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Наш «залізний купол» — це наша найкрутіша у світі ППО.
Фото з сайту vechirniy.kyiv.ua.
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Нема хати — нема боргів
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Війна «за Хрещатик» Упертися в стелю

Рада Європейського Союзу 

затвердила рішення про 

обмеження ціни на російську 

нафту на рівні 60 доларів 

США за баррель

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 38,735 грн

Бої на землі 
й у небі

Річницю підписання Будапештського 
меморандуму москалі «відзначили» 
масованою ракетною атакою на більшість 
регіонів України
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СЕРЕДА, 7 ГРУДНЯ 20222 ІнФорУМ
«Якщо росіяни знову вдарять по енергетичній інфраструктурі України, то країни-організатори 
проєкту зберуться і встановлять уже ціну (на нафту. — Ред.), як варіант, на рівні 45 доларів. Таким 
чином цивілізований світ у нас на очах перехоплює економічну ініціативу в слабкої сировинної 
економіки рф із метою отримання у своє розпорядження інструменту впливу на агресора». 

Віталій Шапран
фінансовий аналітик

УКРАЇНА МОЛОДА

САНКЦІЇ

Упертися в стелю
Рада Європейського Союзу 
затвердила рішення про 
обмеження ціни на російську 
нафту на рівні 60 доларів США за 
баррель
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Рішення набрало чинності 5 грудня та дозволило 
обмежити доходи агресора без збільшення нафтових 
цін на світових ринках. Стеля передбачена для третіх 
країн (перш за все Індії та Китаю), які продовжать ку-
пувати російську нафту. Євросоюз, США, Велика Бри-
танія, Австралія, Японія повністю відмовляються від 
російської нафти. 
 Зважаючи на те, що фактично російські підпри-
ємства і зараз торгують нафтою приблизно за такою 
ціною, реакція світової спільноти була різновектор-
ною. Зрозуміло, що українці вважають рішення G7 
та ЄС «гомеопатичним заходом», бо бажали ціни на 
російську нафту на рівні 10 доларів або ж повного ем-
барго на її продаж, щоб зупинити поповнення гаман-
ця цієї скаженої бензоколонки. Президент Зеленсь-
кий був відверто розчарований: «серйозним рішен-
ня встановити таку межу не назвеш». Нафта по $60 
не зупинить війну. Дослідження KSE Institute та ек-
спертів санкційної групи Єрмака-Макфола показує, 
що справжній удар по Кремлю може завдати ціна ни-
жче $35. Така вартість позбавить рф надприбутків, 
при цьому все ще перевищуватиме собівартість вироб-
ництва. На ціні $35-40 наполягали країни Балтії та 
Польща. 
 «Узгоджена державами G7 та ЄС верхня межа на 
російську нафту в розмірі $60 є найкращим варіан-
том, бо гарантує, що зростання світових цін, яке було 
б вигідне також росії, не відбудеться» — прокоменту-
вала цей крок заступниця держсекретаря США Вік-
торія Нуланд. Так, це більше схоже на превентивний 
хід, аби, по-перше, нафта не дорожчала, а, по-друге, і 
60 доларів — це непогано для початку, бо маємо чи не 
вперше в історії G-7 приклад, коли провідні держави 
зважились на відверто неринковий крок і тепер центр 
прийняття рішень на світовому енергетичному ринку 
— не в московії. Мета цього заходу — не моменталь-
но вбити російську економіку. Адже не стільки важ-
лива ціна на нафту, скільки те, щоб росія не отриму-
вала від цього доходи.
 «Стелю таки ввели, хоч це було зробити дуже 
складно, — вважає експерт з економіки Сергій Фурса, 
— тепер її можна знижувати. Ніхто не знає, наскільки 
це реально — навіть той, хто сидить у Брюсселі. Але 
те, що цей механізм закладено, створює можливість 
для його застосування». Цікаво, що впродовж остан-
ніх кількох тижнів, коли йшло обговорення гранич-
ної межі на російську нафту, приватні китайські та 
індійські компанії припинили її купувати в очіку-
ванні ще більших знижок. «Коли проєкт обмеження 
ціни запрацює на повну потужність — почнеться най-
більш цікаве, — переконаний фінансовий аналітик 
Віталій Шапран, — наприклад, якщо росіяни знову 
вдарять по енергетичній інфраструктурі України, то 
країни-організатори проєкту зберуться і встановлять 
вже ціну, як варіант, на рівні 45 доларів. Таким чи-
ном (і де-факто, і де-юре) цивілізований світ в нас на 
очах перехоплює економічну ініціативу у слабкої си-
ровинної економіки рф з метою отримання у своє роз-
порядження інструменту впливу на агресора». Так, 
для цього потрібен час, але що у світовій політиці ро-
биться швидко? 
 Тим часом росіяни галасують, що ніякоі нафти за 
умови стелі продавати не будуть. Але зовсім скоро ми 
побачимо, який варіант вибере москва: спалювати на-
фту, консервувати нафтові свердловини чи продавати 
сировину за встановленою ціною, щоб хоч якось за-
крити бюджетну дірку. 
  «Основний момент полягає в тому, що ми не може-
мо точно спрогнозувати реакцію росії. А вона є клю-
човою, – наголошує Сергій Фурса. — Адже в анало-
гічній ситуації з газом є приклад, коли путін сам об-
межив постачання блакитного палива в Європу, ду-
маючи, що він зараз усіх покарає. У підсумку втратив 
ринок і майже всі експортні доходи з продажу газу. 
Ми неодноразово чули від росіян, що у разі введення 
граничної ціни вони взагалі не постачатимуть нафту. 
Наразі можемо лише схрестити пальці й сподіватися, 
що путін знову «стрілятиме собі в ногу» і неадекватно 
реагуватиме на запровадження цієї стелі». ■

■

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ

 Оскільки організаційні питання щодо передплати на «Україну молоду» на 2023 рік іще на стадії 
розгляду, про рішення ми вам повідомимо найближчим часом.

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У понеділок російські оку-
панти здійснили восьму масова-
ну атаку на об’єкти критичної 
інфраструктури нашої країни. 
За попередніми даними, 38 кри-
латих ракет було запущено літа-
ками стратегічної авіації з райо-
ну Каспійського моря та Волго-
донська Ростовської області. 
Водночас «калібрами» били з 
кораблів Чорноморського фло-
ту. З цієї ж акваторії прилеті-
ли Х-22, Х-59 та Х-31П. Усього 
рашисти скинули на українські 
міста понад 70 ракет. У підсум-
ку щонайменше чотири людини 
загинули і трьох було поранено, 
серед яких дворічний малюк. 
 За даними командування 
Повітряних сил ЗСУ, до відбит-
тя повітряного нападу залучи-
ли зенітні повітряні підрозділи, 
авіацію, мобільні вогневі гру-
пи та інші складові сил оборо-
ни. Загалом було збито понад 60 
ворожих ракет. Але не минуло-
ся і без влучних попадань. Цьо-
го разу найбільше постраждали 
Київщина, Одещина, Вінниччи-
на, Харківщина та Запорізька 
область. Частина цих регіонів 
залишилися без електрики, а в 
інших застосували екстрені від-
ключення світла.
 Цікаво, що нова ракетна ата-
ка була організована кацапами у 
день чергової річниці підписання 
Будапештського меморандуму, 

яким росія зобов’язалася висту-
пити гарантом безпеки України. 
Цей одіозний збіг прокоментував 
Володимир Зеленський. «Щось 
просто підписати з цими теро-
ристами — миру не буде, — ска-
зав він. — Щось просто погодити 
з ними — точно порушать. Від-
дати Росії хоча б щось з елемен-
тів безпеки інших означає нову 
війну. Тому й потрібне принци-
пове продовження наявної полі-
тики сумлінних держав світу: 
тільки демонтаж російських те-
рористичних можливостей, тіль-
ки звільнення всієї нашої землі 
й тільки притягнення вбивць до 
відповідальності може дати мир. 
Вірю, прийдемо до цього».
 До речі, демонтажем засобів 
тероризму українські повітряні 
сили займаються останнім ча-
сом досить системно. Скажімо, 
днями знаменита «бавовна» за-
палала на військових базах в Ен-
гельсі та Рязані, звідки страте-
гічні бомбардувальники та раке-
тоносці русні злітають для атак 
на українські регіони. За дани-
ми російських експертів, до них 
прилетів безпілотник українсь-
кого виробництва з дальністю 
польоту до 1 тис. 200 кіломет-
рів. Таким же літальним апара-
том раніше були атаковані ко-
раблі Чорноморського флоту в 
бухті Севастополя і, ймовірно, 
військовий аеродром у Калузь-
кій області. На росії переконані, 
що це лише початок.

Тобто об’єкти терористичних 
атак палатимуть там і далі, при-
чому з більшою інтенсивністю. 
 Тим часом наземна війна 
не збавляє темпів. Найзапек-
ліші бої наразі тривають у Лу-
ганській та Донецькій облас-
тях. Ґрунт трохи промерз, що 
дає змогу ЗСУ активніше про-
суватися вперед на цьому на-
прямку. Наші військові нама-
гаються здобути локальні пе-
ремоги, займаючи вигідні для 
себе позиції. «Є ресурс та підго-
товка особового складу, — про-
коментував ситуацію командир 
роти бригади 112 ТрО Юрій Фе-
доренко. — Жодна позиція ЗСУ 
на Сватовському напрямку не 
була залишена. Поза Сватовим 
противник будує другу лінію 
оборони, бетонуючи її. У росій-
ського керівництва є розумін-
ня, що Сватове буде деокупо-
вано й невдовзі там замайорить 
український стяг». ■

ВІТАЄМО!

 Учора наші славні захисни-
ки й захисниці відзначили День 
Збройних сил України. Редакція 
«України молодої» щиро вітає 
вас, найкращі у світі воїни, зі 
святом. Дякуємо вам безмеж-
но за важку працю з утиліза-
ції московитського непотре-
бу і звільнення кожного метра 
нашої прекрасної землі. Пишає-
мося вами, переможці!

■

НА ФРОНТІ

Бої на землі й у небі 
Річницю підписання Будапештського меморандуму москалі 
«відзначили» масованою ракетною атакою на більшість регіонів 
України

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Жителі Черкаського району 
передали на фронт іще два авто-
мобілі, загалом — уже 40 авті-
вок.
 Як розповідає «УМ» Валерія 
Бандурко, голова Черкаської 
військової адміністрації, ці 
транспортні засоби придбали, 
доставили та привели до ладу 
для функціонування у бойових 
умовах працівники виконавчо-
го комітету Смілянської міської 
ради. 
 «Позашляховики — у гар-
ному технічному стані. Наразі 
хлопцям вони дійсно потрібні. 
Тому я не втомлююся дякува-
ти усім, хто відгукується, щоб 
допомогти військовослужбов-
цям», — говорить пані Валерія. 
Загалом, уточнює вона, від Чер-
каського району з початку пов-
номасштабного вторгнення пе-

редано для ЗСУ вже понад 40 ав-
тівок. 
 «А спільно з виконавчим ко-

мітетом Смілянської міської ради 
передано 10 автомобілів», — під-
сумовує Валерія Бандурко. ■

Ці два авто від Черкаського району — вже на фронті.
Фото надане Черкаською РВА.

❙
❙

ДОПОМОГА

Сміливим від смілян
Черкаський район передав на фронт ще два автомобілі, а загалом — 
40 автівок

■



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 7 ГРУДНЯ 2022ІнфорУМ
ЗАЙНЯТІСТЬ

На ринку праці 
— самі покупці
Кількість безробітних українців 
невпинно зростає
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Одним із негативних соціально-економіч-
них наслідків війни в Україні є різке збільшен-
ня армії безробітних у нашій державі. Згідно з 
заявою Міністерства економіки, наразі в Дер-
жавній службі зайнятості зареєстровано 215 
тис. безробітних, хоча фактична їх кількість в 
Україні сягає як мінімум 2,6 млн осіб. Не варто 
забувати й про тих наших співгромадян, яких 
війна змусила кинути роботу й виїхати за кор-
дон, а таких понад 14,5 мільйона, з них щонай-
менше 11,7 млн українців вирушили до країн 
Євросоюзу. Лише серед моїх рідних і знайомих 
таких чимало, й чи всі ті мільйони людей повер-
нуться до України — велике питання.
 Та навіть на офіційно зареєстрованих «бай-
дикуючих» українців у Держслужбі зайнятості 
є лише 27 тисяч вакансій, хоча, наприклад, 
торік на цю дату їх було 61 тисяча. Більше того, 
за прогнозами, які озвучила заступник мініст-
ра економіки Тетяна Бережна, у 2023 році без-
робітних у державі буде трохи більш як 2,8 млн 
осіб.
 У Міністерстві економіки зазначили, що 
уряд працює в трьох напрямках, аби зменши-
ти кількість безробітних: переорієнтація і пе-
ренавчання українців; надання грантової допо-
моги від уряду підприємцям, які хочуть розви-
вати власний бізнес під час війни; розгортання 
програми «Армія відновлення», яка дає мож-
ливість безробітним бути залученими до трудо-
вого життя.
 У КМУ ухвалили, що офіційно зареєстровані 
безробітні, які протягом 30 днів не працевлашту-
валися, будуть залучені до суспільно корисних 
робіт — «Армії відновлення» країни.
 У Мінекономіки переконані, що ця ініціа-
тива допоможе українцям, особливо в малень-
ких містечках, одночасно і заробляти кошти, і 
відновлювати свої громади, та й загалом залу-
чення безробітних до «Армії відновлення» є хо-
рошим механізмом переходу людини зі статусу 
безробітного в статус зайнятої особи.
  Види суспільно корисних робіт, в залеж-
ності від регіону, можуть різнитися, але най-
частіше людей залучають до таких: укріплен-
ня дамб; розчищення узбережжя біля водойм 
та річок; заготівля дров для населення; розван-
таження гуманітарної допомоги; облаштуван-
ня підвальних приміщень у багатоповерхових 
будинках, школах під укриття; ремонтно-від-
новлювальних робіт у приміщеннях соціальної 
сфери; упорядкування, відновлення та благоус-
трій міст; ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
та облаштування полігонів твердих побутових 
відходів; проведення ремонтно-відновлюваль-
них робіт (насамперед робіт, що виконуються 
на об’єктах забезпечення життєдіяльності гро-
мад).
 Участь у суспільно корисних роботах з боку 
безробітних є добровільною. Оплата такої пра-
ці не може бути нижчою за мінімальну зарпла-
ту, яка на сьогодні становить 6 тис. 700 грн.
 За прогнозами Світового банку, до кінця 
2022 року в Україні 8 мільйонів людей жити-
муть за межею бідності, тобто рівень бідності 
зросте до 25%. ■
 

А ТИМ ЧАСОМ... 

 У межах ініціатив із відновлення України Google на-
дає грант у розмірі 2 мільйонів доларів та підтримку Google 
Fellowship Фонду Східна Європа. Він співпрацюватиме з 
Міністерством цифрової трансформації України — масшта-
буватиме національний проєкт «Дія. Цифрова освіта».
 Учасники програми Google Fellows, зокрема менеджери 
з продуктів, інженери програмного забезпечення, менедже-
ри з маркетингу, на безоплатній основі протягом шести мі-
сяців допомагатимуть розробляти новий навчальний кон-
тент і персоналізовані навчальні програми на основі штучно-
го інтелекту, а також систему рекомендацій для користува-
чів щодо можливостей працевлаштування.
 Завдяки партнерству з місцевими роботодавцями плат-
форма має на меті навчити цифрової грамотності до 2 млн 
українців і стати важливим посередником між шукачами ро-
боти та компаніями, щоб допомогти у працевлаштуванні 600 
тис. внутрішньо переміщених осіб.

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 З вересня в Івано-Фран-
ківську запрацювало перше в 
Україні підприємство, що спе-
ціалізується на випуску нату-
ральних засобів для догляду 
за порожниною рота. Рані-
ше ця компанія базувалася у 
Харкові, але на початку війни 
вимушено переїхала до захід-
ного регіону. Наразі тут відно-
вили виробництво зубної пас-
ти, льодяників, жуйок і баль-
замів для губ, що не містять 
штучних барвників, фторидів 
та лаурилсульфатів.
 Організувати переїзд на 
нове місце виявилося вкрай 
непросто. «Коли ми заван-
тажували все в автомобіль, 
були прильоти. Дякувати 
Богу, обійшлося, — повідо-
мила «Суспільному» влас-
ниця виробництва Юлія Че-
калова. — Ми привезли час-
тину обладнання і запустили 
його тут. Частина залишила-
ся в Харкові, але я дуже шко-
дую про це. Те, що ми там за-
лишили, вже не зможемо за-
брати, бо все розікрали».

 Харків’яни зважилися на 
радикальні зміни не одразу. 
Спочатку вирішили перече-
кати кілька днів, аби вивчи-
ти ситуацію, але через постій-
ні вибухи все ж почали ванта-
жити свої потужності. 
 Повноцінно виробництво 
запустили лише наприкінці 
вересня, оскільки війна пере-
форматувала більшість логіс-
тичних шляхів. «Був такий 
момент, коли того, що ми ку-
пуємо зазвичай, у країні вза-
галі не було, — каже пані 
Юлія. — Зараз, наприклад, 
дуже складно з тарою, тому 
що її переважно везуть з Ки-
таю. З Китаєм нині такі собі 
економічні відносини, дуже 
все довго їде сюди. Отож ми 
просто перейшли на продук-
цію українського виробниц-
тва».
 Наразі на підприємстві 
працюють як харків’яни, що 
зважилися на переїзд, так 
і місцеві жителі. Основний 
тренд виробництва не змінив-
ся — тут і далі випускають 
екологічно чисту продукцію, 
що не шкодить для здоров’я. 

 До речі, пік великого пе-
реселення українського біз-
несу із зони бойових дій при-
пав на травень. Місцем но-
вого базування стали вісім 
областей, до яких окупан-
ти не дійшли: Закарпатська, 
Львівська, Івано-Франківсь-
ка, Тернопільська, Хмельни-
цька, Чернівецька, Вінниць-
ка, Волинська та Рівненська. 
Зрештою за кілька місяців 
війни процес евакуації роз-
почали 1 тис. 171 українсь-
ке підприємство, пожвавив-
ши тим самим економіку цен-
тральних і східних регіонів. 
 У підсумку вимушена 
релокація серйозно зміни-
ла економічну карту країни. 
Як повідомив заступник ди-
ректора ДУ «Офіс розвитку 
підприємництва та експор-
ту» Андрій Ремізов, західні 
регіони впевнено перейня-
ли ініціативу від східних та 

центральних областей. Зараз 
Львів посідає друге місце піс-
ля Києва за темпом реєстра-
ції бізнесу, тоді як 2021 року 
займав лише 9-ту сходинку. 
 Наразі також зростає 
кількість підприємств, які 
відновили роботу. «Якщо на 
початку цього року, коли ми 
опитували бізнеси, більше 
половини підприємств було 
зупинено або частково при-
зупинено, то зараз ця циф-
ра — близько 30 відсотків, 
— каже пан Ремізов. — Тоб-
то кількість підприємств, які 
продовжують працювати або 
відновили свою діяльність, 
збільшується, і це теж пози-
тивний сигнал. За релока-
цією, темпами реєстрації біз-
несу і часткою підприємств, 
що працюють, лідери зараз 
— Львівська, Хмельницька, 
Тернопільська і Закарпатсь-
ка області». ■

РЕЛОКАЦІЯ

Зубні феї
В Івано-Франківську відкрили 
виробництво натуральних засобів для 
догляду за порожниною рота, яке до 
війни працювало в Харкові

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Верховна Рада ухвалила в цілому за-
конопроєкт №7441-1 про списання кре-
дитів на житло та авто, які було пошкод-
жено або зруйновано під час війни. Го-
лова Комітету ВР з питань фінансів, 
податкової та митної політики Дани-
ло Гетманцев повідомив, що впродовж 
30 днів Кабінет Міністрів ухвалить від-
повідні нормативно-правові акти щодо 
встановлення порядку відшкодування 
майна. Подати відповідну інформацію 
можна самостійно через портал або за-
стосунок «Дія» в розділі «Пошко джене 
майно». Крім того, це можна зробити 
в ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса. До 
того ж якщо раніше через «Дію» україн-
ці подавали інформацію лише про жит-
ло, знищене за період повномасштаб-
ного вторгнення рф, то нещодавно діа-
пазон розширили: застосунок приймає 
дані про майно, пошкоджене ворогом із 

19 лютого 2014 року. 
 Практично на початку війни Верхов-
на Рада України заборонила кредито-
давцям та колекторам вживати заходів 
щодо повернення простроченої забор-
гованості з військовослужбовців. Зва-
жаючи на те, що, за попередніми підра-
хунками Міністерства розвитку громад 
і територій, у жовтні понад 2,4 мільйо-
на українців мешкали в зруйнованому 
або суттєво пошкодженому житлі, цьо-
го недостатньо. 
 Відтепер на списання заборгованості 
мають право позичальники, в яких не-
рухомість знищена внаслідок війни. До 
цієї категорії належать також позичаль-
ники, які отримали кредит на реконс-
трукцію чи будівництво такого нерухо-
мого майна. До другого читання прибра-
ли обмеження щодо площі нерухомого 
майна (квартира, житловий будинок). 
Але воно повинно станом на 23 лютого 
2022 року бути єдиним місцем прожи-

вання сім’ї позичальника, і позичаль-
ник не повинен мати простроченої за-
боргованості за таким договором. За по-
зиками на автомобілі анулювання забор-
гованості можливо для знищених авто. 
Також прибрали до другого читання об-
меження щодо двигуна. Але лише за 
умови, що це єдине авто в сім’ї позичаль-
ника і станом на 23 лютого 2022 року за-
боргованість за таким договором не була 
прострочена на більш ніж 7 днів.
 Заявки на списання кредитів мож-
на подавати у період дії в Україні воєнно-
го стану та впродовж трьох місяців після 
дня його припинення, але розмір такої 
компенсації не може перевищувати ос-
новної суми кредиту позичальника. Втім  
скасовують не лише виплати за кредита-
ми, а й пільгове оподаткування для біз-
несів. Маємо також «похмуре мовчання» 
банківської системи.  Необхідність спи-
сання кредитів за знищене житло чи авто 
— очевидна. Так само, як і те, що креди-
тор має право на компенсацію цих збит-
ків, включно з неотриманими відсотка-
ми, що є упущеною вигодою.  Вони «мо-
жуть бути відшкодовані відповідно до 
законодавства за рахунок держави-агре-
сора», — зазначається в документі. Як це 
буде і коли — питання риторичне. 
 Отже, створення нашими партнера-
ми «економічного Рамштайну» більш 
ніж актуальне. Щоб втримати нашу бан-
ківську систему. ■

ФІНАНСИ

Нема хати — нема боргів
Верховна Рада підтримала списання кредитів на 
житло та авто, що знищили окупанти

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині у Шпо-
лянській громаді заборонили 
діяльність московської церк-
ви. За таке рішення одностай-
но проголосували міські де-
путати на позачерговій сесії.
 Як повідомили «УМ» у 
міській раді Шполи, депута-
ти врахували антиукраїнсь-
ку та антидержавницьку по-
зицію релігійних організа-
цій Української православної 
церкви в єдності з московсь-
ким патріархатом. 
 Також у Шполянській 

міській раді зазначають, що 
«рішення ухвалено з метою 
захисту суверенітету, націо-
нальної безпеки і територіаль-
ної цілісності країни, запобі-
гання колабораціонізму, 
припинення розпалювання 
міжрелігійної ворожнечі».
 До речі, недавно на бать-
ківщині Тараса Шевченка у 
селі Моринці неподалік Зве-
нигородки депутат міської 
ради і військовослужбовець 
ЗСУ, який приїхав у відпус-
тку з Херсонщини,  Володи-
мир Маломуж заварив двері 
у церкві московського пат-
ріархату.  Він пояснив це 

тим, що приміщення церкви 
належить міській раді.  Ще у 
травні було прийнято рішен-

ня влади про його звільнен-
ня. Але піп продовжував слу-
жити. ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Без вікон, без дверей
Військовослужбовець ЗСУ з 
Моринців, який приїхав додому у 
відпустку, заварив двері в місцевій 
церкві московського патріархату

■

Тут випускають органічну продукцію❙
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Блекаут звинувачень
 Отже, 23 листопада, коли 
росія вчергове масовано атакува-
ла Україну ракетами по енерге-
тичній інфраструктурі, мільйо-
ни людей залишились без світ-
ла, води та зв’язку. Увечері того 
ж дня влада оголосила про по-
чаток роботи «пунктів незлам-
ності». Проте вже наступного 
дня до їхньої роботи, особливо в 
столиці, вже були претензії.
 Мешканці Києва скаржи-
лись у мережі, що деякі шелте-
ри або не працюють, або не об-
ладнані належним чином. А че-
рез два дні з критикою столич-
ної влади виступив президент 
Зеленський.
 «Профанацію з київськими 
«пунктами незламності» ніхто 
нікому не пробачить. Прошу, 
серйозніше», — сердито посва-
рив він Кличка у своєму тради-
ційному вечірньому зверненні.
 «Я не хочу, особливо в ниніш-
ній ситуації, вступати в політич-
ні баталії. Це безглуздо. Мені є 
в місті чим займатись», — так 
міський голова Віталій Кличко 
відреагував на закиди з боку ОП 
і «слуг». Історію з цими пунк-
тами в оточенні мера вважають 
суто політичною, точніше но-
вим приводом ОП причепитися 
до Кличка. 
 Відомо, що опікуватися 
«пунктами незламності» ніби-
то мали голови місцевих війсь-
кових адміністрацій — у Києві 
таким віднедавна є Сергій Поп-
ко. Саме голови військових ад-
міністрацій ходили на відповід-
ні наради, які організовує за-
ступник голови ОП Кирило Ти-
мошенко. 
 Кличка на ці зустрічі не за-
прошували. Усю інформацію 
щодо вимог центральної влади 
до облаштування «пунктів не-
зламності» йому доводилося от-
римувати з власних — неофіцій-
них — каналів. 
 Водночас заради справед-
ливості зазначимо, що, навіть 

попри вибірковість ОП у своїх 
оцінках щодо «пунктів незлам-
ності», у столиці не помітити 
проблеми в їхній роботі немож-
ливо. 
 У мерії пояснюють, що при-
чини недоречностей перших 
днів роботи лежать у масшта-
бах: якщо в одних областях тре-
ба відкрити всього сотню пунк-
тів на регіон, то в самому Києві 
їх треба розгорнути тисячу. 
 «Це не можна зробити за кла-
цанням пальців Тимошенка. 
Лише генераторів, щоб усе пра-
цювало, у ці пункти треба май-
же дві тисячі. Це не робиться за 
кілька днів», — зауважують у 
київській міськраді. 
 Інша проблема, як зазнача-
ють у мерії столиці, полягає у 
відсутності розподілу відпові-
дальності. Мовляв, за 9 місяців 
війни між цивільною та війсь-
ковою адміністраціями все ще 
немає адекватної взаємодії. Ну, 
власне, саме на це й розрахунок 
офісу президента. 
 Отже, протистояння ОП і 
Кличка на тлі «пунктів незлам-
ності» — продовження старого 
політичного конфлікту за владу 
в столиці.
 Як писала «УМ», іще за часів 
першого очільника президент-
ської адміністрації Зеленсько-
го Андрія Богдана ОП намагав-
ся якщо не збити Кличка з клю-
чової мерської посади, то хоча б 
суттєво послабити його повнова-
ження. І час від часу ці спроби 
повторювалися. Новий, до того 
ж публічний, виток конфлікту 
між офісом президента та Клич-
ком підтверджує, що навіть у 
часи великої й виснажливої вій-
ни політичні апетити не змен-
шуються. 
 І продовження цієї безглуз-
дої внутрішньовидової битви за 
Київ-2022 збіглося з важкими 
боями за Бахмут. Ніщо не зупи-
няє офіс президента.
 Нагадаємо, після початку 
повномасштабного вторгнен-

ня у Києві було створено «па-
ралельну до Кличка» військову 
адміністрацію, яка мала пере-
брати на себе частину владних 
повноважень. Перший очіль-
ник КМВА Микола Жернов от-
римав ширші повноваження в 
Києві, ніж мер. Але, очевидно, 
небажання Жернова вступати в 
політичні чвари й призвело до 
його відставки.
 Сам Жернов у приватних 
розмовах завжди підкреслю-
вав, що він — військовий і вла-
зити у жодні політичні конфлік-
ти, зокрема з чинним мером, не 
збирається. 
 Тоді ОП вирішив діяти інак-
ше. Замість Миколи Жернова 
новим очільником КМВА при-
значили Сергія Попка, котро-
го називають протеже керівни-

ка ОП Андрія Єрмака. Тепер він, 
імовірно, намагатиметься забра-
ти частину повноважень мера. 
Але чи вдасться йому перетяг-
нути вплив і вагу — питання.

Військові невдоволені 
 Кадрові військові дещо збен-
тежені. Мовляв, на чию користь 
ця гра? 
 Народний депутат Украї-
ни VIII скликання, колиш-
ній заступник командира доб-
ровольчого батальйону «Азов» 
Ігор Мосійчук вважає, що зараз 
будь-яке протистояння між цен-
тральною та місцевою владою — 
на користь лише ворогам.
 «Ворог б’є і знищує інфра-
структуру країни, завдає невід-
воротних втрат нашій енергети-
ці. Водночас політичне керів-
ництво країни з якогось дива 
вирішило з’ясовувати полі-
тичні стосунки з міським го-
ловою Києва Віталієм Клич-
ком. Розв’язана «слугами наро-
ду» політична війна з Кличком 
шкодить фронту і підриває дер-
жаву зсередини. Віталій Клич-
ко обраний киянами так само, 
як президент Зеленський обра-
ний всіма українцями. А тому 
протистояння між ними бути 
не може. Будь-яке протистоян-

ня між ними — на користь путі-
ну, на користь ворогам. Так само 
і з іншими міськими головами, 
які віддано працюють на Украї-
ну. Якщо зараз президент поч-
не замість того, щоб знищува-
ти ворога, з’ясовувати стосунки 
з Кличком чи будь-яким іншим 
проукраїнським мером, програє 
від цього вся Україна, — зазна-
чив Мосійчук. — Нищити міс-
цеве самоврядування, користу-
ючись воєнним станом, непри-
пустимо. І  президент перший 
має закопати сокиру цієї війни, 
яку він же і викопав кілька днів 
тому невідомо з яких підстав. 
Бо з одного боку декларувати 
національну єдність, а з іншого 
— влаштовувати політичні роз-
бірки з міським головою столиці 
— це не лише диверсія проти де-

ржави, а й неповага до більшості 
киян, які в холоді та без елект-
роенергії і води стійко трима-
ються і відстоюють своє місто! 
Тому, пане президенте, думайте. 
Менше слухайте своїх радників, 
керівників офісів та їхніх радни-
ків. Думайте своєю головою, ду-
майте про Україну», — закли-
кав Ігор Мосійчук. 
 Отже, режим політичної не-
сумісності між мером Києва й 
офісом президента «зелені» так 
і не вимикали ще з 2019 року. 
 Нагадаємо, щойно створе-
ний тодішній Кабінет Міністрів 
Гончарука, ледь ропочавши ро-
боту, ініціював розділення по-
сади мера Києва та керівника 
Київської міської держадмініст-
рації, тобто звільнення Кличка з 
останньої.
 У відповідь Віталій Клич-
ко звернувся до Окружного ад-
міністративного суду міста Киє-
ва (ОАСК) з проханням визнати 
протиправними дії уряду щодо 
внесення президенту України 
подання від 4 вересня 2019 року 
про його звільнення з посади го-
лови КМДА.
 Зацікавлені чекали подаль-
шої розв’язки конфлікту. Однак 
окружний адміністративний суд 
столиці відклав розгляд справи 

по суті за позовом Віталія Клич-
ка до Кабінету Міністрів Ук-
раїни та тодішнього глави уря-
ду Олексія Гончарука, нібито з 
ініціативи самого ж позивача.
 Одразу ж почало виникати 
запитання про корінь причин 
відтягування розгляду спра-
ви, настільки важливої для ук-
раїнської столиці.
 Звісно, що бої у владі за вла-
ду під корінь підрубують судо-
ву гілку влади, а разом з нею мо-
жуть підривати в період війни 
самі засади держави. 
 Наприкінці липня 2019 року 
тодішній глава ОПУ Андрій Бог-
дан пішов на відкриту конфрон-
тацію з чинним мером столи-
ці та главою КМДА Віталієм 
Кличком, аби змістити Кличка 
і розділити посади мера Києва 
та керівника КМДА. Мета вба-
чалась цілком зрозуміла й тоді, 
й сьогодні — призначення туди 
людини президента.
 Водночас іще в 2019-му на 
Банковій почали думати про до-
строкові вибори в столиці…
 Але, коли на горизонті 
з’явився помічник президента 
Андрій Єрмак, маховик, запуще-
ний проти Кличка, почав скоро-
чувати оберти. З висоти сьогод-
нішнього дня вбачається, що, 
ймовірно, тоді Єрмак, ставши на 
захист мера Києва Віталія Клич-
ка, вирішив про всяк випадок по-
розкладати яйця в різні кошики 
та підготуватись до наступу по-
іншому. Підготувався. 
 Далі, у 2021 році, загостри-
лися стосунки зі сценарієм за-
лучення правоохоронців.
 Наразі переконливість по-
зицій залежатиме від того, на-
скільки правильні та адекватні 
в протистоянні з Банковою бу-
дуть подальші кроки мера Ві-
талія Кличка.
 Але чому це відбувається під 
час нашої битви за Україну?
 Овації може отримати ко-
жен. І прихильників може дода-
тись кожному. Але в Зеленсько-
го важливий козир — всеохопна 
влада.
 На жаль, нинішній парла-
мент не здатний повернути га-
ранта в правові рамки. А хто 
вибудує довкола гаранта рам-
ки адекватності? Адже йому 
так подобається самооргані-
зоване безмежне поле свого, 
суб’єктивного, права... ■

ПЕРЕДВИБОРЧІ ІГРИ

Війна «за Хрещатик»
Зе-влада вибудовує пункти зламності для незламного мера 
столиці Кличка

■Тетяна ПАРХОМЧУК

Усе кардинально змінилось за останні дев’ять місяців у нашому 
житті. Незмінними, на жаль, залишаються лише політична жадіб-
ність і невиправдані, нічим не підтверджені, безпідставні амбіції на 
внутрішній кухні президентського істеблішменту. 
У сьогоднішніх драматичних подіях жорстокої російсько-українсь-
кої війни нові пристрасті в старих хутрах, розв’язані «слугами на-
роду» проти мера столиці Віталія Кличка, виглядають щонайменше 
безглуздо. Однак, попри все, це свідчить про фатальну неминучість 
посилення впливу чинного мера Києва і як очільника міста, і як опо-
зиційного до Банкової політика. 
З іншого боку, як зазначають сьогоднішні захисники України, 
розв’язана «слугами народу» чергова фаза війни проти мера Києва 
Віталія Кличка шкодить фронту і підриває державу зсередини.
Нагадаємо, бажання Банкової «оптимізувати керівний склад органів 
місцевого самоврядування Києва» народилось не сьогодні, а з пер-
ших днів приходу Зе-влади в президентські, урядові, парламентські 
кабінети. Тому нинішній конфлікт між офісом президента та мером 
Києва Віталієм Кличком щодо пунктів обігріву виглядає як розвиток 
сценарію Банкової — позбавлення Кличка впливу на столицю. 
І, до речі, в усуненні від посади колишнього очільника КМВА Ми-
коли Жернова, якого офіс президента на початку повномасштабної 
війни туди ж був і засунув, вбачається невдоволення, що Жернов 
недостатньо відтягував на себе повноту влади від Кличка. 
Дуже «вчасно» — саме під час війни розгойдувати крісло під керів-
ником столиці. Хоча, на жаль, усе це вмонтовується у своєрідну ло-
гіку й стандарти Банкової. 
І щодо логіки варто зазначити: роздмухувати це протистояння на тлі 
того, що кияни (ми вже про це писали) чималою мірою підтримують 
порошенківську «Євросолідарність», і саме за час президентства 
Порошенка Кличко став мером столиці, — це забити «слугами на-
роду» гол у власні ворота. 
Нагадаємо, можливості, котрі надає посада мера великого міста, 
а тим більше столиці, перевищують доступне будь-якому міністру. 
Причому не після результатів, а в ході процесу. Ймовірно, саме тому 
бажання відібрати кермо Києва у Кличка в ОП хронічно незбутнє і 
переходить з однієї форми в іншу.
А з часом відчай лише посилюється: життя проходить, а тут вели-
чезні грошища перед носом плавають іншими курсами. У період 
до 24 лютого 60-мільярдний бюджет був головним трофеєм мера 
столиці. 
От і доводиться Віталію Кличку вкотре ставати в політично-бок-
серську позицію. Банкову лихоманить ще й тому, що мер столиці, 
який за першої каденції заручився підтримкою іншого «машиніста» 
— тоді президентом був Петро Порошенко, — на останніх виборах 
мав «заліковку», яка вже працювала на нього.

Хто вибудує довкола гаранта рамки адекватності? 
Адже йому так подобається самоорганізоване 
безмежне поле свого, суб’єктивного, права...
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Сергій ГРОМЕНКО, 
кандидат історичних наук, експерт 
Українського інституту майбутнього
(сайт localhistory.org.ua)

Будь-яка аналогія кульгає, а історична 
— на обидві ноги. Та все ж пояснювати 
менш відомі речі можна лише на при-
кладі більш відомих, а не навпаки. І тому 
неможливо оцінити стан справ у ниніш-
ній війні, не оглядаючись на досвід Другої 
світової. Точніше — німецько-радянської, 
хай би як це було непатріотично.

Застереження 
 Основна причина нелюбові до анало-
гій між теперішньою війною та радянсь-
ко-німецькою — навіть не військова (не 
те співвідношення сил), а суто політична. 
Це ж типу якщо «вони» — німці/нацис-
ти (з чим легко погодитися), то ми тоді — 
«совки»? З цим, охоче вірю, змиритися 
важкувато. Тому готовий прийняти по-
биття капцями від тих, кому таке порів-
няння видається геть недоречним.
 На свій захист, однак, скажу: оскіль-
ки радянсько-німецьке протистояння 
під час Другої світової (так звана «Вели-
ка Вітчизняна») є найвідомішим конф-
ліктом на наших теренах, то з точки зору 
аналогій неможливо придумати кращої 
шкали для порівняння. Бо навіть якщо 
можна підібрати точнішу аналогію, то 
навряд чи зрозумілішу для людей, які 
востаннє вивчали історію в школах. 
Тому вибачте, якщо раптом що, і про-
довжимо.

Два процеси
 Будь-яке вторгнення військ однієї 
країни на територію іншої запускає два 
споріднені паралельні процеси — розши-
рення/звуження базису війни та видов-
ження/скорочення операційних ліній. 
Самі терміни відносно недавні (100—
200 років), їх майже не використовують 
— замінили на інші. Але феномени, які 
вони описують, старі як світ і нікуди не 
поділися.
 Розширення базису війни означає не 
просто захоплення агресором певної те-
риторії, а й поставлення собі на службу її 
ресурсів. Тобто людей мобілізують до ар-
мії нападника або відправляють на робо-
ти в тилу, корисні копалини вивозять на 
заводи, а місцева промисловість ремон-
тує техніку. Однак, окрім цих очевид-
них плюсів, захоплення території пере-
дбачає не менш очевидні мінуси, а саме 
— ви трати людей і ресурсів на охорону 
та адміністрування. І чим більша полі-
тична та культурна різниця між агресо-
ром і новими землями, і чим менше часу 
пройшло з моменту завоювання, тим мі-
нусів більше, а плюсів менше. Повною 
мірою ефекти розширення базису війни 
проявляються лише через десятиліття.
 У захисника, зрозуміло, навпаки — 
втрата території веде до загального по-
слаблення, яке можна компенсувати 
лише правильною евакуацією. Втім в ок-
ремих випадках втрата далеких ворожих 
земель може лише посилити решту.
 Видовження операційних ліній (тоб-
то ліній між тиловими базами та війсь-
ками на передовій, уздовж яких відбу-
ваються рух і постачання), стається при-
родним чином в міру завоювання нових 
територій. І чим довшими вони є, тим 
агресор слабший — техніка випрацьо-
вує моторесурс, солдати втомлюються, 
паливо витрачається додатково. Понад 
те розтягнуті операційні лінії є надзви-
чайно вразливими для контрударів чи 
диверсій. Саме тому будь-який наступ 
рано чи пізно припиняється до моменту 
підтягування тилів чи побудови нових 
комунікацій на основі залізниць.

 У захисника скорочення операцій-
них ліній дає тимчасовий приріст сил 
— коротше логістичне плече означає 
пришвидшення перекидання ресурсів, 
якщо тилові бази збереглися недотор-
канними. Втім у добу авіації та ракет це 
вже не така перевага, як раніше.

Кульмінаційний пункт
 Словом, будь-який наступ і будь-яка 
оборона залежать не лише від кількості 
та якості військ чи озброєння, а й від ба-
лансу плюсів і мінусів ресурсної бази та 
логістики. Розуміння цього дозволило 
Карлу фон Клаузевіцу сформулювати те-
орію кульмінаційного пункту — настан-
ня такого моменту часу, після якого сили 
захисника виявляться більшими за сили 
нападника. Завдання полководця — роз-
громити війська супротивника і вигра-
ти війну ще до того, як буде перейдений 
кульмінаційний пункт. В армії США від 
командира вимагають відчути настан-
ня цього пункту та перейти до оборони, 

поки ще він сам може ви брати для цьо-
го час і місце, а не буде змушений про-
тивником (George M. Hall. Culminating 
points. Military Review, 1989, July).
 Кульмінаційний пункт не означає, 
втім, що після нього подальший наступ 
неможливий. Але дати результат такі 
наступи все одно вже не зможуть. Ка-
нонічний приклад — похід Наполеона на 
Росію 1812 року. Захоплення Москви не 
лише не забезпечило йому перемогу, а й 
навіть пришвидшило поразку, тому що 
кульмінаційний пункт був перейдений 
задовго до цього — можливо, вже після 
Смоленська. Занадто довгі лінії та за-
надто вузький базис у центральній росії 
прирекли корсиканця, хоча його геній 
був здатний виграти Бородіно і відбити-
ся на Березині.
 Прусська воєнна думка розробила 
стратегію подолання проблеми кульмі-
наційного пункту, відому як бліцкриг. 
Якщо розбити ворога недалеко від кор-
дону, поки він іще не встиг мобілізувати 
всі сили, то війну можна вважати вигра-
ною. 1870 року у війні з Францією це 
вдалося, 1914-го — не вдалося, 1940-го 
— вдалося знову. А от проти росії бліц-
криг геть не вдався у Першу світову і 
майже вдався у Другу. Але «майже» не 

означає «вдався».
 А тепер поглянемо з цієї точки зору 
на теперішнє повномасштабне російсь-
ке вторгнення в Україну. 

Поразка авансом
 «Київ за три дні» та Україна за два 
тижні — не наші потішні меми, а ре-
альні російські розрахунки, підтверд-
жені закриттям саме на цей термін їх-
ніх аеро портів на півдні. Однак Кремль 
став жертвою власної пропаганди — ук-
раїнці не просто не зустрічали загарбни-
ків квітами, а запекло боронилися. А ос-
кільки сукупна чисельність ЗСУ, МВС 
та СБУ переважала 200-тисячне російсь-
ке угруповання вторгнення, позаяк ук-
раїнські командири були вправніші за 
російських, а українські солдати— вмо-
тивованіші за росіян, то поразка ворога 
була неминучою від першого дня.
 Щойно росіяни не змогли захопи-
ти аеродроми під Києвом, щоб почати 
швидке перекидання військ (тобто не 

змогли розширити базис), кульміна-
ційний пункт першої фази великої вій-
ни був перейдений. Узяти столицю вони 
не могли й мріяти. Базис був завузький 
(в окупантів у буквальному сенсі земля 
горіла під ногами), а операційні лінії — 
занадто розтягнуті, та ще й під постійни-
ми ударами української артилерії.
 Тому під Києвом росіян чекав іще 
серйозніший розгром, ніж німців під 
Москвою у 1941 році. Вермахт перева-
жав Червону армію майже в усьому, але 
його банально не вистачило на російсь-
кі простори. Не зумівши захопити Мос-
кву, Гітлер уже програв війну, хоча сили 
для того, щоб звести її до нічиєї, у ньо-
го ще залишалися. В нашому ж випадку 
українське військо ще й було кращим за 
російське.
 Літній наступ Вермахту 1942 року 
відбувався на ледь не вдвічі вужчому 
фронті, ніж торік. Так само і росіяни 
у квітні оголосили «другий етап спец-
операції», який передбачав захоплення 
всього Донбасу та пробиття «коридору» 
з Херсона до Придністров’я. На почат-
ку завдяки концентрації сил та перевазі 
в артилерії їм вдалося просунутися на 
півдні. Однак узяття Лисичанська ста-
ло останнім успіхом — на початку липня 

сам Путін попросив «дати відпочинок» 
росіянам. Про захоплення Слов’янська 
з Краматорськом навіть не йшлося — 
кульмінаційний пункт «другого етапу» 
був перейдений. Отже, не буде великим 
перебільшенням сказати, що суціль-
на забудова Донбасу — це наш (вибачте 
на слові) Сталінград, тобто останній ло-
кальний успіх агресора. Так, битва там 
іще не завершилася, Бахмут ще під за-
грозою. Але прорватися звідти вглиб Лі-
вобережжя росіяни вже неспроможні.
 До речі, саме після Сталінградської 
битви радянська армія вперше вибила 
німців з Харкова. В тій реальності Ман-
штейн згодом виправив ситуацію, в на-
шій — визволення Харківщини є оста-
точним і безповоротним.

Втрачений плацдарм
 Херсон — це наша Курська дуга. 
Від липня, відколи Зеленський анонсу-
вав деокупацію півдня, туди перекида-
ли найкращі російські частини. Однак 
унаслідок отримання Україною перева-
ги в ракетній артилерії наступати росія-
ни вже не могли — їхні операційні лінії 
перебували під постійними ударами 
«Хаймарсів». І хай великих танкових 
маневрів у степах не відбулося (бо наші 
аналогії — радше воєнно-політичні, ніж 
суто воєнні), результат був приблизно 
однаковий. Росія втратила не просто 
єдиний обласний центр, який захопила 
під час вторгнення. Вона втратила і єди-
ний плацдарм на правобережжі, і шанс 
на продовження наступальних дій, та й 
сенс у наступі взагалі. Перелом у війні, 
розпочатий перемогою під Києвом та за-
кріплений на Донбасі й Харківщині, за-
вершився у Херсоні.
 Так, із «частковою» мобілізацією 
«спецоперація» вступила в нову фазу. 
Але як Райх не врятувала «тотальна 
війна» 1943-го, так і це не врятує Росію. 
З іншого боку, Вермахт опирався Чер-
воній армії ще майже два роки, маючи 
ще два фронти та бомбову війну. Втім  
збройні сили рф — і близько не Вермахт. 
Це збіговисько «мобіків» та «зеків» по-
сиплеться значно раніше.
 Попереду, щоправда, ще форсування 
Дніпра та визволення Донбасу з Кримом 
— а на це потрібен час. Однак стратегіч-
на ініціатива вже назавжди перейшла 
в руки України. Вангувати тут — абсо-
лютно марна справа. Але якщо (за умови 
відсутності ядерних форс-мажорів) вій-
на завершиться нашою перемогою вже 
до осені 2023 року, я не буду здивова-
ний. ■

АНАЛОГІЇ

Херсон — це наша Курська дуга
Стратегічна ініціатива вже 
назавжди перейшла в руки 
України

■

Після визволення від кацапів херсонці були на сьомому небі.
Фото з сайту localhistory.org.ua.
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Під Києвом росіян чекав іще серйозніший розгром, ніж німців під 
Москвою у 1941 році.
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Наталія БОГУТА 
(видання «Фокус»)

Українська енергосистема до-
волі швидко відновлюється 
після масованої ракетної атаки 
23 листопада. У чому причина 
аварійних відключень, якими є 
перспективи повернути стабіль-
не електропостачання і що буде, 
якщо росіяни спровокують но-
вий блекаут?
Терористичний обстріл росія-
нами об’єктів української енер-
гетичної інфраструктури 23 
листопада призвів до серйоз-
них пошкоджень електроме-
реж, унаслідок чого більшість 
споживачів були на тривалий 
період позбавлені постачання 
електроенергії.
У Києві для багатьох мешкан-
ців блекаут затягнувся на добу 
і навіть довше, а в інших містах 
та селах електропостачання не 
було від 12 до 74 годин. Проте 
вже через тиждень після атаки 
ситуація з електроенергією стала 
в рази кращою: десь повернули-
ся графіки, коли можна побачи-
ти годинник відключень, а десь 
хоч і є аварійні відключення, але 
все одно по 6-12 годин на добу 
споживачі отримують електро-
енергію. У НЕК «Укренерго» по-
яснюють — енергетикам вдало-
ся стабілізувати систему і тепер 
дефіцит становить 27%.
«Виробники електроенергії за-
безпечують 73% споживання 
електроенергії в Україні. Дефі-
цит потужності становить 27%. 
Поступово зростає потужність 
генерації, що дозволить дещо 
знизити дефіцит в енергосис-
темі», — йдеться у повідомленні 
«Укренерго» від 30 листопада.

Відключились навіть АЕС. 
Що таке блекаут і як його 
пройшла Україна
 Ракетні удари зс рф призве-
ли до пошкоджень на підстан-
ціях, високовольтних лініях, а 
також деяких об’єктах генера-
ції (виробників електроенергії). 
До масованої атаки 23 листопа-
да енергетикам вдалося впора-
тися з більшістю пошкоджень, 
яких росіяни завдали підстан-
ціям та трансформаторам рані-
ше — під час ракетних атак у 
жовтні та листопаді. Тоді не 
йшлося про повноцінне віднов-
лення пошкоджених об’єктів, 
але оперативні ремонти дозво-
ляли передбачити для спожи-
вачів графіки відключень. Але 
обстріли 23 листопада похитну-
ли і так складну ситуацію з про-
пускною спроможністю енер-
гомереж, і на споживачів обру-
шилися вже не планові графіки 
(віялові відключення, або ста-
білізаційні), а аварійні відклю-
чення — ніхто не знав точно, 
коли конкретний будинок, ву-
лицю, населений пункт підклю-
чать до електропостачання.
 «До 23 листопада «Укр-
енерго» виходило на завершен-
ня поточного ремонту, викорис-
товуючи ресурси, що були в на-
явності. Планові відключення 
були, і вони залишалися б і на-
далі, якби не обстріл 23 листопа-
да. Відключень споживачів було 
б точно менше, а десь уже й завж-
ди була б електроенергія. Але 23 
листопада ударів було завдано по 
низці важливих об’єктів, і ці уда-
ри спричинили непоправну шко-
ду, тепер не все можна буде відре-
монтувати. Тоді раніше привезе-
ним обладнанням закривали пи-
тання ремонтів, а зараз бага тьом 
об’єктам уже потрібна повна за-
міна обладнання», — пояснив 
експерт Інституту енергетичних 
стратегій Юрій Корольчук. Він 
вважає, що блекаут, який став-
ся після атаки 23 листопада, був 
контрольований.

 «Електроенергію частково 
все ж таки подавали в систему, 
було прийнято рішення відклю-
чити всі три АЕС, і це правиль-
но з точки зору безпеки системи 
та атомних станцій», — каже 
Юрій Корольчук.
 Енергетики доклали макси-
мум зусиль, якщо не надзусиль, 
щоб стабілізувати систему за 
умови кількості пошкоджень, 
які виникли на енергооб’єктах 
у результаті атаки 23 листопа-
да. Проте апокаліпсису не тра-
пилося — блекаут не затягнув-
ся на тижні. І хоча ситуація, 
як і раніше, непроста, вже 25-
26 листопада світло повернуло-
ся до більшості українських бу-
динків та квартир.
 «Я вважаю, що ми блека-
ут пройшли досить добре, сце-
нарій його реалізації був мак-
симально м’який. Фактично 
система була об’єднана і стала 
керованою за 12-14 годин. Щоб 
розуміти: у 2003 році був блека-
ут у Північній Америці, там 40 
млн. осіб залишилися без енер-
гозабезпечення, тоді систему 
піднімали 4 дні. Тож 12-14 го-
дин — позитивний результат», 
— вважає Олександр Харченко, 
директор Центру досліджень 
енергетики.

Що відбувається з 
енергосистемою та коли 
можуть повернути графіки 
відключень
 Сьогодні в енергосистемі 
зберігається дефіцит потуж-
ності, тобто мережі не можуть 
пропустити (транспортувати) 
потрібний споживачам обсяг 
електроенергії. Як було зазна-
чено, 30 листопада рівень дефі-
циту становив 27%. Юрій Ко-
рольчук каже, що у результаті 
знадобилося 3-5 днів, щоб від-
новити електропостачання в 
країні та підключити до систе-
ми атомні електростанції. Цей 
термін міг би бути менший. 
Однак у процесі підключення 
об’єктів до електропостачання 
випливли неприємні нюанси.
 «З’явилися проблеми, зок-
рема на Київщині — там мають 
бути трансформатори для будин-
ків і, наприклад, мають бути на 
обладнанні 10 тисяч домогоспо-
дарств, а підключили раніше 20 
тисяч. І це проблема, яка зараз 
з’явилася. І коли почалися від-
ключення всіх АЕС, неможливо 
було відрегулювати напругу, що 
призвело до виходу з ладу транс-
форматорів «на місцях» — тобто 
обладнання, яке не постраждало 
безпосередньо від обстрілу», — 
коментує Юрій Корольчук. Ін-
шими словами, хаотична забудо-
ва з не менш хаотичним підклю-
ченням новобудов до електропос-
тачання тепер вилізли боком.
 За його словами, іншою, не 
менш важливою проблемою, 
яка відіграла негативну роль у 
відновленні системи, став по-
ганий стан мереж. Раніше вже 
неодноразово зазначалося, що 
енергомережі потребують мо-
дернізації, а тепер через зно-
шені ділянки мереж зросла 
аварійність на таких ділянках, 
оскільки ракетні удари розхи-
тували енергосистему. Це спри-
чинило ще більшу потребу в 
аварійних відключеннях.

Причини аварійних відключень 
— пошкодження мереж 
унаслідок обстрілів, аварії 
внаслідок зношеності мереж та 
надмірна кількість споживачів 
на одній і тій же лінії
 Крім проблем з енергомере-
жами, є і проблема генерації — 
в Україні менше виробляєть-
ся електроенергії, ніж необхід-
но. Це пов’язано, зокрема, з ви-
ходом на ремонт низки блоків 

ТЕС та ТЕЦ — частково деякі 
станції та мережі біля них були 
пошкоджені внаслідок ракет-
них ударів.
 «Технічно проблема в тому, 
що зараз лише повертаються 
до системи атомні електростан-
ції, які були відключені авто-
матикою, і це потребує часу. Ми 
страждаємо не лише через брак 
транспортних шляхів для пе-
редачі електроенергії, а й через 
брак генерації. Це ускладнює і 
керування системою, і оперуван-
ня. Дефіцит у системі є — він ста-
більно становить близько 20% 
плюс-мінус. Він має тенденції до 
зниження. Багато пошкоджених 
станцій, не працюють пристрої 
видачі електроенергії, пошко-
джено підстанції, які важко від-
новити швидко, потрібного об-
ладнання майже немає. Поки що 
всього того, що дарується чи ку-
пується, за кількістю недостат-
ньо, щоб покрити проблеми», — 
пояснив Олександр Харченко.
 Повернути графіки відклю-
чень енергетики можуть поки 
що не всім, лише в тих регіонах, 
де: а) є можливість без ризику 
системи давати електроенергію 
споживачам; б) немає серйоз-
них пошкоджень підстанцій та 
ліній електропередач. На жаль, 
для Києва та Харкова обидва 
пункти поки що залишаються 
недоступними.
 «Важливо нівелювати за-
грозу блекауту для найвраз-
ливіших — Харкова та Києва. 
Харків — тому що це місто пе-
ребуває під регулярним обстрі-
лом росіян. А Київ завжди був 
енергодефіцитним, адже під 
нього і будувалася ЧАЕС, і сьо-
годні він залежить від зовніш-
нього енергоживлення, а мож-
ливості такого енергоживлення 
зараз обмежені», — каже Олек-
сандр Харченко.
 Енергетикам дуже важли-
ва наявність необхідного облад-
нання. І хоча багато країн-парт-
нерів уже оголосили про допомо-
гу у відновленні енергетики краї-
ни, деякі енергооб’єкти швидко 
відновити не вдасться — на ви-
робництво обладнання може піти 
щонайменше 3-6 місяців.

 «Звичайно, ми хотіли б мати 
електрику в максимально ком-
фортному режимі, а не у режимі 
жорсткого виживання. Части-
на обладнання в країну постав-
лятиметься — а там на виготов-
лення 3-4 місяці плюс на уста-
новку потрібен час. Тож ситу-
ація з обладнанням складна», 
— зазначає Олександр Харчен-
ко. За його словами, Україна 
потребує високовольтного об-
ладнання, щоб відновити висо-
ковольтні мережі та їх роботу, 
але не менш важливо отримати 
мобільну генерацію — модульні 
електростанції, турбінні чи га-
зопоршневі.
 Такі станції можуть служи-
ти запобіжниками блекауту для 
великих міст, до них можна під-
ключити об’єкти критичної ін-
фраструктури — насоси водока-
налів, каналізації, станції теп-
лозабезпечення. Я активно веду 
переговори з різними країна-
ми-донорами щодо постачання 
мобільних станцій. Станція на 
30 МВт коштує 17-20 млн дол. 
Вона перевозиться вантажним 
траком. Таких станцій є достат-
ньо, їх за два тижні можна до-
ставити в країну — вони можуть 
приїхати з Норвегії, Швейцарії, 
можуть із Єгипту, там їх теж до-
статньо», — пояснив експерт.

Якщо знову атака. Чи готова 
Україна до наступного 
блекауту
 В Україні активно йдуть роз-
мови про нові атаки росіян, які 
готуються, на енергоінфраструк-
туру України. Нещодавно глава 
фракції «Слуга народу» Давид 
Арахамія заявив, що росія може 
завдати нових масованих ракет-
них ударів по українській інфра-
структурі, внаслідок чого країна 
може поринути у нові блекаути. 
Деякі експерти вважають, що з 
кожним новим блекаутом енер-
гетикам усе складніше опера-
тивно відновити роботу енерго-
системи.
 «Якщо нові масовані атаки 
повторяться, то кількість необ-
хідних для відновлення систе-
ми днів зростатиме. І ми побачи-
мо знову відключення всіх АЕС», 

— попереджає Юрій Корольчук.
 Утім ніхто з опитаних «Фо-
кусом» експертів у сфері енер-
гетики не прогнозує повного 
апокаліпсису в разі нового бле-
кауту — відключення більшості 
споживачів на 7-10 днів та біль-
ше. Директор енергетичних 
програм центру Разумкова Во-
лодимир Омельченко у комен-
тарі «Фокусу» зазначив, що де-
фіцит у системі зберігатиметь-
ся навіть за умови відсутності 
нових серйозних пошкоджень, 
але навіть якщо дефіцит зросте 
до 50%, тривалих відключень 
споживачів усе одно не буде.
 Якщо не буде нових великих 
пошкоджень об’єктів енергоін-
фраструктури, то взимку дефі-
цит може становити в середньо-
му близько 25%. Залежно від 
погодних умов та інших фак-
торів, але дефіцит буде. Якщо 
будуть потужні удари, то де-
фіцит може зростати до понад 
50% потреб. І відключення спо-
живачів може бути від 12 годин 
до 2-3 діб. Це вже можна прогно-
зувати, оскільки ми знаємо, як 
працюють рашистські війська. 
Двічі на місяць може бути дефі-
цит вище 50% і може тривати до 
3 діб. Цей сценарій може бути до 
кінця лютого», — вважає Воло-
димир Омельченко.
 Олександр Харченко впевне-
ний, що збільшення необхідно-
го для відновлення системи тер-
міну після блекауту не відбу-
деться. Тобто у разі нової атаки 
зс рф та нового блекауту енерге-
тики зможуть відновити елект-
ропостачання за 12-16 годин.
 «Умов для збільшення тер-
міну, який потрібний на віднов-
лення після блекауту, я не бачу. 
Той стан, у якому сьогодні пе-
ребуває енергосистема, дозво-
ляє вважати, що впродовж 12-
16 годин ми зможемо відновити 
цілісність системи та розпоча-
ти її об’єднання. Якщо блекаут 
буде, він буде схожий на ниніш-
ній. Може бути гірший, але для 
цього має бути дуже масована 
атака і дуже багато факторів 
мають одночасно скластися 
несприятливо», — резюмував 
Олександр Харченко. ■

Після атаки 23 листопада довелося відключити атомні станції — вони підключилися до системи лише 
25 листопада. 
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

СВІТЛА!

Уроки блекауту
Як Україна пройшла енергетичний колапс і що буде з 
відключеннями

■
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Цей рік заповідався бути роком Григорія 
Сковороди — відомий український філо-
соф святкує своє 300-річчя. Якби не пов-
номасштабне вторгнення Росії в Україну, 
цими днями в Києві, на Полтавщині та на 
Слобожанщині відбувалося би багато па-
фосних і не дуже подій.
Проте російські ракети майже повністю 
зруйнували музей-садибу філософа у 
Сковородинівці на Харківщині, пошкоди-
ли будівлю педагогічного університету 
імені Сковороди в Харкові. Одним з неба-
гатьох «живих» осередків, пов’язаних із 
Григорієм Савичем, є рідний університет 
українського філософа — Києво-Моги-
лянська академія. 
Усі офіційні святкування в НаУКМА ска-
сували. Проте студенти не змогли з цим 
змиритись і за кілька тижнів організували 
фестиваль «300 хвилин про Григорія Ско-
вороду». Журналістка УП.Культура Ганна 
Щокань відвідала його і розповідає цікаве. 

 Іду від метро «Контрактова площа» 
повз велику конструкцію з дощок. Вона 
закриває пам’ятник Григорію Сковороді. 
Сховок зробили, щоб захистити під час 
масових атак країни-терориста Росії на 
Київ. Тоді більшість цінних пам’ятників 
столиці захистили в такий спосіб. Мону-
мент Сковороди стоїть навпроти історич-
ного корпусу Києво-Могилянської ака-
демії. Його втілив скульптор Іван Кава-
лерідзе. Пам’ятник вважають найкращою 
скульптурною присвятою філософу.
 Григорій Сковорода навчався тут 280 
років тому. Нині впродовж шести днів в 
університеті відбуватимуться лекції, дис-
кусії, показ фільму «Григорій Сковоро-
да» та вечорниці. Студенти стали одними 
з перших, хто проводить урочистості на 
честь ювілею українського мислителя.
 Проходжу через корпус, плац і оми-
наю довгу стіну з яскравим муралом. За-
ходи відбуваються у приміщенні музею 
Києво-Могилянської академії в укритті. 
Кам’яниця збудована на початку XVIII 
століття. У підвалі прохолодно, але затиш-
но. Цегляні стіни і склепіння стелі створю-
ють камерну атмосферу, доповнюють від-
чуття люстри, схожі на канделябри.
 «Сьогодні кияни чекали масових об-
стрілів Правого берега, за реєстрацією був 
аншлаг, а доїхало менше людей», — каже 
керівниця культурно-мистецького центру 
НАУКМА Владислава Осьмак.
 «Фестиваль — наш культурний спро-
тив, це катакомбна культура — ми зараз 
у підвалі, в підземеллі. Сковорода міг тут 
бути — будівля музею його сучасниця. В 
Києво-Могилянській академії 2022-й мав 
би бути роком Сковороди. Планували за-
ходи від великих міжнародних наукових 
конференцій до театральних постановок. 
В лютому картина світу змінилась. Навес-
ні проводили благодійні акції на підтрим-
ку могилянців, які воюють у ЗСУ. Ниніш-
ній захід теж благочинний», — показує на 
скарбонку, що стоїть праворуч на стільці.
 «На фестивалі наполягли студенти п’ять 
тижнів тому. Тоді придумали назву «300 
хвилин про Сковороду». Вирішили, що в та-
кий час п’ять лекцій — це максимум, на що 
можемо замахнутись. Так 300 хвилин ли-
шились в назві, а фестиваль вийшов тижне-
вий», — каже Владислава Осьмак.
 Пояснює, що Григорій Сковорода для 
українців важливий, але це певною мірою 
міф і мем.
 «На заходах дивимось на Сковороду 
очима живописців і скульпторів, києвоз-
навців, краєзнавців. Намагаємось осяг-

нути, яким він був, як формувався, що 
навколо себе бачив. Заново знайомимось 
із філософом», — пояснює Владислава 
Осьмак.
 На великому екрані з’являються два 
портрети. На одному — Григорій Сковоро-
да, а на іншому — французький філософ 
Дені Дідро. Обличчя дуже подібні. Кар-
тини порівнює мистецтвознавиця Діана 
Клочко.
 «Перший відомий портрет Сковороди, 
який знаходиться в Переяслав-Хмельни-
цькому музеї — це візуальний міф. Бачи-
мо подібність його образу до відомого пор-
трета Дідро роботи українця Дмитра Ле-
вицького. Яким чином цей вивезений з 
Петербурга портрет став зразком для пор-
трета Сковороди — невідомо», — вказує 
на фото.
 «Наприкінці ХVІІІ століття Сково-
рода мислився як філософ. Тож можемо 
припустити, що коли українець написав 
знаменитого французького філософа, то 
хтось вирішив зробити Григорія Сави-
ча схожим, вдягнувши його по-іншому. 
До образу додали книжку, перевдягли у 
вбрання, подібне до схимника, і підпере-
зали Сковороду поясом. Це важливий еле-
мент — слуцькі пояси це ознака козаць-
кої культури, позначили його козацькою 
шляхтою, з якої він походив. Зараз ми мо-
жемо сказати, що ніхто не знає, який точ-

но вигляд мав Григорій Сковорода, але всі 
ми його впізнаємо», — каже лекторка. 
 На екрані з’являються зображення 
пам’ятників Григорію Сковороді авто-
рства Івана Кавалерідзе. Встановив пер-
ший монумент в Лохвиці 1922 року. За-
ключним пам’ятником Кавалерідзе, при-
свяченим Сковороді, стала скульптура 
навпроти Києво-Могилянської академії. 
Її відкрили у 1976-р.
 «Художники дали Сковороді в руки 
книжку, а Кавалерідзе — буквально дав 
тіло. У скульптора була внутрішня пот-
реба працювати з його образом. У 1964 
створив пам’ятну дошку, яка з’явилась 
на одному з корпусів. Роботу Кавалерід-
зе прикріпили на приміщення, які всі-
ма методами намагались зробити не мо-
гилянськими, про нього мали забути. 
Тоді площа називалась Червоною, а саме 
приміщення Могилянки — бібліотекою. 
Дошка означила це місце, нагадала, що 
Сковорода — могилянець», — каже до-
повідачка. Демонструє пам’ятник Гри-
горію Сковороді навпроти Могилянської 
академії.
 «У пам’ятнику на Контрактовій Ско-
ворода постав у Кавалерідзе таким собі му-
жем-мислителем. Встановили скульптуру 
так, щоби дивився на староакадемічний 
корпус. Зрозуміло, що радянські ідеологи 
не могли не зробити пакості. Вже встанов-
леного Сковороду взули у сільське взуття. 
Зробили сільським філософом, яким він, 
звісно, не міг бути. Первісно ноги Сково-
роди були босі, взуванку 90-річного Кава-
лерідзе змусили робити вже на місці. При 
бажанні личаки можна зняти — там досі 
є босі ноги Григорія Савича», — каже лек-
торка.
 На екрані показують роботу Ігоря Яс-
требова — пам’ятник у музеї в Сковоро-
динівці. Монумент стоїть посеред зруйно-
ваних стін музею. В ніч на 7 травня росія-
ни поцілили в музей Сковороди і зруй-
нували стіни та частину експонатів. Сам 

монумент не постраждав. На фото облич-
чя Сковороди має чорний наліт від сажі.
 «Пам’ятник, який вижив», — гово-
рить Діана Клочко.
 Пояснює, як у радянський час образ 
Сковороди використовували в ідеологіч-
них цілях. Такий меседж має літографія 
«Світ ловив мене, але не піймав». Сково-
рода зображений на могилі, сидячи по-ту-
рецькому, в руках тримає книгу. За ним 
— чоловік у мундирі й перуці, з орденами. 
Художник нагадує про те, що Григорій 
Сковорода певний час жив при дворі у Пе-
тербурзі, співав у придворній капелі Кате-

рини ІІ. Повернувся в Україну у 1740-х.
 «Це ідеологема Одіссея, який повер-
нувся, сів у позі Будди тут на цій землі 
з книжкою, готовий тут помирати. Си-
дить на могилі в позі козака Мамая в сте-
пах України. За ним стоїть вельможа, в 
якому є натяк до Потьомкіна або когось 
близького до тогочасної арис тократії. 
Ніби запрошує Сковороду їхати, стоїть 
запряжена карета. Але Сковорода пос-
міхається й дивиться в інший бік. Умов-
но — не погоджується їхати в дворянсь-
ку культуру. З одного боку це протистав-
лення дворянське-сільське, і в Петер-
бург не поїхав — залишився помирати, 
як тоді казали, «на Україні», — розпові-
дає гостя.
 Студент ліворуч від мене посміхаєть-
ся. Розглядає роботу Олександра Ройт-
бурда «Сковорода в саду божественних 
пісень» 2017 року. Філософ зображений 
у панталонах, з лютнею. Навколо нього — 
яскраві дерева й птахи.
 «Нарешті ми можемо при Сковороді 
розслабитись, усміхатись. З нього забра-
ли лещата ідеологічного протистояння», 
— каже лекторка.
 На екрані з’являються зображення 
Сковороди в худі, в кедах і Сковороди-по-
кемона з написом «Світ мене не впіймав». 
Завершує відеоряд робота, де образ Сково-
роди розмитий, втілений нечіткими пля-
мами.
 «Міф про Сковороду настільки при-
жився в попкультурі, став «народним», 
що ми впізнаємо його навіть без облич-
чя», — підсумовує лекторка.
 Діані Клочко вручають подарунки — 
афішу фестивалю й листівку, яку зроби-
ли студенти Могилянки.
 «Усе починалось із плаката — на ньо-
му портрет Сковороди з гравюри Василя 
Чебаника 1972. Захотіли зробити сим-
волічно: чорне як суєта житейська, жов-
те — сонце, золото, хмари, а білий — сніг, 
хмари й істина», — розповідає студент 

Антон Потєхін. Він є ініціатором фести-
валю, запрошував гостей.
 «Було би злочинно приховати таку 
дату — в Сковородинівці музею вже май-
же немає. Росіяни роблять все можливе, 
щоби ми говорили лише про Булгакова, 
відсутність світла і про розбитий музей, а 
у нас є «Сад божественних пісень». Кож-
на людина знаходить в образі Сковороди 
щось своє. Я багато чого чув, що він і дау-
ншифтер, і гіпстер, і рокер. Нехай. Наша 
програма так зорієнтована, що ми говори-
мо дуже в різних ключах: першою була фі-
лософія, другою історія, а далі мистецтво. 
Також матимемо інші виміри — буде про 
архітектуру, про те, що бачив Сковорода, 
те суспільство, в якому він жив. Я як іс-
торик третього курсу справді хотів про це 
поговорити», — каже Антон Потєхін.
 До розмови долучається співорганіза-
торка фестивалю Ольга Красінько, сту-
дентка першого року магістратури.
 «Сковорода — важлива людина для 
Могилянки, це важлива дата. Хотіли за-
кцентувати на тяглості сковородинської 
ідеї крізь час. На значенні, рецепції Ско-
вороди в сучасній культурі. Не винятко-
во на його постаті, а на контексті, який на 
нього вплинув, де він діяв. Щоби проде-
монструвати, що він не був кулькою, за-
вислою в повітрі. Був людиною свого часу. 
І його суспільство й доба також були над-
звичайними», — каже Ольга. Вказує на 
афішу фестивалю.
 «Створюємо широку панораму баро-
кової культури. В українському суспіль-
стві існує великий запит на нашу куль-
туру. Популярністю користуються ба-
гато мистецьких періодів, але бароко 
трошки менше. Але оскільки піднесен-
ня Могилянки було пов’язано з бароко — 
такий фестиваль був нашим моральним 
обов’язком», — підкреслює студентка. 
Виходимо в коридор.
 «Учора професор Максим Яремен-
ко розповідав, що дата народження Ско-
вороди відома, а рік під питанням. Знай-
шов у архівах документи, з яких припус-
кає, що 300-ліття буде за чотири роки при-
близно», — чую розмову двох студенток у 
коридорі музею.
 На виході зустрічаю мистецтвознави-
цю, письменницю Катерину Липу.
 «Страшенно щаслива, що могла в при-
ємній веселій атмосфері прочитати свою 
лекцію. Те, що в країні хто де може все-
таки цю дату відзначають, постійно про 
неї згадують, — за наших умов це свідчить 
про нас як про крутезну націю. Перекона-
на, що дуже багато людей, які зараз зга-
дують про Сковороду, — не читали його. 
Але знають, що ним можна пишатися, він 
крутий. І це дуже красиво, я вважаю», — 
каже Катерина Липа.
 Ще два дні могилянське підземелля 
відкрите для всіх охочих. А ми з Катери-
ною виходимо з нього на засніжену Конт-
рактову... йдемо до Сковороди. ■

Те, що в країні хто де може все-таки цю дату відзначають, постійно 
про неї згадують, — за наших умов це свідчить про нас як про 
крутезну націю.

ДО ДАТИ

Пам’ять про Сковороду — 
це акт спротиву
Як святкують 300-річчя філософа в його університеті

■

Студенти Києво-Могилянської академії створили листівки і стікери із Григорієм Сковородою.
Фото автора.

❙
❙
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Тарас ГОЛОВКО

Уже нині, після десяти місяців 
широкомасштабної військової на-
вали з боку російської федерації, 
відомо безліч фактів варварських 
дій загарбників: мародерства, ван-
далізму, викрадення культурних 
цінностей на тимчасово окупованих 
українських територіях. Злодійство, 
присвоєння чужого, зазіхання на 
духовні цінності дуже добре відомі 
з минулого століття. 
Про це нагадує науково-популярне 
видання «Книжкові злодії», з якої 
дізнаємося, як німецькі нацисти 
розкрадали бібліотеки Європи та 
робили спроби повернути свою літе-
ратурну спадщину. Шведський пись-
менник і журналіст Андерс Ріделл 
ніби виводить формулу: нацистська 
Німеччина — сталінський Радянсь-
кий Союз — путінська російська фе-
дерація, поставивши ці три злочинні 
режими на одну дошку і показуючи 
світу спорідненість автократичних, 
диктаторських і тоталітарних систем 
як у минулому, так і у нинішньому 
столітті. Кваліфікований переклад 
Володимира Криницького дав змогу 
її виходу в світ у харківських видав-
ництвах «Ранок» та «Фабула» за фі-
нансової підтримки урядової органі-
зації «Шведська рада мистецтв».

Культурний вандалізм 
гітлерівців
 Андерс Ріделл — автор чис-
ленних видань не лише у Швеції, 
а й в інших європейських та аме-
риканських країнах. Серед них: 
книжка-розслідування «Пірати: 
шведські кінематографісти, що 
пограбували Голлівуд», соціаль-
ні дослідження «Нуль-нуль: деся-
тиліття, що змінило світ» і «Брой-
лери. Нові правителі й суспільс-
тво, що їх породило», розвідка 
«Грабіжники. Як нацисти викра-
дали мистецькі цінності Європи». 
«Книжкові злодії» стала резуль-
татом багатолітнього вивчення 
автором бібліотечних фондів й ін-
ших культурних реліквій, викра-
дених у роки війни нацистами в 
Голландії, Франції, Італії, Греції, 
Чехії, Польщі, Литві та Україні, 
а також вилучених із єврейських 
приватних книгозбірень у на-
цистській Німеччині.
 Прагнучи з’ясувати, що саме 
спонукало гітлерівців вдатися до 
масштабного культурного ван-
далізму, зокрема, вогнищ із книг 
по всій країні, Ріделл у розділі 
«Полум’я, що поглинає світ» зга-
дує про роль одного періодичного 
видання. Влітку 1932 року орган 
Націонал-соціалістичної партії 
Німеччини «Фолькішер Беобах-
тер» («Народний спостерігач») 
опублікував великий список 
письменників, книги яких перед-
бачалося заборонити після прихо-
ду Гітлера до влади. 
 У тому списку було понад сто 
літераторів, розподілених за різ-
ними категоріями: комуністи, па-
цифісти, єврейські інтелектуали, 
відомі особистості, вороже нала-
штовані до нацистського руху, 
зокрема, Генріх Манн, Бертольд 
Брехт, Альфред Деблін, Анна Зе-
герс, Еріх Марія Ремарк, Аль-
берт Ейнштейн... По суті, напи-
сане ними підлягало знищенню. 
 Пізніше спалювали твори не 
лише німецьких авторів, а й іно-
земних — Франца Кафки, Ернес-
та Гемінгвея, Джека Лондона, 
Герберта Веллса, Еміля Золя — 
кожного, хто своєю творчістю не 
вписувався в ідеологічну доктри-
ну гітлерівського режиму. Адже 
нацисти, на думку автора, вважа-
ли, що будь-яка книжка, ворожа 
в їхньому розумінні, несе в собі за-
грозу, припускаючи, що й слова 
можуть бути зброєю, спрямова-
ною проти них. 
 «Той, хто володіє словом, не 
лише має силу тлумачити написа-
не, а й здатен сам писати історію», 

— підсумовує Андерс Ріделл, про-
аналізувавши безпрецедентну 
атаку на літературу, організова-
ну Міністерством народної освіти 
та пропаганди і його керівником 
Джозефом Геббельсом. Відтак за-
чистка бібліотек не обмежувалась 
Німеччиною, а поширилась на 
європейські країни, як тільки ті 
були захоплені у роки Другої сві-
тової війни. Геббельсівська прак-
тика набула глобального характе-
ру з далекосяжними планами.

Розенберг формувався у 
царській росії
 Одним з організаторів зни-
щення літературно-мистецьких 
надбань у європейських країнах 
був Альфред Розенберг — рейхс-
міністр східних окупованих те-
риторій, вищий партійний функ-
ціонер у званні рейхсляйтер, ав-
тор горезвісної книжечки «Міф 
двадцятого століття». Його ім’я 
чи не найчастіше згадується ав-
тором книги, зокрема у розді-
лах: «Привиди в міській бібліо-
теці Берліна», «Бібліотека Гім-
млера», «Воїн проти Єрусали-
ма», «Розрада для страждань 
Ізраїлю», «Полювання на таєм-
ниці масонів», «Братська моги-
ла — паперовий комбінат», «Ва-
гон із взуттям». Розенберг — не-
випадково ключова фігура в ав-
торській розповіді, адже саме він 
був одним з перших, хто ініцію-
вав гуманітарний Голокост у по-
неволеній Європі, стояв біля ви-
токів зародження нацистської до-
ктрини, нічим не поступаючись у 
цьому самому Гітлеру.
 Прослідковуючи кар’єрне 
сходження рейхсляйтера у на-
цистській державі, шведський 
дослідник чимало місця у книж-
ці відводить формуванню його 
світогляду, яке розпочалося у... 
царській росії. Прибалтійський 
німець за походженням, Розен-
берг у двадцять чотири роки опи-
нився у Москві, куди евакуював-
ся педагогічний і студентський 
персонал Технічного університе-
ту з Ревеля (нинішнього Таллін-
на), де він навчався на архітектур-
ному факультеті. Це переміщен-
ня сталося через наближення 
фронту Першої світової війни. 
 Потрапивши у друге за зна-
ченням місто в тодішній російсь-
кій імперії, Розенберг, сам того не 
бажаючи, опинився у вирі рево-
люційних подій. На його очах по-
чала розвалюватися країна, яка 
століттями тримала в страху єв-
ропейський континент своєю ек-
спансіоністською зовнішньою 

політикою. У книжці згадується 
один примітний епізод, що суттєво 
вплинув на уявлення прибалтійсь-
кого німця про те, хто ж насправді 
організував у Росії державний пе-
реворот, силою запровадивши так 
звану диктатуру пролетаріату. До 
рук Розенберга потрапила збірка 
документів «Протоколи сіонських 
мудреців», які (вже неодноразо-
во доведено) було сфабриковано у 
надрах царської охранки, що мало 
на меті виправдати ті ж чорносо-
тенні погроми, спрямовані проти 
єврейської громади росії. 
 Сприйнявши все викладене в 
«Протоколах...» за чисту моне-
ту, Розенберг, за висловом авто-
ра книги, утвердився в думці, що 
російські революції в 1917 році 
— лютневу і жовтневу — підго-
тували і втілили у життя винят-
ково євреї на чолі з Володими-
ром Ульяновим, розгорнувши 
безпрецедентний червоний те-
рор проти цілих соціальних про-
шарків російського суспільства, 
представники яких сприймали-
ся не інакше, як класові вороги і 
контрреволюціонери.
 Показово, що Андерс Ріделл 
у книжці не відкидає наявності 
єврейського фактору в соціаль-
них збуреннях, що врешті-решт 
призвело до громадянської вій-
ни у царській росії і встановлен-
ня більшовицької диктатури з 
багатомільйонними жертвами 
серед цивільного населення. З 
цим твердженням важко не по-
годитись, бо єврейський етнос у 
царській імперії був упослідже-
ним, зазнаючи жорстоких утис-
ків з боку монархічного режиму. 
Достатньо згадати встановлення 
смуги осілості, ініційоване ще Ка-
териною ІІ, згідно з якою грома-
дянам іудейського походження 
заборонялось поселятися у вели-
ких містах, неможливо було вчи-
тись у престижних вищих нав-
чальних закладах, займати висо-
кі державні посади, обирати ту чи 
іншу спеціальність... 
 Водночас з авторських роз-
мірковувань чомусь випав сут-
тєвий момент, що мав дуже важ-
ливе значення для успішного по-
валення монархічної династії: не 
згадується роль Німецького гене-
рального штабу в роки Першої сві-
тової війни, який з подачі російсь-
ко-німецького соціал-демократа 
Олександра Парвуса (справжнє 
ім’я Ізраїль Лазарович Гельфанд) 
виділив більшовикам-ленінцям 
десятки мільйонів німецьких ма-
рок для організації заворушень у 
росії, щоб підірвати її зсередини. 

Можна припустити: якби не було 
потужних фінансових вливань, 
то все б, мабуть, розгорталося за 
зовсім іншим сценарієм у Петер-
бурзі, охопленому протестами де-
зорієнтованих людських мас і па-
ралічем влади на третій рік війни 
з кайзерівською Німеччиною.
 Альфред Розенберг, вияв-
ляється, вчасно втік із росії, зану-
реної у полум’я громадянської вій-
ни, щоб опинитись у Німеччині, де 
в 1920-х роках так само назрівала 
революційна ситуація. Його полі-
тичні погляди на той час остаточ-
но викристалізувалися під впли-
вом Г’юстона Стюарта Чемберле-
на — філософа, який у своїй пра-
ці «Підвалини дев’ятнадцятого 
століття» сформулював расову те-
орію про інтелектуальну перева-
гу арійців над іншими етносами, 
приміром, над євреями, яких, на 
його думку, слід сприймати як ан-
типодів німців. Ідеї Чемберлена, 
як зазначає автор, справили вели-
чезний вплив не лише на Розен-
берга, а й на всю тодішню німець-
ку еліту, створивши підґрунтя для 
виникнення націонал-соціаліз-
му, предтечею якого були німець-
кі праві рухи на початку минулого 
століття.

Два чоботи ненависті — пара 
ідеологів нацизму
 Десь о тій порі відбулася зуст-
річ Альфреда Розенберга з Адоль-
фом Гітлером, яка, як показав 
час, нічого доброго не віщувала 
для всіх без винятку народів Єв-
ропи. Обоє були ідейно споріднені 
у расовому питанні, у негативному 
ставленні до німецьких соціал-де-
мократів і комуністів, у несприй-
нятті Версальського договору і ще 
багато чого іншого, що виклика-

ло неприховану лють і ненависть. 
Андерс Ріделл детально аналізує 
у книжці зародження стосунків 
між фюрером і одним з ідеологів 
нацизму, подаючи читачеві чітке 
уявлення про те, чому в майбутнь-
ому верховоди гітлерівського рей-
ху приймали те чи інше рішення.
 Шведський журналіст не міг 
не згадати у книжці політичний 
й ідеологічний маніфест «Моя 
боротьба» Гітлера і «Міф двад-
цятого століття» Розенберга, ос-
кільки викладені тут ідеї на деся-
тиліття переформатували свідо-
мість мільйонів німців, зробивши 
з них слухняне знаряддя у руках 
нацистських екстремістів. Після 
показового спалення на міських 
центральних площах книжок, у 
яких здебільшого проповідува-
лось гуманне ставлення до люди-
ни, книжкові полиці німецьких 
книгарень, бібліотек, читальних 
залів заполонила людинонена-
висницька за своїм змістом літе-
ратура. Спочатку Гітлер, а потім 
Розенберг у своїх ідеологічних 
опусах визначили об’єкт атаки — 
світове єврейство, котре нібито за-
полонило східну і західну Європу, 
пустило глибоке коріння на пів-
нічноамериканському континен-
ті. Андерс Ріделл ретельно роз-
глянув «Міф двадцятого століт-
тя», що, на відміну від маніфесту, 
був написаний інтелектуалом з 
вищою освітою, а не єфрейтором-
недоуком, котрий виявляв негра-
мотність, нелогічний виклад, по-
пулістську демагогію.
 Із «Міфу двадцятого століт-
тя» Ріделл виокремлює найсут-
тєвіше, що, на його думку, мало 
значний вплив на формування на-
цистської ідеології у середовищі 
тогочасної німецької нації. До-

АНАТОМІЯ ЗЛА

Грабіжник з
Як і скільки чужих мистецьких цінностей 
привласнив автор людиноненависницького 
міфу — пише Андерс Ріделл у «Книжкових 
злодіях»

■

«Книжкові злодії» Андерса Ріделла.❙

Андерс Ріделл.❙
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мінантним у книжці Розенберга 
є сплав расових, антисемітських 
і антиклерикальних розміркову-
вань. Він несамовито намагаєть-
ся посіяти зневіру до гуманістич-
них і християнських цінностей, 
прищепити зверхність над пред-
ставниками національних мен-
шин, викликати маніакальну пі-
дозрілість, а пріоритетом для нім-
ців має стати «голос нордичної 
крові», «героїчна воля», «арійсь-
ка раса». По суті, Розенберг спро-
бував розвинути ідеї про расо-
ву теорію, висловлені ще задовго 
до нього французом Артюром де 
Гобіно в «Нарисах про нерівність 
людських рас» та деякими інши-
ми людиноненависниками.
 «Міф двадцятого століття» 
зміцнив позиції автора серед од-
нопартійців, а з іншого боку, Ро-
зенберг нажив і багато ворогів, 
котрі не могли спокійно спостері-
гати за зростанням його автори-
тету в очах фюрера як головно-
го «архітектора ідеології нациз-
му». Вижити у партійному сере-
довищі, де панували підступність 
і жорстокість, як підмітив Андерс 
Ріделл, йому допомагали кміт-
ливість і притлумлене самолюбс-
тво, особливо у питанні досягнен-
ня реальної влади у партії. Неви-
падково Гітлер спочатку затвер-
див кандидатуру Розенберга на 
пост редактора головної партій-
ної газети «Фолькішер Беобах-
тер», а згодом призначив керів-
ником вищої школи, де вихову-
вали майбутніх керівників рейху 
у дусі відданості вождю.
 Те, про що проголошувалось 
на мітингах і публікувалось на 
шпальтах газет та в писаннях на-
цистами, почало реалізовуватися 
на практиці з початком найкри-
вавішої війни в історії людства. 
За участі Розенберга і спеціаль-
но під нього було утворено опера-
тивний штаб, що організовував 
викрадання культурних ціннос-
тей і грабунок бібліотек на окупо-
ваних територіях. 
 Відібрані спеціальними 
айнзацкомандами книжки, руко-
писи, архівні документи у Фран-
ції, Голландії, Греції, Польщі, Ра-
дянському Союзі й інших євро-
пейських країнах потрапляли у 
розпорядження новоутворених у 

великих містах Німеччини інсти-
тутів. Кожний з них мав спеціалі-
зуватися на вивченні, зокрема, 
індоєвропейської історії, релігії, 

германізму, єврейського питан-
ня або на расових, колоніальних і 
кельтських дослідженнях. З деся-
ти заявлених інститутів відкрив-
ся лише один — інститут вивчен-
ня єврейства у Франкфурті, який 
благословив особисто Альфред 
Розенберг. В умовах війни, що все 
більше розгорталась на європей-
ському континенті, пріоритетом 
у нацистів залишалася ідеологіч-
на боротьба проти одвічних воро-
гів, яких потрібно було досконало 
знати, щоб перемогти.

Як грабували музеї і бібліотеки 
Франції
 Своєрідним полігоном для не-
законних вилучень стала Фран-
ція, коли в червні 1940 року ні-
мецькі війська увійшли до Пари-
жа. У розграбуванні культурних 
цінностей столичних музеїв, біб-
ліотек, архівів брали участь спе-
ціалізовані загони, підпорядко-
вані Розенбергу, а також підроз-
діли есесівців, які безпосередньо 
виконували накази Гіммлера. 
Між двома гітлерівськими ві-
домствами виникала конкурен-
ція при розподілі награбованого, 
що дуже часто, як наголошує Рі-
делл, переростало у люту бюрок-
ратичну бійку. Аби успішно про-
тистояти всесильному керівни-
кові головного управління безпе-
ки рейху, Розенберг змушений 
був укласти альянс із рейхсмініс-
тром авіації Герінгом, який був 
звихнутий на живописних по-
лотнах старих майстрів. Викра-
дені картини регулярно поповню-
вали колекцію, розміщену в його 
родовому маєтку у Карінхаллі, а 
навзамін у службовців з відомс-
тва-конкурента з’явилась мож-
ливість перевозити трофеї літа-

ками Люфтваффе до Німеччини.
 Ріделл під час написання 
книжки відвідав Францію, де зус-
трічався з бібліотекарями й архі-
варіусами, які показували йому 
раритетні видання, врятовані під 
час німецької окупації, а також ті, 
які пощастило повернути до Пари-
жа після розгрому гітлерівської 
Німеччини. Однією з таких уста-
нов у роки окупації був Всесвітній 
єврейський союз, що розташову-
вався в центрі французької столи-
ці й куди одразу ж після капітуля-
ції Франції завітали представники 
відомства Розенберга. Бібліотечні 
фонди цієї організації, що нарахо-
вували десятки тисяч рідкісних 
видань єврейської тематики, впро-
довж місяця пограбували, а потім 
перевезли до Інституту вивчення 
єврейського питання у Франкфур-
ті. Туди ж надсилали безцінні ар-
хівні матеріали Паризького бан-
ку Ротшильдів, які, на думку на-
цистів, мали розкрити мережу сві-
тового капіталу євреїв.
 Ще одним об’єктом пограбу-
вання літератури стала бібліо-
тека імені Тургенєва, осередок 
емігрантів, навколо якого гурту-
вались анархісти, комуністи, ди-
сиденти з протилежними ідеоло-
гічними поглядами. У Парижі 
розташовувалась також польська 
бібліотека, одним із засновників 
якої став Адам Чарторийський, 

активний учасник повстання у 
царській росії в 1830 році. Тут 
раніше відбувались літературно-
мистецькі зібрання за участі Фри-
дерика Шопена, Жорж Санд, Зиг-
мунта Красінського, Адама Міц-
кевича. 
 Серед емігрантських бібліотек 
французької столиці гітлерівців 
зацікавила й бібліотека Симона 
Петлюри. Автор зі знанням спра-
ви описує етапи становлення і вне-
сок Симона Петлюри у створення 
української суверенної держави 
на уламках російської імперії. На 
жаль, головному отаману військ 
УНР не судилося долучитись до 
формування української бібліо-
теки, бо його було вбито у травні 
1926 року єврейським емігрантом 
Самуїлом Шварцбардом. 
 У книжці наводиться ціка-
ва статистика. Коли вибухну-
ла Друга світова війна, в 1939 
році у колекції бібліотеки Пет-
люри нараховувалось 15 ти-
сяч томів, у бібліотеці Тургенє-
ва — близько 100 тисяч томів, у 
польській — майже 136 тисяч. 
Усі вони потрапили у розпоряд-
ження Розенберга, який опіку-
вався окупованими територія-
ми Східної Європи і вважав себе 
знавцем історії, культури, релігії 
східнослов’янських етносів.

Жорстока палиця Коха 
 Після стрімкого захоплен-
ня території Радянського Союзу 
саме Розенберг, відповідальний 
за окупацію сходу країни, запро-
понував розділити її на регіони з 
метою ефективного управління 
і здійснення контролю. Були ут-
ворені так звані рейхскомісаріа-
ти, куди призначали керівників 
— рейхскомісарів, підпорядко-

ваних міністерству окупованих 
східних територій у Берліні на 
чолі з рейхсміністром Альфре-
дом Розенебергом.
 Керувати рейхскомісаріа-
том України з подачі очільника 
міністерства призначили Еріха 
Коха, який відзначався особли-
вою жорстокістю і безжалісніс-
тю. Саме за його правління, як 
констатує у книжці шведський 
журналіст, було тотально погра-
бовано Україну. В книжці зга-
дується діяльність так званої га-
уптарбайтгрупе, до складу якої 
входило понад сто експертів, від-
повідальних за розкрадання со-
тень бібліотек, публічних колек-
цій, університетів, церков, пала-
ців і синагог. Особливий інтерес 
гітлерівці виявляли до книгосхо-
вищ, що мали спецфонди, напов-
нені колекційними книжкови-
ми зібраннями дореволюційних 
товариств, організацій, спілок, 
розформованих або знищених 
більшовиками. Автор намагаєть-
ся бути об’єктивним в оцінці за-
подіяного зла, покладаючи вину 
не лише на німецьких окупантів, 
а й на радянських керівників, які 
давали накази при відступі Чер-
воної Армії бездумно знищувати 
все підряд. Приміром, докумен-
тально зафіксовано у серпні 1941 
року в Миколаєві факти спален-
ня архівних джерел, серед яких 
було чимало книжкової продук-
ції, брошур. У вересні того ж року 
спеціальні команди НКВС та ін-
ших служб у Києві, перед відсту-
пом радянських військ, кинули у 
вогонь 100 тисяч книжкових ви-
дань спецфонду Центральної біб-
ліотеки Академії наук.
 Підбиваючи підсумок у про-
веденому розслідуванні, що базу-
валось на вивченні численних до-
кументальних матеріалів, дбай-
ливо збережених у найбільших 
архівах Лондона, Берліна, Пари-
жа й інших європейських столи-
ць, автор книги називає дві краї-
ни, які, з його точки зору, зазна-
ли надзвичайно великих збит-
ків у гуманітарній царині в роки 
війни. Йдеться про Польщу і Ра-
дянський Союз. Встановлено, що 
безповоротно було втрачено 90% 
зібрань, зосереджених перед вій-
ною у навчальних закладах і пуб-
лічних бібліотеках Польщі. За од-
ним із висновків, наведених Рідел-
лом, 15 мільйонів із 22,5 млн кни-
жок нацисти вилучили і знищили 
з 1939-го по 1945 рік. Що ж сто-
сується обсягів пограбування дру-
кованих видань у Радянському Со-
юзі, то, за висновками ЮНЕСКО, 
тут втрати обраховуються сотнею 
мільйонів викрадених і сплюндро-
ваних примірників.

Відправлені в москву 28 вагонів 
архівних матеріалів
 В одному з останніх розділів 
«Вагон із взуттям» автор зосеред-
жується ще на одному аспекті по-
рушеної у книзі тематики. Краї-
ни-переможниці у Другій сві-
товій війні (Радянський Союз, 
США, Велика Британія і Фран-
ція) після розгрому і капітуляції 
гітлерівської Німеччини почали 
застосування реституційних за-
ходів у чотирьох зонах окупації. 
І якщо до західних союзників Рі-
делл практично не робить заува-
жень щодо повернення будь-яко-
го майна і матеріальних ціннос-
тей їхнім власникам, то до СРСР 
і його правителя Йосипа Сталіна 
уже в ті часи виникало безліч за-
питань і висловлювалось обурен-

ня з приводу його рішень. 
 Читач дізнається з авторської 
розповіді про те, що в травні 1945 
року розвідувальний орган Черво-
ної Армії СМЕРШ за наказом го-
лови НКВС Лаврентія Берії потай 
завантажив і відправив до Москви 
28 вагонів, наповнених архівними 
матеріалами. По прибутті на міс-
це призначення вантаж потяга 
розмістили в секретному архіві 
— «Центральном государствен-
ном Особом архиве СССР». Це був 
особливий архів Сталіна для тро-
фейних документів, конфіскова-
них на різноманітних нацистсь-
ких складах у Німеччині та краї-
нах Східної Європи. Виявилось, 
що серед документів були і такі, 
які компрометували вище ра-
дянське керівництво країни, від-
криваючи правдиві сторінки спів-
праці з нацистами на початковому 
етапі Другої світової війни. 
 Згадувані архівні документи і 
досі мають гриф «Секретно», що 
унеможливлює з ними ознайо-
митися західним експертам. 
Військові репарації, що стягу-
валися з переможеної Німеччи-
ни згідно з підписаним Сталіним 
секретним наказом, Ріделл спри-
ймає винятково як грабіжниць-
ку операцію, потай проведену без 
союзників, прирівнює її за масш-
табами до операцій, організова-
них нацистськими мародерами. 
Адже СРСР підписав зі США, 
Великою Британією і Францією 
угоду, яка забороняла розграбу-
вання культурних об’єктів, роз-
ташованих на території окупова-
ної ними країни. 
 Культурні артефакти — витво-
ри мистецтва, архіви і книжки — 
становили незначну частину того, 
що було викрадено радянськими 
окупантами. Лише в 1945 році, 
як стверджує шведський дослід-
ник, до Радянського Союзу вивез-
ли близько 400 тисяч вагонів з на-
грабованими речами. До речі, се-
ред цих вагонів із незаконно при-
власненим майном були і ті, що 
належали маршалу Жукову, 
який не гребував нічим, почина-
ючи зі старовинних сервізів, за-
кінчуючи жіночими панталона-
ми, біде й унітазами.
 Реституція, що набувала пот-
ворних рис, збіглась у часі з ареш-
том, проведенням слідства і вине-
сенням вироку Альфреду Розен-
бергу Нюрнберзьким міжнарод-
ним військовим трибуналом. Він 
до останнього не вірив у те, що суд 
позбавить його життя, бо на його 
руках, мовляв, не було крові і 
він безпосередньо не віддавав на-
казів знищувати людей. Мабуть, 
тому, як засвідчує Ріделл, Розен-
берг перед самим арештом вики-
нув ампули з отрутою, сподіваю-
чись уникнути смерті. Цього не 
сталося. Йому пригадали націо-
нал-соціалістичні ідеї, дбайливо 
вирощені ним, які засіли у мізках 
багатьох німців, зробивши з них 
убивць і садистів, злодіїв і грабіж-
ників.
 Альфреду Розенбергу і ще оди-
надцятьом верховодам гітлерівсь-
кої Німеччини присудили смерт-
ну кару через повішення. Так 
безславно закінчив життя один 
з ідеологів нацизму, який свої-
ми людиноненависницькими те-
оріями завдав горя, непоправних 
втрат мільйонам.
 Як багато спільного бачимо 
між тим, що відбувалось у гіт-
лерівській Німеччині, і тим, що 
діється сьогодні у фашизованій 
путінській росії. Ідеологія «русс-
кого міра», як колись нацистська 
ідеологія, опанувала людськими 
масами, готовими завойовувати 
чужу землю, вбивати і грабувати, 
виконуючи накази несамовитого 
кремлівського фюрера. Їх нічого 
не навчила історія жорстоких то-
талітарних режимів, приречених 
на поразку, зневагу і забуття. ■

АНАТОМІЯ ЗЛА

нацистським обличчям
■

Автентичне видання «Міф двадцятого століття», 1930 р.❙

Ідеологія «русского міра», як колись нацистська ідеологія, 
опанувала людськими масами, готовими завойовувати 
чужу землю, вбивати і грабувати, виконуючи накази 
несамовитого кремлівського фюрера.
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Часто домівка стає більше 
схожою на кондитерський цех
 «Ти мій герой», «Котики», 
повертайтеся живими», «Хлоп-
ці, ви круті! Вами пишається 
весь світ», «Вірю в ЗСУ», «Ук-
раїна переможе» — ці й інші на-
писи з’явилися на перших 100 
пряниках для наших військо-
вих від Альони Манько. Дів-
чина пригадує, що почала ви-
пікати їх через два тижні після 
повномасштабного вторгнення 
російських військ в Україну. 
Бо оті два тижні була в пошу-
ках волонтерів, які курсують у 
«гарячі» точки, доправляючи 
нашим оборонцям гуманітарну 
допомогу. 
 «Спочатку волонтери з Но-
вих Санжар, звідки я родом, 
запропонували мені зроби-
ти першу передачу для бійців, 
які перебували на лінії вогню, 
— розказує про перебіг подій 
моя співрозмовниця. — А зго-
дом зв’язалася з полтавкою Єв-
генією Костенко, бо знала, що 
вона теж займається волон-
терською діяльністю. І ми по-
чали співпрацювати таким чи-
ном: я готувала партію печива, 
Женя забирала його й переда-
вала іншій полтавській волон-
терці — Ірині Каптур, а та до-
правляла ласощі нашим війсь-
ковим на фронт. Коли я вже по-
чала виготовляти смаколики 
для вояків, до мене приєднали-
ся мої подруги: спочатку Кате-
рина Литвин, а згодом і Яна Пе-
редерій, двоюрідний брат якої 
нині воює на Бахмутському на-
прямку. Найчастіше сам про-
цес протікає вночі. Бо коли у 
твоєму розпорядженні ніч, тоді 
можна спокійно займатися ви-
пічкою хоч до ранку. За спе-
ціального режиму світломаску-
вання ми випікали солодощі й 
при свічках, і за допомогою ліх-
тариків. Було таке, що й пору-
шували його, заспокоюючи себе 
тим, що це ж на благо наших за-
хисників».
 Коли готові пряники витя-
гуєш із духовки, їх треба роз-
класти по одному, щоб тро-
хи підсохли. Тож нерідко бу-
ває так, що у квартирі Альони 
Манько вони розкладені скрізь: 
не лише на кухні, а й в інших 
кімнатах. У такому разі її до-
мівка стає більше схожою на 
кондитерський цех. До речі, чо-
ловік Альони ставиться до цьо-
го з розумінням.
 «Спочатку на інгредієнти 
для випікання домашнього пе-
чива витрачали лише власні 
гроші. Чесно кажучи, навіть не 
рахували їх, — стверджує ге-
роїня цього матеріалу, — бо хто 
щось рахує, коли в країні така 
біда? Потім почала публікувати 
інформацію про те, що ми роби-
мо, на своїй інстаграм-сторін-

ці, й наші друзі стали підки-
дати нам свої кревні. Зокрема 
дуже допомагають ті з них, які 
живуть за кордоном: принаймні 
раз на місяць перераховують на 
банківську картку певні кош-
ти, яких загалом вистачає на 
те, щоб купити борошно, мас-
ло, цукор, спеції, пакувальний 
матеріал, — усе це коштує за-
раз недешево. Пшеничну муку 
та цукор підкидала нам  м а т и 
Каті Литвин, а Женя Костен-
ко — волонтерський мед. Отак 
і викручуємося з допомогою не-
байдужих людей». 
 За цей час, за підрахунками 
Альони Манько, вона з подруга-
ми виготовила понад 5,5 тисячі 
штук медово-імбирних пряни-
ків (це приблизно 140 кілогра-
мів). До того ж Катерина Лит-
вин не лише допомагає Альоні 
випікати згадані ласощі, а ще й 
сама приготувала кілограмів 30 
вівсяного печива. А напередод-
ні Великодня дівчата спекли 
десь по 200 пасочок — переда-
ли їх як військовим, так і мир-
ним жителям, які на ту пору хо-
валися від ворожих обстрілів у 
харківському метро. Тож мину-
лих Великодніх свят, за зізнан-
ням нашої героїні, вона взагалі 
не пам’ятає, бо стояла біля пли-
ти і вдень, і вночі.
 «Коли, щоб порадувати на-
ших військових, вирішувала 
замахнутися на великі партії 
печива (наприклад, перед Днем 
захисника України ми приго-
тували й передали волонтерам, 
які їхали до Бахмута, 500 ме-
дово-імбирних пряників — це 
я перед собою таку мету поста-
вила), довелося викликати на 
підмогу не лише Катю Литвин 
та Яну Передерій, а й свого мо-
лодшого брата Богдана. Зокре-
ма, той  допомагав викачувати 
тісто. Знайшлася робота й моє-
му чоловіку Максиму — він па-
кував готову продукцію. Будь-
яка поміч була незайвою, бо все 
це не такий швидкий процес, як 
може здатися на перший пог-
ляд. Уявіть собі, ми кожен пря-
ник розфарбовуємо вручну (час-
то — у кольори нашого націо-
нального стяга) або ж наносимо 
на нього їстівну картинку — усе 
це займає дуже багато часу, і на-
віть за великого бажання цьо-
го марудного заняття не поже-
неш, — запевняє Альона. — До 
речі, їстівні картинки, що є не-
дешевим задоволенням, часто 
дарують мені власниці магази-
ну «Фабрика кондитера», що 
на вулиці Шевченка в Полтаві, 
які пройнялися моєю ідеєю ви-
готовлення печива з креатив-
ним декором для наших захис-
ників. От, скажімо, перед Днем 
захисника України підкинули 
10 листів їстівного рисового па-
перу із 30 картинками на кож-

ному. За умови, якби їх дове-
лося купувати, це вилилося б у 
значну суму».

Вкладають у випічку не лише 
все своє вміння, а й часточку 
душі
 Як ви вже, мабуть, зрозумі-
ли, дружне дівчаче товариство 
підходить до справи дуже твор-
чо — виготовляє не просто пря-
ники, а, можна сказати, витво-
ри пряникового мистецтва. За 
словами Альони Манько, у цьо-
му немає нічого дивного, адже 
звичайне печиво можна й у ма-
газині придбати. А їй хотілося, 
щоб, отримавши випічку від 
полтавських панянок, воїн ро-
зумів, що її хтось виготовив для 
нього власноруч, розфарбував у 
патріотичні кольори, зробив на-
пис, вклавши в це не лише все 
своє вміння, а й часточку душі.
 «Щодо написів на пряни-
ках, то потрібно сказати, що 
вони в нас не лише позитивні, 
— зауважує Альона. — Аби під-
няти бойовий дух наших героїв, 
ми навіть вдавалися до висловів 
із посиланням російського ко-
рабля самі знаєте, куди. Хоч я 
й проти лихослів’я, бо вважаю, 
що матюки не притаманні ук-
раїнській культурі, але, щоб 
оцінити дії країни-агресорки, 
висловити журбу, розпач, роз-
пуку, крайню стурбованість, лі-
тературних слів часом буває за-
мало. А от топ пряником серед 

ДОБРА СПРАВА

Пряники 
■

Молода полтавка з подругами випікає й передає воїнам на фронт 
печиво з написами та патріотичною символікою

Ганна ЯРОШЕНКО

Маючи основну зайнятість, Альона Манько з Полтави 8 років у 
вільний час випікала торти на замовлення. Кондитерські вироби 
молодої майстрині з різноманітним смаком та оздобленням здобу-
ли неабиякий успіх — панянка вже мала постійних замовників, які,  
у свою чергу, рекомендували її десерти своїм друзям, знайомим. І 
хоч домашнє кондитерське виробництво давало певний додатко-
вий дохід, воно було, за словами дівчини, більше хобі, справою 
для душі.
«А після повномасштабної навали московитів, коли не лише наші 
мужні збройні сили, а й увесь український народ піднявся проти 
імперії зла та брехні, хотілося й собі якось долучитися до цієї бо-
ротьби за незалежність та європейські цінності, допомогти нашим 
армійцям не лише фінансово, а й чимось таким, що йшло б від 
серця. До того ж, коли руки й мозок чимось зайняті, лишається 
менше часу на негативні новини й роздуми про те, що буде далі, 
— так Альона пояснює, чому почала виготовляти домашні ласощі 
для наших військових. — Жити тут і зараз, адже війна невідомо на 
скільки часу затягнеться, а головне — робити те, що в твоїх силах 
задля наближення перемоги — от така моя мотивація. Найперше 
на думку спала ідея приготувати для воїнів медово-імбирні пряни-
ки з різними написами. Аби солдат, отримавши такий подарунок 
із тилу і прочитавши моє послання, неодмінно усміхнувся, щоб у 
нього стало хоч трохи тепліше на душі». 

Альона Манько (праворуч) та Катерина Литвин торгують власною випічкою на благодійному ярмарку.❙

Пряники у вигляді сердечка дівчата вручну розфарбовують 
у кольори нашого національного прапора.

❙
❙
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бійців став наш кондитерський 
виріб з адресованим ворогові 
написом: «Ти хотів землі цієї, 
тож тепер змішайся з нею».
 Як уже було сказано, благо-
дійну діяльність своєї команди 
полтавка постійно висвітлює 
на власній інстаграм-сторін-
ці, щоб це бачили й інші люди. 
«І якщо в когось із них виник-
не бажання підкинути на доб-

ру справу «донати» або ж допо-
могти борошном, цукром тощо, 
я тільки «за», — говорить вона, 
заходячи на згадану сторін-
ку з мобільного телефона. — 
Тут у мене є папка під назвою 
«ЗСУ», де можна побачити, як 
усе починалося: у батьківсь-
кій оселі в Нових Санжарах у 
спартанських умовах (без будь-
якої техніки) я почала робити ці 

пряники. А оце вже повернула-
ся до полтавської квартири — 
на кухню з моїми духовками, 
формами для випікання та ін-
шими пристосуваннями. Це ра-
зом із Катериною Литвин тор-
гували нашими пряниками на 
благодійному ярмарку в Пол-
тавському педагогічному уні-
верситеті, який ми, до речі, за-
кінчили. Тоді саме було оголо-
шено збір коштів на тепловізор 
для наших військових — і в під-
сумку зібрано 5 тисяч гривень. 
Це наші ласощі поїхали до Па-
рижа — хтось замовив їх звід-
ти у Євгенії Костенко на благо-
дійних засадах, аби вторгувати 
кошти на допомогу ЗСУ. А оце 
я приготувала пряники для од-
ного з друзів, який зараз воює у 
складі добровольчого батальйо-
ну (ми збирали для нього й кош-
ти на військове спорядження). 
Отак і живемо».
 Невгамовні кондитери на-
разі планують приготувати ба-
гато випічки для військових 
до новорічних свят. Можли-
во, розпочнуть уже зараз, адже 
термін зберігання їхніх солодо-
щів досить тривалий — близь-
ко пів року. Усе тому, що в тіс-
то дівчата додають мед, імбир, 
а також корицю, що є природ-
ними консервантами. Плюс ко-
жен пряник має свою упаковку 
— завдяки цьому довго не черс-
твіє й не втрачає своїх пожив-
них властивостей. Іще варто за-
значити, що медово-імбирне пе-
чиво дуже калорійне: з’ївши та-
кий фантастичний десерт, боєць 
може добре вгамувати голод. 
 Відгуки військових про ла-
сощі з незвичайним смаком, 
які, до того ж, мають патріотич-
ний підтекст,тільки позитивні. 
Хоч самій Альоні, для якої ви-
пікання печива стало звичною 
річчю, іноді навіть дивно, що 

інші люди так високо оцінюють 
їхню роботу. 
 «Якщо в когось зі знайомих 
є близька людина, яка зараз пе-
ребуває на передовій, формуємо 
для неї окрему посилку, поміс-
тивши туди 100—150 пряни-
ків. Так само передаємо наші 
кондитерські вироби військо-
вим з’єднанням, у складі яких 
воюють хлопці зі структури, де 
я працюю, а також із фірм, ор-
ганізацій моїх  друзів. І коли 
маємо відгуки від вояків без-
посередньо, це іще приємні-
ше, — зізнається Альона Мань-
ко. — І це додає натхнення про-
довжувати працювати в тому 
ж дусі. Якось згадала, що ще 
2015 року, коли мій на ту пору 
близький друг, який ніс служ-
бу у складі полку «Азов», пере-
бував у зоні АТО, на Новий рік 
я приготувала й передала йому 
з побратимами ті ж таки медо-

во-імбирні пряники — тільки у 
формі ялинок, ялинкових при-
крас. Хлопців тоді це настіль-
ки вразило й розчулило, що 
вони їх не з’їли, а повісили на 
ялинку в місці їхнього базуван-
ня. Виславши фото тієї ялинки, 
мій друг написав, що то були 
їхні обереги. Тоді він повернув-
ся із зони АТО живий і неуш-
коджений. Проте не так давно, 
уже під час цієї хвилі російсь-
ко-української війни, на жаль, 
загинув... Коли це трапилося, 
я переглянула наше листуван-
ня й згадала історію, яку вам 
і повідала. Заради ось таких 
патріотів, які покидають свої 
домівки, родини й навіть від-
дають життя за Україну, ми й 
виготовляємо оригінальне пе-
чиво, недосипаючи ночей, за-
буваючи про втому, і точно ро-
битимемо це до нашої перемо-
ги». ■

ДОБРА СПРАВА

перемоги
■

Топ пряником серед бійців став кондитерський виріб полтавських 
панянок з адресованим ворогові написом: «Ти хотів землі цієї, 
тож тепер змішайся з нею».

❙
❙
❙

Смакоти багато не буває.
Фото з особистого архіву Альони Манько.

❙
❙

«Русский военный корабль» — спочатку послали, а потім — з’їли.❙

Про благодійну діяльність своєї команди 
Альона Манько постійно звітує на власній 
інстаграм-сторінці, щоб це бачили інші люди 
й за бажання долучалися до доброї справи.

❙
❙
❙
❙

Щоб оцінити дії країни-агресорки, літературних слів, 
за словами Альони Манько, іноді буває замало.

❙
❙
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Тетяна РУДЕНКО

 На завершення року  Національна 
опера України знову запропонувала 
глядачам світові й українські шедев-
ри класичного мистецтва, а також нові 
традиції.  Всупереч тому, що російські 
нападники, влаштовуючи ракетні ата-
ки, очікують від українців суму і роз-
пачу.
 У нас для глядачів є все: прекрас-
ні постановки, а в разі потреби — ком-
фортне укриття та  резервне живлен-
ня, констатує Перша оперна сцена, га-
рантуючи життєствердний настрій.
 Грудневі покази розпочалися ле-
гендарним балетом  Михайла Ско-
рульського «Лісова пісня». 
 Композитора полонив сюжет пре-
красної поетичної драми-феєрії Лесі 
Українки — одного з найвидатніших 
творів української літератури, що за-
хоплює своїм гуманізмом, високим 
етичним пафосом, пройнятий палкою 
вірою у поезію життя і невмирущим 
пориванням людини до прекрасного. 
 Гнівно і пристрасно звучить 
у «Лісовій пісні» засудження 
дріб’язковості, користолюбства, егоїз-
му — всього, що вбиває у людині твор-
че горіння, відчуття радості. Обива-
тельському розумінню ситого жи-
вотіння Леся Українка протиставила 
високу мрію про щастя, справжню ве-
лич людської душі. 
 У музичній тканині «Лісової піс-
ні» значне місце посідають народно-
пісенні мотиви. Працюючи над бале-
том, Михайло Скорульський створив 
захоплюючий гімн не лише людині з 
її вічним прагненням до прекрасного, 
а й природі, життю.
 У головних партіях глядачі поба-
чили цього разу Ольгу Киф’як-фон-
Крамер (Мавка), Олександра Скулкі-
на (Лукаш), Віталія Нетруненка (Пе-
релісник), Ірину Романовську (Ки-
лина), Микиту Кайгородова (Куць), 
Сергія Кривоконя (Той, що греблю 
рве). Диригував Віктор Олійник.
 У перші дні зими у глядачів уже 
була можливість подивитися і пер-
лину українського оперного мистец-
тва — «Наталку Полтавку» Мико-
ли Лисенка — сповнену гумору, тан-
ців та фольклору історію кохання на 
одну дію. Музична редакція Миро-
слава Скорика, сценічна — Анатолія 
Солов’яненка.
 Опера Миколи Лисенка «Натал-
ка Полтавка» належить до визначних 
творів української музичної культу-
ри. Композитора привабив сюжет  Іва-
на Котляревського щирими почуття-
ми героїв та поетичним реалізмом на-
родного побуту. Але навіть у класичні 
твори час вносить свої корегування — 
так у виставу зайшов відомий мем про 
паляницю...
 Головні партії виконали Ольга 
Матушенко (Наталка), Наталя Кис-
ла (Горпина Терпелиха, мати Натал-
ки), Руслан Танський (Возний Тетер-
ваковський, жених Наталчин), Воло-
димир Тишков (Виборний Макогонен-
ко), Сергій Скочеляс (Петро, коханий 
Наталчин), Петро Приймак (Микола, 
далекий родич Терпилишин). Дири-
гент — Богдан Пліш.
 Четвертий прем’єрний показ опе-
ри «Травіата» Джузеппе Верді у поста-
новці Анатолія Солов’яненка відбув-
ся 4 грудня. Вперше представили, на-
гадаємо,  29 жовтня.  Це сучасне бачен-
ня класичного твору.  Головний меседж, 
який транслює ця постановка залу, — 
мистецтво поза часом. Незважаючи на 
епохи та інтер’єри, людські взаємини, 
міжособистісні конфлікти, проблеми та 
почуття залишаються незмінними... 
 І, можливо, глядач, побачивши 
особисту ситуацію у сучасному тракту-
ванні на оперній сцені, швидше усвідо-
мить цінність стосунків. «Ми прагне-
мо до живого театру. Так само, як і ге-
рої, глядачі повинні усвідомити у кін-
ці вистави, що багато б віддали за те, 
щоб відмотати плівку життя та опини-
тися у першій дії», — сказав Анатолій 
Солов’яненко.
 У світ прекрасних рухів і музи-
ки глядачі матимуть змогу занури-
тися уже 9 грудня на вечорі одноакт-

них балетів «Шопеніана» та «Пахіта» 
Людвіга Мінкуса за участі провідних 
солістів балетної трупи театру. Дири-
гент — Герман Макаренко.
 Наступного дня, 10 грудня — «Кар-
мен» Жоржа Бізе. Нині це одна з най-
популярніших опер у світі. Її викону-
ють практично на всіх оперних сце-
нах світу. В титульній партії київської 
вистави — одна з кращих Кармен Єв-
ропи Анжеліна Швачка. Також у го-
ловних ролях: Дмитро Кузьмін (Хозе), 
Лілія Гревцова (Мікаела, наречена 
Хозе), Геннадій Ващенко (Ескаміьо, то-
реадор), Ольга Фомічова (Фраскіта, ци-
ганка), Сергій Магера (Цуніга, капітан) 
та ін. Диригент — Віктор Олійник. 
 Ще один твір Людвіга Мінкуса — 
балет «Дон Кіхот» — на сцені Націо-
нальної опери України покажуть 11 
грудня. Головні партії в балеті, який, 
без перебільшення,  називають свя-
том танцю, виконують Ольга Голиця 
та Микита Сухоруков.  
 Опера Джузеппе Верді «Набук-
ко» — 16 грудня. Із двадцяти шести 
опер, створених  італійським компози-
тором, який жив у 1813—1901 роках, 
«Набукко» класифікується як одна з 
найкращих у його творчій спадщині. 
Ця опера була написана Верді як гімн 
національно-визвольного руху. 
 Особливе місце в «Набукко» посі-
дає хор, що супроводжує практично 
всі основні сцени. Недарма цю оперу 
називають «хоровою драмою». Знаме-
нитий хор Va рensiero з третього акту 
тривалий час був гімном італійських 
революціонерів. Мабуть, саме тому 
ця опера як ніколи співзвучна нашо-
му сьогоденню. Постановний склад: 
Анатолій Солов’яненко (режисер-
постановник), Микола Дядюра (ди-
ригент-постановник), Марія Левитсь-
ка (художник-постановник), Богдан 
Пліш (хормейстер-постановник).
 Далі, 17 грудня, відбудеться вечір 
одноактних балетів «Шопеніана» з му-
зикою знаменитого поляка Фридери-
ка Шопена та «Жізель»  французького 
композитора Адольфа Шарля Адана  
за участі провідних солістів балетної 
трупи театру. 18 грудня  — концертна 
програма.  
 Зимову казку Національна опе-
ра представить 23 грудня  — поновле-
ний балет «Снігова королева». Історію 
про Кая і Герду  поставлено за мотива-
ми однойменної казки данського пись-
менника Ганса Крістіана Андерсена. 
Музична складова у постановці пере-
родилася. Основою вистави стала  ком-

піляція творів Едварда Гріга, Жуля 
Массне та інших композиторів.
 Прем’єра балету в постановці Ані-
ко Рехвіашвілі  (диригент-постанов-
ник — Олексій Баклан, художник-
постановник — Станіслав Петровсь-
кий, художник костюмів — Наталія 
Кучеря) відбулася в 2016 році й од-
разу привернула увагу поціновувачів 
балету. «Ми створили оригінальну хо-
реографію, котра спирається на кла-
сичні традиції», — розповідала свого 
часу балетмейстер-постановник Аніко 
Рехвіашвілі.  Вона  називала хореогра-
фічний малюнок дуже винахідливим, 
сучасним, з цікавими режисерськими 
ходами, що більш орієнтовані на до-
рослого, підготовленого глядача... 
 Цей балет у першому прочитан-
ні вже мали можливість оцінити за 
кордоном — в Афінах, у концерт-холі 
«Мегарон» 15 запланованих вистав 
пройшли з аншлагом. Навіть довело-
ся робити дві додаткові. Місцева преса 
дала високу оцінку українським вико-
навцям.
 У світлі останніх подій — повно-
масштабної війни росії в Україні — 
творча група театру, до якої долучи-
лись Микола Дядюра, Сергій Голуб-
ничий та Віктор Іщук, зробила переос-
мислення музичної складової балету 
«Снігова королева». Фрагменти творів 
російських авторів замінили на роботи 
інших композиторів. Бо коли російсь-
ка зброя понад дев’ять місяців убиває 
українців — не може звучати на сце-
нах творчість авторів, пов’язаних з 
країною-агресоркою. Відповідно змі-
ни, хоч і незначні, відбулися і в хорео-
графії.
 І вже до кінця грудня планується 
в Національній опері  новорічно-різд-
вяна афіша: 24 грудня — традиційний 
концерт, два останні дні місяця — три 
покази балету «Снігова королева», під 
час показів можна буде загадувати ба-
жання.
 Для дорослих глядачів 25 груд-
ня ще покажуть комічну оперу Джо-
аккіно Россіні «Севільський цируль-
ник» в осучасненій версії Анатолія 
Солов’яненка. Постановка «поза про-
стором та поза часом» одразу стала од-
нією з найулюбленіших для киян та 
гостей міста.
 У період повномасштабної війни 
заповнюється лише 450 місць Націо-
нальної опери. Ціни на квитки дуже 
помірні. І це не знецінення мистецтва, 
а можливість якомога більшому числу 
людей долучитися до прекрасного. ■

 Я — Київ.
 Свобода — не ложе!
 Хто за свободу воїн —
 Свободи достоїн,
 О, праведний Боже!
 Я — Київ.
 Моя корона — Софія!
 Моя весна —
 То врода Ярославни.
 Я із плеча
 Здіймав меча,
 Коли мене мечем
 терзали!
 Я — Київ.
 Я вольний!
 Билинний!
 І гордий!
 Мене не скорили
 Московії орки.
 Знає вік,
 Знає світ,
 Знає кожен народ,
 Де проходить
 цей фронт,
 Хто скарав
 чорні орди!
 Я — Київ.
 Колиска слов’янів!
 Крізь мої груди
 Плине вічний Дніпро —
 Аквабог наш і славень! —
 Якого ніхто
 Не зборов!
 Він мої омиває
 рани…
 Я — Київ.
 Я — серце Вкраїни!
 Не вам, людолови, —
 О, демони смерті,
 О, вбивці свободи, —
 Осягнути
 наш вибір,
 Збагнути
 наш подвиг.
 Я — Київ!
 І крізь вирви століть
 Незнищенний мій глас!
 Тут збирає дружини
 Світлий князь 
 Володимир.
 І змінив на багнет —
 тимчасово —
 Своє
 громослово
 Шевченко Тарас.
 Я — Київ.
 Виорюють обрій
 Бомби,
 ракети,
 снаряди…

 Ані могил… Ні хрестів…
 Та ринуть
 під рев канонади
 В атаки герої святі.
 Я — Київ.
 Почуй же,
 Плането,
 Розстріляні села
 з містами!
 Почуй же, як стогнуть
 Земля і зірки!
 Вставай-но!
 Вставайно-но, Плането,
 із нами —
 Полюють
 на Людство
 рашисти-вовки!
 Я — Київ!
 Я — серце Свободи!
 Я з Віри
 Й Любові.
 Свобода —
 моя група крові.
 Я — Київ.
 Журавлиним ключем
 Відімкну ПЕРЕМОЗІ
 Я ворота свої Золотії.
 Я Київ вкраїнський!
 Я Київ — навіки!
 І хай же довіку
 Цей світ не заплаче.
 І хай же завжди,
 як і нині,
 Світ скаже удячний,
 Світ скаже удячний:
 СЛАВА ВКРАЇНІ!
 НАРОДУ ВКРАЇНИ!
 За подвиг великий
 В час грізний,
 кривавий, —
 За подвиг наш
 ратний!
 За подвиг наш
 бранний!
 Я — Київ.
 Я до всіх, хто із нами
 В ім’я Миру
 і Правди, —
 Серце своє
 прихилю.
 І піснь заздоровну,
 І дзвони
 соборні
 У даль благовісну
 В їхню честь
 розіллю!
 Я — КИЇВ!
 І НИНІ І ПРІСНО
 НА ЦЬОМУ СТОЮ!!

ПАРНАС

Гімн Свободи
Андрій ДЕМИДЕНКО 

■

Історична поема, всім людям доброї волі
 Усього за кілька тижнів свого життя унікальна 
поема вразила людей вибуховим визнанням. Як 
зазначили, зокрема, американські ЗМІ (поема вже 
перекладена англійською та італійською мовами), 
— «Гімн Свободи» є духовним «Хаймарсом», апо-
геєм духу свободи та людської нескореності, і не 
лише українським, а й загальноцивілізаційним, 
його мають почути серця континентів.

Андрій Демиденко.❙

Балет «Снігова королева» стає різдвяно-новорічною візитівкою Національної опери України.
Фото з сайту opera.com.ua.

❙
❙

ЧАС «Т»

Кай і Герда без 
російської музики
Національна опера  України у період війни 
принципово ігнорує використання творчості 
причетних до країни-агресорки митців

■
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Костянтин РОДИК

У книжці Томаса Рікса «Черчилль і Ор-
велл. Битва за свободу» (К.: Лабора-
торія, 2020) є така фраза: «Ті книги про 
Черчилля, які запам’ятовуються най-
дужче, написані ним самим». Що ж, кра-
сиво, скромно і справедливо. Коли по 
виході «Спогадів про Другу світову вій-
ну» Черчиллеві присудили Нобелівську 
премію з літератури, ніхто — як тоді, 
так і нині — не сумнівався у справед-
ливості такого рішення. Сам Рікс також 
не обділений професійним визнанням 
— двічі лавреат Пулітцерівської премії; 
військовий кореспондент Wall Street 
Journal та The Washington Post упро-
довж 1991–2008 років, а нині оглядач 
книжок з воєнної історії для The New 
York Times Book Review; автор декіль-
кох досліджень з військової справи та 
національної оборони.

 Рікс розповідає, як і з чого виникла 
ідея зіставити світогляди двох великих 
британців: «Вирішивши перепочити піс-
ля висвітлення подій війни в Іраку, я по-
чав вивчати громадянську війну 1936–
1939 років в Іспанії. Досліджуючи, яку 
роль відіграв у ній Орвелл, я усвідомив, 
що обоє вони — і Орвелл, і Черчилль — 
були військовими кореспондентами, 
такими самими, як я». Здається, саме 
співвіднесеність авторського досвіду з 
частиною біографії своїх «героїв» і надає 
таким дослідженням читацької довіри, а 
відтак вони й запам’ятовуються. Як-от 
перекладені українською кращі книж-
ки про Черчилля. У Себастіана Гаффне-
ра спільним із Черчиллем було вивчен-
ня феномену Гітлера; у Бо*ріса Джонсона 
— однакове розуміння політичної при-
нциповости; у Джона Гарта — інтерес до 
розв’язування кросвордів геополітики. 
У Томаса Рікса — «спільні очі» військо-
вого кореспондента.
 Про молодого Черчилля-журналіс-
та написано чимало. Хоч він і походив 
з давнього аристократичного роду — 
від славного герцога Мальборо, — стат-
ків для адекватно-статусного світсько-
го життя не мали вже його батьки. Саме 
батько, Рендольф Черчилль, «започат-
кував сімейну традицію робити гроші 
на журналістиці... Працюючи в Півден-
ній Африці на «Дейлі Графік», заробляв 
колосальні 100 фунтів за статтю... Він-
стон також вирушає до Південної Аф-
рики та стає найкраще оплачуваним 
журналістом свого часу» (Б. Джонсон. 
Фактор Черчилля.— Х.: Віват, 2019). Та 
й пізніше, у міжвоєнне двадцятиріччя, 
коли Черчилль не обіймав жодної уря-
дової посади, «журналістика була голов-
ним джерелом прибутків» (С. Гаффнер. 
Черчилль. — К.: Видавництво Жупансь-
кого, 2019).
 Двадцятирічному Черчиллю плати-
ли максимальні гонорари за те, що нині 
зветься сторітелінгом, — здатність поєд-
нати ерудицію, розкуто-вишукану мову, 
провокативний стиль та екстремальний 
сюжет. До речі, про ерудицію. Молод-
ший офіцер із книжкою в руках — це, 
радше, виняток усюди і завжди. А от що 
пише Рікс про лейтенанта Черчилля під 
час його першої військової служби в Ін-
дії: «Заповзято студіював Арістоте-
ля, Платона, Шопенгавера, Мальтуса 
й Дарвіна». Вражає!
 Проте журналістика для Черчилля 
була не метою, а засобом. «Навчившись 
писати і завершивши поставлену перед 
собою задачу самоосвіти, Черчилль від-
чув, що готовий підкорити світ. Він по-
чав шукати війни, про які можна дуло 
б написати, маючи на меті завоювати 
таке-сяке визнання, яке мусило ста-
ти підґрунтям для подальшої політич-
ної кар’єри». Так він опиняється на ан-
гло-бурській війні. Його репортажі з 
тамтешнього «нуля» газети друкують 
на першій шпальті. Вага тих публіка-
цій у ретроспективі виглядає так: «Опе-
рація, яка проводилася у вересні 1897 
року, нині залишилася в історичній 
хроніці лише тому, що Черчилль брав у 
ній участь і потрапив під обстріл». Зго-

дом виходить його друга книжка, і мети 
досягнуто: «Завдяки своїм дописам у га-
зетах і двом книжкам він став достат-
ньо відомим, щоби балотуватися в пар-
ламент».
 Орвелл розпочав кар’єру військового 
кореспондента під час громадянської вій-
ни в Іспанії, яка спалахнула 1936 року. 
Ким він був до цього? Представник серед-
нього класу (який, проте, закінчив еліт-
ний коледж в Ітоні). Випускником поїхав 
до Бірми (де були батьки) і працював у не-
нависній імперській адміністрації — вже 
на тоді був затятим соціалістом. Як і Чер-
чилль, Орвелл написав книжку про пер-
ший дорослий досвід. «Бірманські будні» 
— роман другорядний, але непоганий. Він 
значно кращий за ранні твори Черчилля 
(а надто за його єдину спробу в белет-
ристиці, роман «Саврола», який спіт-
кало цілком справедливе забуття)», — 
зазначає Т. Рікс. Ще до Іспанії він видав 
дві збірки нарисів: «У злиднях Парижа і 
Лондона»... похмурий путівник екзотич-
ним світом міської бідноти» та картин-
ки з життя робітників північної Англії. 
А ще Орвелл писав на продаж популярні 
романи, про які пізніше сам відгукував-
ся немилосердно: «Є дві чи три книжки, 
яких я соромлюся і не дозволяю їх переви-
давати чи перекладати, «Нехай квітне 
апсідра» — одна з них. Є ще одна, така 
сама паршива, зветься «Донька священ-
ника».
 Отже, Ерік Блер — таке справжнє 
ім’я майбутнього класика Орвелла — їде 
до Барселони наприкінці 1936-го корес-
пондентом ВВС та газети The Observer. 
Їде, що показово, чи не на другий день по 
одруженні — таким був його медовий мі-
сяць з Ейлін. Воював в окопах, був пора-
нений, під час відпусток спостерігав ди-
вовижні речі: як орієнтовані на Сталіна 
іспанські республіканці фактично спро-
вокували малу громадянську війну все-
редині великої — проти орієнтованих на 
Троцького інших республіканців. Як на 
сьогоднішню мову, Орвелл спостерігав 
за спробою тодішніх совєтів влаштува-
ти в Іспанії «заморожений конфлікт» 
на кшталт «днр/лнр». Навіть соціоло-
гічні, сказати б, деталі неабияк перегу-
куються з українськими реаліями часів 
Мінських домовленостей. Порівняйте 
самі: «Фронт видавався містичним міс-
цем на кінці землі... Належність до доб-
ровольців уже вийшла з моди» (Данина 
Каталонії. — К.: Видавництво Жупансь-
кого, 2017).
 Постсовєтський читач знає про ті іс-
панські події переважно з роману Ернес-
та Гемінґвея «По кому подзвін».Так, то 
добрий роман. Але — далекий від істо-
ричної адекватности. Написаний з па-
цифістської перспективи, де мир — це 
коли не стріляють. Схоже, Гемінґвей міг 
би написати так само яскраво-пам’ятно і 
про «повстанців Донбасу». Не те щоб він 
демонстративно ігнорував «іншу прав-
ду» — в романі є шокова сцена розправи 
революціонерів над тими, кого без роз-
бору затаврували «фашистами», — над 
мером, священником, фермером, ци-
рульником; над усім так званим серед-
нім класом маленького містечка. Так, 
письменник бачить, що «революційний 
суд» нічим не відрізняється від суду Лін-
ча й «замість шеренг на майдані виру-
вала юрба». Але він ніби виносить за 
дужки пам’яти усе, що не узгоджуєть-
ся з історією кохання в дусі «Ромео і 
Джульєтти» і послуговується рятівним 
коаном від мудрої жінки Пілар: «Завж-
ди є щось таке, чого не повинно бути» 
(По кому подзвін.— Л.: Видавництво 
Старого Лева, 2018).
 Натомість Орвелл писав: «Якщо сво-

бода взагалі означає бодай щось, то це 
право казати людям те, чого вони не 
бажають чути». Доля книжки, яку 
він привіз із Іспанії, — «Данина Ката-
лонії», — засвідчила, що тодішні бри-
танці не хотіли чути правди про Совєтсь-
ку Росію. Від письменника відвернулися 
його друзі-соціалісти-пацифісти, а ос-
кільки книжка вийшла в соціалістично-
му видавництві — і його читачі; продано 
менше півтори тисячі примірників. Ав-
жеж, як пробачити авторові таке тицян-
ня: «Більшість мудрувань ліваків схожі 
на гру з вогнем людей, які й гадки не ма-
ють, що вогонь гарячий»?
 Звісно, «Данина» — не про СССР 
(див. рецензію в «УМ» від 09.08.2017). 
Орвелл їхав до Іспанії боротися з фа-
шизмом, а повернувся з переконанням, 
що комуністичний міт, продукований 
Сталіним, — більша загроза. За порєбрі-
ком це чітко відстежили: «Вивчення 
совєтських архівів після «холодної вій-
ни» довело, що Орвелл був включений до 
списку на страту в Іспанії на випадок, 
якщо його вдасться схопити».
 Отже, іспанська книжка не принес-
ла Орвеллу слави; по-справжньому її 
прочитали-оцінили, а відтак і неодно-
раз перевидали лише через пів століття. 
А поки «він мешкав на другому поверсі 
над букіністичною крамничкою, писав 
погані романи зранку й увечері, а вдень 
продавав книжки». Щодо «поганих ро-
манів» — це стилістичне перебільшення 
Рікса; рік тому «Видавництво Жупансь-
кого» опублікувало українською три з 
них, і вони не виглядають «гіршими» 
за основну масу навіть сучасної літера-
тури, чи-то вітчизняної, а чи імпортної. 
Вони, радше, другорядні у зіставленні з 
«Колгоспом тварин» та «1984».
 Приблизно в такому ж напівдепре-
сивному стані перебував у ті роки й Чер-
чилль — «аж до 1939 року його вважа-
тимуть, як підсумував історик Тоні 
Джадт, «неймовірно талановитим 
автсайдером». Сидів у своєму маєтку, 
щось майстрував власноруч, малював і 
писав історію герцога Мальборо. І — без-
перервно аналізував ситуацію в нацист-
ській Німеччині. Інсайдерську інфор-
мацію діставав звідусіль; від знайомих 
із Берліна та від колишніх колег із Дав-
нінг-стріт, які постачали йому урядові 
папери щонайменше під грифом «для 
службового користування».
 Не дивно, що його промови у парла-
менті зазвичай виглядали набагато ком-
петентнішими за звіти урядовців. Сам 
Черчилль наводить у мемуарах фраг-
мент одного зі своїх виступів: «1935 
року німецькі військово-повітряні сили 

за кількістю літаків та ефективністю 
будуть майже дорівнювати нашим на-
ціональним силам повітряної оборони, 
навіть якщо на той час теперішні про-
позиції уряду будуть реалізовані... 1936 
року, через два роки відтепер, німецькі 
військово-повітряні сили будуть при-
близно на п’ятдесят відсотків могут-
ніші від наших, а 1937 року — майже 
вдвічі... Уряд перебуває у стані дивно-
го парадоксу, ухваливши бути нерішу-
чим, визначившись бути невизначеним, 
непохитним у дрейфі, міцним у плин-
ності, всемогутнім у безсиллі» (Спога-
ди про Другу світову війну. — К.: Видав-
ництво Жупанського, 2018).
 Ясна річ, таке дратувало тодішніх 
британських владців. А от німці стави-
лися до Черчилля, що не мав тоді жод-
них урядових повноважень, цілком 
серйозно. Якось у 1937-му він отримав 
запрошення на сніданок до Ріббентро-
па у німецькому посольстві. Рікс опи-
сує спіч нацистського посла так: «Ні-
меччині доведеться поглинути Польщу, 
Україну, Бєларусь. Усе, чого просить Ні-
меччина, — це аби Британія не втруча-
лася... Черчилль відповів, що Британія 
не згодна із цим планом. Ріббентроп про-
мовив: «У цьому разі війна неминуча». 
Член Палати общин Вінстон Черчилль 
не робив із цієї зустрічі таємниці. Проте 
політика умиротворення Гітлера зали-
шалася єдиною реакцією Великої Бри-
танії ще два роки поспіль.
 Третього вересня 1939-го Черчилля 
призначили першим лордом Адмірал-
тейства, а вже 11 вересня він отримав 
першого листа від американського пре-
зидента Рузвельта: «Я буду вам довіку 
вдячний, якщо ви триматимете мене в 
курсі всього, про що мені, на вашу думку, 
треба знати». То був безпрецедентний, 
а тому суто приватний лист — усупереч 
усім дипломатичним протоколам прези-
дент звернувся не до прем’єра чи мініст-
ра закордонних справ, навіть не до свого 
посла в Лондоні. Звернувся до зневаже-
ного у себе на батьківщині аналітика.
 А далі у Рікса є вельми цікава ре-
марка стосовно отого посла, відвертого 
прихильника «німецького міра»: «Ані 
Рузвельт, ані Черчилль не довіряли Джо-
зефу Кеннеді, тодішньому американсь-
кому послу в Лондоні, і, авжеж, бать-
кові майбутнього президента Джона 
Кеннеді. Гарольд Ікес, головний дорад-
ник Рузвельта, записав у щоденнику: 
«Президент вважає, що Джо Кеннеді, 
якби отримав владу, влаштував би нам 
тут фашистську форму правління». 
 Пізніше Т. Рікс ще раз повертається 
до персони Кеннеді-найстаршого, опису-
ючи епізод, коли Рузвельт після черго-
вої перемоги на президентських виборах 
(1940) отримав можливість позбутися 
небажаного держслужбовця: «Кеннеді... 
поїхав навідати Рузвельта в резиден-
цію в Гайд-Парку. Спочатку Рузвельт 
збирався запросити Кеннеді залиши-
тися на вихідні, але, поговоривши з ним 
сам на сам десять хвилин, передумав. 
Він виїхав із кімнати на своєму візку й 
звернувся до дружини Елеонори: «Я не 
хочу бачити цього сучого сина аж до ско-
ну. Прийми його відставку й хай пенз-
лює звідси». Елеонора спробувала запе-
речити, що Кеннеді, взагалі, запросили 
на ланч, але чоловік наказав їй провести 
його будинком, дати сандвіч і відрядити 
на денний потяг назад у Нью-Йорк».
 Книжку Томаса Рікса можна цитува-
ти довго. Там іще багато про спільні для 
обох його героїв спонуки до злетів і де-
пресій. Але місця на цій газетній шпаль-
ті більше немає. Тож насамкінець: «Чер-
чилль, удруге перечитуючи «1984» у 
лютому 1953 року, скаже своєму ліка-
реві: «Дивовижна книжка».
 І насамсамкінець: «Якщо Черчилль 
був рятівником цивілізації, то Орвелл 
— її свідомістю» (Джон Гарт. Як Чер-
чилль врятував цивілізацію.— Х.: Фа-
була, 2019). ■
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Григорій ХАТА

 Зі зміною поколінь в ук-
раїнському біатлоні відверто 
забарилися. На двох поперед-
ніх олімпіадах керівництво 
ФБУ продовжувало покладати-
ся на олімпійських чемпіонок 
2014 року, проте імениті спорт-
сменки ні в Пхенчхані, ні в Пе-
кіні медалями не потішили. Не 
вдалося на Іграх-2022 стрибну-
ти вище голови й чоловічій ко-
манді, хоча від загартованих 
великою кількістю міжнарод-
них стартів біатлоністів там 
очікували високого результа-
ту.
 На старому кадровому бага-
жі українська біатлонна збір-
на розпочала й новий сезон, і 
за підсумками першого етапу 
Кубка світу-2022/2023 маємо 
суцільне розчарування. Жод-
ній із представниць першої на-
ціональної команди не вдало-
ся здобути в Контіолахті залі-
кових балів до загального залі-
ку КС.
 «Якщо говорити про перші 
гонки, то вони зазвичай бува-
ють непростими. Але для нас 
вони видались особливо непро-
стими. Воєнні дії вплинули на 
емоційний стан спортсменів, а 
можливо, й порушили трену-
вальний процес. Будемо вив-
чати ситуацію, — наголосив 
новий президент ФБУ Іван 
Крулько. — Але правда в тому, 
що результати у нас непрості, 
особливо в жіночій команді. У 
хлопців справи краще, але це 
також не зовсім те, чого чека-
ють уболівальники».
 За словами очільника фе-
дерації, важливо підтримати 
спортсменів після невдалого 
старту. «Однак іще важливіше, 
— каже Крулько, — це робота 
над зрощенням серйозної змі-
ни, молодого покоління, котре 
б змогло створити конкуренцію 

всередині збірної».
 Поки ж ситуація в жіночій 
команді така, що випадіння з 
обойми однієї ключової вико-
навиці призводить до цілкови-
того провалу всієї естафетної 
четвірки.

 Так сталося в першій еста-
феті нового сезону, котру ук-
раїнський жіночий квартет 
(Дар’я Блашко, Анна Криво-
нос, Олена Білосюк, Ірина Пет-
ренко) завершив на передостан-
ньому (15-му) місці. Як свід-

чить Крулько, хвороба Юлії 
Джими відчутно вплинула до 
бойовий дух команди, котра 
без свого лідера не змогла пре-
тендувати на високі місця.
 Від кращої збірної естафе-
ти в Контіолахті — Швеції — 

наша естафетна четвірка від-
стала майже на вісім хвилин, 
ледь не ставши при цьому ко-
ловою.
 Без Джими не було кому в 
жіночій збірній України пре-
тендувати на високі місця й у 
персональних стартах. Індиві-
дуальна гонка, спринт та «пер-
сьют» — кращий тут результат 
поміж українок показала 25-
річна Анна Кривонос із Глухо-
ва, якій 49-ю вдалося заверши-
ти гонку переслідування.
 А здобутки вітчизняних 
біатлоністів у Контіолахті, як 
і зауважував Крулько, вияви-
лися відносно кращими. В ес-
тафеті — Артем Прима, Дмит-
ро Підручний, Богдан Цимбал 
та Антон Дудченко — фінішу-
вали на дев’ятій позиції. Кра-
щого ж персонального здобут-
ку в чоловічому колективі «си-
ньо-жовтих» досяг Антон Дуд-
ченко, котрий у «персьюті» 
став 18-м. «Задоволений гон-
кою, отримав багато позитив-
них емоцій, тож у хорошому 
настрої готуватимуся до дру-
гого етапу Кубка світу», — за-
значив Дудченко. Уже в четвер 
в австрійському Хохфільцені 
на світовий біатлонний бомонд 
чекають нові старти. Ну а віт-
чизняні шанувальники біатло-
ну чекатимуть результатів від 
синьо-жовтої команди. Потен-
ціал у неї все ж є. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Чемпіонат світу в Катарі, 
матчі якого проходять у надін-
тенсивному режимі в умовах 
скороченого графіка, потроху 
наближається до своєї кульмі-
нації — 32 збірні уже визначи-
ли всіх учасників плей-оф та 
перших чвертьфіналістів.
 Перед вирішальним туром 
групового етапу чи не в усіх 
квартетах була інтрига, хто ж 
саме вийде до 1/8. У групі А, 
як і прогнозувалось, збірна Ні-
дерландів залишила господарів 
турніру — катарців — узагалі 
без очок, на класі забезпечив-
ши собі лідерство у квартеті. 
У поєдинку за другу сходин-
ку чинні володарі Кубка Афри-
ки — сенегальці — у видовищ-
ному поєдинку здолали «темну 
конячку» цього «мундіалю» — 
Еквадор. 
 Натомість у квартеті В, де, 
зокрема, грав Уельс, котрий 
виборов місце на світовому фо-
румі у протистоянні з Украї-
ною, в останньому турі групової 
стадії не обійшлося без політич-
ного підтексту, особливо в мат-
чі між США й Іраном. Іран, як 
відомо, допомагає Росії у війні 
дронами-«шахедами», амери-
канці ж лідирують у військовій 

та фінансовій підтримці Украї-
ни. Цікавості ситуації додавала 
і ситуація з протестами в Ірані 
проти порушення прав людини, 
де Вашингтон підтримує саме 
опозиціонерів. Зрештою, збір-
на США у надемоційному поє-
динку мінімально здолала при-
нципових суперників, забез-
печивши необхідний резуль-
тат для виходу в плей-оф. Тим 
часом валлійці, попри різно-
манітні прогнози, не зуміли ні-
чого показати на цьому ЧС, без 
шансів програвши англійцям. 
Утім капітан та головна зірка 
збірної Уельсу Гарет Бейл виз-
нає, що сам факт участі в «мун-
діалі» вперше за багато років — 
уже успіх для скромної коман-
ди. Українські ж фанати поча-
ли розмірковувати, чи могла б 
«синьо-жовта» збірна виступи-
ти краще, проте це — лише роз-
мови.
 А от аргентинська збірна на 
чолі з 7-разовим володарем «Зо-
лотого м’яча» Ліонелем Мес-
сі, котрий перед завершенням 
кар’єри все ж прагне повтори-
ти досягнення легендарного 
Дієго Марадони з тріумфом на 
ЧС, попри увесь скепсис після 
сенсаційної поразки від аравій-
ців, доволі впевнено здолала 
мексиканців і поляків, забез-

печивши собі потенційно про-
хідну сітку до півфіналу. Мессі 
при цьому продовжує виблис-
кувати у складі «альбіселесте», 
іноді навіть тягнучи команду на 
собі, коли вона не може пройти 
щільний захист слабших за кла-
сом суперників. Водночас поля-
ки, попри поразку від Лео і Ко, 
таки «пролізли» в 1/8, у цьому 
їм добряче допомогла збірна Са-
удівської Аравії, забезпечивши 
необхідну для «кадри» різницю 
забитих-пропущених м’ячів. 
 Справжніми сенсаціями за-
вершились матчі у групах E та 
F. У першій групі японці абсо-
лютно несподівано зуміли обіг-
рати і німців, і іспанців, забез-
печивши собі перемогу в квар-
теті. Звитяга представників 
Азії над «Фурією рохою» насо-
лила німцям, котрі, попри пе-
ремогу над Коста-Рікою, вдруге 
поспіль залишили ЧС на стадії 
групового етапу.
 А в квартеті F сталось одра-
зу дві несподіванки. Так, пер-
ше місце посіла збірна Марок-
ко, котра обіграла бельгійців і 
канадців та не програла хорва-
там. Ще одна несподіванка — 
виліт бронзового призера попе-
реднього «мундіалю» — Бель-
гії, котра не забила хорватам і 
достроково залишила турнір. 

Провал «золотого покоління» 
бельгійців уже став причиною 
відставки головного тренера Ро-
берто Мартінеса.
 Ще однією особливістю за-
вершення групової стадії ста-
ло те, що команди, котрі зазда-
легідь забезпечили собі перші 
місця в квартетах, грали остан-
ні матчі в групах без особливої 
мотивації. Йдеться про Фран-
цію, Португалію та Бразилію, 
котрі напіврезервними склада-
ми синхронно мінімально про-
грали Тунісу, Південній Кореї 
та Камеруну відповідно. Утім 
це допомогло лише корейцям, 
котрі вирвали путівку до плей-
оф в Уругваю.
 На відміну від груп, перші 
матчі 1/8 фіналу не принесли 
несподіванок. Збірна Нідерлан-
дів на чолі з Луї ван Галом впев-
нено здолала США, а аргентин-
ці в тисячному матчі в кар’єрі 

Мессі «на класі» обіграла авс-
тралійців. Лео, до речі, відзна-
чив знаковий поєдинок забитим 
голом та статусом найкращого 
гравця зустрічі. 
 Англійці ж без надзусиль 
розгромили сенегальців: пер-
ший гол на цьому турнірі забив 
кращий бомбардир попередньо-
го форуму Гарі Кейн. Францу-
зи ж завдяки бенефісу головної 
зірки — Кілліана Мбаппе (два 
голи і асист) не залишили жод-
них шансів полякам, хоча ті й 
відзначились одного разу зу-
силлями Левандовського. Чин-
ні чемпіони світу далі зіграють 
з англійцями, а Мессі і Ко про-
тистоятимуть нідерландцям. 
Упевнена гра французів та пок-
ращення форми «альбіселес-
те» роблять саме їх поточними 
фаворитами на тріумф, але ка-
тарський форум уже не раз ди-
вував сенсаціями. ■

БІАТЛОН

Поки тільки емоції
На першому етапі Кубка світу-2022/2023 вітчизняні біатлоністки не здобули жодного очка 
до загального заліку

■

Анна Кривонос була кращою серед українських біатлоністок в індивідуальних стартах на першому етапі Кубка 
світу-2022/2023.
Фото з сайту kamp-sport.com.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

«Гранди» розігрались
Французи, аргентинці, нідерландці й англійці стали першими 
чвертьфіналістами «мундіалю»

■

Лео Мессі відзначив знаковий тисячний матч у кар’єрі голом австралійцям.
Фото: ВВС.

❙
❙
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«Головне — мотор, а не «рама». Я тренуватимуся. Я дуже сильно 

тренуватимусь для того, щоб показати дуже гарний поєдинок і з божою 
допомогою перемогти».

Олександр Усик 
український боксер-важковаговик

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Непереможний британський важ-
коваговик Тайсон Ф’юрі, володар чем-
піонського пояса WBC, повернувся в 
ринг. Минулих вихідних у Лондоні він 
легко переміг свого співвітчизника Де-
река Чісору, після чого викликав на бій 
чемпіона світу за версіями WBO, WBA 
та IBF Олександра Усика. «Ідеальний 
час для бою Усик — Ф’юрі. Сподіваю-
ся, що всі чотири організації розуміють 
важливість цього бою та санкціонують 
його», — заявив президент WBC Ма-
урісіо Сулейман.
 Після того як Усик вдруге здолав Ен-
тоні Джошуа й зберіг за собою три пре-
стижні пояси, команда українця поча-
ла активно шукати шляхи для бою за 
абсолютне чемпіонство. Повернення ж 
Ф’юрі у ринг, який, було, вже збирався 
на спортивну пенсію, — серйозно набли-
жає боксерський світ до об’єднавчого 
поєдинку в найпрестижнішому вагово-
му дивізіоні.
  «Мені здається, що влаштувати бій 
Ф’юрі та Усика дуже легко. На Близь-
кому Сході за цей бій запропонують ве-
ликі гроші, і я вважаю, що цьому бою 
бути. На кону стоятимуть титули, бо 
Саудівська Аравія зацікавлена в тому, 
щоб бій пройшов за звання абсолютно-
го чемпіона світу. Втім для організації 
цього поєдинку їм потрібно вирішити 
кілька питань, і я впевнений, що вони 
впораються з цим», — каже відомий 
британський промоутер Едді Хірн.
 При цьому особистий промоутер 
Усика Олександр Красюк наголошує: 
«Ми йдемо за званням абсолютного чем-
піона, а що буде далі — відомо одному 
Богу».
 Український чемпіон на власні 
очі стежив за протистоянням, у яко-
му Ф’юрі без проблем розібрався з Чі-
сорою. Відправивши в десятому раун-
ді опонента в технічний нокаут, Тай-
сон з характерною для нього словесною 
розв’язаністю взявся кликати в ринг 
чемпіона WBO, WBA та IBF. 
 «Хтось зрозумів, що Ф’юрі кричав 
Усику після бою? Так, ми відчули енер-
гію, але не розібрали слова», — заува-
жив Олександр Красюк.
 А приправлені ненормативною лек-
сикою гучні заяви Ф’юрі стосувалися 
одного: він легко розбереться зі своїм 
набагато скромнішим у фізичному 
плані візаві. 
 Те ж саме говорить і батько Тайсо-
на — Джон Ф’юрі. «Тайсон має навич-
ки, рішучість, силу, інтелект. Він доб-
ре маскує удари. Тайсон є дуже ефек-
тивним, адже я знаю все, що він робить 
і чого не робить. Зрештою, я не можу 
уявити, як він програє. Я бачив Усика 
біля рингу — він просто надто малень-
кий. Я знаю, що Усик — хороший дріб-
ний боєць. Але хороший великий бок-
сер завжди переможе хорошого малень-
кого боксера».
 Водночас український важковаго-
вик переконує: «Головне — мотор, а не 
«рама». Я тренуватимуся. Я дуже силь-
но тренуватимусь для того, щоб показа-
ти дуже гарний поєдинок і з божою до-
помогою перемогти».
 Прогнозується, що Ф’юрі та Усик 
можуть провести об’єднавчий бій у лю-
тому-березні наступного року. Хоча сам 
британець не виключає, що наступний 
поєдинок матиме статус добровільного 
захисту, в якому його опонентом буде 
Джо Джойс. При цьому Джойса чем-
піон WBC називає небезпечним для себе 
суперником. А Усика Ф’юрі кваліфі-
кує як хорошого титулованого боксе-
ра, котрий став абсолютним чемпіоном 
у важкому дивізіоні, а також узяв титу-
ли  «супертяжах». «Вважаю, що він має 
фантастичну кар’єру, але переконаний, 
що впораюся з ним», — зауважує Тай-
сон.
 До речі, активно готується до бою 
за титул абсолютного чемпіона й друг 
Усика — Василь Ломаченко. Власник 
промоутерської компанії Тор Rank Боб 
Арум, який опікується професіональ-

ною боксерською кар’єрою українця, 
каже, що анонс майбутнього бою Лома-
ченка та Девіна Хейні відбудеться най-
ближчими тижнями. «Поки що ми точ-
но не знаємо, де пройде поєдинок. Він 
може відбутися на Близькому Сході, у 
Лас-Вегасі або у Нью-Йорку. Але споді-
ваюся, що ми його проведемо до середи-
ни березня», — наголосив Арум.
 Білл Хейні — батько абсолютного 
чемпіона в середній вазі — також під-
твердив інформацію про готовність до 

проведення поєдинку з Ломаченком: 
«Думаю, що незабаром ми оголосимо 
про бій. Щодо дати, то навіть якби я 
знав, усе одно нічого не сказав би, тому 
що це не моя робота».
 За словами менеджера Ломаченка 
Егіса Клімаса, зараз сторони активно 
працюють над визначенням місця бою, 
обираючи між Близьким Сходом та 
США. А сам Василь зосереджений на 
своїй головній меті — титулі абсолют-
ного чемпіона світу. ■

ПОЯС ДЛЯ КОЛЕКЦІЇ

Тим часом інший знаний вітчизняний боксер 
Денис Берінчик минулими вихідними в Лон-
доні, перемігши за підсумками 12 раундів 
француза Івана Менді, всьоме захистив титул 
чемпіона за версією WBO International у легкій 
вазі та приміряв новий для себе пояс — Єв-
ропейського боксерського союзу (EBU). Заува-
жимо, що поєдинок українця передував бою 
Ф’юрі та Чісори.

■

Британець Ф’юрі сподівається використати свої фізичні габарити для успішного проведення бою з Олександром Усиком. 
Фото з сайту sportarena.com.

❙
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Тайсону Ф’юрі не склало проблеми легко перемогти свого співвітчизника Дерека Чісору.
Фото з сайту fightnews.info.

❙
❙

БОКС

Похід за «абсолютом»
Одразу двоє іменитих вітчизняних боксерів готуються найближчим часом провести 
бій за титул абсолютного чемпіона світу

■
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 Москва. Машина збила пішо-
хода. Поліцейський — водію.
 — Фамілія, гад, бистро!
 — Мельник.
 — Гарна фамілія. Моя — Гар-
бузенко. А ти звідки родом?
 — Та з Черкас.
 — А я — з-під Києва. Горіл-
ку, мабуть, салом закусюєш?
 — Аякже.
 — Дуже гарно. Почекай хви-
линку — зніму протокол з того не-
доумка, шо кинувся під твою ав-
тівку.

* * *
 Ідуть хлопці по селу
 — Хлопці, куди вас так бага-
то?

 — Москалів бити.
 — А якщо вони вас?
 — А нас за що?

* * *
 Ідуть по пустелі українець з 
цілим мішком сала і москаль з 
мішком золота. Вже довго йдуть, 
втомились, їсти охота. 
 — Слухай, українцю, а давай 
уявимо, що ми на базарі: ти про-
даєш сало, а я в тебе куплю.
 — Ну давай! Кілограм за мі-
шок золота. 
 — Ти що, збожеволів? За кі-
лограм сала цілий мішок золота!
 — А ти, москалику, піди по 
базару та поторгуйся.

 По горизонталі: 1. Людина, 
нагороджена орденом. 5. Гра-по-
дорож, коли для того, щоб отрима-
ти підказку, куди йти чи що робити 
далі, потрібно виконати завдання. 8. 
Ексгенеральна прокурорка України, а 
нині — Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України у Швейцарській 
Конфедерації. 10. Гуцульська назва 
рушниці. 11. Професійний жаргон 
окремої групи, не зрозумілий для 
інших. 12. Автор-виконавець своїх 
пісень, часто під гітару. 15. У цер-
кві — високий, з похилим верхом 
столик, на який кладуть ікони чи бо-
гослужбові книги. 16. Нижня части-
на рукава. 20. Великий чорний птах. 
21. Президент Києво-Могилянської 
Академії. 22. Загострений з одного 
кінця шматок дерева або металу для 
розколювання, розщеплення чого-
небудь. 25. Прилад для нагрівання 
чи охолодження повітря в кімнаті. 
26. Перський цар, один із найвиз-
начніших правителів в історії Ста-
родавнього Сходу. 27. Відсутність 
світла, пітьма.
 По вертикалі: 1. М’ясний виріб, 
за яким ностальгують адепти СРСР. 
2. Місце дії в біблійній притчі про те, 
що хто скільки б не працював, а от-
римає від Бога плату. 3. Марка ма-
шини, яку росіяни видавали родині 

за загиблого в Україні. 4. Наплічник. 
6. «Робота — не ..., в ліс не втече» 
(народна приказка). 7. Порода мис-
ливських собак. 9. Створення інстру-
ментального супроводу до мелодії 
пісні для різного складу виконавців. 
13. Музичний стиль, основою якого 
є імпровізація. 14. Дорога тканина, 
що походить із Китаю. 17. Історична 
назва місцевості в Києві. 18. Людина, 
що любить мандрувати природою чи 
іншими країнами. 19. Банківський де-
позит. 23. «Минають дні, минають ..., 
минає літо, шелестить пожовкле лис-
тя, гаснуть очі, заснули думи, серце 
спить». (Тарас Шевченко). 24. Давня 
назва Таїланду. ■
 

Кросворд №37
від 30 листопада

Людмила Таран: «Тримаю в пам’яті слова Франка, що для мистецтва, 

штуки, немає заборонених тем» 
Письменниця розповідає про свої вісім книжок, важ-
ливість психологізму і погляд на жінок чоловічими очима

Ната НЕТУДИХАТА

 Друзі пізнаються в біді, каже 
відоме прислів’я. З початку росій-
ської агресії ми неодноразово мали 
змогу переконатися в цьому. Адже 
без масової підтримки друзів як на 
військово-політичному, так і на 
волонтерському та культурному 
фронтах вистояти нам було б наба-
гато складніше.
 Одним із найбільш вірних і пос-
лідовних друзів України виявив-
ся і легендарний британський спі-
вак і музикант Стінг. Ще в березні 
він засудив напад на Україну і за-
співав пісню, написану ще в часи 
Холодної війни, де йдеться про за-
грозу ядерного удару. Він зізнався, 
що дуже рідко співав цю пісню, бо 
не вірив, що вона знову може бути 
актуальною. Також він  заявив, що 
більше ніколи не даватиме концер-
ти та не виступатиме на корпорати-
вах російських олігархів, а також 
тих, хто хоч якось причетний до 
російської агресії щодо України.
 Тоді ж, у березні, Стінг разом 
з дружиною, Труді Стайлер, пере-
рахували значну суму та відпра-
вили партію «гуманітарки» на ад-
ресу благодійної організації Help 
Ukraine Center у Польщі, яка допо-
магає ЗСУ та підтримує українсь-
ких біженців. Пізніше Труді 
особисто відвідала центр в 
Любліні та поспілкувала-
ся з українцями, які там 
живуть, і волонтерами. 
Сам же співак, виступа-
ючи у Варшаві, перервав 
свій концерт і звернув-
ся зі словами підтрим-
ки героїчного спротиву 
українців.

 

А днями в своєму Інстаграмі Стінг 
знову звернувся до своїх співвіт-
чизників та фанатів у всьому світі 
із закликом підтримати українців 
та допомогти їм пережити зиму в 

умовах постійних 
бомбардувань 

росіянами на-
шої енерге-
тичної систе-
ми. 
 « З а р а з 
зима в Ан-
глії, але та-
кож і в Ук-

раїні, де російські війська атаку-
ють енергетичні об’єкти, роблячи 
життя українських сімей нестерп-
но холодним та брутальним. Доля 
мільйонів людей висить на воло-
сині та відчайдушно потребує ва-
шої допомоги. Зберегти тепло 
взимку — це буде найважливішою 
битвою цієї війни», — написав спі-
вак на своїй сторінці. Він закли-
кав жертвувати гроші на рахун-
ки його фонду Renew Democracy 
Initiative (Ініціатива «Відновлен-
ня демократії»), зазначивши, що 
всі вони підуть на закупівлю теп-
лих спальників та їжі швидкого 
приготування. 
 Що ж, із такими друзями — і 
зима не страшна. Тим більше — 

для українців, які в радянські 
часи пізнали і репресії, і депор-

тацію в Сибір — і все одно ви-
жили. Як у нас кажуть: «Бу-

демо і без світла, і без тепла 
— аби без москаля!». ■

НА БОЦІ СВІТЛА

Подаруймо тепло українцям!
Легендарний Стінг закликав британців допомогти Україні пережити зиму

■

9—10 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями 
ожеледиця. Вiтер східний, 5-10 м/с. Температура вночi та 
вдень +1...-2. Пiслязавтра вночi -2...-3, удень +1...-1.

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