу — американський 
юрист Майкл Мусманно. Він осо-
бисто допитував кілька десятків 
найближчих соратників Гітле-
ра, які стверджували, що в ньо-
го не було двійників. У своїй 
книзі 1950 року про смерть Гіт-
лера Мусманно писав: «Немож-
ливо уявити, щоб Гітлер, з його 
самовпевненістю у вищості над 
будь-якою іншою людиною, до-
пустив існування навіть штучної 
копії самого себе».
 Головна мета двійників дик-
таторів — обманути потенційних 
ворогів, тож усі випадки їх ви-
користання тримають у суворій 
таємниці. Колишній заступник 
міністра армії США Джо Рідер 
розповідав про диктаторів різних 
країн, які використовували двій-
ників, щоб їх самих не вбили чи 
не викрали. Серед них Мануель з 
Панами, Рауль Седрас з Гаїті, Ен-
вер Ходжа з Албанії, Фідель Кас-
тро з Куби.
 У 2003 році американські вій-
ськові після тривалих пошуків 
затримали іракського диктато-
ра Саддама Хусейна. Та на тлі 
чуток про двійників тодішній 
міністр оборони США Дональд 
Рамсфельд був змушений вип-
равдовуватися і доводити, що 
вони спіймали справжнього Ху-
сейна.
 Двійники, найімовірніше, 
були в усіх правителів з північ-
нокорейської диктаторської ди-
настії Кімів. І нинішній — Кім 
Чен Ин — не виняток. А в Пів-
денній Кореї та Гонконзі нерідко 
з’являються двійники-пародис-
ти, які кепкують із диктаторів 
Північної Кореї.

Двійник, який вплинув на Другу 
світову війну
 Під час Другої світової бри-
танська розвідка запускала різ-
ні кампанії з дезінформації про-
тивника. Однією з наймасштаб-
ніших і найуспішніших була 
операція з дезінформації німців 
про місце і час висадки на узбере-
жжі Франції. Її розпочали за по-
над рік до фактичного «Дня Д».

 У рамках цієї кампанії вирі-
шили підшукати двійника для 
британського генерала Бернарда 
Монтгомері, який мав команду-
вати всіма сухопутними силами 
союзників під час висадки в Нор-
мандії. Але це виявилось непро-
стим завданням. Перший канди-
дат був зовні схожий на Монтго-
мері, прекрасно копіював його 
манери, але був зависокий, тож 
його можна було хіба що возити 
в машині. Другий кандидат не-
сподівано зламав ногу в автомо-
більній аварії.
 У штабі британської розвід-
ки вже думали відмовитися від 
операції з двійником. Аж рап-
том побачили в газеті фотогра-
фії з армійської постановки з 
актором, який був дивовижно 
схожий на Монтгомері. Це був 
австралієць, ветеран Першої 
світової війни Кліфтон Джеймс. 
Його викликали в Лондон ніби-
то для зйомок у патріотичному 
фільмі. І тільки на місці Джей-
мсу пояснили, чим він має зай-
матися насправді.
 Актора направили у штаб 
Монтгомері під виглядом жур-
наліста, щоб він міг перейняти 
жести, міміку та манеру вимо-
ви генерала. Щоб ефективніше 
вжитися в роль, Джеймсу дове-
лося кинути алкоголь і куріння, 
оскільки Монтгомері не пив і не 
курив. Джеймс втратив середній 
палець правої руки під час Пер-
шої світової війни, тому йому 
зробили протез і порадили не 
знімати рукавички на людях.
 Наприкінці травня 1944 
року Джеймса відправили в тур-

не через Гібралтар до Північної 
Африки. Тут він мав «натяка-
ти» на фальшиві плани вторг-
нення всім, на кого могли вий-
ти німецькі шпигуни. Та опера-
ція ледь не зірвалась. В Алжи-
рі у Джеймса здали нерви й він 
напився до чортиків. Тоді його 
таємно вивезли в Каїр, де він і 
пробув до «Дня Д».
 Історія з двійником Монтго-
мері була лише частиною кам-
панії з дезінформації. Усе це 
вкупі спрацювало настільки 
добре, що німці зосередили ос-
новні сили в районі порту Кале 
на півночі Франції. І перші кіль-
ка днів після висадки в Норман-
дії не направляли туди підкріп-
лення, вважаючи її відволікаю-
чим маневром. Полонені німець-
кі офіцери згодом розповідали, 
що їхня розвідка справді сприй-
няла Джеймса за Монтгомері та 
навіть планувала вбити його в 
Північній Африці. Тож двійник 
теж доклав зусиль до успіху ви-
садки в Нормандії.
 Після війни Джеймс опублі-
кував мемуари «Я був двійни-
ком Монті». За нею у 1958 році 
зняли однойменний фільм, де 
Джемс зіграв і самого себе, і ге-
нерала Монтгомері.

Голосові двійники
 Під час Другої світової війни 
британський прем’єр Вінстон 
Черчилль прославився, серед 
іншого, своїми патріотичними 
промовами. А у 1970-1980 ро-
ках з’явилась теорія про те, що 
для радіотрансляції ці промо-
ви насправді записав британсь-

кий актор Норман Шеллі, який 
вдало імітував голос і особли-
вості інтонації прем’єра. На пер-
ший погляд, пояснення здавало-
ся цілком логічним. На той час 
у парламенті, де виголошував 
промови Черчилль, не було об-
ладнання для звукозапису. А на 
те, щоб повторити їх для радіо-
ефіру, прем’єр банально не мав 
вільного часу.
 Але в цієї теорії забагато слаб-
ких місць, особливо це стосуєть-
ся плутанини з датами. Напри-
клад, автор одного з досліджень 
щодо голосових двійників Чер-
чилля стверджує, що Шеллі за-
писав одну з відомих промов «Ми 
будемо битися на пляжах» голо-
сом прем’єра того ж 1940 року. 
Та насправді тоді різні радіове-
дучі ВВС просто цитували урив-
ки з промови, не імітуючи голос 
Черчилля. І ще один приклад 
— автор стверджує, ніби Шеллі 
розповів йому, що імітував голос 
прем’єра під час інтерв’ю у груд-
ні 1981 року. Хоча на той момент 
уже минуло 16 місяців від смерті 
актора.
 Інший випадок із голосовим 
двійником у наші дні можна на-
звати телефонним пранком. В ад-
міністрації американського пре-
зидента Гаррі Трумена визнали, 
що в 1947 році невідома люди-
на телефонувала лідерам різних 
держав від імені американсько-
го президента з вимогою прого-
лосувати певним чином в ООН. 
Причому це було настільки пе-
реконливо, що, наприклад, пре-
зидент Гаїті погодився змінити 
свою позицію під час голосуван-
ня. За офіційними даними, пран-
кера так і не знайшли.
 І наостанок ще один випадок 
із голосовим двійником відомо-
го політика. У 1971 році колиш-
ній військовий індійської армії 
Растом Сохраб Нагарвала зате-
лефонував головному касирові 
Держбанку Індії. Імітуючи го-
лос прем’єр-міністра країни Ін-
діри Ганді, він попросив видати 
шість мільйонів рупій на держав-
ні потреби. Касир спочатку пові-
рив і навіть передав гроші шах-
раю, який видав себе за кур’єра, 
що працює на уряд. Однак про 
всяк випадок касир усе ж вирі-
шив перепитати особистого сек-
ретаря Ганді. Так обман розкри-
ли, Нагарвалу заарештували, і 
невдовзі він помер у в’язниці від 
серцевого нападу. ■

«ВПЛИВОВІ КЛОНИ»

Дістати «оригінал»
Двійників Сталіна, Кастро, Хусейна та інших очільників 
авторитарних режимів використовували як мішені для замахів

■Сергій ПИВОВАРОВ
(сайт babel.ua)

Наприкінці жовтня начальник української розвідки Кирило Буданов 
розповів, що в російського диктатора путіна є щонайменше троє 
двійників. Така практика для диктаторів не нова. Зазвичай їх вико-
ристовують як приманки чи мішені. Відомо про кількох двійників 
Сталіна, які пережили замахи на радянського диктатора. Існують 
легенди, що замість Гітлера в 1945 році вбили його двійника, а сам 
він утік. У 2003-му американці були змушені доводити, що вони 
спіймали справжнього Саддама Хусейна, а не його двійника. Але 
були й інші приклади. Двійник британського генерала Монтгомері 
зміг обдурити німців і доклав зусиль до успіху висадки в Нормандії 
в 1944-му. А голосовий двійник американського президента Тру-
мена наприкінці 1940-х успішно «розводив» телефоном лідерів 
світових держав. «Бабель» згадує історії та легенди про двійників 
диктаторів, політиків і військових.

Імітатор північнокорейського лідера Кім Чен Ина з надувною ядерною 
ракетою в торговому центрі в Гонконзі, 28 квітня 2020 року.
Фото з сайту babel.ua.

❙
❙
❙

Йосип Сталін з охоронцями на вулиці в Москві, 1920-ті роки.❙
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Біла еміграція в Європі
 Улітку 1922 року більшовики 
почали висилати за кордон пред-
ставників інтелігенції, які не по-
годжувалися з їхньою політи-
кою. Це явище вже в 1990-х на-
звали «філософським паропла-
вом» — до зими в Європу вислали 
понад 200 науковців із сім’ями. 
Серед них були Іван Ільїн, Семен 
Франк, Микола Бердяєв та інші 
помітні філософи.
 Великі війни на території ко-
лишньої Російської імперії на 
той час загалом завершилися. 
Хоча повстання проти більшови-
ків у різних регіонах тривали до 
кінця 1920-х. Однак основні про-
тивники червоних опинилися в 
еміграції — до 1923 року краї-
ну різними шляхами покинули 
понад 2 мільйони людей, які не 
бачили себе в більшовицькій де-
ржаві.
 Серед них було багато білих 
офіцерів, які не вважали, що вій-
на закінчилася, і чекали, коли 
знову випаде шанс поборотися з 
більшовиками. 
 У 1924 році з’явилася Росій-
ська загальновійськова спілка на 
чолі з колишнім керівником Бі-
лого руху бароном Петром Вран-
гелем. РЗС об’єднала багато різ-
них емігрантських організацій. 
А Врангель спробував примири-
ти між собою емігрантів із різ-
ними поглядами, заявивши, що 
спілка діє на засадах «непредре-
шенчества» — якщо влада біль-
шовиків упаде, то державний ус-
трій будуть визначати Установ-
чі збори. При цьому прибічників 
незалежності України чи інших 
окремих республік в РЗС не було, 
вона існувала під гаслом «Вели-
кої, єдиної та неділимої росії».
 Швидко з’ясувалося, що біла 
еміграція занадто різнобарв-
на. У тому ж 1924 році з’явився 
Корпус Імператорської армії 
і флоту, члени якого без Уста-
новчих зборів проголосили ім-
ператором князя Кирила Воло-
димировича Романова, кузена 
Миколи II. Були й інші організа-
ції, що не приєдналися до РЗС. 
А після смерті Врангеля у 1928 
році суперечки між монархіста-
ми, республіканцями та «непред-
решенцями» загострилися.
 Основним хабом для біло-
емігрантів спочатку стала Вей-
марська республіка — у 1922 
році їх там було 600 тисяч. Але 
вона сама переживала економіч-
ну та політичну кризу, тому білі 
офіцери поступово виїжджали, 
до початку 1930-х їх там зали-
шилося 50 тисяч. Новим цент-
ром еміграції стала Франція, де 
був штаб РЗС. До початку Дру-

гої світової саме там жили понад 
40% усіх білоемігрантів.
 Серйозних успіхів у боротьбі 
з більшовиками з еміграції РЗС 
та інші організації не здобули. 
Дуже швидко в офіцерських клу-
бах з’явилися радянські шпигу-
ни, які почали прослухувати на-
віть збори у штаб-квартирі РЗС у 
Парижі. А в 1930 році чекісти ви-
крали там тодішнього керівника 
спілки — генерала Олександра 
Кутєпова, який після цього без-
слідно зник.
 Значна частина офіцерів та 
ідеологів білої еміграції ще з кін-
ця 1920-х почали робити став-
ку на іноземну інтервенцію як 
спосіб боротьби з більшовиками. 
Особливо їх надихали перемо-
га фашистів в Італії та популяр-
ність націонал-соціалістів у Ні-
меччині. У 1928 році Іван Ільїн, 
який був тоді головним ідеоло-
гом білої еміграції та працював 
у Російському науковому інсти-
туті в Берліні, написав статтю 
«Про російський фашизм» для 
журналу «Русский колокол». 
Ось про що він казав:
 «За останні десять років ли-
царський рух, який у всьому 
його світовому обсягу варто нази-

вати Білим рухом, зав’язується, 
міцнішає та розгортається в різ-
них країнах і під різними назва-
ми. Уперше він почався у нас у 
росії. [...] Згодом зародився в Ні-
меччині, в Угорщині, у 1919 році 
— в Італії; тут він після триріч-
ної організаційної підготовки та 
кількох героїчних сутичок заво-
лодів державним апаратом і ство-
рив так званий фашистський ре-
жим. Цей політичний успіх зму-
сив наших сучасників говорити 
про фашистський метод (тобто 
про надійний спосіб) боротьби з 
більшовистською пошестю...»
 Водночас Ільїн застерігав від 
надмірної залежності від євро-
пейських союзників, але зага-
лом вважав усі фашистські пар-
тії та режими частинами єдино-
го цілого. Та закликав білу еміг-
рацію до єдності:
 «Дух російських фашистів 
— патріотичний, вольовий і ак-
тивний; не для засудження цьо-
го духу я взявся за перо. Але для 
того, щоб сказати моїм білим 
браттям, фашистам: стережіться 
марної закордонної політики...» 

Біла еміграція та націонал-
соціалізм
 Коли до влади в Німеччині 
прийшов Адольф Гітлер, відно-
сини між білою еміграцією та 
його режимом одразу ускладни-
лися — деякі емігранти, як-от 
генерал Антон Денікін, відмови-
лися співпрацювати з нациста-
ми, інші висували свої вимоги, 
а хтось просто не був корисним. 
Але білі офіцери та ідеологи віта-
ли нову владу. У 1933 році Іван 
Ільїн написав статтю для еміг-
рантської газети «Возрожде-
ние», в якій звеличував Гітлера 
та називав становлення тоталі-
тарного режиму «легальним са-
москасуванням демократично-
парламентського устрою».
 «Скинуто ліберально-демок-

ратичний гіпноз непротивленс-
тва. Поки Муссоліні веде Італію, 
а Гітлер веде Німеччину, євро-
пейській культурі дається від-
строчка», — писав він.
 Розбудовувати новий режим 
нацистам допомагали й інші діячі 
білої еміграції — генерал Василь 
Біскупський та його організа-
ція Aufbau, генерал Олексій фон 
Лампе, дипломат Сергій Боткін. 
Пропагандистами на службі у на-
цистів стали врангелівський офі-
цер барон Олександр Меллер-За-
комельский та колега Ільїна зі 
спілки російських журналістів 
і літераторів Володимир Деспо-
тулі, які відзначилися антисеміт-
ськими статтями та закликами до 
геноциду євреїв.
 Але поступово відносини 
між білою еміграцією та нацис-
тами погіршувалися. Гітлер не 
бачив потреби в союзниках се-
ред емігрантів, не бажав видава-
ти їм зброю, але вимагав від них 
підконтрольності. До того ж на-
цисти знали, що серед білих офі-
церів чимало радянських агентів. 
На початку Другої світової вій-
ни Російську загальновійськову 
спілку в Німеччині заборонили.
 Навіть Івану Ільїну в 1938 

році під тиском гестапо довело-
ся виїхати до Швейцарії. Хоча 
він до останнього сподівався на-
лагодити відносини з Гітлером — 
за рік до переїзду подав заявку на 
членство в Палаті письменників 
Рейху, в якій переконував керів-
ництво у своєму арійському по-
ходженні. Існує версія, якої до-
тримувався й сам Ільїн, що доно-
си на нього в гестапо писав Мел-
лер-Закомельский — стосунки у 
них не склалися.

Перші російські нацистські 
загони в Югославії
 Російській загальновійсь-
ковій спілці не вдалося створити 
реальні бойові загони. Її керів-
ництво намагалося взяти участь, 
наприклад, у Громадянській вій-
ні в Іспанії на боці монархістів, 
але не домовилося з генералом 
Франсіско Франко про створен-
ня власного великого підрозділу. 
На війну тоді поїхала десь із со-
тня добровольців із числа білих 
офіцерів. Гітлер і Муссоліні, як 
і Франко, не бачили користі від 
співробітництва з білими офіце-
рами. До Вермахту членів РЗС 
брали винятково як перекла-
дачів — приблизно 300 людей. 
Хоча деякі білі офіцери підроб-
ляли документи та вдавалися до 
інших махінацій, аби потрапити 
на службу до німців.
 Першим реальним російським 
військовим загоном став Російсь-
кий корпус в Югославії. На почат-
ку 1920-х на території Королівства 
Югославії було багато білих еміг-
рантів — десятки тисяч. У Сербії 
розташовувався центр Російської 
православної церкви за кордоном, 
а місцева влада надавала російсь-
ким емігрантам особливий право-
вий статус, з яким було легше ін-
тегруватися в суспільство та знай-
ти роботу.
 У квітні 1941 року Німеччи-
на разом з Італією та Угорщиною 

окупувала Югославію. Німців 
підтримували хорвати, які споді-
валися здобути таким чином не-
залежність. Оборона країни про-
трималася лише 11 днів, але піс-
ля окупації розпочалася пар-
тизанська війна всіх проти всіх 
— сербів проти хорватів, націо-
налістів проти комуністів, сербів 
проти німців. Особливо потуж-
ною була комуністична Народ-
но-визвольна армія Югославії на 
чолі з Йосипом Брозом Тіто.
 Після окупації німці заборо-
нили діяльність Російської за-
гальновійськової спілки в Юго-
славії, але білі офіцери хотіли 
воювати проти партизанів Тіто, 
які почали нападати, зокрема, 
на емігрантів-монархістів. У ве-
ресні 1941 року німці дозволи-
ли генералу Михайлу Скороду-
мову сформувати окремий кор-
пус, який боровся з партизана-
ми. Скородумов не був членом 
РЗС і підтримував князя Кири-
ла Володимировича як легітим-
ного монарха. Але багато членів 
РЗС в Югославії зрештою при-
єдналися до корпусу. Уже до 
1944 року він налічував майже 
12 тисяч бійців, а загалом за вій-
ну через нього пройшли 17 ти-

сяч емігрантів, і не тільки з Юго-
славії, а й із Болгарії, Румунії, 
країн Балтії. Щоправда, Ско-
родумов протримався команду-
вачем корпусу лише три дні — 
німці швидко замінили його на 
більш лояльного білого офіцера, 
генерала Бориса Штейфона.
 Майже всю війну Російський 
корпус провів у Сербії. Коли у 
1944 році фронт почав переміща-
тися на захід, росіяни відступали 
спочатку у Словенію, а потім — в 
Австрію, де 12 травня 1945 року 
здалися британцям. Радянський 
Союз вимагав видачі полонених, 
але британці не віддали їх, бо 
більшість цих білих емігрантів 
вже давно були підданими Юго-
славії. Останній командир кор-
пусу полковник Анатолій Рого-
жин емігрував до США.

Козачий Стан та отаман 
Петро Краснов
 Донські козаки серед білих 
емігрантів від початку тримали-
ся автономно. У 1921 році отама-
ни Донського війська в емігра-
ції уклали угоду про спільне ко-
мандування, але окреме від Пет-
ра Врангеля та його організації. 
Хоча створити повністю неза-
лежну емігрантську організацію 
вони не змогли — на офіційному 
рівні більшість європейських 
держав підтримували відноси-
ни саме з Врангелем. А Франція 
і після його смерті визнавала 
лише Російську загальновійсь-
кову спілку.
 Інша ситуація склалася в Ні-
меччині. Загальний консерва-
тизм та антисемітизм донських 
козаків одразу зблизив їх з на-
ціонал-соціалістами. У 1935 році 
Донське військо в еміграції роз-
кололося на два табори — при-
бічників отамана Михайла Граб-
бе та прихильників отамана Пет-
ра Попова. Але обоє беззаперечно 
підтримували режим Гітлера, а 

нацисти фінансували обидві час-
тини організації.
 Одним із найпалкіших при-
бічників Гітлера серед донців 
став білий генерал, отаман Пет-
ро Краснов, який остаточно пе-
реїхав у Німеччину в 1936 році. 
Разом із нацистським ідеоло-
гом Альфредом Розенбергом він 
спробував обґрунтувати тезу, 
що донські козаки не слов’яни, а 
прямі нащадки готів, тобто «чис-
ті» арійці. Іншим пронімецьким 
донським отаманом був Глазков, 
який керував «Козацьким націо-
нальним центром» у Чехословач-
чині та вітав її окупацію Німеч-
чиною у 1938 році. Їх підтриму-
вав і кубанський козак, отаман 
Андрій Шкуро — командувач 
Кубанського козацького війська 
у 1918—1919 роках.
 Усі ключові отамани донців 
підтримали відкриття Східно-
го фронту в 1941 році. Краснов 
писав: «Я прошу передати всім 
козакам, що ця війна не проти 
Росії, а проти комуністів, жидів 
та їхніх поплічників, які торгу-
ють російською кров’ю. Хай Гос-
подь допоможе німецькій зброї 
та Гітлеру!»
 У 1942 році зі зверненням до 
донських козаків виступив ота-
ман Граббе: «22 червня Вождь Ве-
ликого німецького рейху Адольф 
Гітлер оголосив війну Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Рес-
публік. Від Льодовитого океану 
до Чорного моря грізною стіною 
насунулася і перейшла червоні 
кордони потужна німецька ар-
мія, вражаючи полки Комінтер-
ну. Велика розпочалася бороть-
ба. Донське козацтво! Ця бороть-
ба — наша боротьба».
 Утім серед нацистів єдності 
щодо «козацького питання» не 
було. Розенберг пропонував ство-
рити на окупованих територіях 
окрему автономну державу Дону 
та Волги, але Гітлер його не під-
тримав. На початку Другої сві-
тової він усе ще не бачив користі 
від білих офіцерів і не квапився 
щось їм обіцяти.
 Ситуація змінилася лише в 
1942 році, коли на бік Німеччи-
ни почали переходили радянсь-
кі колаборанти. Німці виріши-
ли поступово формувати єдину 
російську армію на основі РОА 
генерала Андрія Власова — як з 
білих емігрантів, так і з полоне-
них. Хоча це відбувалося повіль-
но — Власов довго залишався 
суто пропагандистською фігу-
рою, а реально загонами коман-
дували німці.
 Лише в листопаді 1944 року, 
коли становище Німеччини на 
фронтах стало критичним, Гіт-
лер дозволив сформувати Комі-
тет визволення народів росії на 
чолі з Власовим і створити пов-
ноцінну армію з усіх росіян, які 
бажали її підтримати. До Коміте-
ту ввійшли й члени Козачого ста-
ну — донського формування з 30-
40 тисяч бійців на чолі з генера-
лом Сергієм Павловим.
 Але значного впливу на хід 
бойових дій ці війська не мали. 
Донські козаки відступали в 
Польщу, потім — в Італію, де зре-
штою у травні 1945 року здалися 
британцям. Їм пощастило мен-
ше, аніж Російському корпусу — 
британці видали їх у Радянський 
Союз, де всіх полонених, включ-
но з Петром Красновим та Анд-
рієм Шкуро, стратили. ■

МІФИ І РЕАЛІЇ

Як москалі допомагали Адольфу Гітлеру 
Російський філософ Ільїн розмірковував про «дух російського фашизму», донські 
козаки вважали себе арійцями, а білогвардійці служили нацистам 

■Дмитро РАЄВСЬКИЙ
(з сайту babel.ua)

27 жовтня 2022 року президент 
рф путін виступав на засідан-
ні Валдайського клубу. У своїй 
промові він, як і зазвичай, зви-
нуватив Україну у фашизмі та 
поділився міркуваннями про 
історію. Зокрема, на думку 
путіна, «нацистські карателі 
доручали найбрудніші справи 
бандерівцям». При цьому тема 
співробітництва російських бі-
лих офіцерів із нацистською Ні-
меччиною залишається табуйо-
ваною у сучасній росії. Хоча оди 
Адольфу Гітлеру писав навіть 
улюблений філософ путіна Іван 
Ільїн, а тисячі російських доб-
ровольців активно вступали в 
різні збройні формування, які 
створювали німці. 
«Бабель» розповідає, як білі 
офіцери в еміграції співпрацю-
вали з нацистами, що Ільїн казав 
про перспективи російського 
фашизму, а отаман Петро Крас-
нов — про «арійське походжен-
ня» донських козаків

Загальний консерватизм та антисемітизм донських козаків одразу зблизив їх 
з націонал-соціалістами.



10 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 2022 СоціУМ

Анна ФРАНК

 Уперше за пів року їду до бабусі з ді-
дусем. Вони живуть у селі, між нами 
близько двадцяти кілометрів, а насправ-
ді — прірва. З початку повномасштаб-
ного вторгнення майже не спілкуємося. 
24 лютого вони вимкнули телефони на де-
кілька днів — не хотіли чути від дітей з 
Полтавщини «тривожних новин». Потім 
мені таки зателефонували, але боялися 
не втратити близьких, а згубного впливу 
біологічних лабораторій. Мамі моїй, себ-
то своїй доньці, бабуся сказала: «Не хви-
люйся, мирних путін не троне». 
 Я не знаю, чи мали вони шанс на іншу 
думку. Дід з Камчатки, у минулому мо-
ряк. Бабуся з Жигульовська, за чолові-
ком поїхала на півострів. Там минула 
їхня молодість, солідні на той час заробіт-
ки. В Україну потрапили за сімейними 
обставинами, можна сказати, випадково. 
І все життя її ненавиділи. Але чомусь не 
їхали звідси, жили. Чи то доля в росіян 
така — все життя терпіти?
 Отже, їду. Вони старенькі, з рідних 
поруч лише я. Погляди, звичайно, важ-
ливі, але не важливіші за сім’ю. Це я так 
себе вмовляю, налаштовую.
 Зустріч ніби проходить добре, розмо-
ви про курей та огірки, про родичів та 
сусідів. Аж раптом бабця не витримує:
 — Чула, що в місто привезли труп мо-
білізованого? Пряма кишка розірвана, 
пальці відрізані, а на спині шкіра зріза-
на у формі свастики.
 — О боже, — почалися улюблені теми. 
— Вперше чую.
 — Матері труп не віддають.
 — Чого?
 — Ну звідки я знаю?
 — А прізвище як?
 — Не знаю.
 — А звідки знаєш про тіло?
 — Лікарі сказали.
 — Тобі?
 — Ні, людям. А люди мені.
 — Що за люди?
 — Та хіба я пам’ятаю?
 — А тіло взагалі було?
 — Та було ж, напевно.
 Не витримую, кажу про трупи з Бучі, 
Бородянки, Гостомеля, Ірпіня, Маріупо-
ля, Ізюма. Там вигадувати нічого не пот-
рібно — фотографії тіл просто на вули-
ці, супутникові знімки, висновки судме-
декспертів щодо зґвалтувань — і жінок, 
і чоловіків, і дітей.
 — Та то вже якісь страшилки, — від-
махується бабуся.
 Це боляче. Ні, я не маю жодних ілюзій 
на їхній щодо них. Усе життя вони жили 
у парадигмі русского міра, у 2014 році 
пішли ставити хрестик навпроти «так» 
на референдумі. З власними дітьми й ону-
ками спілкуються крізь зуби, бо ж рап-
том тема зайде за «політику». Для них 
усе «політика» — громадянське суспільс-
тво, власний вибір та волевиявлення, гро-
мадянська позиція, елементарна честь та 
гідність. Звичайно, я знаю, чого від них 
очікувати. Але коли твоїм рідним не бо-
лить твій біль — це страшно.
 — Дід мені сказав, — продовжує ба-
буся, — якби років десять скинути, то пі-
шов би воювати.
 — У дітей своїх стріляти? Чи росіян 
прикривати, поки вони онуків ґвалту-
ють? — цікавлюся.
 — Я не знаю, в кого він там збирався 
стріляти.
 Намагаємося перевести тему. Про-
поную зателефонувати її донькам, мамі 
та тітці, бо не спілкувалися вже стільки 
часу. Відеодзвінок у WhatsApp, наче все 
добре, я не заважаю, сиджу поряд, хай 
наговоряться. Я й не зрозуміла, як то по-
чалося. Але мама на запитання «як спра-
ви?» відповіла дуже розгорнуто. Сказа-
ла, що за останні дві години було чотири 
повітряні тривоги. Сказала, що, мабуть, 
по телевізору батькам такого не пока-
жуть, але Україну та українців безжаль-
но нищать. Б’ють по цивільних об’єктах, 
по мирних мешканцях, знущаються над 
тими, хто під окупацією, жити стало 
страшно.
 — Ми це по телевізору бачили, — 
каже дід.
 — І що вам при цьому говорять? — за-
питує тітка.
 — Що це Україна стріляє, нацики, 
«азовці», — бабуся видала все, що знала.

 

— А чого ж до 24 лютого у нас все ціле 
було і всі живі? — знову мама.
 — Це ти мене у всьому звинувачуєш? 
— улюблене запитання бабусі. Вона його 
з 2014 року завчила. Хай там що, тільки 
мене не звинувачуйте.
 — Все, вимикай, — дід іде з кімнати.
 Наче відчувши напругу, пропадає 
мобільний інтернет, уривається дзвінок. 
Бабця біжить по тонометр, каже більше 
не дзвонити. Не буду. Бо мені, певно лег-
ше, вони мені не батьки. Мамі мій біль бо-
лить. А її мамі — ні. Хотіла достукатися, 
але знову скандал. Було б куди стукати-
ся.
 — Зрозумійте, — кажу, — вони не зви-
нувачують вас, а хочуть підтримки. Вони 
хочуть почути, що ви вірите їм, що вам не 
байдуже, що ви хвилюєтеся за них.
 — А як не хвилюватися? — каже дід. 
— Звичайно, хвилюємося.
 — Ну от і скажи їм про це.
 — Нічого я їм говорити не буду, — від-
вертається. — Не телефонна розмова.
 — То хоча б скажи, що війну цю не 
підтримуєш.
 — Я не підтримую, що ви туди поїха-
ли, — виходить.
 Баба заховала тонометр, п’є пігулки. 
Питає:
 — Ти думаєш, я не знаю, що відбу-
ваються звірства? Але вони відбувають-
ся і з того, і з іншого боку. Ми з тобою 
поки у дворі сиділи, дід новини дивився, 
потім мені розповів. Показують російсь-
кого військовополоненого, він говорить, 
що був свідком такої процедури: росіян 
полонених поставили в шеренгу, штани 
сказали зняти, українець проходив, одрі-
зав їм яйця, а слідом йшов доктор і при-
жигав. Чи це для тебе фєйк?
 — Є висновок медиків? Особи тих, кого 
катували, встановлені? Де вони зараз? 
Вони дали свідчення? Справу завели?
 — Прокурор сказала, що це правда.
 — Який прокурор?
 — Ну якого по новинам показали.
 — Ти впевнена, що це прокурор? 
Може, завтра вона на іншому каналі буде 
вчителем із Луганська? А якщо проку-
рор, чим вона апелювала? Документа-
ми, заключеннями?
 — Ну звідки я знаю?
 — Отож, — кажу. — Ти нічого не 
знаєш. А я можу тобі показати відео, як 
російський військовий каструє українця, 
знімає на камеру, коментує. Там нам про-
курор не знадобиться.
 — Та буду я ще ці жахи дивитися, — 
зіскакує з теми.
 — Бо на нашому боці факти, дока-
зи, висновки експертів міжнародних ін-
станцій. На нашому боці весь світ. Коли 
наші військові до міста заходять, люди 

від щастя плачуть. А коли російські — 
від горя.
 — Знаю я, від чого і від кого вони пла-
чуть, — ба не втрачає наснаги, — від на-
циків, від «азовців».
 — Ти в України живеш понад сорок 
років, — не втримуюсь. — Тобі хоча б 
раз дорікнули твоєю мовою, національ-
ністю? Ти до нас приїздила на Полтавщи-
ну, тобі хоча б слово зле сказали? А мені, 
російськомовній, з пропискою на окупо-
ваній території? А донькам твоїм?
 — Та не казали нічого…
 — Отож. У тебе є своя думка, а не та, 
яка з телевізора? Яка на твоєму досвіді 
базується? Що ви дітям залишили після 
референдуму? А онукам? Смертю своєю 
за гріхи ваші платимо. І заплатимо, і зем-
лю свою відвоюємо — і Донбас, і Крим.
 — А Крим я взагалі українським не 
визнаю. Хрущов такий дурак був. По те-
левізору кажуть, що немає жодного па-
пірця, який би підтверджував, що Крим 
передали Україні.
 — Крим зазначений у Конституції Ук-
раїни як її державна територія. Кордони 
суверенних держав закріплені міжнарод-
ним правом, якому мають підпорядкову-
ватися всі країни. Якщо забрали Крим, 
може, ще якусь частину собі урвуть? А 
Японія щодо Курил що думає?
 — Я не знаю, це моя думка, я його не 
визнаю українським. А якби росія Крим 
не забрала, там би зараз американці сто-
яли, НАТО.
 — Дуже добре було б. Може, й не пус-
тили б цю наволоч на нашу землю, не доз-
волили б убивати, катувати. Дуже вже 
ти американців боїшся. Що вони тобі за 
життя зробили? А я росіян боюся, бо ба-
чила, на що вони здатні. І мене, твою ону-
ку, можуть за переписку українською по-
садити «на яму», потім у списках живих 
не знайдете.
 — А чого ти там переписуєшся? Вида-
ляй.
 — Тому що я вільна людина. І я хоча б 
у переписці хочу говорити рідною мовою 
і думки свої озвучувати. А тобі як, подо-
бається у такій банці з павуками жити? 
Де просто за переписку вбити можуть? 
Таку країну ти нам залишила? За неї у 
2014 році голосувала? За фільтраційні 
табори для таких, як я?
 — А що я могла змінити? Там уже все 
вирішили, — маленька людина проки-
нулася. — Мене на цей референдум росія 
агітувала, дуже все гарно говорили, а Ук-
раїна слова не сказала. А за табори я нічо-
го не знаю.
 — А своїх мізків немає? Свій вибір ти 
хоча б раз у житті робила? Війна вам ця 
хіба подобається? Ви щось проти неї ска-
зали? Чи, як росіяни, мовчки своїх дітей 

відправили, щоб убивали нас?
 — А що вони могли зробити? На мі-
тинги вийти? І що це змінить? Ти якби 
вийшла, війну б зупинила?
 — Якби цілий народ вийшов, він би й 
чорта зупинив. А військові? Наказ відда-
ють десятеро, виконує — тисяча. Невже 
відмовитися не могли, не вбивати «брат-
ський народ»?
 — Там уже все вирішили, ніхто б ні-
чого не змінив. І правильно путін все 
зробив. Бо наші визволителі Маріуполя 
знайшли таємні документи, якими було 
закріплено рішення почати наступ на 
«республіки» 8 березня. Планували літ-
ніх людей вирізати, чоловіків каструва-
ти, а дітей та жінок вивезти. І вже кон-
цтабори у Маріуполі були створені для 
донбасівців.
 — Це що, як татаро-монголи? А це 
раптом не ті документи, які по російсь-
кому ТБ показували? У яких наказ був 
провести у Львівській області військові 
навчання 8 березня? От тільки ані слова 
там не було ні про наступ, ні про Донбас, 
ні, тим паче, про вирізання й кастрацію.
 — А ти тільки одну сторону медалі ба-
чиш. Російські новини ти не хочеш поди-
витися?
 — Дивитися на злочинців? Дивитися, 
як кадри з фільмів видають за зйомку з 
місця подій? Як одні й ті самі люди у різ-
них сюжетах грають різних людей? Ди-
витися на відсутність доказової бази, ар-
гументів? Аналізувати цю інформацію ти 
не намагалася?
 — А що мені дивитися, крім цього? 
Українських каналів в мене немає, ін-
тернету теж. Якщо б росіяни казали не-
правду, то весь світ вже бив на сполох.
 — Так люди б’ють! Весь світ сміється 
з російських пропагандистів. Журналіс-
ти всього світу вже втомилися випускати 
розслідування, які викривають брехню та 
маніпуляції російських ЗМІ. От тільки ви 
живете в інформаційній бульбашці і нічо-
го про це не знаєте. І найсумніше те, що 
Скабєєвій ти віриш, а дітям своїм — ні.
 І хто тут правий, хто винний? Переко-
нати їх я не зможу. І пробачити, здається, 
також. Бо так бути не може — коли твоїй 
рідній людині не болить твій біль. ■

В ОКУПАЦІЇ

Оброблені телевізором,
або Коли «скабєєви» рідніші за власних дітей

■

ОГОЛОШЕННЯ■
Документи, які згоріли під час оку-
пації росіянами Ірпеня, — свідоц-
тво про повну загальну середню ос-
віту (КХ №52048969) та додаток до 
свідоцтва про повну середню освіту 
(АА №572397), видані на ім’я Погорі-
лої Альбіни Сергіївни, вважати недій-
сними.
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Костянтин РОДИК

Можливо, книжка з назвою «Як писа-
ти про війну» (К.: Смолоскип, 2021) й 
не стане класичним бестселером, але її 
читацький потенціал неабиякий. Вже на 
п’ятий рік російсько-української війни 
фіксувалося до 500 книжок, пов’язаних 
з нею. Тепер, гадаю, таких видань близь-
ко тисячі. Звісно, у цій бібліотечці є все: 
і те, що лишиться у вітчизняній хресто-
матії, і те, що вивчатимуть психологи; 
невичерпний матеріал для істориків пов-
сякдення, як також і кон’юнктурні текс-
ти. Автор нашої новинки, Рон Кеппс, 25 
років прослужив в армії США, написав 
спогади з промовистим підзаголовком 
«П’ять війн за десять років», зорганізу-
вав навчальну програму «Проєкт вете-
ранського письма». Книжка «Як писати 
про війну» — підручник цієї школи.
 
 На відміну від зграї нинішніх са-
мопроголошених адептів сторітелінгу, 
Кеппс знає багатьох інших, крім себе, 
письменників. Знає навіть теоретика 
фольклору Владіміра Проппа та філософа 
Цвєтана Тодорова (не кажучи про Фрой-
да). Аналізує винятково твори колиш-
ніх військових, і цей перелік заворожує: 
Бірс, Дефо, Моем, Мопассан, Стендаль, 
Толкін, Воннегут, Гемінґвей, Ґолдінг, 
Селінджер, Флемінг, Фолкнер. Єдиний 
не-солдат, твори якого він розглядає, — 
Шекспір. Цікаво, що прикладів з росій-
ської «воєнної прози», котрою так хизу-
ються за порєбріком, майже немає (окрім 
Толстого і Бабеля).
 Детальні — й цікаві! — інтерпретації 
класичних романів слугують ілюстра-
цією головної тези: «Навіть якщо пись-
му не можна навчити, йому можна нав-
читися». У практичній частині книжки 
наш автор пропонує аматорам повправля-
тися у переписуванні епізоду під різними 

кутами зору та в різних стилістиках, що 
відсилає нас до блискучого експеримен-
ту французького класика Ремона Кено 
«Вправи зі стилю» (Л.: Піраміда, 2006).
 Так, це якісне літературознавство. 
Влучності запитань, які ставить Кеппс, 
може позаздрити більшість рецензентів, 
не кажучи вже про кандидатів філологіч-
них наук. Оцініть самі: «Придивіться до 
оповідача. Чому він говорить до нас і роз-
повідає історію? Що це означає для нього 
чи неї?.. Чому ця особа сповідається нам? 
Який її порядок денний? Чи можемо ми їй 
довіряти?». Звісно, це популярне літерату-
рознавство, але ж яке дотепне: «Якщо ви 
уявите свою історію будинком, то епізоди 
будуть його кімнатами... Ваш мозок спри-
ймає кожне речення в абзаці, як ваша ма-
шина — кожне перехрестя на районі».
 Рон Кеппс радить літературним по-
чатківцям-ветеранам таку мотивацій-
ну послідовність: «Відразу після «чому 
я хочу писати?» і «що я хочу сказати?» 
— має бути «для кого я пишу?». Так, вій-
на на твоїй землі заторкує всіх, але ті всі 
мають різний досвід. Кеппс пише про три 
основні досвіди: армійський, бойовий та 
воєнний. Перший має найменше потен-
ційних читачів («у 2011 році менш ніж 
1% населення Америки служило в армії»); 
третій — найпоширеніший, тому «комба-
танти чи члени їхніх сімей — ми тво-
римо літературу війни, а не літерату-
ру про війну». Це те саме, що неоднораз 
повторював Валерій Ананьєв (Маркус), 

автор справжнього бестселера «Сліди на 
дорозі» (2019).
 Найскладніше — бойовий досвід. 
Вчинки на війні «керуються надзвичайно 
складним рядом мотивів, міцним вари-
вом із гніву, страху, чесности, ненавис-
ти, гіркоти й любови». Кеппс поперед-
жає, що «спогади про деякі травматичні 
переживання... можуть так ніколи й не 
інтегруватися з рештою» повоєнних ре-
акцій. Але принаймні контроль спогадів 
— це шлях до «повернення собі контро-
лю над власним життям... Як рукавич-
ка дозволяє вам взятися за щось гаряче, 
письмо дозволяє обробляти спогади в кон-
трольований спосіб». Утім і літературні 
вправляння не є панацеєю, адже «часом 
не можемо повністю осягнути, бо це ви-
ходить за межі нашого розуміння. А чого 
ми не можемо зрозуміти, того не може-
мо й висловити».
 Ветеран-письменник застерігає та-
кож ветеранів-початківців від надмір-
ної емоційности оцінок, позаяк рядовий 
знає менше за капітана, а той — менше 
за генерала, та й генерали розуміють не 
все. Можливо, найкраще сформулював 
цю тезу ще Вінстон Черчилль: «У вели-
кій війні неможливо відокремити війсь-
кові справи від політичних... Тому знач-
на частина літератури про це трагічне 
сторіччя викривлена під впливом ідеї, 
мовляв, на війні мають значення лише 
воєнні міркування і що ясний професій-
ний погляд солдатів був затьмарений 

утручанням політиків» (Томас Рікс. 
Черчилль і Орвелл. Битва за свободу. — 
К.: Лабораторія, 2020).
 Ростислав Семків, директор видав-
ництва «Смолоскип», не вперше збагачує 
наш інтелектуальний простір якісною фі-
лологічною аналітикою. Згадаймо бодай 
його участь у перекладі засадничої пра-
ці Гаролда Блума «Західний канон: кни-
ги на тлі епох» (К.: Факт, 2007) чи його 
власну розвідку про Стівена Кінга (Уро-
ки короля жахів. — К.: Pabulum, 2020). 
Нині Семків видав украй потрібну книж-
ку для розуміння процесів віддзеркален-
ня війни в літературі.■

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Канадійка Ненсі Г’юстон у романі «Роз-
колини» (Л.: Видавництво Анетти Анто-
ненко; українською твір переклав Іван 
Рябчій) зображує чотири покоління од-
нієї родини: кожне покоління має влас-
ний наратив, який оприявнює комплекс 
упереджень, страхів і травм ідентичнос-
ти, проблем пам’яти та, зрештою, істо-
ричного часу, який впливає на кожного 
індивіда, формуючи «розколини», що 
проходять крізь покоління й стають чин-
ником історії роду. 
 
 Особливо виразним у романі є іден-
тичність Сола (Соломона), шестирічного 
хлопчика з особливим світоглядом. Сол 
— як поєднання Бога й Goggle (перефра-
зовуючи Джона Дарема Пітерса); хоч і 
дитина, проте має надзвичайно раціо-
нальне ставлення до себе й світу навко-
ло. Персонаж подеколи демонструє пост-
іронічність, яка є наскрізним маркером 
сучасної доби, а часом нагадує біоробота, 
котрий стежить, аби у власному організ-
мі все було гаразд, щоб усе підпорядкову-
валося непорушним біоритмам. Може на-
віть оскаженіло розлютитися, коли щось 
відхиляється від визначеного порядку. 
 Опис тілесности так само важливий, 
як і споріднений з ним мотив жорстокос-
ти. Якщо точніше, ідеться про невраз-
ливість психіки хлопця до візуального 
контенту, який репрезентує сцени на-
сильства, сексуальних тортур над поло-
неними тощо. Так, наскрізною в романі 
є тема війни і психологічного захисту 
від неї; війна в Іраку — важливий ком-
понент тематичного ландшафту книж-
ки. Часто інтерес хлопця до воєнних 
злочинів і виявів жорстокости видаєть-
ся неприродним, викликає огиду, про-
те оповідач жодним чином не засуджує 
персонажа. 
 Розум Сола унікальний: він поєднує 
метафізичну віру в Бога, спілкування 
з Богом у важкі хвилини (коли хлопе-
ць, наприклад, бачить наслідки зара-
ження на шкірі після невдалої операції 
з виведення родимої плями) — з раціо-

нальним, чітко логічним розумом. Сол 
поєднує у своєму сприйнятті як мета-
фізичну віру, так і постметафізичне 
мислення, яке припускає, що в умовах 
Google-технологій людина як ніколи 
близька до того, щоб стати Богом. Від-
так Сол вірить у Бога й водночас відчу-
ває себе Боголюдиною. Він Боголюдина 
в тому сенсі, як Google став Богом для 
людини ХХІ століття у міркуваннях 
згадуваного американського професо-
ра комунікацій Джона Дарема Пітерса. 
Хлопець виявляє емоційний холод і по-
рожнечу, коли розглядає на відео сцени 
катувань або зґвалтувань. Це вже пост-
гуманістичний тип мислення, детермі-
нований комп’ютерними технологіями 
й візуальним контентом, який сьогодні 
шириться з нечуваною швидкістю й без 
обмежень. 
 Google може пропонувати найріз-
номанітніший контент, і байдуже, чи 
йдеться про зґвалтування іракських 
дівчат, чи про тортури над солдата-
ми, чи про випуск погоди. Сол, розгля-
даючи сцени насильства, здатен хіба 
(пост)іронічно зауважити: добре, що я не 
дівчина, бо дівчат на планеті ґвалтують 
частіше. Для персонажа математична 
логіка, статистика, розрахунок — мар-
кери, які визначають світоглядний під-
хід до реальности. 
 Роман Ненсі Г’юстон трансісторич-
ний (перехід з однієї доби в іншу впро-
довж ХХ-ХХІ ст.), транскультурний і 
загалом «транзитний» — у ньому пос-
тійно змінюються локуси: Мюнхен, 
Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто, 
Хайфа... Ну і, звісно, війна в Іраку, яка 
перетворюється на частину медіаіндус-
трії. Образи війни стають частиною ін-

тернет-реальности, будь-хто, зайшовши 
на певний сайт, може отримати доступ 
до найогидніших сцен. Саме цей ас-
пект — мультиплікація образів іраксь-
кої війни в медіа та їх сприйняття Солом 
— один із найбільш дражливих у романі 
Н. Г’юстон. Письменниця показує хлоп-
ця з нетиповою психікою та свідомістю, 
котрий сприймає себе Богом, а отже — 
має бачити все. Окремі релігійні питан-
ня, порушені в романі, винесемо за дуж-
ки цього матеріалу, як-от: чи справді Бог 
бачить кожного? чи все стається з людь-
ми з волі Бога? чому Бог уможливлює те-
рор і війни? Ці питання стосуються про-
блеми взаємодії релігії й медіа, що, до 

речі, також здобуває аналіз у згаданій 
праці Д. Дарема Пітерса. 
 Історія про Сола — сучасна версія 
«Так казав Заратустра» Ніцше. Хлопець 
здобуває силу з медіа. Ба більше: Сол 
зображений у романі як біологічна час-
тина Google. Окремі моменти його спри-
йняття видаються патологічними: хло-
пець занадто холодний в емоціях до 
батьків, не кажучи вже про його реак-
цію на сцени насильства в Іраку. Але чи 
не такою є сучасна молодь, яка не мис-
лить себе без гаджетів, які відкривають 
портал до світу як абсолютного затишку 
й Добра, так і тотального Зла й патоло-
гій? Роман канадійської авторки фіксує 
джерела тієї соціально-психологічної 
ситуації, яка сьогодні здобуває особли-
ву актуальність у суспільстві: сформо-
вано новий тип дитячої жорстокости. 
Сол не виявляє емпатії, він прагне до-
сконалости, а біль і страждання спри-
ймає з холодним розумом, подеколи 
отримуючи психофізіологічне задово-
лення від побаченого. 
 У романі «Розколини» кожна нова 
історія — Рендала, Седі чи Крістіни — 
дедалі більше занурює читачів у мину-
ле, у світ протистояння Злу в образі на-
цизму. Зло, як показано в романі, здатне 
мігрувати. Цікаво, якою буде майбутня 
історія, що чекає на дорослого Сола-Бо-
голюдину? Читач, безперечно, отримає 
чимало матеріалу для таких розмислів 
від «Розколин». Твір портретує сучас-
ний психологічний ландшафт міжосо-
бистісних стосунків і має значний еврис-
тичний потенціал у змалюванні ліній 
розвитку світу, який не відмовляється 
від Зла, явленого в ідеологіях і війнах, 
які ті зумовлюють. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Боголюдина з розколин:
симбіоз Ніцше і Goggle

■

Рубрика: ХРЕСТОМАТІЯ 

Воєнний досвід:
контроль над спогадами і література

■
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Максим СТРІХА, 
професор, театрал

 Щойно мала розпочатися прем’єрна 
в цьому сезоні вистава «Шлюбного 
векселя» Россіні в Київській опері на 
Подолі, як у всьому районі внаслідок 
звичного тепер після кількох російсь-
ких масованих обстрілів нашої енер-
гоструктури аварійного відключен-
ня вимкнули світло. Але в театрі ви-
явилися готовими й до такого розвит-
ку подій. Вистава відбулася... при 
свічках, наче в 1810 році, коли її було 
вперше показано публіці у Венеції.
 «Шлюбний вексель» — найперша 
опера 18-річного на той час компози-
тора. Її було написано для маленького 
театрика без хору і з дуже обмеженим 
складом усього шести солістів (кожен з 
них одержав свою партію). Але своїми 
музичними принадами опера відразу 
ж полонила публіку, ставши першим 
щаблем до майбутньої світової слави 
Россіні. Яскраві мелодії з неї сам ком-
позитор використав через шість років 
для свого знаменитого «Севільського 
цирюльника» — запозичувати в само-
го себе Россіні, який писав надзвичай-
но багато й швидко, вважав річчю ціл-
ком прийнятною.
 «Шлюбний вексель» — це коміч-
на опера на одну дію з тривалістю тро-
хи більше, ніж година. Тут годі шука-
ти філософської глибини характерів 
чи шекспірівської напруги сюжетних 
ходів. Але тут є все, за що люблять ко-
мічну оперу: динамічна зміна ситуа-
цій, іскрометні жарти і, звісно, пре-
красна музика арій та ансамблів.
 Лібретист Гаетано Россі помістив 
дію опери в Англію і зробив її героя-
ми своїх сучасників (перше на той час 

було для італійської опери дуже нез-
вичним і сміливим). Комерсант Тобіас 
Мілль чекає на свого бізнес-партнера, 
канадійця Слука, щоб прокрутити з 
ним вигідну оборудку — одружити з 
його грошима свою дочку Фанні. Але 
Фанні вже любить Едварда. Батько ка-
тегорично проти шлюбу своєї дочки з 
небагатим хлопцем, але справжнє бла-
городство виявляє Слук. І, як і годить-
ся в комічній опері, все закінчується 
для закоханих щасливо.
 Камерну за форматом оперу постав-
лено в малій артзалі театру на друго-
му поверсі, що ідеально до неї пасує. 
Режисерка і художниця-постановни-
ця вистави Лада Шиленко не шукала 
якихось суперекстравагантних ходів, 
щоб постійно підтримувати увагу пуб-
ліки. Виконання опери в українсько-
му перекладі (його автори — Анатолій 
Навроцький та Костянтин Старовиць-
кий) вже робило всі жарти зрозуміли-
ми, а комізм ситуацій — очевидним. 
 Хоч режисерські знахідки (на 
кшталт самокатика, на якому 
з’являється Едвард під час увертюри, 
чи глобуса, на якому Мілль марно на-
магається визначити відстань від Ка-
нади до Англії і врешті-решт розбиває 
його) виявилися цілком умотивовани-
ми. Так само вмотивованим було пере-
творити Слука з канадійця (яким він є 
в лібрето) на американця — його зус-
трічають, наче державну особу, вима-
хуючи прапорцями США, що тягне за 
собою несподівані сучасні конотації.
 Сергій Макєєнко з його рухливим 
соковитим баритоном і характерною 
масивною статурою є ідеальним вико-
навцем для партії Тобіаса Мілля. За-
кохану молоду пару, Фанні та Едвар-
да, чудово проспівали і зіграли (поп-

ри екстремальні умови напівтемря-
ви) сопрано Ганна Шевченко та тенор 
Микита Олійник. Ансамбль камерної 
вистави вдало доповнили вишукана 
Вікторія Осадчук (Кларіна), ексцент-
ричний Євген Малофєєв (Слук) та не-
зворушний Олексій Піголенко (Нор-
тон). Виразно звучав оркестр під ору-
дою досвідченої Алли Кульбаби.
 Тривала овація, якою слухачі ви-
нагородили виконавців, засвідчує пра-
вильність стратегії театру на роботу з 
власною публікою. Київська опера на 
Подолі дедалі певніше утверджується 
в статусі найцікавішого оперного те-
атру столиці (Національна опера з її 
нудними для пересічного відвідувача 
зали виставами «мовами оригіналів», 
що абсолютно не дають уявлення про 
драматургічний потенціал опери і не 
зачіпають душ більшості слухачів, 
від змагання за такий статус фактич-
но усунулася). 
 Сьогодні Київській опері на По-
долі надзвичайно складно (як і всій 
українській культурі). Проблему від-
ключень електрики тут сподівають-

ся вирішити за допомогою придба-
ного генератора (великої зали театру 
свічками і ліхтариками вже не освіти-
ти). А ось із проблемою від’їзду за кор-
дон ряду провідних солісток (унаслі-
док чого виникла велика проблема на-
самперед із меццо-сопрано) — значно 
складніше. Але директор театру Пет-
ро Качанов і тут не опускає рук, обіця-
ючи невдовзі ввести у вистави нових, 
іще не відомих широкій публіці соліс-
ток та солістів.
 Отже, мистецьке життя в воєнно-
му Києві триває. На тлі відключень і 
сирен працює не лише Київська опе-
ра. Буквально тижнем раніше авто-
рові цих вражень довелося бути гля-
дачем щемливої вистави «Альбатро-
си», що зібрала гроно блискучих ак-
торів старшого віку в Театрі драми і 
комедії на Лівому березі. Щоправда, 
там грали не при свічках, а при ліх-
тариках. Але мала зала теж була пов-
нісінька, а в кінці теж довго не вщу-
хали оплески. І це ще раз наводить на 
думку: Україна — таки незламна і не-
переможна. ■ 

«Шлюбний вексель» Київської опери.
Фото з фейсбук-сторінки Петра Качанова

❙
❙

ЧАС «Т»

Шлюб при свічках 
Як столичні театри  проживають вистави доби 
масованих обстрілів

■

Тетяна РУДЕНКО

 У малій залі Львівської 
філармонії відбулися концерт 
Call for Genius і церемонія на-
городження лауреатів тре-
тього Всеукраїнського кон-
курсу молодих композиторів 
імені Бориса Лятошинсько-
го. Нагадаємо, конкурс є час-
тиною міжнародного фестива-
лю Kharkiv Music Fest, який 
повномасштабне вторгнення 
росії в Україну, на жаль, пос-
тавило на паузу. Проведення 
концерту-нагородження ста-
ло можливе завдяки Товарис-
тву побратимства «Харків — 
Нюрнберг» та благодійному 
фонду «Толока». Всі зібрані 
кошти передадуть Ізюмській 
міській центральній бібліо-
теці, яка постраждала від влу-
чання ворожої ракети. 
 Загалом на конкурс було 
прийнято 17 робіт (5 творів у 
молодшій групі, 12 — у стар-
шій). За правилами, передба-
чено участь композиторів ві-
ком до 17 років (молодша гру-
па) та 18–26 років (старша 
група). На розгляд журі прий-
мали дуети для скрипки, аль-
та або віолончелі та фортепіа-
но (молодша група) і квартети 
для двох скрипок, альта й віо-
лончелі (старша група). Тра-
диційно конкурсанти змага-
лися за грошові премії та пра-
во виконати власний твір зі 
сцени. 
 Відповідно до регламен-
ту міжнародне журі оціню-
вало твори в один тур. Цьо-
го року до складу журі кон-
курсу увійшли: Олександр 

Щетинський (Україна), 
Еугеніуш Кнапік (Польща), 
Леонід Грабовський (Украї-
на, США), Олександр Грін-
берг (Україна, Німеччина). 
Лауреатами конкурсу в мо-
лодшій групі став Ярослав 
Шепелєв  (Харків), твір «Го-
робець та Киця» для скрип-
ки й фортепіано (ІІІ премія); 
старша група: І премія — Во-
лодимир Богатирьов (Харків) 
за Струнний квартет; ІІІ пре-
мія — Артем Бриль  (Чернігів 
/ Київ) за струнний квартет 
«Альбус і Август».
 На сцені Львівської філар-
монії лунали твори пере-
можців у виконанні струн-
ного квартету Львівської на-
ціональної філармонії ім. М. 
Скорика «Фенікс» (Phoenix 
String Quartet) у складі: Ми-
кола Гав’юк (перша скрипка), 
Петро Тітяєв (друга скрип-
ка), Вадим Педорич (альт) та 
Денис Литвиненко (віолон-
чель). 
 «21 лютого прийом робіт 
був закритий і отримані пар-
титури були відправлені на 
розгляд високоповажного 
журі, а 24 лютого розпоча-
лась війна, тож було недо-
речно думати про якісь роз-
важальні заходи — нагород-
ження лауреатів, — розпові-
дає Іван Пахота, директор 
конкурсу. — Та ми проводи-
мо конкурс не просто заради 
конкурсу, а й для того, щоб 
якось опікуватись лауреа-
тами, давати їм можливість 
виконати свої твори зі сцени 
або дати можливість почути, 
як звучать їхні твори в про-

фесійному виконанні. Крім 
того, ми мали зобов’язання 
перед учасниками, тож було 
прийнято рішення все ж про-
вести концерт-нагороджен-
ня. Хочу зазначити, що кон-
курси цих років дуже відріз-
няються, і не тільки через 
війну — зовсім інші настрої 
творів, рівень учасників. Та 
ми продовжуємо і в наших 
планах — оголосити піс-
ля війни 4-й конкурс Лято-
шинського. І я думаю, що, 
швидше за все, це буде во-
кально-хоровий конкурс». 
 «Дуже знаковим є те, що 
творчість допомагає підтри-
мувати моральний дух, так 
було і в часи Лятошинського, 
так є і зараз. В такі часи ви-
никає відчуття, що ти маєш 
щось робити, і мистецький 
фронт — такий самий фронт, 
як і військовий. І тепер ми ба-
чимо, як цей фронт, недооці-
нений нами, тепер використо-
вує ворог, — коментує Тетяна 
Гомон, почесна амбасадорка 
конкурсу, хранителька квар-
тири-музею Лятошинського. 
— Тож сьогодні важливо пере-
осмислити важливість впливу 
культурного кола на сприй-
няття і нашої держави в світі, 

і нашого особливого культур-
ного коду». 
 «Мій твір називається 
просто Струнний квартет, — 
розповідає Володимир Бога-
тирьов. — Коли почалась вій-
на, то в цей твір я додав нові 
частини, які, як мені здаєть-
ся, дуже відгукувались та пе-
реплітались із твором. Уза-
галі, вплив війни на нашу му-
зику значний — зміниться ес-
тетика української музики, 

вона буде частіше звертатись 
до свого коріння, це буде нова-
нова фольклорна хвиля, і но-
вий бум експресіонізму, тіль-
ки з нашим характером. Щодо 
планів, то після нашої перемо-
ги я хотів би написати камер-
ну оперу. Хочеться написати 
щось масштабне саме для рід-
ного Харкова — міста-героя. 
Це буде музика, наповнена, з 
одного боку, живою силою, а з 
іншого — рефлексією». ■

Переможці конкурсу.
Фото надане організаторами.

❙
❙

МИСТЕЦЬКИЙ ФРОНТ

Війна у дуетах і квартетах
Визначили переможців третього Конкурсу молодих композиторів 
імені Бориса Лятошинського

■
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У Національній опері 27 листо-
пада покажуть  спектакль «Ві-
денський вальс» на честь та на 
пам’ять хореографині театру 
Аніко Рехвіашвілі. Представляє-
мо мозаїку з фактів біографії 
та спогадів її учнів-вихованців, 
нині зірок української і світової 
сцени, та сестри.

Траєкторія долі
 Дитинство та юність Аніко 
промайнули у столиці на вули-
ці Лисенка, 4, навпроти Націо-
нальної опери України. Творча 
дівчинка зростала в аурі старо-
го Києва: з одного краю вулиці 
— магічний театр, куди регу-
лярно ходила на балетні спек-
таклі з 2-3 рочків, з іншого — 
Золоті ворота, а трошки далі — 
Софія Київська. Аніко, коли 
навчалася у хореографічній 
студії Державного заслужено-
го академічного ансамблю тан-
цю України ім. П. П. Вірського, 
дітям різних поколінь велико-
го галасливого київського дво-
рика регулярно давала балетні 
майстер-класи та прищеплюва-
ла повагу та любов до балету. Як 
згадує рідна молодша сестра хо-
реографині Маріне: «Аніко зби-
рала всіх дітей, граючи — нав-
чала, крутила фуете та надиха-
ла. Й у ще зовсім юної дівчини 
з’явилася золота мрія — очоли-
ти балет саме рідного київсько-
го оперного театру»

Тернистий шлях угору
 Аніко відстоювала права жі-
нок у мистецтві. За всю історію 
київського оперного театру, 
який цього року розпочав свій 
155-й сезон, Аніко була першою 
жінкою на посаді художнього 
керівника балетної трупи На-
ціональної опери України. До 
приходу до омріяного театру 
зробила яскраву кар’єру й по-
чинала її за радянських часів. І 
на той час для амбітної талано-
витої жінки існувало безліч пе-
решкод. Гендерна рівність була 
суто формальною. Потім балет 
завжди був досить закритою 
кастою. Аніко долала ще й про-
фесійні стереотипи, бо не мала 
класичної хореографічної ос-
віти. «А ще Аніко була напів-
грузинкою, — ділиться Марі-
не Рехвіашвілі. — Ми вдвох не 
змінили дівоче прізвище, це 
було проявом поваги до нашо-
го батька. Для моєї сестри важ-
ливо було, щоб у ній бачили пе-
редусім її творчий потенціал. 
Скільки її пам’ятаю, вона від 
самого початку кар’єри відсто-
ювала свої позиції. Чим вище 
вона піднімалася, тим сильні-
шими були спротив, заздрість. 
Бо на посаді художнього керів-
ника балетної трупи вона муси-
ла займатися не тільки творчіс-
тю, а й, умовно, політикою».

Театр як спосіб життя
 Як художній керівник ба-
летної трупи Національної опе-
ри України Аніко Рехвіашвілі 
встигла попрацювати шість 
років. Дуже плідних для ук-
раїнського балету шість років. 
Аніко на сцені Національної 
опери України поставила такі 
балети: «Пори року» на музику 
Вівальді, «Віденський вальс», 
«Даніела», «Дама з камелія-
ми», «Дафніс і Хлоя», «Сні-
гова королева», «Ночі в садах 
Іспанії» та El sombrero de tres 
picos, «Юлій Цезар», «Поло-
вецькі танці», балетні сцени в 
операх «Мойсей» М. Скорика, 
«Ярослав Мудрий» Г. Майбо-
роди, «Норма» В. Белліні, «На-
талка Полтавка» М. Лисенка, 
низку хореографічних номерів 
і танців для солістів. А ще по-

чала працювати над балетом 
«Красуня і чудовисько» на му-
зику Войцеха Кіляра, але не 
встигла завершити.

Відданість українській школі 
балету
 Аніко Рехвіашвілі вдало-
ся створити унікальну балет-
ну трупу у Національній опе-
рі з великою кількістю талано-
витих і різних за обдаруванням 
артистів. Аніко стверджувала: 
«Український класичний, нео-
класичний балет відрізняється 
більшою емоційністю й особли-
вою виразністю танцю».
 Аніко докладала зусиль до 
промоції українського сучас-
ного балету у світі. Аніко зна-
ла, скільки Україна дала світові 
яскравих імен, і була перекона-
на в тому, що чимало талантів 
уже відкрила сама та планува-
ла відкрити разом зі своїми не-
пересічними колегами.
 Яскравим прикладом ук-
раїнського культурного прори-
ву стали гастролі балетної трупи 
Національної опери у Парижі у 
Театрі Єлисейських полів. Впер-
ше балетна трупа столичного те-
атру за часів відновленої Неза-
лежності, після перерви з 1964 
року, в 2018 році поїхала на гас-
тролі до одного зі світових цент-
рів балету. І Париж зустрів на-
ших артистів аншлагами, а про-
воджав з новими запрошення-
ми на наступні сезони. І все це 
відбулося й продовжує відбува-
тися вже на нашому нинішньо-
му справжньому культурному 
фронті. Оновлений балет «Сні-
гова королева» Аніко Рехвіа-
швілі у цьому році відкриє різд-
вяно-новорічний балетний сезон 
у Парижі на найвищому рівні.

Балетна родина
 «Театр для Аніко був цілим 

світом. Театр — це друзі. Те-
атр — це особливий стиль жит-
тя. Навіть не знаю, кого сест-
ра більше любила — родину чи 
свою роботу, — згадує Марі-
не Рехвіашвілі. — Безперечно, 
Аніко жила театром, успіха-
ми своїх балетних дітей, у яких 
щиро вкладала свої знання, 
сили, тепло».
 Зерна проросли ще за її жит-
тя. Талановиті учні видатної 
української хореографині, гор-
дість українського балету і зір-
ки кращих сцен світу згадують 
свого Вчителя.
 Христина Шишпор: «Аніко 
Юріївна була дуже професійною 
людиною: художня керівниця 
балету, професорка хореографії, 
одна з найвидатніших українсь-
ких хореографів. Вона ство-
рила унікальний колектив. І я 
мала щастя знати її зі своїх деся-
ти років. Для одного з балетних 
конкурсів Аніко Юріївна поста-
вила для мене дуже красивий но-
мер «Метелик». Потім працюва-
ли разом у театрі. Всі її вистави 
відрізняються від інших своєю 
драматургією. Вона все відразу 
бачила цілісно: хто буде соліста-
ми, яка музика звучатиме, яки-
ми будуть костюми. 
 Першою виставою, яку вона 
поставила в театрі, був «Ві-
денський вальс», яким ми вша-
нуємо пам’ять хореографині 27 
листопада. Ця балетна вистава, 
як і всі її постановки, — вне-
сок у світову балетну культу-
ру. Я танцюю цей балет з 2010 
року, і щоразу виконую свою 
сольну партію, як уперше. По-
над 20 років вистава не зни-
кає з афіші театру, бо за неї го-
лосують глядачі. Аніко Юріїв-
ну пам’ятатиму як відкриту, 
щиру людину, яка знала нас із 
дитинства, всіх любила, під-
тримувала. З нею можна було й 

поплакати, і посміятися. Заби-
рають, на жаль, найкращих».
 Анастасія Шевченко: «Пра-
ця з Аніко Юріївною — це ве-
лика удача. Не кожній балерині 
випадає такий дарунок долі, 
щоб хореограф створював балет-
ний спектакль, виходячи саме зі 
здібностей артиста. «Дама з ка-
меліями» стала моєю першою ро-
ботою з Аніко Юріївною. Я була 
дуже юною, мені було 20 років, 
як і героїні роману Дюма. На 
той момент я працювала у театрі 
перші два-три роки. Проте Ані-
ко Юріївна побачила у мені по-
тенціал, і нам було дуже цікаво 
одна з одною працювати. У цьому 
спектаклі все надзвичайно гли-
боко. Ти розумієш текст кожно-
го жесту. Хореографиня давала 
мені свободу для реалізації того, 
що я відчувала. Але наші погля-
ди збігалися у розумінні образу, і 
між нами існувала довіра. Аніко 
дуже багато сил вклала у моє ста-
новлення. Аніко Юріївна Рехвіа-
швілі мала дивовижний талант 
створювати масштабні вистави, 
показувати багату палітру всієї 
нашої трупи. Коли я як глядачка 
дивилася спектаклі Аніко Юріїв-

ни, завжди думала: «Як це мож-
ливо — так творити, розгорта-
ти процес ізсередини, потім пе-
рекладати на людей, створюва-
ти живу картину, яка так тонко 
й вишукано взаємодіє з музи-
кою?». Такі люди, як Аніко, — 
справжні генії».
 Микита Сухоруков: «Аніко 
Юріївна була дуже хорошим пе-
дагогом. Всі, хто навчався в неї 
в університеті, всі, хто працю-
вали з нею в театрі, крім того, 
що отримали величезний обсяг 
знань, ще й відкрили для себе 
абсолютно особливий спосіб 
бачити хореографію, розуміти 
себе в мистецтві і, що не менш 
важливо, — й у професії, й у 
житті. Вона вміла бути справж-
нім другом, це досить рідкісне 
явище в наш час. Ті люди, яких 
вона вважала своїми друзями, 
були переконані, що поруч є 
надійна людина, яка ніколи не 
зрадить. У професійному плані 
з Аніко Юріївною завжди було 
цікаво. Вона мала таке бачен-
ня мистецтва, яке відрізняє ве-
ликих художників від посеред-
ніх, вона вміла відчувати те, що 
приховано від решти». ■

«Дама з камеліями». Лібрето Аніко Рехвіашвілі.
Фото з сайту opera.com.ua.

❙
❙

ВИСОКА НОТА

Життя — як балет
Пам’яті української хореографині з грузинським іменем Аніко Рехвіашвілі

■

Аніко Рехвіашвілі.
Архівні фото.

❙
❙

«Віденський вальс» Національної опери України.❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Чемпіонат світу-2022, 
який через спеку в Катарі 
вперше проходить не влітку, 
а в зимовий період, попри всі 
скандали та критику, нарешті 
стартував: у матчі-відкрит-
ті господарі турніру поступи-
лись еквадорцям (0:2).
 Стартовому поєдинку пе-
редували чутки в медіа, ніби-
то багаті катарці підкупили 8 
гравців збірної Еквадору, аби 
матч завершився з рахунком 
1:0 на користь близькосхід-
ної країни, а єдиний гол мали 
забити у другому таймі зуст-
річі. 
 Утім уже старт зустрічі 
розвіяв ці чутки: еквадорці, 
представлені футболістами з 
АПЛ, Ла Ліги та турецької Су-
перліги, були на голову силь-
ніші за чинних чемпіонів Куб-
ка Азії, склад яких сформу-
вали лише представники ка-
тарської першості. Перший 
«дубль» на цьому ЧС записав 
у свій актив капітан південно-
американської збірної Еннер 
Валенсія: спочатку форвард 
«Фенербахче» реалізував пе-
нальті, а потім результатив-
но зіграв головою. Міг ексна-
падник «Вест Хема» робити 
і «хет-трик», утім іще один 
його точний удар не зараху-
вали через офсайд після пере-
гляду VAR.
 Головними ж фаворитами 
на чемпіонську корону вва-
жаються найсильніші збір-
ні Південнної Америки — 
Бразилія та Аргентина. «Се-
лесао» має найсильніший 
склад за останні роки на чолі 
з Неймаром, котрий демонс-
трує у «ПСЖ» свій надвисо-
кий рівень, а аргентинці, ма-
ючи у складі 8-разового воло-
даря «Золотого м’яча» Ліоне-
ля Мессі, автоматично стають 
претендентами на перемогу. 
Додаткової мотивації Лео і Ко 
додає й те, що для 35-річно-
го футбольного генія це, найі-
мовірніше, останній «мун-
діаль»: цього не приховує і 
сам гравець. 
 Утім не лише фактор Мес-
сі робить володарів Кубка 
Америки фаворитами ЧС: пі-
допічні Ліонеля Скалоні не 
програють уже 36 матчів пос-
піль, а склад, на відміну від 
попередніх форумів, коли вся 
атака залежала, по суті, від 
звитяг Лео, збалансований 
зірковими футболістами як у 
нападі, так і в інших лініях.
 Поки ж найсильніші збір-
ні лише набирають обертів, 
головною темою для обгово-
рень стало, власне, те, як Ка-
тар, котрий ніколи до того 
не грав на ЧС, отримав пра-
во провести «мундіаль», і те, 
які проблеми у ФІФА та в са-
мій країні чемпіонат виявив. 
Провідні світові ЗМІ останні 
два місяці до старту форуму 
невпинно нагадували про ко-
рупційну складову, завдяки 
якій Доха і стала господар-
кою ЧС. Олії у вогонь підлив 
і експрезидент ФІФА Йозеф 
Блаттер (його, до речі, зви-
нувачують у корупції — одна 
справа не завершилась виро-
ком, але розгляд інших ще 
попереду), котрий прямо за-

явив, що ЧС-2022 мав прой-
ти у США, а «мундіаль» у Ка-
тарі — помилка.
 Футбольний функціонер 
розповів, мовляв, спочатку 
змагання планували провести 
у США, але за тиждень до ви-
рішального конгресу втрутив-
ся тодішній президент Фран-
ції Ніколя Саркозі, який поп-
росив тодішнього керівника 
УЄФА Мішеля Платіні відда-
ти свій голос на користь Ката-
ру.
 «Катар — дуже маленька 
країна. Футбол і чемпіонат 
світу занадто масштабні для 
цієї держави. Вибір Катару 
був помилкою. Ми домовили-
ся у виконкомі, що Росія про-
водитиме чемпіонат світу з 
футболу 2018 року, а США — 
2022 року. Це було б жестом 
миру, якби два давні політич-
ні супротивники по черзі ор-
ганізували «мундіалі», — на-
магався перекласти всю вину 
на Саркозі й Платіні Блат-
тер.
 «Ясна річ, ішлося і про 
гроші. Через пів року Катар 
купив у Франції винищува-
чі на 14,6 мільярда доларів», 
— продовжив ексочільник 
ФІФА.
 Французькі ЗМІ з’ясували, 
що, ймовірно, Блаттер гово-
рив про літаки A320 — у 2017 
році Qatar Airways придбав 
50 літаків на базі Airbus. Уго-
да принесла французькій еко-
номіці 18,75 млрд доларів.
 Велику увагу медіа привер-
тає і той факт, що Катар, по 
суті, збудував 7 із 8 стадіонів 
з нуля, загалом витративши 
на всю підготовку рекордні 
за всю історію «мундіалів» 
220 мільярдів доларів, але 
надшвидке будівництво (со-
тні об’єктів лише за 12 років 
з моменту затвердження за-
явки) відбувалось за раху-
нок нелюдських умов праці 
для будівельників-мігрантів. 
Так, розслідувачі з’ясували, 

що великі інфраструктурні 
проєкти реалізувались рука-
ми 2 мільйонів трудових міг-
рантів, тисячі з яких загину-
ли від рекордної спеки.
 Ще одна з сотень проблем 
Катару — жахлива ситуація 
з порушенням прав людини. 
Так, жінку, яка зазнала сек-
суального насильства, мо-
жуть притягнути до відпові-
дальності за позашлюбні ста-
теві стосунки. Крім цього, 
жінки не мають таких прав, 
що й чоловіки, хоча про рів-
ність пише місцева конститу-
ція. Обурення західного сві-
ту викликає і позиція Катару 
щодо ЛГБТ-спільноти. Напе-
редодні посол ЧС та ексгра-
вець збірної Катару з футбо-
лу Халід Салман заявив, що 
гомосексуальність, яка за-
конодавчо заборонена в кон-
сервативній мусульманській 
країні, — це «пошкоджен-

ня свідомості». Неоднознач-
ну реакцію викликала й забо-
рона за два дні до старту тур-
ніру на продаж алкоголю на 
стадіонах: спиртне продава-
тимуть у спеціально відведе-
них для цього зонах.
 У керівництві ФІФА на-
магаються відбитись від кри-
тики неоднозначними заява-
ми, які лише посилюють кри-
тику, та заявами про великі 
прибутки організації від про-
ведення ЧС (організація отри-
має цьогоріч 7,5 млрд доларів 
доходів, більша частина з них 
— саме завдяки «мундіалю»). 
Так, президент ФІФА Джан-
ні Інфантіно перед «мундіа-
лем» закликав «зосередитися 
на футболі, а не на ідеологіч-
ній чи політичній боротьбі». 
Ще більше обурення викли-
кав його заклик до «припи-
нення вогню в Україні під 
час чемпіонату світу», адже 

ймовірне припинення вогню 
саме зараз, на тлі контрнасту-
пальних успіхів ЗСУ, вигідне 
лише країні-агресору — рф.
 «Якщо вам потрібно когось 
критикувати, не тисніть на 
гравців, тренерів. Хочете кри-
тикувати — критикуйте мене. 
Я тут для цього. Не критикуй-
те нікого іншого, не крити-
куйте Катар. Нехай люди на-
солоджуються цим чемпіона-
том світу.
 Чи хочемо ми продовжува-
ти плювати на інших, тому що 
вони виглядають інакше або 
вони відчувають себе по-іншо-
му? Ми захищаємо права лю-
дини. Ми робимо це по-своє-
му. Й отримуємо результати. 
У нас є вболівальниці в Ірані. 
Жіноча ліга була створена в 
Судані. Давайте святкувати», 
— намагався виправдати про-
вальну політику ФІФА Інфан-
тіно. ■

У Катарі стартував ЧС-2022, який, найімовірніше, стане одним із найскандальніших в історії.
Фото: Getty Images.
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Еннер Валенсія увійшов в історію як автор перших голів на «мундіалі»-2022.
Фото: Getty Images.
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ФУТБОЛ

Помилковий «мундіаль»
У Катарі офіційно відкрили ЧС-2022, який різко критикують через позицію Дохи і ФІФА

■
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«Розуміли, що «Шахтар» — це гранд українського та європейського футболу, котрий 

вміє грати у футбол. Ми готувались до того, що донеччани контролюватимуть м’яч, але 
не думаю, що сьогодні вони володіли м’ячем більше, ніж ми. Ми прекрасно трималися. 

Ця перемога була для нас дуже важливою і важкою».

Олександр Кучер 
головний тренер СК «Дніпро-1» 
(Дніпро)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Новим президентом НОК України 
став Вадим Гутцайт. На звітно-виборчій 
асамблеї свої голоси за нього віддали 123 
делегати. Головний конкурент Гутцайта 
— Жан Беленюк — отримав 22 голоси. 
Третього претендента на посаду голови 
НОК — Ігоря Малинського — підтрима-
ли лише дві особи.
 Як видно з підсумкового результату, 
серйозної боротьби за високу посаду у 
вітчизняному спорті не вийшло, хоча 
здавалося, що народний депутат Ук-
раїни, борець-класик Беленюк готовий 
скласти серйозну конкуренцію мініст-
ру молоді та спорту Гутцайту. 
 Утім основна боротьба точилася хіба 
що в медійній площині — носила перед-
виборчий характер. Перемога значно 
досвідченішого функціонера виявила-
ся безапеляційною (навіть незважаючи 
на участь у виборах 40 нових делегатів, 
які, за словами Беленюка, були делего-
вані на голосування не суб’єктами олім-
пійського руху в статусі юридичних 
осіб, як це передбачено Статутом НОК, 
а за поданням тоді ще президента НОК 
Сергія Бубки).
 «У мене немає особливих зауважень. 
Єдине: чому саме в такому форматі було 

вирішено провести асамблею, зважаю-
чи на те, що в нас постійні відключен-
ня електроенергії, збивається інтернет-
з’єднання. Виконком перебуває в Ук-
раїні та може в офлайн-режимі взяти 
участь у заході, що відбувається раз на 
чотири роки, коли обирають президен-
та НОК України. Вибори проходили в 
онлайн-форматі та на платформі, зап-
ропонованій НОК: так би мовити, «на 
чужому полі». Але ми ні на що не скар-
жимося», — заявив Беленюк.
 Значно більше резонансу та розго-
лосу отримали підсумки виборів членів 
НОК України, після яких усередині са-
мого Комітету почалися протести та від-
центрові рухи.
 Одним із тих, хто не погодився з но-
вим складом НОК, став Андрій Шевчен-
ко, котрого обрали до керівного складу 
цієї організації. «Вважаю почесною ро-
боту в Національному олімпійському 
комітеті, розумію важливість його роз-
витку. Водночас я не можу залишити-
ся в НОК за такого складу. Ми платимо 
за свою свободу безмежно високу ціну 
життями найкращих з українців. Му-
симо бути гідними їх», — заявив імени-
тий футболіст.
 При цьому президент УАФ Андрій 
Павелко, який оголосив, що призупи-

няє своє членство в НОК, розлого пояс-
нив причину скандалу: «Підсумки вчо-
рашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї 
НОК України викликали величезний 
резонанс у суспільстві. Що абсолютно 
закономірно, зважаючи на обрання до 
складу членів НОК представників забо-
роненої в Україні партії ОПЗЖ. У той 
час, як увесь світ бойкотує участь росій-
ських спортсменів у змаганнях усіх рів-
нів, до складу українського олімпійсь-
кого комітету включають осіб від про-
російських політичних угруповань. Я 
особисто голосував проти відповідних 
рішень. А тому як учасник Асамблеї і 
представник команди НОК призупиняю 
своє членство у Комітеті до того часу, 
поки ситуацію не буде виправлено».
 У підсумку рішення, яке б заспокої-

ло протестну хвилю, знайшлося швид-
ко. Представники ОПЗЖ, які стали 
членами НОК України, Нестор Шуфрич 
(якого делегувала Федерація стрільби 
з лука) та Григорій Суркіс (обраний за 
квотою «громадяни, що розвивають 
спорт в Україні») написали заяви про 
те, що вони залишають посади членів  
організації. 
 «Вибори пройшли чесно та демокра-
тично, і ці листи — це теж демократич-
но. Ми рухаємося вперед, розвиваємо 
наші стосунки та демократичну держа-
ву», — наголосив Вадим Гутцайт.
 Свої місця в Національному олімпій-
ському комітеті опальні народні обранці 
запропонували передати спортсменам, 
які зараз служать у лавах ЗСУ і воюють 
проти російських окупантів. ■

Григорій ХАТА

 Феномен «Дніпра-1», який на кіль-
камісячну перерву в чемпіонаті піде в 
статусі зимового чемпіона, ще будуть 
вивчати. За кілька днів до офіційного 
старту сезону команда пережила зміну 
головного тренера. Проте цей стрес не 
завадив дніпрянам успішно дебютува-
ти на євроарені та продуктивно провес-
ти першу частину ЧУ.
 Перед виходом на зимову перерву 
підопічні Олександра Кучера зробили 
вагому заявку на чемпіонство, пере-
гравши в очному двобої прямого кон-
курента в боротьбі за «золото».
 «Привітав «Дніпро-1» з перемогою. 
Суперник показав, що у них потужна 
команда, але в нас усе краще ще по-
переду. Чемпіонат довгий, ми повин-
ні зробити висновки», — наставник 
«Шахтаря» Ігор Йовічевич визнав силу 
конкурента. Зазначимо, що саме цей 
хорватський спеціаліст донедавна сто-
яв на тренерському містку дніпровсь-
кого клубу. Його несподіваний перехід 
до табору «гірників» не надто потішив 
керівництво «Дніпра-1», утім, як ви-
явилося, під орудою нового наставни-
ка Олександра Кучера командна гра за-
сяяла новими барвами і мрії про чем-
піонство стали близькими до реаль-
ності.
 Колишній гравець «Шахтаря» і в 
недалекому минулому наставник «Ме-
таліста» показав себе вправним спе-

ціалістом. Багато років Кучер грав під 
орудою Мірчі Луческу і тепер, можна 
припустити, на практиці вміло втілює 
запозичені у досвідченого фахівця тре-
нерські методики та ігрові схеми. 
 «Розуміли, що «Шахтар» — це гранд 
українського та європейського футбо-
лу, котрий уміє грати у футбол. Ми го-
тувались до того, що донеччани контро-
люватимуть м’яч, але не думаю, що сьо-
годні вони володіли м’ячем більше, ніж 
ми. Цей показник був рівним, адже ми 
теж не б’ємо м’яч уперед і намагаємося 
грати у футбол. Ми прекрасно тримали-
ся. Ця перемога була для нас дуже важ-
ливою і важкою», — прокоментував гру 

проти «гірників» Кучер.
 Переможний м’яч у цьому принци-
повому поєдинку забив Артем Довбик. 
Тепер, із десятьма голами, він одно-
осібно очолює бомбардирську гонку в 
ЧУ. При цьому на своєму кар’єрному 
рахунку кращий голеадор «Дніпра-1» 
має 50 точних ударів.
 Останнім часом у ЗМІ багато гово-
рилось про спроби «Дніпра-1» продов-
жити контракт зі своїм забивним фор-
вардом, адже там добре розуміють, що 
з Довбиком та без нього команда Ку-
чера гратиме в абсолютно різний фут-
бол.
 Так само принципове значення для 

своєї команди має й півзахисник «Шах-
таря» Михайло Мудрик. Якщо вірити 
новинам у провідних спортивних ви-
даннях країни, то за ним у приймаль-
ні «гірницького» клубу вишикувалася 
чимала черга футбольних агентів. Утім 
«помаранчево-чорні» не надто поспіша-
ють продавати талановитого футболіс-
та. Нещодавно сам футболіст заявив, 
що озвучена клубом сума відступних 
у розмірі 100 мільйонів доларів — це 
шлагбаум для його переходу.
 Хай там як, а поки Мудрик прино-
сить користь гірницькому колективу. 
Так само, як це робить і капітан «Дина-
мо» Віктор Циганков, який днями за-
бив свій сотий м’яч у кар’єрі. Його точ-
ний удар приніс динамівцям перемогу 
над «Вересом» і дозволив команді зрів-
нятися за очками з третьою командою 
чемпіонату. ■

ОРГПИТАННЯ

Голос демократії
У вітчизняній олімпійській сім’ї обрали нового голову 
та підкоригували склад членів НОК

■

На президентське місце Сергія Бубки в НОК України обрали Вадима Гутцайта.
Фото з сайту xsport.ua.
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ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Приклад учнівської майстерності
Перемога над ключовим 
опонентом дозволила 
«Дніпру-1» зміцнити 
лідерство в чемпіонаті 
країни

■

Перегравши в очному протистоянні принципового опонента, «Дніпро-1» зміцнив 
своє лідерство в чемпіонаті країни.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 
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ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 14-й 
тур. «Зоря» — «Олександрія» — 4:1, «Дніпро-
1» — «Шахтар» — 2:1, «Колос» — «Ворскла» 
— 1:2, «Минай» — «Металіст» — 1:0, «Крив-
бас» — «Металіст-1925» — 0:2, «Інгулець» — 
«Львів» — 1:0, «Верес» — «Динамо» — 0:1.

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Дніпро-1» 13 11 2 0 30-7 35
2. «Шахтар» 12 8 3 1 26-9 27
3. «Зоря» 13 8 2 3 29-19 26
4. «Динамо» 13 8 2 3 21-13 26
5. «Олександрія» 12 7 2 3 22-18 23
6. «Ворскла» 14 5 3 6 16-17 18
7. «Верес» 14 5 2 7 17-19 17
8. «Металіст-1925» 13 4 5 4 13-17 17
9. «Колос» 13 4 4 5 11-16 16
10. «Металіст» 13 4 3 6 15-20 15
11. «Минай» 13 3 4 6 9-14 13
12. «Рух» 12 3 3 6 14-19 12
13. «Кривбас» 13 3 3 7 8-15 12
14. «Інгулець» 13 2 4 7 11-18 10
15. «Чорноморець» 12 2 3 7 8-17 9
16. «Львів» 13 2 3 8 9-20 9

 Бомбардири: Довбик («Дніпро-1») — 10, 
Буяльський («Динамо») — 9.

■



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА 202216

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №36■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон редакції: 
+38 091 625 66 32

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009036

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 259 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

щосереди
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід -2...+3
 +1...+6
 +2...-3
 +2...-3

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр 0...+5
 +5...+10
 0...+5
 0...+5

Північ -2...+3
 +1...+6
 -2...+3
 -2...+3

Схід 0...+5
 +5...+10
 0...+5
 0...+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +4...+9
 +7...+12
 +1...+6
 +3...+8

 Екскурсійні тури «Побачити Київ 
та померти». Коктейлі безплатно.

* * *
 Якщо білоруси полізуть, то їм 
уже є поганяло — чипси.

* * *
 Оголошення для орків:
 Якщо ви замерзли — присилай-
те нам свої координати на сторінку 
ЗСУ. Ми вас зігріємо...

* * *
 Стукіт по бункеру, путін тремтя-
чою рукою відчиняє скрипучі двері й 

чує: «Добрий вечір, ми з України!»

* * *
 Прочитав тривожне повідомлення: 
«Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось 
тепер думаю: може, це вакансія?».

* * *
 Сьогодні випустили з лабораторії 
дві тисячі голубів, заражених бубон-
ною чумою. Сказали їм не срати поки 
не прилетять в росію. Інші дві тисячі  
сказали, що з руснею поряд навіть 
срати не сядуть. Довелось відправи-
ти на білорусь.

 По горизонталі: 1. Кримсько-
татарський народний танець та фільм 
Ахтема Сеітаблаєва. 7. Плащ-накидка 
в часи Русі, характерна для князя та 
дружинників. 8. Орган позасудового 
винесення вироків в СРСР, що існу-
вав в 1937-1938 роках під час Вели-
кого терору. 9. Баский кінь. 10. Яр-
лик, який росіяни повісили на україн-
ців, щоб виправдати свою агресію. 
11. Відтінок зеленого кольору, по-
пулярний в ЗСУ. 12. Поетичний при-
йом, повторення однакових голосних 
звуків у рядку чи строфі. 16. Повто-
рення слова або фрази на початку 
кожної строфи у вірші. 19. Місто в Ні-
дерландах, де давно зачекалися Путі-
на і його зграю. 21. Відправа в пра-
вославній церкві, яку служать у пер-
шій половині дня, до обіду. 22. Дав-
ньоскандинавське і давньоірландське 
епічне сказання про легендарних ге-
роїв та історичних діячів, що має про-
зову форму з віршованими вставка-
ми. 23. Український художник-гра-
фік, що розробляв дизайн українсь-
кої гривні в 1918 році. 24. Позивний 
Святослава Горбенка, одного з най-
молодших захисників Донецького 
аеропорту. 25. Політична реклама.
 По вертикалі: 1. Прізвище ге-
роїні фільму «Покровські ворота», 
яка всіх повчала, як жити. 2. Дав-
ньогрецька назва бика, що дала на-
зву Кримському півострову. 3. Вузька 
і тонка дерев’яна планка або брусок. 4. 
Урочиста церковна молитовна відпра-
ва з читанням і співами на честь Хрис-

та, Богородиці та окремих святих. 5. 
Алкогольний напій, що складається з 
суміші вина, лікера чи різних фрукто-
вих соків з додаванням шампансько-
го, сидру, мінеральної води та інших 
газованих напоїв. 6. Повна співзвуч-
ність. 8. «І серце жде чогось. Болить. 
Болить, і плаче, і не спить, мов не-
годована ...». (Тарас Шевченко). 13. 
Знаменита гора, до якої пристав Ной 
після закінчення потопу. 14. Народ-
ний обряд, який передує весіллю. 
15. «У щастя людського два рівних є 
крила: ... й виноград — красиве і ко-
рисне». (Максим Рильський). 17. Ук-
раїнський журналіст-дисидент, один 
із засновників Українського культу-
рологічного клубу. 18. Ім’я лідера Ку-
бинської революції 1953-59 років. 20. 
Найвідоміша лялька у світі. 22. Річ-
ка на Сумщині і Полтавщині, притока 
Дніпра. ■
 

Кросворд №35
від 16 листопада

Ната НЕТУДИХАТА

 Здається, весь світ став на бік 
добра у війні, яку Україна веде, за-
хищаючись від російської агресії. 
Не лишилися осторонь і легендарні 
рок-музиканти. У квітні британсь-
кий рок-гурт Pink Floyd випустив 
кліп на пісню «Ой у лузі червона ка-
лина» з голосом лідера гурту «Бум-
бокс» Андрія Хливнюка, який з пер-
ших днів вторгнення пішов до лав 
Київської тероборони. Кліп одразу 
очолив музичні чарти, а всі кошти 
від нього музиканти віддали на гу-
манітарну допомогу для України. 
Такий ажіотаж не випадковий — це 
була перша пісня, записана леген-
дарним гуртом із 1994 року. 
 Україну підтримав іще один 
знаменитий британський рок-музи-
кант, Род Стюарт. Днями в Ноттін-
гемі, відкриваючи своє турне Вели-
кою Британією, він вийшов на сце-
ну в синьо-жовтому костюмі і за-
співав свій хіт Rhythm Of My Heart 
(«Ритм мого серця»), супроводжую-
чи виступ кадрами з Ірпеня, Бучі та 
інших українських міст, зруйнова-
них війною. Як зазначив співак пе-
ред публікою, ця пісня була написа-
на давно про війну у В’єтнамі, про 
те, наскільки вона безглузда. «Але 
це стосується будь-якої війни. При-
свячую її українцям. Це найменше, 
що я можу зробити», — сказав Род 
Стюарт на відкритті концерту. 77-
річний музикант зізнався, що він 
народився одразу після закінчення 
Другої світової війни, але ніколи 
не думав, що на власні очі побачить 
знову наземні баталії з танками на 
вулицях, бомбардуванням міст, за-
гибеллю дітей. 
 До речі, це не перша така під-
тримка українців з боку музиканта. 
У жовтні він прихистив українську 
родину з п’ятьма дітьми, оренду-
вавши для них на рік цілий буди-
нок. Він особисто приїхав провіда-
ти українців і подружився з ними, 
незважаючи на мовний бар’єр. Спі-
вак сам має вісьмох дітей, тож, за 
його словами, дивитись на дитяче 

горе для нього було нестерпно. А 
ще він зібрав і відправив до Украї-
ни три вантажівки з необхідними 
товарами до кордону з Україною, а 
по дорозі назад ними відвезли 16 бі-
женців до Берліна.
 Солідарність з українцями про-
являють і інші не менш відомі рок-
гурти. Метал-гурт Metallica зібрав 
$1 млн на допомогу українським 
біженцям. У квітні вони оголо-
сили про збір коштів і першими 
ж внесли половину суми. А уже в 
червні закрили збір, заявивши, що 
мільйон зібрано. Ці кошти музи-
канти передали благодійному фон-
ду World Central Kitchen та його 
ініціативі #ChefsForUkraine, який 
займається забезпеченням харчу-
вання для українських біженців у 
шести країнах світу.
 А Scorpions переспівав свій ві-
домий хіт кінця 1980-х Wind of 
Change («Вітер змін»), замінив-

ши слова про прогулянку Москвою 
на Now listen to my heart, it says 
Ukrainia («А тепер послухай моє 
серце, воно каже: Україна»). Перед 
виконанням пісні соліст Scorpions 
Клаус Майне висловив підтрим-
ку Україні, а протягом усього му-
зичного номера на пісню Wind of 
Change зала була освітлена синьо-
жовтими променями.
 Світ як може підтримує Украї-
ну. Але найкращу промоцію роб-
лять Збройні сили України, які 
дев’ятий місяць стримують ворога і 
потроху звільняють окуповані тери-
торії. У лавах захисників і багато ук-
раїнських рок-музикантів: крім Ан-
дрія Хливнюка, це лідер гурту «Тінь 
Сонця» Сергій Василюк, лідер гурту 
Yurkesh Юрко Юрченко, лідер гур-
ту «Нумер 482» Віталій Кириченко, 
лідер гурту «Козак System» Іван Ле-
ньо. Так що на концерт нашої Пере-
моги буде кого запросити.■

Род Стюарт.❙

НА БОЦІ СВІТЛА

Рок проти війни. За Україну!
Легенда британського року Род Стюарт теж висловив солідарність з Україною 

■

25—26 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ. На дорогах місцями ожеле-
диця. Вiтер пiвнічно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 
близько 0, удень +2...+4. Пiслязавтра вночi та вдень 0...+2.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий дощ. 
Славське: вночi 0...+2, удень +3...+5. 
Яремче: вночi 0...+2, удень +3...+5. 
Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +4...+6. 
Рахiв: уночi +1...+3, удень +4...+6.

Мистецький вернісаж спротиву ординцям 
У Львові показали серію кольорових плакатів Володимира Карвасарного з Хмельницького 
із заголовним — «Українська Голгофа»
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