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«Із понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише 
ургентних хворих і, винятково, хворих на коронавірус».

Віктор Ляшко
головний державний санітарний лікар

УКРАЇНА МОЛОДА

МОВА КАЛИНОВА

Здивували 
пінгвінів
ХХ ювілейний радіодиктант 
національної єдності писали 
цього року у восьми країнах 
світу і навіть на одному з 
крайніх полюсів планети
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Сьогодні (11 листопада) об 11-й го-
дині в інформаційному просторі  нарешті 
з’явиться текст ювілейного радіодиктан-
ту, який усі бажаючі змогли написати в 
День української писемності та мови. Цьо-
го року патріотичну  акцію, що традицій-
но проводилася у формі масового флешмо-
бу, підтримала рекордна кількість учасни-
ків. Зокрема, «Суспільна студія» показа-
ла, як пишуть диктант у різних регіонах 
України, а також у Німеччині, Чехії, Сло-
ваччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, 
Лівані, Австралії та Канаді, де на цей час 
була друга ночі. До написання радіодик-
танту долучилися учні Харківського спец-
інтернату з вадами зору, які користували-
ся шрифтом Брайля, а також команда ек-
спедиції української антарктичної станції 
«Академік Вернадський».
 Оскільки текст диктанту впорядкував 
поет і видавець Іван Малкович, його зміст 
був очікувано присвячений проблемі витіс-
нення традиційних книг електронними 
носіями й обґрунтуванню переваг паперо-
вих видань над їх цифровими аналогами. 
Втім основний меседж виявився досить уні-
версальним. «Головне — читати, і не так 
важливо, з яких носіїв, — підкреслив ав-
тор.  — Бо книжки — це знання й емоції, 
які, на відміну від щоденного потоку інфор-
мації, залишаються з нами надовго». 
 Традиційно мовний флешмоб підтри-
мало чимало відомих політиків та мит-
ців, які зібралися у залі столичної бібліо-
теки імені Вернадського. Серед них був і 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Своїми 
враженнями від події урядовець поділив-
ся у «Фейсбуці», назвавши радіодиктант 
знаковою подією, що «заряджає енергією, 
духовністю й натхненням». «Українсь-
ка мова — неперевершена, витончена та 
мелодійна, — впевнений  він. —  Це наш 
культурний скарб, який ми маємо цінува-
ти та оберігати». 
 Не менш емоційно відреагувала на 
подію і голова партії «Голос» Кіра Рудик. 
За її словами, участь у написанні радіо-
диктанту — це чудовий спосіб продемон-
струвати силу національної єдності. «Коли 
я думаю про всіх українців, великих і ма-
леньких, які одночасно сьогодні писали 
диктант, сконцентровано, — в мене ще-
мить серце, приблизно так само, як коли 
співаю Гімн України. Відчуття єдності та 
приналежності», — написала вона у со-
ціальних мережах.
 Участь у флешмобі взяли також 
мовний омбудсман Тарас Кремінь, заступ-
ник міністра освіти і науки Андрій Вітрен-
ко, заступниця голови фракції «Слуга 
народу» Євгенія Кравчук, акторка На-
талія Сумська, ведуча Анжеліка Рудни-
цька. 
 Організатори цьогорічного і поперед-
ніх диктантів не ставили за мету оцінити 
рівень грамотності учасників. Традицій-
но відзначають лише переможців, яких не 
так уже й багато. Так, у 2018 році свої ро-
боти на перевірку надіслали понад 30 ти-
сяч українців. Із них лише 311 не зроби-
ли жодної помилки, а припустилися лише 
однієї —1 тис. 4 людини. А от у 2019 році 
лише двоє людей, що надіслали свої лис-
ти, впоралися із завданням бездоганно. 
Які будуть результати тепер, дізнаємося 
менш ніж за два місяці. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Донбаський кейс наразі 
перемістився в інформацій-
ну та дипломатичну площи-
ну. Зокрема, навколо нових 
контрольно-пропускних 
пунктів, які від 10 листо-
пада відкриті поряд із на-
селеними пунктами Щас-
тя та Золоте. Почали ро-
боту й раніше діючі КПВВ 
«Гнутове», «Мар’їнка», 
«Майорське» (Донецька об-
ласть), «Станиця Лугансь-
ка». Російська сторона про-
ігнорувала дії і продовжує 
блокувати роботу КПВВ.  

Уявіть собі, люди прохо-
дять лінію розмежування 
(на хвилиночку, це три кі-
лометри) і повертаються, 
адже окупаційні війська не 
пропускають їх. 
 Щодо воєнної складової, 
то впродовж минулої доби, 
згідно з даними штабу Опе-
рації Об’єднаних сил, ситу-
ація залишається повністю 
контрольованою українсь-
кими захисниками. Упро-
довж минулої доби у сму-
гах відповідальності наших 
бригад зафіксовано два по-
рушення досягнутих домо-
вленостей. Режим припи-

нення вогню збройні фор-
мування Російської Феде-
рації та її найманці двічі 
порушили на Приазов’ї. З 
тимчасово окупованих на-
селених пунктів Ужівка та 
Пікузи противник прово-

кував українських захис-
ників поблизу Водяного, 
використовуючи стрілець-
ку зброю. Бойових втрат і 
поранень серед особового 
складу Об’єднаних сил не 
було. ■

НА ФРОНТІ 

Їм би постріляти
Росіяни блокують роботу контрольно-
пропускних пунктів, не пропускаючи 
людей на окуповані території

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 За попередню добу в Ук-
раїні зафіксували 10 тис. 179 
нових випадків коронавірус-
ної хвороби. Найбільша кіль-
кість підтверджених випад-
ків зареєстрована у Жито-
мирській, Київській, Одесь-
кій, Запорізькій областях, 
а також у столиці. Тому Ук-
раїна переходить до друго-
го етапу реагування на по-
ширення коронавірусу. Про 
це повідомив головний де-
ржавний санітарний лікар 
Віктор Ляшко. Під заборо-
ною тепер усі планові опера-
ції та госпіталізація, лікарні 
переходять на лікування ко-
ронавірусу. За словами Ляш-
ка, ситуація з коронавірусом 
в Україні вкрай напружена, 
однак поки система охорони 
здоров’я справляється з на-
пливом хворих. Нині необ-
хідно терміново збільшити 
кількість ліжок для хворих 
на коронавірус iз наявних 50 
тисяч до 80 тисяч, а також за-
безпечити ці місця киснем. 
«Із понеділка всі планові гос-
піталізації заборонені, наші 
лікарні приймають лише ур-
гентних хворих і, винятко-
во, хворих на коронавірус», 
— сказав Ляшко. 
 Критична ситуація з міс-
цями в лікарнях склалася  у 
Черкасах. Там закривають 
пологовий будинок №2, аби 
перепрофілювати його на 
центр для лікування коро-
навірусу. Таке рішення міс-
цевої влади обурило гінеко-
логів. Адже тепер працівни-
кам із пологового (а їх понад  
200 осіб) пропонують зали-
шитися і лікувати пацієнтів 
із COVID-19. «Ми, звісно, не-
задоволені таким рішенням. 
Бо які в нас є варіанти? Або 
звільнятися, або йти у від-
пустку за власний рахунок, 

або ж лікувати хворих на ко-
ронавірус, але ми цього не 
вміємо робити, бо все життя 
пропрацювали в гінекології. 
Тому зараз колективом обду-
муємо, як вчинити в цій си-
туації», — заявила акушер-
ка пологового, однак попро-
сила не називати її імені. 
 Критику таке рішення 
викликало і серед пацієнток, 
яким тепер далеко їхати на-
роджувати. Проте місцеві чи-
новники кажуть: iншого ви-
ходу немає, ситуація із коро-
навірусом у місті — критич-
на. Директор департаменту 
охорони здоров’я Черкась-
кої міської ради  Всеволод 
Кульчиковський заявив, що 
влада мусить іти на такі не-
популярні кроки, щоб збере-
гти життя людей. Наразі в лі-
карнях Черкас понад 100 лю-
дей із COVID-19 і ліжка для 
них закінчуються.
 Тим часом коронавірус 
діагностували і у президен-
та України Володимира Зе-
ленського. Про свій діагноз 
він написав у «Фейсбуці». 
Повідомив: у нього підняла-
ся температура, втім почу-
вається добре. Пообіцяв ізо-
люватися і продовжити пра-
цювати. Також стало відо-
мо, що коронавірус підхопив 
і голова офісу президента Ан-
дрій Єрмак.
 Уже в середу рішення 
про карантин вихідного дня 
має офіційно ухвалити уряд. 
Зі свого боку, президент Во-
лодимир Зеленський запев-
нив, що такі карантинні об-
меження триватимуть лише 
кілька тижнів. «Тимчасовий 
режим карантину на вихідні, 
приблизно на кілька тижнів, 
може допомогти нам уникну-
ти жорсткого локдауну. Та-
ким чином ми уникнемо ве-
ликого збільшення хворих 
і встигнемо підготувати не-

обхідну кількість ліжок. 
Збільшення кількості ліжок, 
носіння масок i тимчасовий 
карантин вихідного дня да-
дуть хороший ефект. Наш 
сценарій розвитку епідеміч-
ної ситуації в холодну пору 
року буде далеко не найгір-
шим», — заявив президент.
 Окрім карантину вихід-
ного дня, в Україні планують 
запровадити «пріоритетні го-
дини» в магазинах для лю-
дей, старших за 60 років. Про 
це повідомила гендиректор-
ка директорату громадського 
здоров’я та профілактики за-
хворюваності МОЗ Ірина Ру-
денко. За її словами, людям 
літнього віку хочуть визна-
чити час для обслуговуван-
ня з 10-ї до 12-ї години дня, 

аби вони мали змогу відвіду-
вати магазини без черг. Ру-
денко додала, що так люди з 
уразливої категорії зможуть 
уникати великого скупчен-
ня людей. Однак забороняти 
їм ходити до магазинів в ін-
ший час влада не планує. «Це 
дуже хороша ініціатива. Бо 
під час першого карантину 
я довго боялася виходити на 
вулицю. Діти не мали мож-
ливості приїхати, а я була 
сама. І це складна ситуація. 
Якщо ж зараз справді будуть 
пускати у визначений час до 
магазинів лише пенсіонерів 
— це дозволить почувати-
ся хоч трохи, але таки без-
печніше», — прокоментува-
ла «УМ» пенсіонерка Любов 
Боголюбова. ■

ЗАРАЗА

Як дожити до планової операції? 
Лікарні перейшли на лікування коронавірусу: під забороною опинилися 
заплановані хірургічні втручання та госпіталізація

■

Втомлені «швидкі».❙

Тут випускають, туди не впускають.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 11 ЛИСТОПАДА 2020ІнФорУМ
ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Бандитам — 
не тюрми
Міністерство юстиції планує 
до кінця року виставити на 
продаж перші в’язниці
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Згідно з даними звіту Ради Європи, в 
Україні нараховується близько 54 тис. 
ув’язнених: ми перебуваємо в десятці країн 
із найбільшою кількістю «зеків» на 100 ти-
сяч населення — 125,7. «Від суми та тюрми» 
ніхто з нас не застрахований, і, як свідчить 
досвід, людина, котра через ті чи інші обста-
вини потрапила до в’язниці, там не виправ-
ляється. А після виходу з буцегарні зазви-
чай продовжує вчиняти злочини, які дуже 
часто бувають тяжчі, ніж ті, за які перший 
раз сиділа. 
 До того ж у тюрмі залишитися здоровим 
неможливо через високі темпи розповсюд-
ження туберкульозу, ВІЛ-СНІДу, гепатиту. 
Саме тому в Україні на пенітенціарну сис-
тему чекають суттєві зміни: Міністерство 
юстиції хоче переналаштуватись на модель 
Північної Європи, де сфокусовані на пока-
раннях, не пов’язаних із позбавленням волі. 
Мін’юст, зокрема, планує суттєво скороти-
ти кількість в’язниць і загалом залишити 
їх лише... дві на всю країну. (Зараз в Ук-
раїні десятки в’язниць, на утримання яких 
щорічно витрачається до... семи мільярдів 
гривень).
 Однак, за словами міністра юстиції Де-
ниса Малюськи, слідчі ізолятори (СІЗО) пот-
рібні в кожному великому місті, адже під 
час слідства та досудового розслідування 
необхідно десь розміщувати підозрюваних. 
(Нагадаємо, що раніше в Мін’юсті повідом-
ляли: слідчі ізолятори в Україні заповнені 
на 95% і майже всі не відповідають нормам, 
які є в Європі).
 У Мін’юсті мають намір до кінця року 
виставити на продаж перші три в’язниці — в 
Київській області, у Львові та Одесі. Так, ціна 
однієї в’язниці під Києвом перевищує 200 млн 
гривень, однак під час реальних торгів очі-
кується її збільшення. При цьому в’язниці не 
продаватимуть за ціною нижче певної балан-
сової вартості. Загалом, у най ближчій перс-
пективі Мін’юст хоче продати на електронних 
торгах через систему ProZorro 27 непрацюю-
чих, законсервованих в’язниць, які не вико-
ристовують останні два роки.
 Заступник міністра юстиції Олена Ви-
соцька  зазначила, що при виставленні 
в’язниці на продаж прораховуються витра-
ти держави. «Якщо, наприклад, Чернігівсь-
ка колонія заповнена на 18%, то утримува-
ти всю колонію через те, що там є швейне 
виробництво, — недоцільно. Державі буде 
вигідніше її закрити і перевести жінок в 
іншу колонію».
 У Мін’юсті «зізналися», що в них нако-
пичилося багато надлишкового майна, на ут-
римання якого витрачають шалені гроші, й 
саме такі об’єкти виставлятимуть на продаж 
насамперед. У свою чергу міністр юстиції ок-
реслив сім кроків, які міністерство планує 
здійснювати щодо «великого розпродажу»: 
продаємо заморожені тюрми, які не вико-
ристовуються і держава лише марнує кош-
ти на їх охорону; оптимізуємо мережу існу-
ючих в’язниць, вивільняємо, заморожуємо 
і продаємо ще до десятка поки що функціо-
нуючих тюрем; обираємо міста, в яких слід-
чі ізолятори будуть виводити з центральних 
частин міста у промзону або взагалі за місь-
ку смугу. Чим лояльнішою буде міська вла-
да, тим більше шансів, що відповідне місто 
потрапить у список перших; проєктуємо та 
будуємо перші нові та сучасні слідчі ізоля-
тори на околицях; продаємо старі слідчі ізо-
лятори у центральних частинах міст та пе-
реїжджаємо в нові; повторюємо кроки 4 та 
5, поки не отримаємо повністю нову мережу 
сучасних СІЗО; будуємо/реконструюємо ус-
танови виконання покарань. Перші три кро-
ки вже перебувають у процесі реалізації. 
 Додамо, що нещодавнє «ноу-хау» — 
платні камери в СІЗО — вже принесли в дер-
жавну казну майже 1,22 млн гривень. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Днями в мікрорайоні Алмазний на 
вулиці 23 Вересня 66-річна працівниця 
КП «ЖЕО №2», виконуючи свої про-
фесійні обов’язки, згрібала листя на 
узбіччі й раптово провалилася в глибо-
ку яму. Це сталося на очах у молодика, 
котрий проходив повз. Не в змозі допо-
могти самостійно, він викликав «швид-
ку» та рятувальників. За його словами, 
спочатку з провалля долинав стогін, та 
невдовзі все стихло. 
 «Коли працівники нашої служби 
прибули на місце події, з ями завглиб-
шки майже 5 метрів ішов неприємний 
різкий запах. Працювати їм довелося 
в складних умовах, адже зверху отвір 
був порівняно невеликим, а при спус-
ку вниз провалля стало ширшим, від-
так була небезпека зсуву ґрунту, — роз-
повів про подробиці начальник відділу 
інформації та комунікацій із громадсь-
кістю ГУ ДСНС України в Полтавській 
області Віталій Шкаревський. — Ря-
тувальники обв’язали рятувальними 
мотузками як драбину, так і колегу, 
який спускався в западину, аби в разі 
обвалу його можна було швидко витяг-
нути. Також він був в апараті для за-
хисту органів дихання. Жінка, яка ле-
жала на дні провалля, не подавала оз-
нак життя. Бездиханне тіло обв’язали 
мотузкою й підняли на поверхню. На 
жаль, медикам лишилося тільки кон-
статувати смерть».

 Тепер причини та обставини трагедії 
з’ясовують правоохоронці. Як повідомив 
заступник начальника відділу комуніка-
цій  Полтавської поліції Роман Грішин, 
за згаданим фактом відкрито два кримі-
нальні провадження: за ч. 1 ст. 115 (умис-
не вбивство) та ч. 2 ст. 367 (службова не-
дбалість, що потягнула тяжкі наслідки) 
ККУ. У межах розслідування криміналь-
ного провадження, відкритого за фактом 
службової недбалості, що призвела до за-
гибелі працівниці комунального підпри-
ємства, поліцейські провели санкціоно-
вані обшуки у службових приміщеннях 
«Полтававодоканалу».
 Тим часом багато хто з містян при-
пускає, що таке глибоке провалля мог-
ло утворитися внаслідок обвалу за-
старілого каналізаційного колектора. 
Річ у тiм, що такі колектори споруджу-
вали здебільшого за радянських часів 
(у 70—80-х роках минулого століт-
тя) із залізобетону — це було вигідно, 

адже не потребувало значних капіта-
ловкладень. Однак і термін експлуа-
тації цих залізобетонних конструкцій 
не надто тривалий — щонайбільше 25 
років, і він, зрозуміло, уже давно сп-
лив. У деяких місцях подібні трубоп-
роводи зруйнувалися повністю. Відтак 
стоки нерідко течуть підземними «ко-
ридорами», що утворилися, і вимива-
ють ґрунт. Там, де цей ґрунт структур-
но нестійкий, він деформується. Нагорі 
ж ми спостерігаємо обвали. Так, уліт-
ку минулого року в Полтаві біля гараж-
ного кооперативу на вулиці Огнівській 
буквально за лічені хвилини пішов під 
землю легковий автомобіль. Дякува-
ти Богу, тоді ніхто з людей не постраж-
дав. Та подібні обвали ґрунту в облас-
ному центрі відбуваються все частіше й 
частіше. Тож де й коли обвал може ста-
тися наступного разу і хто стане його 
черговою жертвою, наразі ніхто про-
гнозувати не в змозі. ■

КРИМІНАЛЬНА СПРАВА

Провалитися крізь землю
Працівниця ЖЕО загинула, впавши в яму завглибшки 
майже п’ять метрів: поліція провела обшуки 
у службових приміщеннях «Полтававодоканалу»

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У Тернополі презентува-
ли роботу Ситуаційного цен-
тру та цілодобової довідкової 
служби «1580» (цифра — це 
номер, за яким можуть те-
лефонувати тернополяни), 
що діють на базі управлін-
ня муніципальної інспекції. 
Створені вони дещо раніше 
і призначені, як повідом-
ляє пресслужба Тернопіль-
ської міської ради, щоб від-
стежувати оперативну ситу-
ацію в місті в реальному часі 
для ефективного та швид-
кого реагування на її змі-
ни в разі необхідності. «Ос-
кільки працівники довідки 
«1580» та оператор Ситуа-
ційного центру працюють в 
одному приміщенні, на будь-
які повідомлення, що над-
ходять на «гарячу лінію» 
від тернополян щодо по-
рушення правил благоуст-

рою чи громадського поряд-
ку в місті, відбувається опе-
ративне реагування та, при 
потребі, інформація швид-
ко передається у правоохо-
ронні органи, — коментує 
міський голова Сергій На-
дал. — У будівлі наразі готу-
ють місця і для роботи пред-
ставників управління ДСНС 
та правоохоронних органів, 
що забезпечить функціону-
вання у Тернополі єдиного 
загальноміського Ситуацій-
ного центру».

 Співробітники Ситуа-
ційного центру спостеріга-
ють за тим, що відбувається 
на міських вулицях, через 
виведені на екран зображен-
ня з відеокамер. Усього до 
системи підключено 735 ка-
мер, що розміщені на вули-
цях та прибудинкових тери-
торіях міста. Найбільше та-
ких встановлено на в’їздах i 
виїздах з обласного центру, 
аварійно-небезпечних ді-
лянках доріг, перехрестях, 
у парках та найбільш люд-

них місцях. 114 камер ві-
деоспостереження встанов-
лено у закладах дошкільної 
освіти, 15 — у медичних ус-
тановах міста та ще 118 цьо-
го року встановили у дворах 
багатоповерхівок. Цілодобо-
вий доступ до камер мають і 
працівники правоохоронних 
органів, що дає можливість 
поліції оперативно фіксува-
ти та реагувати на порушен-
ня громадського порядку чи 
правил безпеки дорожнього 
руху.
 Міська влада планує і на-
далі розширювати  централі-
зовану систему відеоспосте-
реження та додавати нові 
камери, зокрема біля бага-
топоверхівок у густонаселе-
них мікрорайонах. А окрім 
того —  встановлювати дат-
чики, що реагуватимуть на 
затоплення, пожежі та інші 
над звичайні ситуації, які 
можуть  виникати на тер-
нопільських вулицях. ■

МОНІТОРИНГ

Вони все бачать!
Ситуацію в обласному центрі 
контролюють за допомогою 735 камер 
відеоспостереження

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У  Черкаському обласному онкодиспансері  
вперше  в Шевченковому краї  лікарі провели ро-
динну трансплантацію нирки. Цей лікувальний 
заклад став лідером в Україні, де навчилися пе-
ресаджувати і кістковий мозок, і органи.
 Про це «УМ» повідомили в Черкаській обл-
держадміністрації.
 «Для Черкащини це історичний момент, 
адже трансплантація органів — шанс на життя 
людини. Сьогодні цей шанс отримав учитель фі-
зики Дмитро, який із своїх 25 років півтора був 
на діалізі. Донором хлопця стала найрідніша лю-
дина — мама Тетяна. Провели трансплантацію 
коштом державного бюджету, це 670 тисяч гри-
вень. Для пацієнтів — абсолютно безплатно», — 
розповідає голова Черкаської облдержадмініст-
рації Сергій Сергійчук.
 За його словами, проводили операцію тала-
новиті черкаські лікарі, зокрема хірург Роман 
Мурару-Бурлеску, який переїхав у Черкаси з До-
нецька,  за підтримки колег із Києва та Львова.
 «Пишаємося і дякуємо лікарям, адже вони 
йшли до цього десятки років, — додає Сергій 
Сергійчук. — Це результат роботи багатьох-ба-
гатьох людей: головного лікаря онкодиспансе-
ру Віктора Парамонова, його колег, фахівців 
Управління охорони здоров’я  Черкаської ОДА,  
Міністерства охорони здоров’я», — наголошує 
Сергій Сергійчук.
 І підсумовує: Черкаська обласна державна 
адміністрація, у свою чергу, спрямує обласному 
онкодиспансеру  ще 2 млн грн на розвиток транс-
плантології. ■

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ

Від мами з любов’ю
Черкаські лікарі вперше в регіоні пересадили 
нирку молодому вчителю фiзики

■

Черкаські лікарі, які вперше в регіоні виконали трансплантацію нирки.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
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Чого не почув 
Бундестаг
 Згідно із за-
конодавством Ні-
меч чини, важ-
ливі питання виносяться на 
розгляд Бундестагу, якщо вони 
наберуть 50 тисяч голосів гро-
мадян на підтримку. Завдяки 
зусиллям тамтешньої українсь-
кої громади зініційована в груд-
ні 2018 року петиція про виз-
нання Голодомору 1932—1933 
років геноцидом українського 
народу зібрала понад 73 тисячі 
підписів. Однак державний сек-
ретар Міністерства закордон-
них справ Німеччини Міхаель 
Рот заявив, що його країна не 
буде ухвалювати подібний акт з 
огляду на те, що ця трагедія від-
булася до прийняття відповідної 
Конвенції ООН у 1948 році...
 При цьому поважний де-
ржавний чиновник якось не 
згадав про те, що його країна 17 
березня 1982 року визнала ак-
том геноциду винищення ци-
ган у роки Другої світової вій-
ни, 16 серпня 2004 р. — афри-
канських племен гереро і намо 
(готтентотів) у 1904—1907 рр., 
23 квітня 2015-го — вірмен, а 
2 червня 2016 р. — ассирійців 
у Першій світовій. Природно, 
вже не йдеться про те, що Ні-
меччина не просто визнала ге-
ноцид євреїв у роки Другої сві-
тової, а й досі спокутує свою 
вину перед ними.
 Зрештою, як свідчить стено-
грама засідання петиційного ко-
мітету, пану Роту без особливих 
зусиль вдалося провести свою 
лінію, оскільки в дебатах ніх-
то не зміг чітко вказати на оз-
наки геноциду в зумисних діях 
тодішньої більшовицької влади 
на знищення українства під час 
Голодомору 1932—1933 років, а 
в правовому полі обходитися за-
гальними фразами про будь-які 
злочини, в тому числі й сталініз-
му, не прийнято. 
 Замість емоційних закли-
ків депутатам Бундестагу кра-
ще було б зачитати тогочасний 
лист мешканки колонії Аль-
тенау Емілії Фреєр до дружи-
ни німецького консула, в яко-
му висловлювалося побажання 
«афишировать как нас, бедных 
немцев, давят. Мы должны с го-
лода умереть. У нас в прошлом 
году был очень хороший уро-
жай. Но если бы они дали нам то, 
что мы заработали, но они этого 
не дают с целью, чтобы мы умер-
ли. Дорогая жена консула, пред-
ставьте себе, целый год не видим 
ни мяса, ни жиров. Мы так уже 
живем давно, за все время су-
ществования советской власти, 
и к этому нас еще давят налога-
ми и мясосдачей государству». 
 На жаль, на згаданому засі-
данні не було історика чи прав-
ника, який саме на конкретних 
фактах ось таких свідомих дій 
більшовицької влади переконав 
би депутатів Бундестагу про не-
обхідність підтримати петицію, 
бо те, що чинили з голодними в 
Україні, забираючи в них за осо-
бистими вказівками Сталіна все 
їстiвне за нібито саботаж непо-
сильних хлібозаготівель, якраз 
і підпадає під ознаки геноциду, 

що загрожує знищенню нації чи 
її частини, якою для українства 
є селянство.
 До німецьких депутатів необ-
хідно було донести інформацію 
про те, як в Україні голодних 
німців-колоністів, котрі одер-
жували матеріальну допомогу з 
їхньої історичної Батьківщини, 
радянські органи держбезпеки 
змушували не тільки перерахо-
вувати ці кошти у фонд Міжна-
родної організації пролетаріату, 
а й писати протести до Гітлера: 
мовляв, ми — ситі, ваших пода-
чок не потребуємо. 
 У згаданому листі Емілії 
Фреєр, зокрема, зазначалося: 
«Я со всей желательностью хочу 
информировать, как мы, бедные 
немцы, остро нуждающиеся 
люди, не имеем права принять 
материальную поддержку из-за 
границы. Наоборот, мы от этого 
совершенно должны отказаться. 
Если кто-либо что-нибудь при-
мет и не пошлет обратно, под-
лежит штрафу или аресту. Эта 
красная сволочь берет для себя 
это и укрепляется этим. А по-
тому я хочу вас об этом инфор-
мировать, о чем вы по-видимо-
му уже знаете. Я хочу, чтобы вы 
мое обращение послали за гра-
ницу и опубликовали в «Рунд-
шау», указав, что к нам не разре-
шается перевести ни одного пфе-
нинга. Если мы, умирающие, не 
имеем права принять эту подде-
ржку, тогда и этой красной сво-
лочи не следует ее получать, по-
тому что они на этом укрепляют-
ся».

«Нам хлiба не треба...»
 Не сумніваюся, що справила 
б враження на присутніх інфор-
мація з доповідної голови ДПУ 
УСРР В. Балицького від 22 трав-
ня 1934 року, в якій повідомля-
лося, що «1. Проведены аресты 
активных организаторов «гит-
леровской помощи» и фашист-
ской агентуры. Арестовано пока 
85 человек, преимущественно 
пасторов, сектантских пропо-
ведников, кистеров, лиц из цер-
ковного актива, кулаков и т. д. 
Намечено к аресту еще около 60 
человек. 2. Через агентуру орга-
низована разложенческая рабо-
та среди колхозников и едино-
личников, направленная на от-
каз от «гитлеровской помощи». 
3. Периодически информиру-
ются областные партийные ор-
ганизации для принятия соот-
ветствующих мер».
  Справді, хто не підкоряв-
ся цьому примусові, то, як жи-
тель села Грінталь Староко-
ранського району Донецької 
області Василь Неб, був засуд-
жений до семи років позбавлен-
ня волі. А мешканець Романів-
ки Дзержинського району тієї 
ж Донецької області Іван Клас-
сен за те, що в «1931—1933 рр. 
просив про допомогу і отриму-
вав гроші з німецького коміте-
ту допомоги та Америки» й не-
одноразово висловлювався се-
ред колгоспників, мовляв, «на-
віщо здавати хліб державі, коли 
ми самі голодуємо», за постано-
вою трійки УНКВС Донецької 
області був розстріляний 3 бе-
резня 1938 року. 
  Тож закумульовані ось та-
ким чином радянськими ка-
ральними органами за підказ-
кою найближчого соратника 
Сталіна Лазара Кагановича дой-

чмарки (сам Гітлер здав тисячу 
їх iз власних заощаджень) одра-
зу ж будуть використовувати-
ся СРСР на підривну діяльність 
проти тієї ж Німеччини. А голо-
дні німці, насамперед діти, тим 
часом вмирали. Думаю, багать-
ом нинішнім німецьким депу-
татам було б цікаво дізнатися, 
чому з 1 вересня 1933 року в на-
ціональних німецьких школах 
тодішньої Київщини кількість 
початкових класів скоротилася 
на дванадцять.
 Цього, як кажуть, українсь-
ким більшовикам здалося зама-
ло, відтак секретарі ЦК КП (б) У  
Павло Постишев і Панас Люб-
ченко 3 червня 1934 року від-
правляють спеціальну депешу 
на ім’я Сталіна, якою просять 
«принятия дополнительных 
мер со стороны ЦК ВКП (б), а 
именно:
 1. Принять меры если не к 
прекращению, то к решительно-
му ограничению явно провокаци-
онной посылки переводов, нося-
щих характер открытой полити-
ческой фашистской кампании.
 2. Путем вмешательства 
Наркоминдела запретить всяко-
го рода выезды представителей 
консульства в села для раздачи 
помощи и ведения провокаци-
онной работы. Выехавших пос-
ле предупреждения представи-
телей консульства арестовать за 
контрреволюционную работу.
 3. Принять меры по линии 
Торгсина к прекращению при-
ема фашистских переводов по-
мощи для реализации своими 
отделениями».
 Хіба це не свідомі зумисні дії 
влади на позбавлення голодних 
людей продуктів харчування, 
тим паче наданих як гуманітар-
на допомога? 
 На щастя, німецька держава 
мала тоді в Україні таких своїх 
представників, як генеральний 
консул у Харкові Карл Вальтер, 
консули в Києві Андор Генке й 
Одесі — Фрідріх Рот. Вони вже 
з початку 1932 року повідомля-
ли до Берліна про «жахливе ста-
новище» в українських селах, де 
«люди пухнуть iз голоду». Так, 
Генеральний консул Німеччини 
в Харкові Вальтер писав до Бер-
ліна 16 червня 1933 року, що 
«катастрофа голоду спостигнула 
всю Україну... За показами од-
ного німецького колоніста в Ка-
терино-Хопрівському колгоспі 
із 160 сімей померло приблизно 
130. У с. Степанівка, де жило 80 
сімей, померло 220 осіб».
 Тож ці дипломати ставили 
питання про надання допомоги 
знедоленим німцям України, пе-
ресилаючи до свого МЗС листи 

від голодних співвітчизників, i, 
ризикуючи собою, таки достав-
ляли одержані з Німеччини пе-
рекази голодним. А їхні зусилля 
щодо поширення правди про Го-
лодомор потужно підтримувала 
українська громада Німеччини, 
а також відомі громадські діячі 
Європи. Зокрема, зайняв прин-
ципову позицію з цього питан-
ня Генеральний секретар Євро-
пейської комісії національнос-
тей Амменде, який не тільки по-
рушив його у своєму вступному 
слові на ІХ Форумі цієї органі-
зації в жовтні 1933 року в Бер-
ні, а й поза порядком дня надав 
слово делегату від українців Мі-
лені Рудницькій. Її виступ про 
жахіття голоду в Україні був 
суттєвим доповненням до таєм-
них донесень згаданих дипло-
матів, закликав уряд Німеччи-
ни, усіх людей доброї волі ряту-
вати українське село. 
 Треба наголосити, що Гітлер 
розпорядився: українцям, поля-
кам, шведам, грекам, болгарам, 
якщо такі виявляться в німець-
ких колоніях, також надавати 
допомогу — аби ті не вдавали-
ся до крадіжок харчів, що при-
таманне голодним людям.

Казахи уникли долi українцiв 
 Прикро, але ніхто на засі-
данні петиційного комітету не 
міг пояснити, чим відрізняєть-
ся Голодомор в Україні від ка-
захстанського. А це дуже важ-
ливий момент, який допоміг 
би німецьким депутатам усві-
домити цинізм злочину Крем-
ля: забравши в казахів худо-
бу, їм не заборонили перебра-
тися до навколишніх регіонів 
Російської Федерації, Узбе-
кистану, Киргистану, де вони 
могли влаштуватися на роботу 
й таким чином урятуватися від 
голодної смерті. 
 А от голодних українців ви-
ганяли з теренів сусідніх Росії 
та Білорусі вже з літа 1932 
року, аби вони «своїм скиглен-
ням», за виразом Сталіна, не 
розтлiвали тамтешніх колгос-
пів. У першу чергу діставалося 
голодним українським дітям, 
яких міліція виловлювала на 
залізничних станціях і приму-
сово відправляла в УСРР, пояс-
нюючи причину цієї акції ні-
бито незнанням ними російсь-
кої мови. А 22 січня 1933 року, 
коли з селянських комор вла-
да забрала все їстивне, включ-
но зі схованою в дитячій колис-
ці жменею пшона, Сталін і Мо-
лотов підписали директиву ЦК 
ВКП (б) і Раднаркому СРСР про 
заборону виїзду з УСРР і Ку-
бані (де нараховувалося три 

чверті українців). 
 Було заборонено продавати 
квитки до Росії й Білорусі, тож 
тисячі виснажених ходаків за 
хлібом помирали просто на за-
лізничних станціях неподалік 
своїх домівок, їх стягували гака-
ми до великих виритих ям поб-
лизу й присипали землею без 
будь-якої реєстрації. Не думаю, 
що німецькі депутати не поба-
чили б у цьому ознаки геноци-
ду, однак їм ніхто про це не роз-
повів. 
 Не було донесено до членів 
Бундестагу і про те, як Моск-
ва під приводом невиконання 
планів хлібозаготівель 14 груд-
ня 1932 року ухвалює постано-
ву про припинення україніза-
ції на Північному Кавказі, за-
бороняючи таким чином вихід 
газет, радіопередачі, діловодс-
тво й навчання рідною для по-
над 3 мільйонів корінних меш-
канців цього краю мовою. А на-
ступного дня подібне рішення 
стосувалося Слобожанщини, 
Поволжя, Казахстану, Сибіру, 
Середньої  Азії й Далекого Схо-
ду, відтак майже 7 мільйонів 
українців тільки Російської Фе-
дерації позбавлялися своїх при-
родних прав і були приречені на 
повальне зросійщення, що нев-
довзі й сталося. 
 На це спрямовувалося і пере-
селення у вимерлі села ниніш-
ніх Луганської, Донецької, Хар-
ківської, Сумської, Дніпропет-
ровської, Запорізької, Херсонсь-
кої, Миколаївської, Одеської та 
Кіровоградської областей сотень 
тисяч переселенців з російської 
глибинки й Білорусі, для яких 
знаходилися продовольчі ресур-
си, друкувалися районні газети 
рідною для них мовою, а для їх-
ніх дітей відкривалися російсь-
кі класи. 
 Ці матеріали мали б підготу-
вати члени Німецько-українсь-
кої комісії істориків (про неї 
«Україна молода» писала 21 
жовтня 2020 року. — Ред.), яку 
спеціально створювали для вив-
чення й поширення в обох краї-
нах інформації про складні й 
трагічні сторінки нашої спіль-
ної історії. Однак вона фактич-
но усунулася від виконання 
своїх обов’язків, про що офіцій-
но заявляв посол України в Ні-
меччині Андрій Мельник. Та тут 
питання в іншому — хто делегу-
вав до її складу істориків, котрі 
не тільки ніколи не займалися 
дослідженнями цієї трагедії ук-
раїнської нації, до якої тоді на-
лежали й 400 тисяч німців-ко-
лоністів, а й узагалі не визнають 
Голодомор 1932—1933 років ге-
ноцидом.
  Так, тоді Німеччина мала 
інформацію про Голодомор в 
Україні й намагалася заради-
ти біді, організовуючи посиль-
ну допомогу своїм співвітчиз-
никам і їхнім виснаженим сусі-
дам, незважаючи на застере-
ження власного посла в СРСР 
Дірксена, котрий 18 квітня 1933 
року пропонував своєму урядові 
припинити пропаганду допомо-
гової акції «Брати в скруті», бо 
це, мов ляв, «може зашкодити 
німцям в УСРР». 
 Тоді Німеччина прислуха-
лася до свого консула в Одесі 
Фрідріха Рота, тепер же чує дер-
жавного секретаря МЗС Міхаеля 
Рота, який повідомляє, що феде-
ральний уряд не вважає «за до-
цільне» давати міжнародно-пра-
вову оцінку Голодомору як фак-
ту геноциду. 
 Де і що загрожує сьогодні 
німцям?
 Чи, може, параліч історич-
ної пам’яті змінив сприйняття 
реалій німецькими дипломата-
ми за ці роки, відтак вони стали 
занадто обережними? ■

ВІДЛУННЯ

Параліч історичної пам’яті,
або Чому через 87 років німецькі дипломати стали занадто обережними

■

Володимир 
СЕРГІЙЧУК, 
доктор історичних 
наук, професор
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З вакциною життя людства 
нормалізується до весни 
 Попереду лишаються ще ве-
личезні виклики, але цю інфор-
мацію зустріли з ентузіазмом, 
і деякі вчені припускають, що 
життя людства може нормалі-
зуватися вже до весни. Вак-
цину, разом із новими метода-
ми лікування, розглядають 
як найкращий спосіб відмови-
тись від обмежень, які протя-
гом останнього року впливали 
на наше життя. На останньому 
етапі тестування — так званій 
третій фазі — наразі перебува-
ють близько десятка вакцин, 
але ця першою показала такі 
чудові результати.
 Вона використовує повніс-
тю експериментальний підхід, 
який включає введення час-
тини генетичного коду віру-
су з метою тренування імун-
ної системи. Попередні випро-
бування показали, що вакци-
на тренує організм виробляти 
як антитіла, так і так звані Т-
клітини для боротьби з коро-
навірусом. Щеплення потріб-
но робити двічі з інтервалом 
у три тижні. Випробування у 
США, Німеччині, Бразилії, 
Аргентині, Південній Афри-
ці та Туреччині показали, що 
через сім днів після введення 
другої дози вакцини організм 
отримує 90% захисту. 
 Випробування вакцини від 
Pfizer і BionTECH почалися у 
липні 2020 року. Pfizer вва-
жає, що зможе поставити 50 
мільйонів доз до кінця цього 
року та близько 1,3 мільяр-
да до кінця 2021 року. ВООЗ 
розраховує до кінця 2021 
року отримати два мільярди 
доз вакцин. Однак існують 
логі стичні труднощі, оскіль-
ки вакцину потрібно зберіга-
ти в надхолодних сховищах 
при температурі нижче мінус 
80°С.
 Цю вакцину розробили 
надзвичайно швидко — до 
цього жодна інша вакцина не 
демонструвала таку високу 
ефективність за короткий про-
міжок часу. І вона, здається, є 
навіть ефективнішою, ніж пе-
редбачали. Утім, питання ще 
лишаються — скільки триває 
імунітет, чи є вакцина настіль-
ки ж ефективною для людей 
похилого віку, які перебува-
ють у групі високого ризику, 
чи перешкоджає вона поши-
ренню вірусу, чи лише появі 
симптомів?
 У будь-якому випадку по-
переду — ще довгий і склад-
ний шлях. Виготовити достат-
ню кількість доз, а потім ще-
пити сотні мільйонів людей по 
всьому світу — це величезний 
виклик. Найпершими мають 
вакцинувати медпрацівників 

та персонал будинків для літ-
ніх людей, а також представ-
ників груп ризику. Тож від-
мовитися від захисних масок 
та соціального дистанціюван-
ня ми, ймовірно, зможемо ще 
не скоро.
 Але нарешті у коронавірус-
ній темряві засяяв промінь 
надії. «Перший набір резуль-
татів із нашої третьої фази 
випробувань вакцини COVID-
19 надає перші докази того, 
що наша вакцина здатна за-
побігти хворобі. Ми суттєво 
наблизились до того, щоб за-
безпечити людям у всьому 
світі вкрай необхідний захист 
і допомогти покласти край цій 
глобальній кризі у сфері охо-
рони здоров’я», — сказав док-
тор Альберт Бурла, виконав-
чий директор та голова прав-
ління Pfizer. А співзасновник 
BioNTech професор Угур Сахін 
назвав такі результати «пере-
ломним моментом».
 Представлені дані не є ос-
таточними. Точний показник 
ефективності вакцини може 
змінитися, коли проаналізу-
ють усі дані. Але це оголошен-
ня у світі сприйняли з великим 
оптимізмом. «Від цієї новини 
у мене була усмішка до вух, — 
сказав сер Джон Белл, профе-
сор медицини в Оксфордсько-
му університеті. — Це полег-
шення. Попереду ще довгий 
шлях, перш ніж вакцини при-
зведуть до реальних змін, але 
я вважаю це переломним мо-
ментом».

Купують всі!
 Одним із перших на об-
надійливу новину про появу 
надійної вакцини відреагував 
прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Борис Джонсон, в країні 
якого склалась просто критич-
на ситуація з пандемією. Джон-
сон попередив у понеділок, що 
був зроблений важливий крок 
у боротьбі з коронавірусом, але 

ще багато чого потрібно зроби-
ти і що не можна вважати, що 
потенційна вакцина вирішить 
усі проблеми.
 Джонсон нагадав під час 
пресконференції на Даунінг-
стріт, що раніше британський 
уряд підписав попередню уго-
ду з Pfizer та BionNTech SE 
на придбання 40 мільйонів 
доз вакцин, які, враховуючи 
те, що кожна людина потре-
бує двох доз, захистять май-
же третину населення країни. 
І що подібні угоди також були 
укладені з п’ятьма іншими ви-
робниками потенційних вак-
цин на додаткові понад 300 
мільйонів доз, що ставить Ве-
лику Британію на перше міс-
це у світі за кількістю підпи-
саних контрактів. 
 Проте він попередив, що це 
лише дуже рання стадія і оп-
тимістичні новини про вак-
цину не повинні зменшува-
ти рішучості боротися з епі-
демією.
 «Ні масове тестування, ні 
просування вакцин — хоча 
обидві складові є важливи-
ми, ключовими елементами 
нашої боротьби проти COVID-
19 — зараз не замінять націо-
нальні обмеження, соціальне 
дистанціювання, миття рук 
тощо. Тож тим важливіше до-
тримуватися правил», — вка-
зав Джонсон.
 Вакцина від коронавірусу 
нового типу, розроблена Pfizer 
і BioNTech, може стати без-
платною для громадян США, 
заявив глава компанії Pfizer 
Альберт Бурла. Його комен-
тар опубліковано виданням 
The Hill. «Я думаю, що вак-
цина буде доступна безплатно 
всім американським громадя-
нам. Вважаю, більшість країн 
вчинять так само», — зазна-
чив Бурла.
 Прем’єр-міністр Польщі 
Матеуш Моравецький тим ча-
сом заявив, що в середу, 11 

листопада, планується під-
писання контракту з Pfizer та 
BioNTech SE на поставку вак-
цин проти коронавірусу. Єв-
ропейська комісія, яка веде 
переговори від імені всіх дер-
жав-членів ЄС, на сьогодні 
уклала три такі угоди. Голо-
ва Європейської Комісії Урсу-
ла фон дер Ляйєн повідомила 
у «Твіттері», що орган, який 
вона представляє, підпише 
контракт із цим американсь-
ко-німецьким консорціумом 
на 300 мільйонів доз.
 Попередні переговори з 
BioNTech-Pfizer щодо прид-
бання потенційної вакцини 
проти COVID-19 завершились 
9 вересня. Угода з консорціу-
мом спрямована на те, щоб усі 
держави-члени ЄС могли при-
дбати вакцину, а також пере-
давати її країнам із низьким 
та середнім рівнем доходу або 
перерозподіляти в інших єв-
ропейських країнах. Передба-
чається, що як тільки дослід-
ження доведуть, що вакцина 
безпечна та ефективна, Євро-
комісія матиме можливість 
придбати 200 мільйонів доз 
спочатку (а також можливість 
придбати ще 100 мільйонів 
доз) від імені всіх держав-
членів ЄС. Цей підхід є на-
слідком європейської стратегії 
щодо пришвидшення розроб-
ки, виробництва та впровад-
ження ефективних та безпеч-
них вакцин проти COVID-19, 
яка була оголошена в червні.
 Президент США Дональд 
Трамп також уже відреагував 
на ці результати, він назвав 
їх «прекрасними новинами». 
Після повідомлення про 90-
відсоткову ефективність екс-
периментальної вакцини ак-
ції компаній різко зросли на 
фондовому ринку. Так, акції 
Pfizer подорожчали на 9 від-
сотків, тоді як акції BioNTech 
підскочили в ціні на 16 відсо-
тків. ■

Для ефективного захисту кожній людині потрібні дві дози вакцини.❙

НАДІЯ

Промінь cвітла в 
коронавірусній темряві 
Вакцина від COVID-19 перебуває на фінальному етапі досліджень

■

Ігор ВІТОВИЧ

У понеділок, 9 листопада, всі світові інформагенції поширили довгоочікувану новину про те, що вже перебуває на третьому, 
фінальному, етапі випробувань перша ефективна вакцина проти коронавірусу SARS-CoV-2. Потенційна вакцина під назвою 
BNT162b2 здатна запобігати коронавірусній хворобі в більш ніж 90% випадків. Про це повідомили американська фармаколо-
гічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які працюють над вакциною спільно.
Розробники вакцини, Pfizer та BioNTech, назвали це «великим днем для науки та людства», повідомляє Бі-Бі-Сі. У дослідженні 
брали участь 43 тисячі 538 учасників, із них лише 94 учасники захворіли на COVID-19. Розробники подадуть заявку до Управ-
ління США з санітарного нагляду за якістю продуктів харчування та медикаментів (FDA) щодо дозволу на екстрену реєстрацію, 
коли зберуть необхідний мінімум даних про безпеку вакцини. Очікується, що це станеться у другій половині листопада.

НОВИНИ ПЛЮС

Азербайджан збив російський  
гелікоптер у Вірменії
 У Вірменії, неподалік населеного пункту 
Єрасх, розбився російський гелікоптер Мі-24. «9 
листопада, близько 17:30 за московським часом, 
під час супроводу автоколони 102-ї російської 
військової бази територією Вірменії у повітряно-
му просторі Єрасх, поблизу кордону Нахічевансь-
кої Автономної Республіки (Республіка Азербай-
джан) російський гелікоптер Мі-24 опинився під 
вогневою атакою з землі із ПЗРК (переносно-
го зенітно-ракетного комплексу)», — йдеться у 
повідомленні міноборони РФ. «Унаслідок потрап-
ляння ракети гелікоптер втратив управління і впав 
у гірській місцевості на території Вірменії». Заги-
нуло двоє членів екіпажу, одного вдалося еваку-
ювати з травмами середньої важкості. Азербайд-
жан уже визнав, що це його сили збили гелікоптер: 
у місцевому міноборони вибачилися і повідомили, 
що зробили це випадково, пообіцявши виплатити 
компенсацію. Інцидент стався на тлі ескалації бо-
йових дій у Нагірному Карабасі. Як зазначається, 
вертоліт був збитий поза зоною військового кон-
флікту. Помилку в Баку пояснили тим фактом, що 
вертоліт пролітав у безпосередній близькості до 
вірмено-азербайджанського кордону. МЗС Азер-
байджану додає, що політ проходив у темний час 
доби, на малій висоті й поза зоною радарного ви-
явлення засобів ППО. Крім того, зазначили у ві-
домстві, російські гвинтокрили раніше не були по-
мічені в районі, де стався інцидент. 9 листопада 
стало відомо, що армія Азербайджану посіла клю-
чове карабахське місто Шуші і вийшла до Степа-
накерта. Про це заявив президент Азербайджану 
Ільхам Алієв у зверненні до нації.

Щойно відкрита Білоруська АЕС не 
працює
 Білоруська атомна електростанція в Островці 
з опівдня неділі не виробляє електроенергію, пові-
домив у понеділок, 9 листопада, оператор систе-
ми передачі електроенергії Литви Litgrid. Литовсь-
ка сторона не знає причин припинення виробниц-
тва електроенергії на електростанції, яку було за-
пущено 3 листопада. Державна інспекція з атомної 
енергетики Литви (VATESI) стверджує, що також не 
має інформації про процес запуску електростанції в 
Островці. Білоруська атомна електростанція потуж-
ністю 2400 МВт в Островці розміщена приблизно за 
50 км від Вільнюса, столиці Литви. Литва стверд-
жує, що це небезпечно, і ухвалила закони, які забо-
роняють купувати її електроенергію. Офіційне від-
криття АЕС відбулось у суботу, 7 листопада, і було 
присвячене річниці так званої Жовтневої революції 
в Петрограді. Під час церемонії підключення пер-
шого енергоблока БілАЕС до енергосистеми Лука-
шенко назвав Білорусь «ядерною державою». У це-
ремонії, окрім Лукашенка, взяли участь державний 
секретар Союзної держави Росії і Білорусі Григорій 
Рапота, генеральний директор російської компанії 
«Росатом» Олексій Лихачов і посол Росії в Білорусі 
Дмитро Мезенцев.

У Білорусі затримали понад тисячу 
протестувальників 
 У неділю, 8 листопада, під час маршу наро-
довладдя в Мінську, а також регіональних акцій 
протесту затримали понад тисячу людей. Такі дані 
наводить правозахисний центр «Вясна». При цьо-
му більшість затриманих припадає на столицю Бі-
лорусі, інші затримання стались у Вітебську, Го-
мелі, Бобруйську, Могильові. У списках право-
захисників — білоруська модель, переможниця 
конкурсу «Міс Білорусь-2008» Ольга Хиженкова, 
срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Ан-
дрій Кравченко та кікбоксер Іван Ганін. Загальне 
число затриманих від початку протестів у серпні, 
за інформацією газети «Наша ніва», перевищи-
ло у Білорусі 17320. За даними видання, йдеться 
про «наймасштабніші політичні репресії в Європі 
за останні 40 років».

Потужний шторм «Ета» дійшов до 
Флориди 
 Шторм атакував Флориду в понеділок із пів-
дня. Він приніс потужні дощі та сильний вітер, що 
може призвести до гігантських хвиль на узбереж-
жі та стрімких повеней. Школи, пляжі та громадсь-
кий транспорт закрили ще в неділю. Шторм «Ета» 
вже завдав серйозних збитків у Центральній Аме-
риці, а також пронісся над Кубою. Національ-
ний ураганний центр США попередив, що негода 
йде «зі шквальними вітрами, сильними дощами 
та небезпечним штормовим припливом». Швид-
кість вітру може сягати 100 км за годину, а при-
плив підніметься на 1,2 метра. На Кубі від штор-
му «Ета» евакуювали десятки тисяч людей, і за-
гибелі людей вдалося уникнути. А в інших країнах 
регіону негода забрала життя. Наприклад, у Гва-
темалі, Гондурасі, Панамі та на півдні Мексики – 
десятки загиблих і зниклих безвісти.

■
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«Інтернаціональний 
обов’язок»
 Моє покоління добре знає, 
що таке «інтернаціональний 
обов’язок», «локальні невідомі 
війни за кордоном», «нас там 
бути не могло», «ми вас туди не 
посилали» і таке інше. Нам ви-
пала доля надавати так звану 
«інтернаціональну допомогу» 
багатьом країнам світу на трьох 
континентах планети. Радянсь-
кі військові побували у більш 
ніж ста країнах світу і в сорока з 
них брали безпосередню участь 
у війнах або воєнних конфлік-
тах. Корея, В’єтнам, Лаос, Кам-
боджа, Індія, Бангладеш, Єги-
пет, Сирія, Лівія, Ірак, Північ-
ний і Південний Ємен, Ангола, 
Мозамбік, Ефіопія, Алжир, Со-
малі, Зімбабве, Руанда, Чад, 
Гвінея-Бісау, Куба, Нікарагуа, 
Чилі, Перу, Афганістан, Югос-
лавія — цей перелік можна про-
довжувати.
 За неповними даними, у 
цих війнах і конфліктах бра-
ли участь не менше 1,4 мільйо-
на радянських військових (ук-
раїнців серед них — понад 
чверть). Загинули, померли від 
ран і хвороб майже 18 тисяч. 
 Сьогодні я розповім про 
долю одного з ветеранів «неві-
домої» війни в Анголі — Васи-
ля Гунька, 17 травня 1957 року 
народження (сина фронтовика 
Ігнатія Васильовича Гунька 
і вчительки Євдокії Федорів-
ни), який упродовж останніх 
семи років добивається прав-
ди, щоб отримати статус учас-
ника бойових дій. Він єдиний 
в Україні, який досі не визна-
ний державою учасником бойо-
вих дій в Анголі в період 1975–
1979 років.
 11 травня 1975 року 18-річ-
ного сільського юнака Василя 
Гунька призвали на строкову 
військову службу в 12-й окре-
мий Гвардійський митавський 
полк Урядового зв’язку КДБ 
СРСР на посаду водія (військове 
звання — рядовий) в м. Нєсвіж 
Білоруської РСР. 19 серпня 
1975 року в складі трьох війсь-
ковослужбовців Гунько був від-
ряджений у Мінськ, де пройшов 
спецпідготовку в навчальному 
центрі КДБ СРСР. Через чотири 
місяці у складі спецгрупи особ-
ливого призначення був від-
правлений у Москву. 

 В аеропорту «Шереметьє-
во» співробітники КДБ СРСР 
вилучили в особового складу 
групи військову форму, всі на-
явні документи і переодягли 
їх у цивільний одяг. 24 груд-
ня 1975 року Василь Гунько у 
складі групи з шести військо-
вослужбовців був відправле-
ний літаком ІЛ-62 з Москви че-
рез Кубу в Анголу, де в той час 
велися бойові дії. Там їх пере-
одягли у форму ангольської ар-
мії, сформували спецгрупу, ко-
мандиром якої був майор Єрмо-
лаєв (позивний «Батя»), вида-
ли зброю і боєприпаси. 
 Радянські військові, які 
брали участь у бойових спе-
цопераціях в Анголі чи ін-
ших африканських країнах, 
не мали при собі ніяких доку-
ментів, що підтверджували їх 
особу. Вони мали позивний, а 
в підборі взуття бійців спецна-
зу був схований жетон із кодом 
(набір літер і цифр), за якими 
їх можна було б ідентифікува-
ти у випадку тяжкого поранен-
ня, контузії, втрати свідомості, 
пам’яті чи загибелі. Головне, 
як жартували мої побратими-
спецназівці, зберегти на нозі 
«черевик» (а не голову), де був 
схований жетон.
 Військовим, які прибули в 
Анголу в 1975-76 роках, роби-
ли «макіяж» обличчя під колір 
шкіри місцевого населення, 
а на руки вдягали рукавички 
чорного кольору. Потім заво-
дили в «ленінську кімнату», 
щоб вони висміялися, зняли 
підвищену емоційність і вже з 
серйозним виразом обличчя пе-
ребували серед військових Ан-
голи. 
 Жити доводилося під від-
критим небом, у палатках, зем-
лянках, остерігаючись не лише 
нападу диверсійних груп про-
тивника, а й мух цеце, кобр і 
скорпіонів...
 Офіцери і солдати, які вико-
нували свій «інтернаціональ-
ний обов’язок» в Африці, ніби 
й не існували, їх, як правило, 
не нагороджували медалями й 
орденами, про їхні подвиги не 
писала радянська преса. У вій-
ськових квитках учасників аф-
риканських війн не було нія-
ких записів про відрядження 
на Чорний Континент, їх «не 
бачила» офіційна статистика. 

«Якщо потрапите в полон, 
ми вас не знаємо»
 Перед відправленням в афри-
канські країни військове коман-
дування попереджало військо-
вослужбовців: «Майте на увазі, 
якщо потрапите в полон, ми вас 
не знаємо, вибирайтеся самі, як 
зможете. Тримайтеся «леген-
ди», що ви фахівці цивільних 
професій: інженери, механіки, 
моряки, пілоти цивільної авіа-
ції, будівельники, які прибули 
в країну на роботу. А краще — 
куля в голову...» Для «легенди» 
видавали документи прикриття, 
у яких значилися видумане пріз-
вище і «цивільна професія». 
 Тих, кого відправляли в Ан-
голу, «інструктували» ще жорс-
ткіше: «Потрапите в полон до 
«юарівців» — вас викупають у 
сірчаній кислоті, а у «заїрців» 
будете плавати з крокодилами». 
І ніхто не відмовлявся від невідо-
мого небезпечного спецвідряд-
ження на Чорний Континент. 
 За офіційними даними, за час 
війни в Анголі в полон потрапив 
лише один радянський військо-
вий (звільнений за дипломатич-
ними каналами), за неофіційни-
ми — три. Були випадки, коли 
хлопці підривали себе граната-
ми, щоб не потрапити в полон. 
 Розшифрую, хто такі були в 
той час «юарівці» і «заїрці». Пер-
ші — це військові частини ПАР 
(російською — ЮАР), другі — 
військові частини, а також най-
манці Республіки Заїр (з 1997 
року — Демократична Респуб-
ліка Конго). Ці країни відкрито 
вторглися в Анголу і воювали на 
боці двох ангольських військово-
політичних організацій ФНЛА 
(Національний фронт визво-
лення Анголи під керівництвом 
Холден Роберто) і УНІТА (Націо-
нальний союз за повну незалеж-
ність Анголи під головуванням 
Жонаса Савімбі) при підтримці 
США проти Радянського Союзу 
і Куби, які підтримували Народ-
ний рух за визволення Анголи 
(Партія праці — МПЛА) на чолі 
з президентом Нето.
 Довгий час офіційна позиція 
керівництва Радянського Сою-
зу була незмінною: в Анголі не-
має жодного радянського війсь-
ковослужбовця! У 1989 році МЗС 
СРСР, відбиваючись від звинува-
чень Заходу про участь радянсь-
ких військових у бойових діях в 
Африці, Азії і Латинській Аме-
риці, офіційно заявило, що «ра-
дянські військові радники в бо-
йових діях за кордоном участі не 
беруть». Тим часом лише по лінії 
10-го Головного управління ГШ 
МО СРСР з 1975 по 1991 рік через 
Анголу пройшли 10 985 військо-

вих (генералів, офіцерів, прапор-
щиків, сержантів і рядових), 54 з 
них загинули. В Ефіопію за цей 
період було відправлено 11 143 
радянські військовослужбовці. 
Думаю, що ця офіційна радянсь-
ка статистика не є повною.
 В особових справах абсолют-
ної більшості радянських війсь-
кових, які виконували «інтерна-
ціональний обов’язок» в Анголі 
чи інших африканських країнах, 
ніяких записів або документів про 
проходження ними там служби не 
було. Лише на особових справах 
старших офіцерів і генералів (і то 
не всіх) стояв, наприклад, штамп 
«Службове відрядження в НРА» 
або непримітний штамп із номе-
ром військової частини, за якою 
«ховалося» 10-те Головне управ-
ління ГШ МО СРСР, про що знали 
лише кадровики штабу. Картки 
обліку заохочень і стягнень осо-
бового складу, які були відправ-
лені в «африканське відряджен-
ня», були заборонені. Така кон-
спірація пояснювалася мірку-
ваннями таємності перебування 
радянських військових в афри-
канських країнах.
 Партійні організації і їхні збо-
ри називалися «профспілкови-
ми», комсомольські — «спортив-
ними». Військові Анголи, які 
були обізнаними в цьому, жар-
тували: «Радянські товариші 
дуже просунуті, у них навіть є 
воєнна профспілка». 
 Загиблих і померлих від по-
ранень у цих «невідомих» афри-
канських війнах оформляли як 
«померлих від природних при-
чин» (інфаркт, інсульт, «тропіч-
ні» захворювання: жовта лихо-
манка або «нещасний випадок»). 
На обелісках похованих воїнів-
інтернаціоналістів був стандар-
тний напис: «Загинув при вико-
нанні службового обов’язку». 

 Коли ж учасники ангольської 
війни почали звертатися у війсь-
кові комісаріати, щоб отримати 
статус УБД, їм відповідали: «Вас 
там бути не могло!». Але ми там 
були... Свою участь у бойових 
діях в Африці потрібно було ще 
довести, проходячи не одне коло 
пекла вітчизняної бюрократії. 

Поранення отримав, 
нагороди — ні 
 Рядовий Василь Гунько був 
водієм у складі спецгрупи особли-
вого призначення КДБ СРСР. Пе-
ред Новим роком, в ніч із 27 на 28 
грудня 1975 року, під обстрілом, 
під прикриттям військових Куби, 
з групою радянських військових 
зв’язківців Гунько брав участь у 
перевезенні і встановленні в між-
народному аеропорту в Луанді 
станцій урядового зв’язку. Опе-
рація була успішно виконана. 
 Під безпосереднім керівниц-
твом полковника Василя Гаври-
ловича Трофименка у перших 
числах січня 1976 року Василь 
Гунько у складі двох зведених 
груп, командиром однієї з яких 
був майор Єрмолаєв («Батя»), 
брав участь у бойовій спецопера-
ції у провінції Кабінда. 
 У боях Гунько отримав пора-
нення: 6 січня 1976 року в провін-
ції Кванза — легкі осколкові по-
ранення в голову та шию; 8 лю-
того того ж року в районі війсь-
кового аеродрому Лобіто — два 
вогнепальні поранення: в ниж-
ню частину правої лопатки, а та-
кож поранення в праву ногу вище 
коліна з втратою крові; а за два 
тижні — 28 лютого — внаслідок 
прямого влучання в автомобіль 
заряду із гранатомета від вибухо-
вої хвилі Гунько отримав тяжку 
контузію і ураження голови з пе-
реломом кісток носа, лівої ключи-
ці, вивихи правого плеча та пра-

ЛЮДИНА■

І все-таки ми
Повоювавши 
в Анголі ще 
за Союзу, учасник 
тих подій 
Василь Гунько і досі 
не може довести 
своє перебування 
на Чорному 
Континенті та участь 
у бойових діях

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО 
(Trovao — Trueno), Герой України, 
кавалер ордена ООН «Діяння на благо народів», 
генерал-лейтенант, воїн-інтернаціоналіст

Присвячую бойовим побратимам — 
воїнам-інтернаціоналістам. 

(До 45-річчя незалежності 
Республіки Ангола)

Якщо запитати у читачів «України молодої», з чим вони асоціюють 
заголовок статті і з якими подіями у світі пов’язують 11 листо-
пада, то, мабуть, лише ветерани війни в Анголі скажуть, що 45 
років тому — 11 листопада 1975 року — ця африканська держава 
проголосила свою незалежність від Португалії, колонією якої вона 
була. А вже наступного дня, 12 листопада 1975 року, на прохання 
президента НРА Антоніо Агоштіньо Нето Рада міністрів СРСР ух-
валила розпорядження № 2502-рс про надання Анголі військової 
допомоги. На підставі цього розпорядження в Анголу (впродовж 
багаторічної «невідомої війни») було відправлено десятки тисяч 
одиниць військової техніки, зброї і понад 12 тисяч радянських вій-
ськовослужбовців — офіцерів, сержантів, рядових, яких «там бути 
не могло».
Військовий перекладач Олександр Полівін згодом напише вірш 
«Нас там быть не могло», який буде покладений на музику і стане 
гімном Союзу ветеранів Анголи:
 Куда нас, дружище, с тобой занесло? 
 Мы верим в большое и нужное дело. 
 Да нет, — говорят, — нас там быть не могло! 
 И кровью советской Анголы земля не алела...
 Щорічно, як правило, 16 листопада (це традиція) учасники ан-
гольської війни (яким сьогодні вже за 60!) збираються разом, щоб 
відзначити День ветерана Анголи. Фронтовики поминають своїх 
полеглих бойових побратимів і тих, хто відійшов у вічність після 
повернення додому. Згадують свої бойові операції і будні на Чор-
ному Континенті. Чому саме 16 листопада? Це дата, коли перші 
радянські військові ступили на ангольську землю...

Василь Гунько (зліва) і Петро (з Білорусі) — за два місяці 
до відрядження в Анголу. Жовтень 1975 р. Мінськ.

❙
❙
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вого тазостегнового суглобу, пе-
релом виличної (дугової ) кістки 
голови з втратою свідомості (слу-
ху, зору, мовлення) та великою 
втратою крові. Медичну допо-
могу Гуньку надавали кубинсь-
кі лікарі у медчастині кубинсь-
ких військ, що базувалась у Лу-
анді. Під час лікування захворів 
гепатитом. 
 Зі слів командира гру-
пи майора Єрмолаєва, Василь 
Гунько за проявлену мужність 
і відвагу при виконанні бойо-
вих завдань був представлений 
до державних нагород — медалі 
«За відвагу» і ордена «Черво-
на Зірка», які так і не отримав. 
Подання десь «загубилися» в ін-
станціях. Зауважу, що під час 
виконання «інтернаціонального 
обов’язку» в країнах Африки по-
дання про нагородження досить 
часто не доходили за призна-
ченням, «відкладалися в довгий 
ящик» або взагалі не розгляда-
лися «на верху» (знаю по собі). 
 Представлення до нагород під-
писував начальник радянських 
воєнних радників і спеціалістів 
(з березня 1976 року ця посада 
офіційно стала називатися голо-
вний воєнний радник — друга за 
значимістю після посла) полков-
ник Василь Трофименко, з яким 
я особисто знайомий і пам’ятаю 
його «африканську» бороду. Він 
добре знав по службі свого тез-
ку — водія Василя Гунька, який 
часто возив його на автомобілі у 
службових справах. Наприкінці 
березня 1976 року, по завершенні 
лікування і виписці зі шпиталю, 
Гуньку стало відомо, що замість 
Трофименка в Анголу прибув ге-
нерал-майор Ілля Пономаренко, 
з яким він особисто не знайомий. 
Пономаренка ми називали «По-
номарь» (родом він з Білорусі). 
Я бачив його пару разів, коли він 
був разом із полковником Трофи-
менком.
 Позивний у Трофименка 
був незвичний — показ серед-
ніх трьох пальців правицею, як 
нинішня символіка партії «Сво-
бода». Наскільки мені відомо, ро-
дом він з Івано-Франківської об-
ласті. Коли хтось приходив і по-
казував цей знак, то ми знали, 
що ця особа від полковника Тро-
фименка. 
 Не думав, що доля зведе мене 
з ним через 28 років — влітку 
2004 року, під час президентсь-
ких ви борів. В Івано-Франківсь-
ку на зустрічі з виборцями, серед 
яких були і ветерани війни в Аф-
ганістані, під час розмови саме 

через пароль Трофименка («три-
зуб із трьох пальців») ми і впізна-
ли один одного. У розмові він теп-
ло згадував про свого «земляка 
— тезку Василя», який був у ньо-
го водієм в Анголі. Нас тоді було 
лише «два Василі-українці», жар-
тома говорив уже генерал-майор 
Трофименко (якого я знав ще 
полковником). Він пригадав, що 
його «тезка Василь» був мовчаз-
ним і сміливим, брав з ним участь 
у бойових операціях, був декілька 
разів поранений, лікувався у ку-
бинському госпіталі. Пам’ятаю, 
як генерал Трофименко говорив, 
що він відправляв у Москву до-
кументи на нагородження «водія 
Василя» медаллю «За відвагу» 
і орденом «Червоної Зірки». На 
той час це був неординарний ви-
падок, який засвідчував про неа-
бияку мужність і відвагу, прояв-
лені при виконанні бойового за-
вдання. Трофименко бідкався, 
що не може знайти свого «тезку 
Василя», бо знав лише його по-
зивний...
 Хіба я міг тоді уявити, що че-
рез 13 років (у серпні 2017-го) 
водій Василя Трофименка — його 
тезка Василь — сам знайде мене. 
Він прийде в офіс Спілки офіцерів 
України (я тоді був заступником 
голови) по допомогу в отриманні 
статусу УБД! Мені було достатньо 
поставити Гуньку декілька запи-
тань, щоб переконатися, що він 
дійсно був у Анголі в першій по-
ловині 1976 року.
 Коли ми удвох почали пошук 
«його тезки» — Василя Трофи-
менка, то дізналися, що «анго-
лець-афганець», кавалер орденів 
«Червоної Зірки», «Червоного 
бойового прапора», «Жовтневої 
революції» генерал-майор Василь 
Трофименко в 2009 році відійшов 
у вічність. Світла йому пам’ять...

Повернення додому 
 Після виконання спецзавдань 
в Анголі Гунько у першій поло-
вині червня 1976 року літаком 
Ту-154 був відправлений з Луан-
ди в Москву. Йому повернули до-
кументи, військову форму і на-
правили у свою військову части-
ну урядового зв’язку, де він був 
призначений на попередню поса-
ду водія. Після закінчення стро-
кової військової служби Гунь-
ко не отримав від командування 
жодних документів про своє пе-
ребування у відрядженні в Ан-
голі та про отримані поранення і 
контузію. Видавати в той час такі 
документи або робити відповідні 
позначки у військовому квитку 

було суворо заборонено. Гунько 
неодноразово був письмово попе-
реджений КДБ СРСР про нерозго-
лошення інформації про перебу-
вання в Анголі. 
 У 2012 році Гунько звернув-
ся у військовий комісаріат, де пе-
ребував на обліку, з заявою про 
надання йому статусу УБД, щоб 
вийти на пенсію у 55 років. І по-
чалися його «ходіння по муках» 
— неодноразові звернення в різні 
військові відомства України, щоб 
отримати підтвердження перебу-
вання в Анголі та участь у бойо-
вих діях. Отримував відписки. З 
архівних установ Росії відповідей 
на звернення Гунька не було вза-
галі, оскільки у 2014 році почала-
ся російсько-українська війна. 

«Чому ти сюди прийшов?»
 Ветерану ангольської вій-
ни Василю Гуньку у київсько-
му військовому комісаріаті ска-
зали: «Ти не наш! Чому ти сюди 
прийшов? Іди в СБУ». А чинов-
ник юридичного відділу комі-
саріату цинічно зауважив ве-
терану: «Не факт, що ти отри-
маєш статус УБД, навіть, якщо 
матимеш довідку з архіву ФСБ 
РФ»... СБУ, в свою чергу, відпра-
вила Гунька в МО України. Так і 
«футболять» ветерана ангольсь-
кої війни понад сім років!
 Через незалежні від Гунь-
ка причини він не має можли-
вості отримати документи, що 
підтверджують його участь у бо-
йових діях в Анголі, які зберіга-
ються в архіві ФСБ РФ (колиш-
нє КДБ СРСР) або можуть бути 
в архіві СЗР РФ (колишнє ПГУ 
КДБ — зовнішня розвідка) чи в 
архіві Федерального агентства 

урядового зв’язку та інформа-
ції при президенті РФ, куди він 
неодноразово звертався, але від-
повіді так і не отримав.
 Водночас факт перебування 
Гунька в Анголі та участь його 
в бойових діях підтвердили чо-
тири учасники бойових дій у 
цій країні (їхні заяви завірені 
нотаріально). Слава Богу, вете-
рани ще живі! Міжрегіональна 
громадська організація «Союз 
ветеранів Анголи України», чле-
ном якої є Гунько, визнала його 
ветераном війни в Анголі й вида-
ла йому посвідчення.
 У листопаді 2010 року Союз 
ветеранів Анголи Російської Фе-
дерації, у зв’язку з 35-ю річни-
цею незалежності Анголи, запро-
сив Василя Гунька як учасника бо-
йових дій в Анголі на урочисті за-
ходи, які проходили в Москві, де 
йому вручили медаль «Учаснику 
локальних конфліктів. Ангола». 
 14 листопада 2015 року Союз 
ветеранів Анголи України на за-
ходах із нагоди Дня ветеранів Ан-
голи та 40-ї річниці незалежності 
Республіки Ангола нагородив 
Гунька як ветерана війни в Анголі 
грамотою «за ратні і трудові за-
слуги та самопожертву при вико-
нанні службового обов’язку...».
 На сьогодні факти перебуван-
ня Василя Гунька у відрядженні 
в Анголі у період із грудня 1975 
року по червень 1976 року, участь 
його в бойових діях і отримання 
поранень є встановленими! Кіль-
ка громадських організацій Ук-
раїни — «Союз ветеранів Анголи 
України», «Спілка ветеранів вій-
ни» і «Товариство ветеранів роз-

відки ВМФ» — звернулися в Ко-
місію МО України з клопотан-
ням визнати Василя Гунька вете-
раном війни, учасником бойових 
дій на території Анголи. 
 За наявності висновку спе-
ціаліста у галузі судово-медич-
ної експертизи та нотаріально за-
свідчених свідчень чотирьох оче-
видців, які підтверджують, що 
Василь Гунько був у Анголі, брав 
участь у бойових діях, під час 
яких отримав поранення і кон-
тузію, комісія МО України мала 
всі підстави визнати його учас-
ником війни на території Анголи 
і надати йому статус УБД. Про-
те в липні цього року комісія МО 
України з питань розгляду ма-
теріалів про визнання учасника-
ми бойових дій і учасниками вій-
ни проігнорувала зазначені доку-
менти і відмовила Василю Гуньку 
в наданні статусу УБД на тери-
торії Анголи.

Бездушність, черствість 
і бюрократизм
 Я вивчив документи, які були 
надані комісії, і зміст витягу з 
протоколу її засідання. Як прав-
ник (кандидат юридичних наук, 
народний депутат 2-6 скликань) 
зауважу, що комісія необґрунто-
вано і незаконно відмовила Гунь-
ку в наданні статусу УБД. Прото-
кол був складений лише на під-
ставі виступу заступника голо-
ви комісії Яцино О. В., який не 
ознайомив членів комісії зі зміс-
том документів, які підтверджу-
ють участь Василя Гунька в бой-
ових діях на території Анголи, а 
лише заявив, що «...до переліку 
документів залучено покази чоти-
рьох свідків громадян: Сотничен-

ка В. М., Машкова О. М., Олек-
сюка Г. Л. та Колоярцева О. Я., 
які є учасниками бойових дій на 
території Анголи...» і що «зазна-
чені свідки не проходили службу 
в одній військовій частині (спец-
групі) разом із заявником». 
 Це правда — вони не проходи-
ли військової служби в одній час-
тині, тому що в Анголі ніколи не 
було жодної стройової військової 
частини Радянського Союзу!
 Крім того, Яцино не повідо-
мив комісії, що всі четверо оче-
видців засвідчили ту найголовні-
шу обставину, що вони бачи-
ли водія Василя Гунька і розмо-
вляли з ним саме у той час, коли 
він перебував у першій половині 
1976 року на території Анголи, 
де йшла війна, і що їм відомо, 
що Гунько брав участь у бойових 
діях. Для цього необхідно було 
лише зачитати ці свідчення!
 Наприклад, гвардії лейтенант 
Володимир Сотниченко, коман-
дир взводу мінометно-артилерій-
ської батареї, у період із вересня 
1975-го по квітень 1976 року був 
у спецвідрядженні в зоні бойо-
вих дій в Анголі. Сотниченко за-
свідчив, що в лютому 1976 року 
в порту міста Луанда він мав кон-
такт зі спецгрупою, у складі якої 
був водій Василь Гунько, з яким 
він мав розмову. 
 Гаяз Олексюк заявив, що в пе-
ріод із 9 по 14 квітня 1976 року 
він перебував у порту міста Лу-
анди (Ангола), на теплоході «Ка-
пітан Шанцберг», з якого роз-
вантажували зброю. У порту він 
спілкувався з водієм автомобі-
ля Василем Гуньком, який пе-

ребував на строковій військовій 
службі і в складі спецгрупи брав 
участь у бойових діях на тери-
торії Анголи. 
 Олександр Колоярцев засвід-
чив, що з квітня 1976-го по ли-
пень 1977 року він працював у 
НРА штурманом літака, який 
забезпечував бойову діяльність 
військ. Саме у квітні 1976 року 
в Луанді, в секторі військово-
го аеродрому, на стоянці літака 
він мав розмову зі спецгрупою, у 
складі якої був водій Василь Гунь-
ко. «Під час нашого спілкування 
Гунько сидів за кермом автомо-
біля у військовій формі. Під час 
розмови з’ясувалося, що ми зем-
ляки», — зазначив Колоярцев, 
 Олег Машков стверджує, що 
в період з 10 травня 1976-го по 
16 квітня 1977 року він працю-
вав у НРА спеціалістом із тех-
нічного обслуговування літаків 
і забезпечував бойову діяль-
ність військ. У травні 1976 року 
на військовому аеродромі Луан-
ди, в секторі ангарів для розта-
шування літаків, у нього була зу-
стріч із спецгрупою, яка була на 
військовому автомобілі, за кер-
мом якого у військовій формі 
перебував Василь Гунько. Піс-
ля розмови з ним з’ясувалося, 
що водій Гунько — з України, 
проходить строкову військову 
службу і брав участь у бойових 
операціях, зазначив Машков. 
 Комісія також не врахувала 
документи, які були додані до 
заяви та опосередковано підтвер-
джують участь Василя Гунька в 
бойових діях на території Анго-
ли. Зокрема, комісія не взяла до 
уваги висновок спеціаліста у га-
лузі судово-медичної експертизи 
від 21 березня 2018 року, згідно з 
яким рубці на тілі Василя Гунь-
ка є наслідком загоєння ран, які 
виникли внаслідок розривної дії 
снаряду, могли бути спричинені 
в 1976 році. 
 Комісія не повідомила Гунь-
ка про час і місце розгляду його 
заяви, не запросила на своє засі-
дання ні його, ні свідків, не до-
слідила належним чином подані 
ним докази. Хочеться запитати 
членів Комісії: «А ви були на вій-
ні в Африці або Афганістані?».

«Своїх не кидаємо!».
 Я звернувся з листом до мініс-
тра оборони України Андрія Тара-
на з проханням повторно розгля-
нути заяву Василя Гунька і з ура-
хуванням поданих ним докумен-
тів надати йому статус ветерана 
війни — УБД на території Анго-
ли. Сподіваюся, що генерал-лей-
тенант Андрій Таран не буде бай-
дужим до долі ветерана і справед-
ливість буде відновлено. 
 Можливо, Василь Гунько піс-
ля стількох років поневірянь і зну-
щань махнув би на все це рукою і 
перестав добиватися правди. Але 
отримані поранення, контузія все 
частіше нагадують про себе. Пот-
рібні кошти на ліки і стаціонарне 
лікування. Статус УБД дає певні 
соціальні пільги. Пенсія у вете-
рана — 3300 гривень. Після по-
вернення з армії Гунько весь час 
працював водієм. Останні десять 
років перед виходом на пенсію че-
рез погіршення здоров’я трудив-
ся механіком — водієм лікарі 
заборонили працювати. 
 Якщо ж комісія МО Украї-
ни повторно відмовить Василю 
Гуньку в наданні статусу УБД 
в Анголі, звернемося в суд, аби 
справедливість була віднов-
лена. Адже принципом жит-
тя спецназу воїнів-інтернаціо-
налістів завжди було і є: «Своїх 
не кидаємо!».
 Із 45-ю річницею Незалеж-
ності, далека, але близька серцю 
Анголо! З Днем ветерана Анголи, 
дорогі мої побратими-ангольці! 
 Viva Angola! Слава Україні! ■

ЛЮДИНА■

там були!

Після демобілізації. Василь Гунько з мамою Євдокією Федорівною. 
Травень 1977 р.

❙
❙

Радянські військові не мали при собі ніяких 
документів, лише у взутті був схований жетон 
із кодом, за яким їх можна було б ідентифікувати 
у випадку тяжкого поранення чи загибелі. Головне, 
жартували спецназівці, зберегти на нозі «черевик» 
(а не голову).
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Олег ГАНСЬКИЙ

Як раніше прогнозувала «УМ», бізнесме-
ни, що працюють у галузі відновлюваної 
енергетики, можуть звернутися до суду 
— з позовами до держави Україна, яка 
змінила правила гри у цій сфері. Простіше 
кажучи, різко знизила тарифи на вироб-
лену електроенергію, порушивши раніше 
дану обіцянку. Відтак власники елект-
ростанцій опинилися у непростій ситуації: 
вони заборгували банкам, адже отримали 
значно менші прибутки, ніж планували 
раніше. Постраждала і репутація України 
в очах зарубіжних інвесторів. Зрештою, 
погіршилися умови і для розвитку нетра-
диційної енергетики при тому, що у світі її 
частка постійно зростає. 

Бізнесмени пішли до суду 
 Через борги за надану електроенер-
гію значна кількість інвесторів у віднов-
лювану енергетику подала позови до де-
ржавного трейдера «Гарантований по-
купець». На кінець жовтня в реєстрі су-
дових рішень значилося 50 позовів від 
43 компаній до державного трейдера. 
Це єдиний в країні оператор із продажу 
електроенергії з відновлюваних джерел 
енергії. Загальна сума претензій — 584 
млн грн. Це близько 2,4% від загальної 
суми боргу держави перед «зеленим» біз-
несом. Станом на 23 жовтня підприємс-
тво заборгувало виробникам відновлю-
ваної енергетики 24,1 млрд грн. 
 Як відомо, з липня минулого року 
всю «зелену» електроенергію в країні 
купує і продає спеціально створена Ка-
бміном держкомпанія «Гарантований 
покупець». Її завдання — підтримувати 
розвиток в Україні альтернативних дже-
рел енергії: насамперед сонячних, вітро-
вих, біогазових і мінігідроелектростан-
цій. Однак в Україні «зелений» тариф 
прив’язаний до курсу євро. Це робить 
його в рази вищим, ніж вартість елект-
роенергії інших виробників — атомних, 
теплових і гідроелектростанцій. 
 За словами експертів, саме ринок 
диктує ціни на електроенергію від ви-
робників і трейдерів — і ДП «Гаранто-
ваний покупець» не виняток. Утворену 
різницю держпідприємство покриває 
за рахунок двох джерел: перепродажу 
дешевої атомної і гідроелектроенергії 
за ціною ринку та грошові компенсації 
Укренерго, закладені в її тариф на пере-
дачу електроенергії для споживачів. 
 Утім держава не може впорати-
ся з проблемою, що виробництво елек-
троенергії з відновлюваних джерел… 
зростає. Як це відбувається у ціло-
му світі. За даними керівника Коміте-
ту Верховної Ради з енергетики і ЖКГ 
Андрія Геруса, з 2018-го по липень 
2020 року потужності «зелених» елект-
ростанцій в Україні зросли на 220% — 
з 2,13 до 7,18 ГВт. Це призвело до до-
даткового фінансового навантаження 
на ДП «Гарантований покупець», у яко-
го фізично не вистачає грошей. 
 За прогнозами Міненерго, в 2020 році 
«зелені» електростанції вироблять елек-
троенергії на 52 млрд грн, що на 18,8 
млрд грн більше, ніж держкомпанія 
зможе виплатити самостійно. Найбіль-
шу суму позову мають «Оріль-Лідер» 
і «Вінницька птахофабрика», які екс-
плуатують дві біогазові електростанції і 
вимагають від «Гарантованого покупця» 
за вироблену електро енергію 139,7 млн 
грн. На другому місці опинилася ком-
панія з Дніпропетровської області «Аякс 
Дніпро», яка вимагає від держпідпри-
ємства 79,4 млн грн. Третя — компанія 
«Віта Солар», яка належить канадській 

енергетичній компанії TIU Canada, яка 
вимагає 49,5 млн грн.

Перехід на нові технології
 На щастя для нас, зовсім покида-
ти Україну і згортати свої проєкти біз-
несмени наразі не планують. Сьогодні 
вони розглядають проєкти з розбудови 
мережі накопичувачів енергії в Україні, 
так званих «Енерджісторіз», та розвит-
ку «розумної» системи передач. Вони є 
стратегічно важливими для держави, 
заявив заступник міністра енергетики 
з питань європейської інтеграції Ярос-
лав Демченков. 
 «Наразі нам допомогу надають фран-
цузькі колеги, ЄБРР, МФК, щоб ми по-
чали будувати систему накопичува-
чів «Енерджісторіз» на базі «Укренер-
го», підприємств, які працюють у сфері 
електроенергетики. Щоб зелена генера-
ція могла забезпечувати пікове спожи-
вання. Вартість будівництва мінімаль-
ної системи із накопичення енергії кош-

тує від 150 мільйонів доларів. «Це ве-
ликі кошти для держави, але цю роботу 
потрібно виконати», — наголосив за-
ступник міністра, зазначивши, що про-
єкт вимагає будівництва додаткових ви-
сокоманеврових потужностей. 
 За оцінками Укренерго, до 2025 року 
в Україні необхідно побудувати близь-
ко 2 ГВт маневрових потужностей, щоб 
урівноважити денні графіки наванта-
ження на енергосистему. За відсутності 
резервів первинного регулювання до 
2021 року необхідно ввести додатково 
не менше 200 МВт систем акумулюван-
ня електричної енергії для забезпечення 
резервів підтримання частоти. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Феміда для вітряків
Головні інвестори у відновлювану енергетику 
в Україні таки подали до суду на державу

■

Інвестори у відновлювану енергетику хочуть отримати від держави Україна хоча б кілька 
відсотків від суми боргу.
Фото з сайта alternative-energy.com.ua.
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ДО РЕЧІ

 Чорнобиль і «зелений водень» 
 Тим часом міністр захисту довкілля та при-
родних ресурсів Роман Абрамовський заявив: 
Чорнобильська зона відчуження може прива-
бити інвестиції у виробництво «зеленого» вод-
ню та відновлювану енергетику. Як відомо, Міні-
стерство енергетики у жовтні оголосило тендер 
на проведення дослідження потенціалу і можли-
востей впровадження в Україні водневої енерге-
тики на базі відновлюваних джерел енергії.
 «У зоні відчуження можемо надати вигід-
ні умови, оскільки там невисока вартість орен-
ди землі, з коефіцієнтом 0,15 від звичайної вар-
тості. Чи готові сприяти інвесторам у Чорно-
бильській зоні. Це можуть бути і промислові ін-
вестиції, наприклад вітрові станції, виробництво 
«зеленого» водню», — сказав він.

■

КВАДРАТНИЙ МЕТР

Квартири — 
не віртуальні
Влада намагається 
навести лад на 
будівельному ринку 
України та захистити 
права інвесторів
Олег ГАНСЬКИЙ 

 Український будівельний ринок — 
попри його нинішню стагнацію та нама-
гання виборсатися із кризи — досі пе-
ребуває у нецивілізованому та невпо-
рядкованому стані. Права інвесторів, за 
кошти яких і споруджують будинки, не 
захищені. Всього в Україні налічують по-
над 150 проблемних новобудов. Відтак 
страждають і вони, оскільки часто втра-
чають свої гроші, і галузь у цілому.
 Влада вже не вперше намагається ви-
рішити проблему, але через тиск авто-
рів лобістських схем, до яких причетна 
і сама влада, досягти успіхів не вдавало-
ся. Зараз ми бачимо чергову спробу на-
вести лад. 
 Не так давно Міністерство розвитку 
громад і територій України опубліку-
вало проєкт закону про захист прав ін-
весторів у споруджуваних об’єктах не-
рухомості. Цей документ повинен уне-
можливити появу на первинному ринку 
житла нових фінансових пірамід і скан-
дальних недобудов.
 Проєкт закону передбачає низку за-
побіжників від маніпуляцій недобро-
совісних забудовників: продажу неіс-
нуючого житла або його перепродажу 
іншим особам, зміни проєкту без узгод-
ження з кредитором, нецільового ви-
користання коштів інвесторів, а також 
нескінченних перенесень термінів здачі 
будинку в експлуатацію.
 Утім головним механізмом захисту 
вкладників буде обов’язкова передача 
їм прав на ще непобудовану квартиру, 
— вже при укладенні договору купівлі-
продажу. Сьогодні, як відомо, поку пець 
вкладає кошти у віртуальні квадратні 
метри. У перспективі інвестора будів-
ництва зрівняють у правах із покупця-
ми вже побудованої житлоплощі.
 Також забудовника зобов’яжуть не-
сти відповідальність за дані їм обіцян-
ки перед інвестором, звітувати про хід 
будівництва, публікуючи у відкритому 
доступі всю відповідну інформацію. А 
заодно — погоджувати будь-які проєк-
тні зміни, які можуть стосуватися куп-
леної інвестором квартири.
 Ще одна гарантія для майбутніх но-
воселів — у майбутньому будинку час-
тину площ забудовник не має права про-
давати. Вони стануть додатковою га-
рантією захисту інвесторів. Передба-
чається, що таких площ буде у межах 
10-13%. 
 Процедура купівлі-продажу має 
включати реєстрацію переходу прав 
власності на майбутню житлопло-
щу від забудовника до інвестора. Піс-
ля завершення будівництва об’єкт пра-
ва власності автоматично змінює ста-
тус на «об’єкт нерухомого майна», про 
що інвестора повинен повідомити держ-
реєстратор.
 Інвестор зможе отримати всю пов-
ноту інформації про проєкт — без цьо-
го угода не здійсниться. Автоматична 
реєстрація прав власності на квартиру 
відбувається завдяки взаємодії Єдиної 
державної електронної системи в сфері 
будівництва та Державного реєстру прав 
на нерухоме майно.
 Одним з обов’язкових умов укладен-
ня договору купівлі-продажу буде наяв-
ність ідентифікатора об’єкта будівниц-
тва і майбутньої квартири в єдину елек-
тронну систему, а також реєстраційного 
номера об’єкта в державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно. ■

■

Акцизи проти самогону 
 Підвищення акцизів на спиртне, 
яке провів український уряд, сприяти-
ме розвитку самогоноваріння у дер-
жаві. Що і без цього сьогодні дуже по-
ширене в Україні і за яке притягти до 
відповідальності порушника фактично 
неможливо.
 «Ну давайте будемо чесними, 
по селах у нас самогон зараз — це 
не просто алкогольний напій, це є за-
сіб розрахунку. Щоб найняти людину 
на роботу, ви будете розраховуватися 

не грошима, а самогонним виробом. 
Тут, на жаль, ситуація дуже не втіш-
на і може бути ще гіршою, — сказав 
економічний експерт Олег Пензин. — 
Ми можемо просто прийти до ситуації, 
коли збільшення акцизу призведе до 
зменшення надходжень до державно-
го бюджету через зменшення фактич-
ної покупки легального алкоголю». 
 За словами експерта, зараз тіньовий 
сегмент алкогольного ринку залишаєть-
ся в країні досить високим і збільшення 
ціни в умовах падіння доходів населення 

однозначно призведе до збільшення сег-
менту самогоноваріння і зменшення ле-
гальної торгівлі спиртним. 

Фінанси в окупації
 В окупованому Криму закрилися 
30 із 36 російських банків. А ті, що за-
лишилися на півострові, перебувають 
під санкціями. Раніше держава-оку-
пант планувала використати українсь-
кі фінансові установи для пом’якшення 
проблем «перехідного періоду». Однак 
жоден з українських банків, який мав 

відокремлені підрозділи на території 
Криму, не надав згоду продовжува-
ти роботу на окупованій території від-
повідно до законодавства РФ.
 За період окупації Криму в різ-
ні часи починали роботу 34 російські 
банки. Крім того, під російську юрис-
дикцію перейшли два місцеві банки. На 
сьогодні 28 банків позбулися ліцензій. 
Із них п’ять банків ліквідовані, 23 пере-
бувають у процедурі банкрутства. Два 
російські банки, які залишили Крим, ще 
працюють на території РФ. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

А ТИМ ЧАСОМ...

 400 мільярдів — 
 за широту і довготу 

 Нещодавно уряд презентував економічний 
аудит країни ReThink. У Міністерстві цифрової 
трансформації готують проєкти для залучення 
інвестицій в Україну.
 «Інвестиційний потенціал України оцінюєть-
ся в 63 млрд дол. Команда Мінцифри готує про-
єкти і зміни, спрямовані на залучення інвестицій 
і сприятливий бізнес-клімат — Дія City, е-Рези-
дентство. Аудит стане основою Національної еко-
номічної стратегії до 2030-го. Вперше було зроб-
лено комплексний аналіз Україні, щоб визначити 
допущені помилки за роки незалежності держа-
ви. Це дозволить вибрати найбільш ефективні на-
прямки розвитку», — сказав міністр Михайло Фе-
доров, додавши, що нереалізований потенціал ук-
раїнської землі становить 85 млрд доларів, надр 
— 409 млрд доларів, води — 12 млрд доларів, 
лісів — 40 млрд доларів, географічного розташу-
вання України — 407 млрд доларів.
 «Залучені експерти, представники влади та 
бізнесу, вчені, провідні українські аналітичні цен-
три, міжнародні аналітики, народні депутати, біз-
нес-асоціації. Вектори розвитку стануть голо-
вним планом і дорожньою картою для влади», 
— підсумував міністр.

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського 
історико-краєзнавчого 
музею 

Сто років життя — часом 
непростого, але завжди 
активного й насиченого 
— саме таке багатство 
має за плечима мешкан-
ка Ірпеня Валентина Гав-
рилівна Кулініч, ветеран 
Другої світової війни, по-
чесний громадянин міста 
Ірпінь, організаторка і ба-
гаторічна керівниця клу-
бу ветеранів війни і праці 
«Пам’ять». Свій 100-річ-
ний ювілей вона відсвят-
кувала зовсім недавно 
— 31 жовтня.

Замість зароблених 
харчів — клоччя і цегла 
 Валентина Гаврилівна 
народилася в селі Вільша-
на (нині Городищенського 
району Черкаської облас-
ті) в багатодітній родині 
Смолярів. На її дитинство 
припав Голодомор 1932-
33 років. Валя з молод-
шою сестричкою бігала 
в поле збирати залишені 
колоски. Але це було забо-
ронено. Їздив об’їждчик, 
бив діток нагайкою і заби-
рав торбинки. Батько ви-
рішив шукати порятунку 
в Росії, на Волзі. Смолярі 
подалися туди. Батько 
прихопив швейну машин-
ку. На чужині заробили 
харчів, зокрема сухарів, 
і вирішили повернутися 
додому, щоб встигнути 
посадити навесні город. 
Але коли повернулися й 
отримали свій вантаж на 
залізниці, то виявили там 
замість продуктів клоччя 
і цеглу. 
 Тоді мама продала свої 
золоті сережки і дещо з 
хати. Купили поросятко. 
Але воно несподівано за-
гинуло внаслідок соняч-
ного удару. Щоб вижити, 
довелося продати хату і 
поїхати в сусіднє село Зе-
лена Діброва. Там Голодо-
мором було винищено тре-
тину людей. Смолярі при-
дбали занедбану хатину, а 
на решту грошей вижили. 
 У липні 1940 року Ва-
лентина закінчила Чер-
каський учительський ін-
ститут і була направлена 
на роботу в Меденицьку 
школу на Львівщині. Мо-
лода вчителька викладала 
там українську мову і лі-
тературу, а потім і росій-
ську. Коли розпочалася 
війна, Валентина Кулініч 
уже була заміжньою за 
офіцером-артилеристом і 
мала доньку. Жінку з ди-
тиною евакуювали в Узбе-
кистан. У вересні вона от-
римала похоронку на чо-

ловіка. А дорогою в дале-
кий Узбекистан захворіла 
і померла дворічна донеч-
ка... У грудні 1941-го 
Валентина Кулініч доб-
ровільно пішла на фронт. 
Була санінструктором, 
витягувала поранених 
з поля бою, доглядала в 
шпиталі. Робила це і під 
час Сталінградської бит-
ви. На дорогах війни пов-
сякчас зустрічала земля-
ків-українців. Скільки ж 
їх було серед тих, хто час-
то ціною власного жит-
тя зупинив гітлерівську 
навалу і добив агресора в 
його лігві! Тож не треба 
їй розповідати про те, що 
«Росія виграла б війну і 
без України», таке може 
стверджувати тільки той, 
хто цієї війни не бачив...

«Навіщо передавати 
онукам ненависть?»
 Після війни Вален-
тина Кулініч поринула в 
педагогічну роботу. Пе-
ребуваючи на посаді ди-
ректора Миронівської се-
редньої школи №1, що 
на Київщині, енергійна 
жінка добилася побудо-
ви нового шкільного при-
міщення. Ще сім років 
життя віддала перевихо-
ванню неповнолітніх зло-
чинців, коли працювала 
директором школи у вип-
равно-трудовій колонії в 
селищі Коцюбинське біля 
Києва. Згодом Валентина 
Гаврилівна викладала і 
була головою профкому в 
Ірпінському індустріаль-
ному технікумі. Там піш-
ла на пенсію, але активне 
громадське життя не по-
лишила. 
 У 1984 році Валенти-
на Гаврилівна разом з ін-
шими ветеранами війни 
засновує ветеранський 
хор «Пам’ять», а потім на 
його базі — клуб ветеранів 
війни і праці з одноймен-
ною назвою. Упродовж 
багатьох років Валенти-
на Кулініч керувала клу-
бом «Пам’ять». Усіх його 
учасників об’єднала лю-
бов до пісні. З часом у ре-
пертуарі хору ветеранів 
ставало все більше рідних 
українських пісень, зок-
рема, додалися стрілецькі 
пісні. Нині з того першого 
складу хору серед живих 

залишилася тільки Ва-
лентина Гаврилівна. Хор 
«Пам’ять» часто висту-
пає з концертами в Києві, 
Ірпені та різних містах 

Київщини, Житомирщи-
ни і Черкащини, займав 
перше і друге місця на ог-
ляді-конкурсі хорових ко-
лективів імені. К.Г. Сте-
ценка, нагороджений по-
чесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України і 
понад сімдесятьма дипло-
мами та грамотами інших 
рівнів. 
 Валентина Кулініч на-
писала спогади про війну, 
пише вірші. Цікаво, що на 
фронті віршів не писала 
— не до лірики було. Пе-
режиті тоді емоції почали 
віршуватися вже після 
війни. Коли її на зустрічах 
із молоддю запитують, чи 
було страшно на війні, Ва-
лентина Гаврилівна щиро 
відповідає: «Було страш-
но, але страх переборюва-
ли.— І додає: — Хоча ми 
виховані в атеїзмі, але на 
фронті просили допомоги 
в Бога». 
 Якось серед вете-
ранів Другої світової вій-
ни зайшла мова про УПА. 
Один із ветеранів заявив: 
«Дали б мені зараз автомат 
Калашникова — і я побіг 
би проти УПА». Валенти-
на Гаврилівна зауважила 
йому: «І скільки б ви про-
бігли? П’ятнадцять мет-
рів і упали б, бо в вас уже 
здоров’я не те. А скільки 
пробіжить із автоматом 
ветеран УПА? Теж метрів 
п’ятнадцять і упаде, бо в 
нього здоров’я також по-
гане. А хто бігтиме з авто-

матом і стрілятиме? Ваш 
онук і його онук. Так на-
віщо нам передавати ону-
кам ненависть?!».
 «Незалежність Украї-
ни важко нам далася. Ми, 
власне, й зараз продов-
жуємо її виборювати, — 
зазначає Валентина Гав-
рилівна. — Але ми не ог-
лядаємося, коли хочемо 
щось сказати, ми вільно 
висловлюємо свої думки. 
Відчуваємо себе вільними 
громадянами — і це наш 
головний здобуток». 

Ще кілька років тому 
ювілярка їздила на 
велосипеді
 Після війни Вален-
тина Кулініч вийшла за-
між вдруге, але залиши-
ла собі прізвище першого 
чоловіка, який загинув за 
Батьківщину. Нині у Ва-
лентини Гаврилівни одна 
донька, четверо онуків і 
шестеро правнуків. Най-
старший, 54-річний, 
онук приїхав із Канади 
(він уже громадянин цієї 
країни) привітати бабусю 
з ювілеєм. Сотня літ — по-

думати тільки! А ще кіль-
ка років тому Валентина 
Кулініч каталася по Ірпе-
ню на велосипеді.
 Із ювілеєм Вален-
тину Гаврилівну віта-
ли цілі делегації. Хо-
ристи «Пам’яті» (і хор, 
і клуб продовжують дія-
ти) проспівали своїй ко-
лишній керівничці «Мно-
гая літа». В Універси-
теті Державної фіскаль-
ної служби України (він 
виріс з Індустріального 
технікуму, де закінчува-
ла свій трудовий шлях 
пані Валентина) не забу-
вають про свою колишню 
працівницю. Тут створи-
ли про неї документаль-
ний фільм «Ровесники». 
Адже її вік такий же, як і 
вік цього навчального за-
кладу. Ректор універси-
тету Павло Пашко вру-
чив Валентині Кулініч 
нагороди — «Знак поша-
ни» від Всеукраїнської 
профспілки працівників 
органів Державної подат-
кової служби» та «Почес-
ний працівник універси-
тету». Голова ради ве-

теранів університету 
Олександр Сластьонен-
ко вручив Валентині Гав-
рилівні нагороду «Вете-
ран університету». Юві-
лярці презентували торт 
у вигляді книги під на-
звою «Том 100. Історія 
довголіття». А в Ірпінсь-
кому історико-краєзнав-
чому музеї відкрила-
ся виставка «Століття 
Валентини Гаврилівни 
Кулініч».
  Пані Валентину час-
то запитують, чи є в неї 
рецепт довголіття. У від-
повідь вона щиро зізнаєть-
ся: «Не знаю». Але її 
спосіб життя завжди був 
активним, постійно — се-
ред людей, повсякчас — 
серед молоді. Насправ-
ді все просто, наголошує 
ювілярка: «Треба просто 
жити в тому житті, яке 
тебе оточує, іти йому на-
зустріч, сприймати його 
і брати активну участь у 
ньому. Якщо ти будеш це 
робити, то життя саме до-
даватиме тобі сили. Якщо 
зробиш щось добре, то тобі 
добром воздасться». ■

Вітання ювілярці від рідного університету. 
Фото Валерія КАНДАСКАЛОВА.

❙
❙

МНОГАЯ ЛІТА!

«Сприймай життя, і воно додаватиме 
тобі сили»    
Мешканка Ірпеня Валентина Кулініч, 
яка днями відсвяткувала 100-річчя, 
вважає, що рецепт її довголіття 
дуже простий

■

Коли її на зустрічах із молоддю запитують, 
чи було страшно на війні, Валентина 
Гаврилівна щиро відповідає: «Було 
страшно, але страх переборювали.— 
І додає: — Хоча ми виховані в атеїзмі, 
але на фронті просили допомоги в Бога».



Анастасія КРІПАК

 Шановна редакціє! Дя-
кую вам за дуже цікаву, 
корисну і потрібну нам га-
зету. Вас турбує донька Во-
лодимира Кріпака, вашого 
дописувача — він постійно 
пропонував людям у своїх 
листах до редакції «Украї-
ни молодої» скористатися 
плодами його рук, вислав-
ши адресатам насіння горо-
дини, яку вирощував сам і 
пропонував іншим. Мій 
батько покинув цей світ, 
але я рішуче налаштова-
на продовжувати його не-
легку справу — радувати 
людей новими городніми 
культурами.
 У цьому році я вже з ма-
мою виростила багато но-
вих сортів, якими з радіс-
тю, як і мій батько, хочу 
поділитися з усіма бажаю-
чими. Але насамперед хочу 
розказати про томати, про 
які тато так і не встиг напи-
сати, а вони — його фавори-
ти. Наразі хочу побажати 
всьому колективу редакції 
миру, добра, успіхів у ва-
шій нелегкій справі і всіх 
земних благ.
 Ось і закінчився ще один 
важкий для всіх городни-
ків сезон. У цьому році по-
года не дуже тішила нас: 
було то холодно, ніби во-
сени, то спека несусвітня. 
Але це не завадило нам ви-
ростити прекрасні томати, 
щоб ми змогли поділитися 
ними з вами. Ці чудові сор-
ти томатів вирощував мій 
батько, але не встиг роз-
повісти вам про них. Він 
дуже любив землю і пра-
цю на ній, завдяки йому і 

я змалечку почала захоп-
люватися городом. Ми 
завж ди все робили разом: 
весною дружно саджали 
город, улітку весело догля-
дали за кожним кущиком, 
а восени був найкращий пе-
ріод — збір урожаю. Як же 
було радісно усвідомлюва-
ти, що й цього року можна 
буде поділитися з багатьма 
людьми новими сортами 
городніх культур , які вони 
зможуть висадити в себе на 
грядці.
 Презентую вашій увазі 
найкращі сорти татових 
улюбленців, які перевер-
шили себе. Перший сорт 
— це «Сержант Пеппер», 
середньостиглі, низькорос-
лі, надзвичайної краси сер-
цевидні червоні м’ясисті 
гіганти, вага яких дося-
гає 700 г, що так і просять-
ся на стіл. Також на висо-
ті сорт «Мінусинські кулі» 
— ці малинові серцевидні 
помідори, які прикрасили 
наші грядки і перенесли не 
одну посуху, достойні ва-
шої уваги. Важать ці висо-
корослі красуні від 400 до 
600 г кожна.
 Цікавим виявився ви-
сокорослий середньостиг-
лий і дуже смачний сорт 
«Олд Флейм» із плодами 
до 500 г. Ці томати мали-
ново-оранжеві, плоско-
круглі, дуже солодкі. Ну і 

як же обійтися без жовтих 
гігантів, якщо вони такі 
привабливі, м’ясисті, кре-
мово-жовті, серцевидні і 
дуже великі. Сорт «Жовте 
серце Єви» є раннім і дуже 
врожайним, смак їх не за-
лишить байдужими ніко-
го, адже вони дуже солод-
кі й соковиті.
 Та найбільшим відкрит-
тям і рекордсменом став 
сорт «Болгарське серце». 
Кущі його висотою 70 см 
не витримували насичено-
червоних велетнів (до 800 г 
вагою). Плоди — серцевид-
ної форми, дуже м’ясисті й 
смачні — так і просяться, 
щоб їх з’їли! Цей унікаль-
ний сорт підкорив мене 
своєю непримхливістю до 
умов вирощування і товар-
ними якостями, тож вар-
тий, щоб його вирощували. 
Тому я готова поділитися 
насінням цього татового 
улюбленця з усіма бажаю-
чими безкоштовно. Чекаю 
на ваші листи з конвертом 
із відповідними марками та 
зворотною адресою. Моя ад-
реса: 51610, Запорізька об-
ласть, Верхньодніпровсь-
кий район, с. Мишугин Ріг, 
вул. Мошляка, 50, Анас-
тасії Кріпак. Упевнена, що 
всі городники, виростивши 
цей сорт, будуть радіти вро-
жаю, як цьому радів і мій 
батько. ■

Євген МИСИК
Тернопіль

 Дуже неприємно слухати, 
як по телевізору виступають 
різні рабіновичі, розповідаю-
чи про дивізію «Галичина», і 
звинувачують українців із За-
хідної України у зраді Радянсь-
кого Союзу. Спочатку треба 
зрозуміти, що таке «Галичи-
на» і який складний її політич-
ний розвиток. Але рабіновичі 
не розуміють цього і не хочуть 
зрозуміти.
 Між Східною та Західною 
Україною завжди був кордон 
по Збручу, тож і думки сфор-
мувались протилежні в цього 
розділеного народу. Мої дідусі, 
як по мамі, так і по татові, слу-
жили в Австрійській армії, зна-
ли німецьку мову і казали, що 
з усіх окупантів Галичини Авс-
тро-Угорщина була, як рідна 
мама. В армії солдатів заохо-
чували вчити німецьку мову, 
а за це давали відпустку додо-
му, і галичани швидко освою-
вали державну мову Австрії і 
користувалися наданими за це 
привілеями.
 Треба зрозуміти, що Гали-
чина була під окупацією Авс-
трії впродовж півтора століт-
тя. І галичани Україну, що за 
Збручем, називали «Росія». 
Мій дідусь Павло казав: «Як 
я був у глибокій Росії...» — 
«А де ви були, дідусю, в Но-
восибірську?» — «Ні! В Про-
скурові (нині Хмельницька 
область. — Авт.)». Ми, галича-
ни, до Другої світової війни свій 
погляд звертали на Захід, тож 
навіть не знали, де розташова-
ний Херсон, але добре знали, 

де є Відень, Прага, Варшава, 
Краків, Париж та інші захід-
ні міста, куди наші люди мали 
вільний виїзд із поверненням. 
Про Радянський Союз із газет 
взнавали, що то страшна реп-
ресивна держава, що це тюрма 
народів, що за будь-що тебе по-
садять до тюрми і що там пос-
тійний голод. Спочатку землю 
давали, а потім навічно відбира-
ли, роблячи з колгоспників ра-
бів. Більше боялися москалів, 
ніж татаро-монголів. І ось рап-
том 1 вересня 1939 року поча-
лась Друга світова війна, яку 
розпочав Гітлер зі Сталіним, й 
обоє ту війну програли. Німеч-
чина програла у 1945-му, а Ра-
дянський Союз — у 1991 році, 
коли розпався як ворожа для 
різних народів система, як тюр-
ма народів.
 По приходу совітів у Гали-
чину відразу почали саджати в 
тюрми ні в чому не винних лю-
дей, вивозити до Сибіру. Селян 
обклали податками та всіляки-
ми данинами: зернові постав-
ки, молоко, яйця, м’ясо, шкіра, 
шерсть і ще на додачу — пози-
ки. Жодна окупаційна влада 
так не знущалася над Галичи-
ною, як Москва. То як можна 
лояльно ставитися до такого 
репресивного і рабівничого оку-
панта? А коли в 1941-му під на-

тиском німців відступали біль-
шовики, то по всій Галичині у 
в’язницях українців жорстоко 
мордували до смерті: виколю-
вали очі, відрізали вуха, зніма-
ли скальпи, вибивали зуби, за-
бивали в руки цвяхи — таких 
жахів тут ніхто ще не бачив і не 
знав. То як таких деспотів мож-
на поважати?
 Театр воєнних дій посунувся 
на схід — до Москви, Ленінгра-
да, Сталінграда. Чотири роки 
військова промисловість обох 
держав день і ніч робила бом-
би і кидала на голови солдатам 
один одного, та все марно — 
обидві держави програли.
 Гітлер добре знав, як під час 
Першої світової війни Австрія 
організувала з галичан «Сі-
чових стрільців». Українсь-
кі командири січових стріль-
ців розраховували, що воюючі 
держави — Австрія та Росія — 
видихнуться у війні, тоді вони 
порозганяють австріяків на за-
хід, москалів — на схід, а Ук-
раїна буде наша. І ніхто в тому 
не винен, що так не сталося, бо 
до війни долучилася так звана 
«велика російська революція», 
і карти були перетасовані. 
 Я згадав лише січових 
стрільців, а ще ж була 44-та 
дивізія. Отже, Гітлер у 1943 р. 
став організовувати ту нещас-

ну дивізію SS «Галичина», на-
бираючи добровольців, які не 
дуже зголошувались, бо ж хто 
хотів іти на смерть? Ішли ті, 
яким совіти допекли, забравши 
батька, чи брата, чи когось із 
родини та відправивши у Сибір. 
Вони хотіли помститися воро-
гові, а кого совіти не зачепили, 
то ті воювати не хотіли. Тоді 
Гітлер став набирати примусо-
во. Мого брата Івана, 1924 року 
народження, німці забрали в 
«балдисти» — по-нашому «ро-
бочі батальйони», будувати в 
Тернополі залізничну станцію, 
бо німцям на старій не поміща-
лися ешелони поїздів. Цілий 
тиждень «балдисти» працюва-
ли, а в суботу по обіді їх відпус-
кали додому по продукти, в не-
ділю вони мусили повертатися 
назад. Отже, ті «балдисти» за-
дарма, та ще й за свої харчі по-
винні були працювати на нім-
ців. Ось так гітлерівці вміли 
експлуатувати український (і 
не тільки) народ.
 Втративши чимало живої 
сили під Сталінградом, Гітлер 
вирішив поповнити її з гали-
чан, створивши 44-ту дивізію. 
Він знав, що чимало з них ло-
яльно ставилися до Австрії, 
знали німецьку мову, праців-
ники-остарбайтери з Галичи-
ни в Німеччині користувалися 

правами, як і німці, а от зі Схід-
ної України носили пов’язки з 
написом ost і були в правах об-
межені — не мали права віль-
но ходити містами. (Ніхто не 
винен, що так історично скла-
лося, що німці довіряли ук-
раїнцям-галичанам, а східним 
— ні). Тож до так званих «бал-
дистів» почали приїжджати 
агітатори і вербувати в дивізію 
«Галичина», мовляв, у вас буде 
форма, така сама, як і у німців, 
і пайок, проте ніхто не запи-
сувався. Тоді з колони працю-
ючих примусово відібрали ви-
соких і дужих хлопців. Були, 
правда, й добровольці. Як ка-
зав один кіношний генерал 
у фільмі «Штрафбат»: «Іде 
страшна війна, то хто там жит-
тя рахує...» Так що до дивізії 
«Галичина» й у галичан став-
лення двояке, є різні погляди, 
бо хтось ішов туди добровільно, 
а когось забирали силою. Тож 
хочеться сказати всіляким ра-
біновичам, як кажуть поляки: 
«Ти нє єстесь поляк, то стань 
встронє, пся крев» (ти не по-
ляк, то стань збоку, собачий 
вилупку) — «Ти не українець, 
тож стань збоку». За тридцять 
років незалежності він так і не 
вивчив української мови, тому 
й не є українцем, немає права 
судити українців. ■

Як кров’ю стікав Батурин
І тихо вмирав Мазепа —
Плакали Лаврські мури.
Україна під чорним крепом
Ковтала прокляття з амвона.
Зрада стояла на чатах.
Звідти п’ята колона
Бере свій початок.

Перший сніг у Карпатах випав ще наприкінці вересня. Правда, це було так, «не серйозно». 
Та ось уже 1 листопада в гори, незважаючи на глобальне потепління клімату, прийшла 
справжня зима. Гора Піп Іван укрилася білосніжною пухнастою ковдрою, а температура 
повітря опустилася до -6 градусів морозу. Тож, любителi стрiмких спускiв, гостріть 
ґринджоли!

ВИРОК ІСТОРІЇ

Не українець — то стань збоку
Непрості сторінки українського літопису

■

РЕКОРДСМЕНИ З ГОРОДУ

Татові улюбленці
Продовжую батькову традицію

■

ПОЛІТПАРНАС

Про Батурин...
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

■
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Відновлення апострофа 
Гатцуком
 «В одному із залів Націо-
нального музею історії Украї-
ни експонується видана в 1861 
році «Українська абетка». Про 
автора цього підручника для 
українських недільних шкіл 
— фольклориста й мовознав-
ця Миколу Олексійовича Гат-
цука (? — після 1907) відомо 
небагато, — констатує Оле-
на Попельницька, завідувач-
ка відділу науково-видавни-
чої діяльності Національного 
музею історії України. — Він 
доводився братом журналісту 
та члену Московського архео-
логічного товариства Олексію 
Олексійовичу Гатцуку (1832—
1891), який народився в Одесі, 
навчався в Московському уні-
верситеті, викладав словес-
ність в одеському Рішельєвсь-
кому ліцеї, друкував розвідки 
з мовознавства та археології у 
різних часописах.
 Те, що автор «Української 
абетки» Микола Гатцук був 
нащадком славетних козаків, 
позначилося на сторінках оз-
наченого підручника. Для кра-
щого запам’ятовування учня-
ми літер до «Абетки» вміще-
но малюнки, що ілюструють 
слова, які починаються з тієї 
чи тієї літери. Серед цих ілюс-
трацій чимало таких, що нага-
дують читачам підручника про 
славетне минуле українського 
народу: бунчук, булава, гар-
маш, довбиш, запорожець, ко-
зак, жупан, шабля тощо.
 У передмові до «Абетки», 
датованій 6 грудня 1859 року, 
Микола Гатцук зазначає, що 
наведені у виданні тексти ук-
раїнських дум записані в 1840-
1844 роках від мешканців сіл 
і містечок Київщини, а також 
від «безрідного запорожця ста-
рого Хвеска Чмихи» з Тирас-
поля. На титульній сторін-
ці підручника вміщено зоб-
раження запорожця, яке, за 
словами автора, змальоване з 
картини, що походить зі Ста-
рої Січі. 
 «Українська абетка» є вод-
ночас букварем та читанкою з 
текстами українських дум (про 
гетьмана Ганжу Андибера, ко-
зака-бандуриста, бідну вдову, 
сестру та брата), українських 
народних прислів’їв, прика-

зок, колядок тощо.
 (...) Особливістю «Українсь-
кої абетки» Миколи Гатцука 
(що відрізняє її від інших бук-
варів) є використання спроще-
ного церковнослов’янського 
правопису та старовинного ки-
риличного шрифту українсь-
ких стародрукованих книг — 
на думку автора, зрозумілі-
ших простому люду, аніж уп-
роваджений на початку XVIII 
ст. «гражданський шрифт». 
 У передмові до підручни-
ка Микола Гатцук пише: «...
скільки мені не траплялось 
бачити та читати букварів, чи 
видрукованих, чи деким пона-
писуваних (...), вони, маючи у 
себе чимало доброго, правдиво-
го й побожного, не мають тіль-
ки одного — мови того люду, 
задля якої вони пишуться».
 Рік видання «Українсь-
кої абетки» — 1861, зазначе-
ний на титульній сторінці ки-
риличними літерами. Для ну-
мерації сторінок підручника 
використані арабські цифри. 
Хоча правопис Миколи Гат-
цука через свою складність та 
«архаїчність» не набув поши-
рення, саме йому сучасна ор-
фографія завдячує відновлен-
ням апострофа, вживаного в 
українських стародрукованих 
книгах».

Спалення книжок і заборони
 Щоб розуміти все про «Ук-
раїньку абетку» 1861 року, 
треба здійснити екскурс у ми-
нувшину трохи не на 250 літ.
 1622 — наказ російського 
царя Михайла з подання Мос-
ковського патріарха Філарета 
спалити в державі всі примір-
ники надрукованого в Україні 
«Учительного Євангелія» Ки-
рила Ставровецького.
 1690 — засудження й ана-
фема Собору РПЦ на «кіевскія 
новыя книги» Петра Могили, 
Кирила Ставровецького та ін-
ших. 
 1720 — указ Петра І про за-
борону книгодрукування ук-
раїнською мовою і вилучення 
українських текстів iз церков-
них книг. 
 1729 — наказ Петра ІІ пере-
писати з української мови на 
російську всі державні поста-
нови і розпорядження.
 1763 — указ Катерини II 

про заборону викладати ук-
раїнською мовою в Києво-Мо-
гилянській академії.
 1769 — заборона Синоду 
Російської православної церк-
ви друкувати та використову-
вати український буквар.
 1775 — руйнування За-
порізької Січі та закриття ук-
раїнських шкіл при полкових 
козацьких канцеляріях.
 1832 — реорганізація осві-
ти на Правобережній Україні 
на загальноімперських заса-
дах із переведенням на росій-
ську мову навчання.
 1847 — розгром Кирило-
Мефодіївського товариства й 
посилення жорстокого пере-
слідування української мови 
та культури, заборона найкра-
щих творів Тараса Шевченка, 
Пантелеймона Куліша, Мико-
ли Костомарова та інших.
 Що гнівило московитів і 
ще на початку XVII століття 
змушувало спалювати кни-
ги? «Учительне євангеліє» 
Кирила Транквіліона Ставро-
вецького (вперше надрукова-
не 9 листопада 1619 року) — 
це водночас і збірник пропові-
дей, і реєстр євангельських 
читань на відповідні дні цер-
ковного року; містить уривки 
філософських праць Кирила 
(його «Зерцала богословія») 
та розгорнуті цитати з праць 
отців Церкви (Василія Вели-
кого, Атанасія Олександрій-
ського, Григорія Назіянина, 
Діонисія Ареопагіта, Євсевія 
Кесарійського, Івана Дамас-
кина, Івана Золотоустого та 
інших). Автор згадував також 
і твори учителів західної Цер-
кви, зокрема Ієроніма та Амв-
росія Медіоланського. 
 «Кирило Транквіліон Став-
ровецький, обравши для свого 
твору змістоформу «учитель-
ного євангелія», показав себе 
як прихильник традиційної 
форми викладу, проте напов-
нив цю форму абсолютно но-
ваторським змістом, ексклю-
зивного авторського стилю: 
у його проповідях органічно 
поєднуються й екуменічно-
філософські роздуми, і гостра 
полеміка (зокрема проти про-
тестантизму та єресей значно 
глибше вкорінених в історію 
Церкви — аріанства, монофі-
зитства тощо), високий пое-

тизм зіндивідуалізованих ав-
торських молитов і майже кан-
целярська педантичність інс-
трукцій (про послідовність 
прочитання частин повчання, 
про потребу у причасті у виз-
начений термін тощо). «Учи-
тельне Євангеліє» Кирила про-
демонструвало передвістя но-
вого осмислення ролі автора в 
добу бароко, та водночас при-
родно влилося в річище дав-
ньої української гомілетич-
ної традиції», — таку харак-
теристику дає науковиця Бог-
дана Мелих.

Шевченко-просвітитель
 Серед небагатьох прижит-
тєвих видань Тараса Шевчен-
ка особливе місце посідає ос-
тання його книжка — «Бук-
вар південноруський» (1861) 
для навчання дітей грамоті ук-
раїнською мовою у недільних 
школах, складена з кращих 
зразків фольклору та частково 
з власних творів.  «Букварь»  
вийшов накладом 10 тис. при-
мірників на кошти самого ав-
тора. Причому гроші від про-
дажу цієї книги часто йшли 
на потреби недільних та сіль-
ських шкіл. 
 Тарас Шевченко замислю-
вав створити серію підручни-
ків, які давали б учням на-
родних і недільних шкіл по-
чатки знань, констатує Алла 
Нечипоренко, доцент кафед-
ри української мови, літера-
тури та культури Київської 
політехніки.  «Думка єсть за 
«Букварем» напечатать лічбу 
і ціни та величини такої ж, як і 
«Букварь». За лічбою — етног-
рафію і географію в 5 копійок. 
А історію, тілько нашу, може, 
вбгаю в 10 копійок», — ділив-
ся задумами Тарас Шевченко 
в листі до М. К. Чалого 4 січ-
ня 1861-го. Утім смерть пое-
та перешкодила здійсненню 
планів.
 «Буквар южнорусскій» має 
такі розділи: азбука, склади, 
цифри, лічба, текстовий ма-
теріал, на якому вчаться чита-
ти. Для читання Шевченко по-
дав уривки з перекладених 
ним українською мовою «Да-
видових псалмів» (12, 53, 93, 
149), у яких ідеться про брат-
ні взаємини між людьми і вис-
ловлюється віра в те, що гно-
бителів спіткає кара «за діла їх 
криваві, лукаві», повністю на-
водить у своєму перекладі пса-
лом 132: «Чи є що краще, луч-
че в світі,// Як укупі жити,// 
З братом добрим добро певне// 
Познать, не ділити?..»
 Серед включених до «Бук-
варя» матеріалів — «Дума 
про Пирятинського попови-
ча Олексія» і «Дума про Ма-
русю попівну Богуславку». Є 
там і фольклорні тексти, ска-
жімо прислів’я: «Брехнею 
увесь світ пройдеш — та назад 
не вернешся». 
 Як тільки був надрукова-
ний «Букварь», Тарас Шев-
ченко почав розсилати його 
в українські (малоросійські) 
губернії Російської імперії. У 
листі до приятеля Ф. Л. Тка-
ченка він писав: «Посилаю 
тобі 10 моїх «Букварів» на 
показ, а с контори транспор-
тів ти получиш їх 1000, і не 
розв’язувавши тюка, передай 
його, хто там у вас старший 
над воскресними школами? То 
йому й передай. А він нехай як 
знає продасть, а грошики по-

ложить в касу воскресної шко-
ли. От що... Дай один «Бук-
варь» редактору «Губернских 
ведомостей» і попроси його, 
щоб він напечатав, що такий-
то і такий «Букварь» продаєть-
ся по три копійки в пользу вос-
кресних школ».
 Закономірно, що впрова-
дження Шевченкового «Бук-
варя» в народні школи натра-
пило на опір iз боку шкільної 
адміністрації  і вищого духів-
ництва, зокрема чернігівсько-
го єпископа Філарета і київсь-
кого митрополита Арсенія, 
які, звісно, служили Російсь-
кій імперії. Головним управ-
лінням цензури «Букварь юж-
норусскій» був відхилений як 
навчальний посібник. ■

«Українська абетка» (1861) Миколи Гатцука.
Фото з сайта nmiu.org.
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ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ

 Граматка Куліша
 Першим україномовним буква-
рем у ХІХ столітті, з якого україн-
ці в підросійській Україні мали мож-
ливість навчатися рідною мовою, була 
«Граматка» Пантелеймона Куліша. Ви-
дав її «Панько Хутірний» у 1857 році 
в Санкт-Петербурзі (тому що на тери-
торії України цього не можна було зро-
бити). Буквар  Куліша відкрив серію 
україномовних підручників для почат-
кової освіти, що з’явилися в Східній 
Україні протягом 1857—1862 років. 
 Тарас Шевченко 10 грудня 1857 
року записав у своєму щоденнику: «Як 
чудово, розумно і шляхетно укладений 
цей зовсім новий буквар. Дай Боже, 
аби він прищепився в нашому бідно-
му народі. Це перший вільний промінь 
світла, що може проникнути у задав-
лену попами невольницьку голову».
 У 1862 році в Україні було понад 
110 недільних шкіл для дорослих і ді-
тей. Викладання в багатьох із них про-
вадилося українською мовою. Але того 
ж таки 1862-го царський уряд вирішив 
закрити недільні школи. Більше того 
— багатьох організаторів і викладачів 
цих просвітницьких закладів було за-
арештовано. А за тим підійшов і сум-
нозвісний Валуєвський циркуляр.
 Тож закарбуємо в пам’яті ще кіль-
ка дат, які чітко виписали в сучасному 
проєкті «Історична правда»: 
 1862 — закриття безоплатних не-
дільних українських шкіл для дорос-
лих у підросійській Україні.
 1863 — Валуєвський циркуляр 
про заборону давати цензурний дозвіл 
на друкування україномовної духов-
ної і популярної освітньої літератури: 
«жодної окремої малоросійської мови 
не було і бути не може».
 1864 — прийняття Статуту про по-
чаткову школу, за яким навчання має 
проводитись лише російською мовою.
 1876 — Емський указ Олександ-
ра про заборону друкування та ввозу 
з-за кордону будь-якої україномовної 
літератури, а також про заборону ук-
раїнських сценічних вистав і друкуван-
ня українських текстів під нотами, тоб-
то народних пісень.
 1881 — заборона викладання у на-
родних школах та виголошення цер-
ковних проповідей українською мо-
вою.
 1884 — заборона Олександром IIІ 
українських театральних вистав у всіх 
малоросійських губерніях.
 1888 — указ Олександра IIІ про 
заборону вживання української мови 
в офіційних установах і хрещення ук-
раїнськими іменами.
 1892 — заборона перекладати 
книжки з російської мови на українсь-
ку.
 1895 — заборона Головного уп-
равління в справах друку видавати ук-
раїнські книжки для дітей.
 1911 — постанова VII дворянсько-
го з’їзду в Москві про винятково росій-
ськомовну освіту й неприпустимість 
вживання інших мов у школах Росії.
 1914 — заборона відзначати 100-
літній ювілей Тараса Шевченка; указ 
Миколи ІІ про скасування української 
преси.

■АРТЕФАКТИ

«Ну що б, здавалося, слова...»
■

Як українські абетки Куліша, 
Шевченка і Гатцука пробивалися 
крізь заборони Російської імперії
Валентина САМЧЕНКО

Із багатьох голів ще не вивітрилися радянські агітки 
про те, як безграмотних і забитих українців більшови-
ки-комуністи вивели до світла знань. І нині від горе-
екскурсоводів і проповідників «русково міра» інших 
професій можна почути про «перший універитет в 
Україні — Харківський», це якщо відлік українській 
історії вести з часів колонізації України Російською 
імперією і не згадувати, що спочатку царі Московії 
у прямому і переносному значенні випалювали здо-
бутки загарбаної досить потужної європейської дер-
жави. Або уїдливо будуть запитувати, в якій країні 
відкрили Київський університет, який тепер носить 
ім’я Тараса Шевчека? У тій, яка колонізувала Украї-
ну, знищивши по суті на століття, наприклад, такий 
потужний навчальний заклад, як Києво-Могилянсь-
ка академія, яку свого часу називали Могилянсько-
Мазепинською (перетворивши його на навчальний 
заклад ручної церкви).
Спробуємо розкласти на полички пам’яті всі події, 
щоб з’ясувати істини про українську просвітницьку й 
навчальну літературу, зокрема абетки ХІХ століття.
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Юлія ТОПЧІЙ, 
студентка Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка

 «Моя мати стала вдовою, коли їй 
було 34 роки, і до останніх років вона 
жила одним: підняти на ноги трьох ді-
тей, — не приховує смутку журналіст 
Володимир Біленко. — Коли батько за-
гинув разом із сотнями «чорнопіджач-
ників», форсуючи Дніпро, мені не було 
десяти років. У пам’яті моїй — под-
виг матері, як і мільйонів українських 
матерів, на одних терезах із подвигом 
батька, що закрив нас своїм серцем. 
Біль і жах, але нині московський агре-
сор знову вбиває наших воїнів... І зно-
ву множаться вдови...»
 І вдовам нинішньої війни невимов-
но тяжко пережити біль утрати чолові-
ка, діти не можуть змиритися з тим, що 
не побачать живого батька... Звісно, чи-
мось допомагає держава, підставляють 
плече друзі, волонтери. А вдови ІІ Сві-
тової, особливо сільські, ниділи у злид-
нях. Безпаспортних селян, мов крі-
паків, «прив’язували» до тяжкої робо-
ти в колгоспах. Бідували всі, та вдовині 
сім’ї найбільше. Бувало, замість коня 
впрягали у плуга худу корівчину, а то 
й самі впрягалися.
 «Нам, як дітям загиблих, давали уп-
родовж двох повоєнних років щоденно 
два черпаки супу і два шматочки хліба, 
— веде далі гірку оповідь Володимир Бі-
ленко. — А колгоспи тоді практично ні-
чого не платили, від темна до темна пра-
ця за трудодні, і лише наприкінці року 
видавали на той трудодень аж по 150 
грамів пшениці чи жита. Добре, що мав 
старшого на два роки брата, весь час до-
ношував його одяг. До десятого класу не 

знав, що таке нова взуванка, хоч батько 
до війни шевцював». Як тільки закін-
чив сьомий клас, мати сказала: вибір за 
тобою — або вчися, або йди у колгосп», 
— згадує чоловік. «Але якщо вибереш 
навчання — в нитку витягнусь, а допо-
можу», — запевнила неня. Добре зна-
ла, яке воно колгоспне рабство. «То був 
нам із братом стимул до навчання, ми 
закінчили столичний університет Тара-
са Шевченка. Вже у 60-х — 70-х роках 
стало легше. Але все материне вдовине 
життя було покладено на дітей та на де-
ржаву. І геть нічого для себе», — роз-
повідає пан Володимир. 
 Ми зібралися теплого осіннього дня 
у столичному парку «Перемога», біля 
пам’ятника Матері-Вдові: майбутні 
журналісти з Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка і журналіс-
ти-ветерани з команди тодішніх «Сіль-
ських вістей», які організували всеук-
раїнську акцію «Збудуймо всенародний 
пам’ятник Матері-Вдові!». Зібралися, 
щоб пригадати, як непросто було втілю-
вати благородну мету.
 Нині Володимир Біленко дивить-
ся на пам’ятник і не стримує сліз: «Ця 
жінка — наче чайка, руками-крилами 
пригортає, боронить своїх дітей. Граніт, 
а гріє теплотою жіночого образу...» 
 Три роки праці, близько двох із по-
ловиною тисяч благодійників — чита-
чів газети... Спершу влада не сприйма-
ла ідею пам’ятника. Мабуть, тому що 
ініціювала його спорудження та здій-
снювала інформаційний супровід про-
єкту газета, яка перебувала в жорсткій 
опозиції до печерських владців.
 «Ми перебороли прихований сабо-
таж влади. Адже навіть серед тогочас-
них чиновників були чесні й порядні 
люди, не засліплені політичною доціль-

ністю», — каже Павло Філь, краєзна-
вець і журналіст, тодішній відповідаль-
ний секретар комісії, що займалася збо-
ром коштів. 
 «Цей величний монумент народився 
завдяки журналістам і читачам, — зга-
дує колишній «сільськовістянин» Анд-
рій Мельничук. — Я тоді працював ре-
дактором відділу листів. Щодня через 
мої руки проходили стоси читацький 
сповідей. Читав кожну, щоб не проґави-
ти значущого. І раптом лист, що іскрою 
засвітився у моєму серці. Писала нам Га-
лина Василівна Заболотня — звичайна, 
проста жінка, закохана в діток і внуків, 
описує свою напівсирітську долю дитини 
війни: «Горе-смуток пережила моя мати, 
недоїдала, зайвої копійчини не мала, все 
пережила, здоров’я втратила», — так пи-
сала наша авторка. Писала, що вже трид-
цять років, як мама лежить у землі, що їй 
самій шістдесят п’ять і стільки ж років, 
як загинув батько, в 1943-му. Не дожи-
ла мати Галини Василівни до розпаюван-
ня земель, а то, може, і її дітям дістався б 
який гектар. Виходить, вони знову обді-
лені, діти війни». 

 А ще Галина Заболотня написала, що 
давно час спорудити у Києві пам’ятник 
матерям-страдницям, солдатським вдо-
вам, що цей монумент мав би постати з 
усенародної складчини. І що вона пер-
шою дасть сто гривень зі своєї пенсії на 
пам’ятник Матері-Вдові. 
 «Цей лист, побачивши світ у газеті, 
сколихнув усю Україну, — згадує Ан-
дрій Мельничук. — Щодня отримува-
ли сотні відгуків, один переконливіший 
за інший: листи болю і душевної краси. 
Щотижня присвячували їм майже цілу 
газетну шпальту. А згодом почали дру-
кувати списки доброчинців». 
 Рух за всенародний пам’ятник Ма-
тері-Вдові очолили два Герої України — 
поет-академік, голова Фонду культури 
Борис Олійник і журналіст, головний 
редактор «Сільських вістей» Іван Спо-
даренко. Першою тисячу гривень вне-
сла радіожурналістка Неля Данилен-
ко: віддала заслужену премію. Згодом 
організовували благодійний концерт: 
сцену Національного театру ім. Франка 
для цієї світлої справи офірував тодіш-
ній головний режисер Богдан Ступка. 
Мистецьке свято зібрало кращих вико-
навців. Усі кошти надійшли на споруд-
ження пам’ятника. Борис Олійник пос-
тійно опікувався цією акцією, спілку-
вався з чиновниками. Він теж напівси-
рота війни, виростав без батька. Звідси 
у поета такі щемливо-проникливі ряд-
ки про матір — «сиву ластівку, сиве со-
нечко». 
 «Борис Ілліч надихав і гуртував, 
одне його авторитетне ім’я було запо-
рукою успіху, — продовжує розповідь 
Володимир Біленко. — Один із найс-
кладніших етапів — вибір місця. Завдя-
ки урядовій резолюції, міськрада таки 
знайшла для пам’ятника гідну місци-
ну. Активно допомагав нам в організа-
ції перевезення монумента наш колега-
журналіст, тодішній заступник голови 
міськадміністрації Леонід Новохать-
ко». 
 Час невблаганно-безжальний. Да-
леніють в небеса, за словами Бориса 
Олійника, наші матері. Уже й сам про-
никливо-журливий співець сивої вдо-
ви-ластівки пішов за вічну межу. До по-
братима Івана Сподаренка... Але стоїть 
пам’ятник. Пам’ятник нашої любові. 
Нашої вдячності. Матерям-Вдовам, 
усім нашим Матерям. ■

ВШАНУВАННЯ

У вічному чеканні
Близько двох із половиною тисяч благодійників 
долучилися до творення всенародного 
пам’ятника Матері-Вдові

■

Пам’ятник Матері-Вдові в Києві.
Фото з сайта wikimapia.org.

❙
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Наталія АДАМОВИЧ,
молодший науковий співробітник 
Національного заповідника «Замки 
Тернопілля»

 Колекція килимів Націо-
нального заповідника «За-
мки Тернопілля» цього року 
поповнилася новими цінни-
ми зразками. Ці твори декора-
тивно-прикладного мистецтва 
є окрасою етнографічної збір-
ки музеїв України, адже кили-
марство було поширене на тере-
нах усієї нашої держави. 
 Кожен регіон мав свої особ-
ливості у техніці виконання, 
орнаментах та колористиці 
килимів. Не є винятком і Тер-
нопілля...
 Найдавніші письмові згад-
ки про килими на теренах Ук-
раїни датовані X століттям, та 
археологічні дослідження під-
тверджують наявність килимо-
вих виробів в античних містах 
і скіфських оселях Північного 
Причорномор’я (VII-III століт-
тя до Р.Х). Килими виконува-
ли як практичні (утеплювали 
підлогу і стіни кімнат), так і 
естетичні функції завдяки ор-
наментам та кольорам. Трива-
лий час вони були невід’ємною 
частиною весільного та похо-

ронного обряду. Килими висо-
ко цінували, тож ними могли 
розраховуватися за інші това-
ри чи послуги. 
 Окремі регіони (Полтавщи-
на, Львівщина, Закарпаття, 
Прикарпаття, Буковина) сла-
вилися своїми самобутніми ви-
дами килима, відмінності яко-
го полягали як у матеріалах, 
iз якого він був виготовлений, 
так і в орнаментах чи колорис-
тиці. На Тернопіллі, зокре-
ма у Збаразькому районі, ки-
лимарство було одним iз най-
розвиненiших художніх про-
мислів. Майже у кожному селі 
мешкав майстер iз виготовлен-
ня таких потрібних килимів. 
Та найвідомішими осередка-
ми цього ремесла були села Ко-
билля, Шили, Витківці, Вищі 
Луб’янки та інші.
 Частина цих творів деко-
ративно-ужиткового мистец-
тва зберігається у фондах На-
ціонального заповідника «За-
мки Тернопілля». У колекції 
килимів, яка нараховує понад 
півсотні виробів, двох однако-
вих не знайдеться. Кожен iз них 
має свої особливості орнаменту 
та кольорової гами!
 Для збаразьких килимів 
притаманний як рослинний ор-

намент, так і геометричний, а 
також їх поєднання. Геомет-
ричні орнаменти на настінних 
килимах представлені у декіль-
кох варіантах. Найбільш поши-
реним був смугастий тип кили-
ма. Його тло розбите на кілька 
смуг, заповнених геометрични-
ми фігурами, найчастіше ром-
бами.
 На іншому типі килимів 
центральне поле здебільшого 
оздоблене безперервним рапор-
том узору, який утворюється з 
повторенням восьмикутних ро-
зет (так званих «звіздів») або 
ступінчастих ромбів, розміще-
них прямими, скісними ряда-
ми або в шаховому порядку. 
Звичайно, такі килими обля-
мовані каймою, яка інколи на 
вужчих сторонах є подвійною. 
Фон поля — коричневий, білий 
або жовтий. 
 Рослинні орнаментальні мо-
тиви з плином часу зазнавали 
змін. Килими, що датуються 
початком ХХ століття, прикра-
шають стилізовано-рослинні 
орнаменти, зокрема геометри-
зовані троянди. Та найчастіше 
зустрічаються килими, в цент-
рі яких виткано пишний букет 
квітів, по периметру — вінок 
або менші букетики з таких же 

квіточок. Оригінальністю ви-
різняються килими з квітко-
во-геометричним орнаментом, 
у який вплетено зображення 
птахів та метеликів.
 Також у фондовій колекції 
заповідника зберігається два 
килими, на яких виткані дати. 
Такі вироби ткалися до пев-
них подій, наприклад весілля. 
На одному килимі посередині 
витканий рік — 1911, на іншо-
му — 1908. 
 Ще одним типом є сюжетні 
килими. Для них обирали те-
матику, в основі якої народний 
фольклор або пейзаж. Килим 
такого типу теж є у колекції 
заповідника. Його тло — виш-
невого кольору. Центральна 

частина килима є завершеною 
картиною: посередині протікає 
ріка, на берегах якої — дерева з 
розлогими кронами. На задньо-
му плані захід сонця, його жов-
то-червоні промені відбивають-
ся у воді. Композицію килима 
доповнюють квіти.
 Важливим у процесі ви-
готовлення килима є вдало 
підібрані кольори. Тло біль-
шості килимів Збаражчини — 
вишневого або чорного кольо-
ру, проте зустрічаються із сі-
рим або жовтим тлом. У коло-
ристиці килимів переважають 
зелені, червоні й жовті барви, 
їх гармонійно доповнюють бла-
китний, оранжевий, рожевий 
та фіолетовий. ■

НАРОДНІ ПРОМИСЛИ

Барвисті квіти та яскраві «звізди» 
Рослинні та геометричні фантазії в килимарстві

■

«Датований» килим Збаражчини — 1911 рік.
Фото Наталії АДАМОВИЧ.

❙
❙



СЕРЕДА, 11 ЛИСТОПАДА 2020 13ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»

Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com

 Щойно присудили премію — почули-
ся голоси: ну от, все правильно дали, за 
статті, ніяка вона не прозаїк. Ця «тра-
диція» тягнеться ще від першодруку 
«Польових досліджень з українського 
сексу» (1996), коли читацьке роздрату-
вання хай і не домінувало, але тхнуло 
виразно. Бо ж дратуватися було від чого 
— не так навіть через авторську відвер-
тість у царині скам’янілих табу, як че-
рез відсутність «упізнавального» досві-
ду: подібної щільности «літературної 
психології» у тодішньому молодому ук-
раїнському письменстві ще не спостері-
галося (та й нині не густо). 
 А головним чинником негативної 
реакції стало інше. Хоч як вправно грає 
О.Забужко на психологічному регістрі, 
її пріоритетом є соціологія. Точніше, со-
ціопсихологія. А ще локальніше — «со-
ціологія масових психопатій», як сама 
уточнює («І знов я...»). Проза, яку вона 
пише — то романи ідей, геть екзотичний 
на наських теренах жанр. Не диво, що 
й тодішній, і значною мірою сьогодніш-
ній читач не готовий до споживання-за-
своєння такої «концентрації смислів, 
спресованих, мовби в ядрі збагаченого 
урану». На реакцію відторгнення автор-
ка свого часу метафорично озвалася в од-
ній поезії: «Я своїй країні була — що тіс-
течко з кремом / На сім діб як порожній 
шлунок: вона вичищалась від мене» (Вір-
ші: 1980–2013. — К.: Комора, 2013).
 З’ява 2003 року книжки «Сестро, 
сестро» мало що змінила, але далі збері-
гати інфантильну позу неприйняття че-
рез нерозуміння стало некомільфо. Га-
зета «Вечірній Київ» знайшла не так 
пояснення, як примирення: «Забужко 
— це альтернативна література». Ну, 
нехай. Але питання внутрішніх пріори-
тетів літераторки — проза? есеїстика? 
біографіка? — лишалося, породжуючи 
неадекватну критику, коли одне оціню-
валося за законами іншого і навпаки. 
Віталій Жежера, якому не відмовиш у 
спостережливості-проникливості, пише: 
«Можливо, найкраща книжка ОЗ — 
«Notre Dame d’Ukraine: Українка в кон-
флікті міфологій» (Ukraine. The best. 
Культурний простір від А до Я. — К.: Ат-
лант ЮЕмСі, 2016). Можливо, тому що 
це синкретичний твір, у якому водночас 
присутня «вся» Забужко — романістка, 
есеїстка, біографиня? Можливо, така 
текстова амальгама і є суттю її «альтер-
нативности»? Міжвидовий мікс? 
 Щодо останнього у пані Забужко є 
промовистий пасаж: «Автор, який це на-
писав, мав на ймення Матвій. А твір, 
що вийшов з-під його пера, — мікс мему-
ару й біографії, — отримав назву «Єван-
геліє» (З мапи книг і людей. — Чернівці: 
Meridian Czernowitz, 2012). Викликати 
на герць найславніших — прерогатива 
сильних. Як там у Гаролда Блума: «Су-
часні автори не люблять чути, що їм до-
ведеться змагатися із Шекспіром і Дан-
те» (Західний канон: книги на тлі епох. 
— К.: Факт, 2007). Забужко не уникає 
викликів; уже в «Польових досліджен-
нях...» вона прохоплюється: «Хотіти 
бути автором — творити — зазіхнути 
на виключну прерогативу Бога». Ходить 
про сміливість-мужність творити геть 
нову, ні на що не схожу форму.
 Пригадаймо, як поетка Забужко пе-

ретворювалися на прозаїка. До публіка-
ції «Польових досліджень...» вона на-
писала декілька оповідань-повістей, що 
мало улягали літературознавчим «пра-
вилам». То ще не було свідоме змаган-
ня з каноном — радше, вимушеним по-
шуком адекватного ословлення лише 
намацувальних тоді ідей: феміністич-
ні, постсовєтські та постколоніальні 
студії ще не мали своєї мови й типоло-
гічного фактажу. «Достатньо для ро-
ману, але недостатньо для серйозної 
аналітики», — з цього постали «Польо-
ві дослідження...».
 Але водночас писалося й інше та 
«потроху назбиралося в мене на грубень-
ку книжку, котра, в разі якби була коли-
небудь видана, могла б, гадаю, дати ці-
кавий матеріал до інтелектуальної 
історії мого покоління» («Автобіогра-
фія», 2003). Це — про «Хроніки від Фор-
тінбраса», які пізніше витримали три 
перевидання (1999, 2001, 2006). І ця ав-
тобіографічна ремарка — не кокетуван-
ня; це тепер, останні років десять, куль-
турологічна есеїстика перейшла у статус 
витребуваної лектури, а тоді була що-
найменше величезним видавничим ри-
зиком. І саме три тодішні відчайдушні 
«Фортінрбраси» — зруйнували стіну.
 Розважимося: чи можливо «Польо-
ві дослідження...» перекласти на мову 
ідейного трактату, яким цей роман у 
своєму підґрунті й є? Цілком — читай-
мо «Вправи зі стилю» Ремона Кено. Не 
сумніваюся, що пані Оксана зробила би 
це перфектно. Але у такого гіпотетично-
го тексту була би інша авдиторія, набага-
то менша. Наша авторка обрала формат 
роману ще й тому, що він залучав до дис-
курсу — через іманентні психологічній 
прозі емоції, — масового читача. І не по-
милилася.
 Оксана Забужко нагадує воїна, що 
задля перемоги використовує будь-яку 
зброю, нехай і неконвенційну. Вона 
провадить гібридну війну — якими всі 
сучасні війни і є. У книжці «І знову я 
влізаю в танк...» — зокрема і про «іс-
торію моєї персональної війни... Коли 
розумієш масштаб загрози, мовчання 
означає солідарність з убивцями. Влас-
не з моменту, коли починаєш так від-
чувати, це й є твоя війна, все решта 
— або колаборація, або дезертирство». 
Оце і є безумовний пріоритет письмен-
ниці Забужко: воювати — усіма прина-
гідними засобами — супроти «понево-
лення розуму». «Можливо, це взагалі 
війна Книжки з Телевізором... Якась 
інша форма життя — якщо спеціаль-
но її не вивчати, не збагнеш, що в неї на 
мислі» («Музей покинутих секретів», 
2009). 
 А вивчати — то мати до діла і з гів-
ном. Європейські інтелектуали гребу-
вали: «Навіщо, мовляв, тратити час 
і сили на дослідження лайна!... І хто 
сьогодні виявився правий?.. У цій са-
мій категорії був у Франції Ален Безан-
сон, якого довгий час ну геть ніхто не 
помічав, а зараз, коли Захід змушений 
«наново відкривати» для себе Росію, 
на нього моляться, як на провідну зір-
ку. Плющ із ним, між іншим, прияте-
лював». До слова: «Інтелектуалів кла-
су Леоніда Плюща в Україні сьогодні 
можна на пальцях перелічити. І за до-

лею, і за масштабом особистости він 
належить до тієї «зоряної» східноєв-
ропейської когорти, що Вацлав Гавел 
у чехів, Андре Плєшу в румунів, Адам 
Міхнік і Яцек Куронь у поляків» («З 
мапи книг...»).
 Про «приватну війну» сформульо-
вано оце в рецензованій книжці. Але ж 
погляньмо на юнацьку, в суті справи, 
поезію Оксани Забужко, де подибуємо 
подиву гідні рефлексії: «У Москву на 
просценіум — як у Кафу на ринок!» (зі 
збірки 1990-го); «З повітря московсь-
кий акцент обпікає, мов чилі» (зі збірки 
1994-го). Це нині — загальновживаний 
серед притомних українців дискурс, а 
тоді?! Мусимо скласти повагу пані За-
бужко, яко візіонерці також.
 Та хоч ким би ти себе уявляв — «роль 
літератури на святі життя невдячна. 
Як у тверезого серед п’яних, бо справа 
літератури — пам’ятати» («З мапи 
книг...»). «Пам’ятати» — ще одна па-
радигмальна характеристика Забужко-
вих творів. Лише реставрація пам’яти 
— від родинної починаючи — спромож-
на вивести нас на рівень розуміння вза-
галі, як такого. Власне, першою пре-
зентацією цієї тези стала «Казка про 
калинову сопілку»: «Маєте, Марійо, 
якийсь старий гріх у хаті й не знаєте, 
як його винести, а воно, відай, пора». 
Пізніше авторка відкоментувала: «Ка-
линова сопілка» була саме про це — про 
приховану повсюдність зла» («З мапи 
книг...»).
 Прихована повсюдність зла — це 
«бл...ство» як стратегія «життєво-
го успіху» — це, власне, «випущена на 
волю» система цінностей Ґулаґу», 
яку реанімував «російський «ґламур-
ний фашизм». Не зоставлятимуся на 
пам’ятних характеристиках російсь-
ких реалій (хіба що таке: «Єдина емпі-
рична реальність, котра стоїть сьо-
годні за поняттям «російський народ», 
— це російські спецслужби... Чекіст 
Путін зробив безпрецедентну кар’єру: 
йому вдалося завербувати цілу націю... 
Війна, яку веде Росія проти людянос-
ти — за «перемогу» в людині отих лі-
нивих «84%»). Але що бентежить: «Ми 
всі живемо всередині цього велетенсь-
кого мерзенного КҐБшного детекти-
ва». Хоч це й писалося до «лєнінопаду» 
та дієвої декомунізації, проте нас і далі 
оточує «наскрізь кримінальна за духом 
радянська/російська культура», котра 
продукує «духовний гній» і «підданців, 
а не громадян».
 Проте, повернімося до гіпотетичних 
припущень. От як, до прикладу, втіли-
ти в романну форму отаку тезу: «Після 

відставки Шелеста і розгрому чергової 
спроби «українізації по-радянськи» свої 
пізнавальні потреби українські підліт-
ки мусили вдовольняти вже винятко-
во з московських джерел (чимало стає 
зрозуміло про хвороби незалежної Ук-
раїни, коли врахувати, що саме ці ви-
рослі підлітки в останнє десятиліття 
нею керують)» («Код Гурніка», 2019). 
Щось усередині переконує, що то був би 
неабиякий твір. Або таке: «Якщо поди-
витися на чільних лідерів рухів про-
тесту в Росії, більшість із них має ук-
раїнські прізвища. Ймовірно, значна їх 
частина — це друге або третє поколін-
ня українців, висланих у глибини СРСР 
у 30-х — на початку 50-х років» (Ук-
раїнський палімпсест. Оксана Забужко 
у розмові з Ізою Хруслінською. — К.: 
Комора, 2014) — також тема коли не до 
роману, то хоча б до чиєїсь кандидатсь-
кої.
 Чи ось про українські репресії 1972–
1973 років, котрі «у сумі дали сотні ти-
сяч, коли не мільйони несправджених, 
мов викинутих в «анти-світ», люди-
но-років: цілу абортовану — і несогір-
шу — альтернативну Україну серед-
нього розміру, розкішний сюжет для 
фантастів» («Код Гурніка»). І чи не 
про те саме вже раніше «сигналізува-
ла» письменниця, як писала 2003 року 
газета «Голос України»: «Чи матиме 
успіх нова книжка «Сестро, сестро»? 
Принаймні читацький шок — немину-
чий. Бо нас запрошують увійти в світ, 
куди літератори не часто зазирають: 
абортована дитина — незреалізована 
українська доля».
 Оксана Забужко пише про Світла-
ну Алексієвич: «Гоголь... породив росій-
ську як світову літературу, а Алексіє-
вич цей її період завершила, закрила. 
Він прийшов у російську літерату-
ру ззовні, побачив «мертві душі» — і 
вжахнувся, а вона, дочка «советского 
военнослужащего» і дитя толстовсь-
кої гуманістичної традиції, зсередини 
цієї самої традиції і цієї самої «Утопії» 
чесно, анатомічно-скрупульозно задо-
кументувала саму індустрію «умер-
твіння душ... Вивела нонфікшн на ро-
манний формат» (Ціна питання. 27 
інтерв’ю Євгенію Стасіневичу. — К.: 
Laurus, 2016).
 А літературознавець Ростислав  Сем-
ків пише про «Музей покинутих сек-
ретів»: «Реванш, жорсткий реванш: 
уся книжка просякнута жаданням 
помсти за сподіяні кривди — гендерну, 
соціальну, національну» (Український 
тиждень. 2010, № 1–2). Називати праг-
нення Нюрнберга-2 ресентиментом — 
це підміна понять. А доцент же навчає 
студентів — «рожевовухих хлопчиків й 
дівчаток, гордих з того, що вони «теж» 
читали Бодріяра» (О.Забужко). Влас-
не, «питання питань... скільки часу 
вам треба, щоб спакуватись, коли на 
порозі вашого дому стануть люди з ав-
томатами й скажуть вам: виносьте-
ся, транспорт жде?». Оксана Забужко 
вживає російське лихослів’я настіль-
ки винятково, що її — на тлі «вседоз-
волености» сучасного письма — можна 
вважати пуританкою. Але тут вона, ма-
буть, відповіла би опоненту: «Ось так, і 
хулі неясно?» («Музей...»)
 ...Якось дістав іноземне запитання: 
що ви, українці, за люди? чому повсяк-
час обираєте собі таких правителів? чи 
є якась книжка, котра це пояснює? По-
радив «І знов я влізаю в танк». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Прихована повсюдність зла,
або «Бл...ство» як стратегія «життєвого успіху»

■

Костянтин РОДИК

Відтоді, як 2007 року вийшла книжка «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлік-
ті міфологій», ставало щоразу ніяково говорити про Шевченківську премію, поміж 
лавреатів котрої не було Оксани Забужко. Нічого не змінив рік 2009-й, коли з’явився 
роман «Музей покинутих секретів». Аж ось нарешті, по виході вже, здається, шостої 
збірки публіцистики — «Шевченківка» таки знайшла Забужко: «І знову я влізаю в 
танк...» (К.: Комора, 2016).
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

У Надії Бутин — чудової господині з ма-
льовничого Золочева, що на Львівщині, 
головні дегустатори її страв — троє синів. 
Навіть уявилася ця прекрасна картина: 
великий стіл, на ньому аж рум’яниться 
пишний пиріг, і троє красенів-синів хва-
лять маму за те, що вона створила їм 
чергове маленьке затишне свято. І, звіс-
но, — чоловік, сила і тил родини. 
Обов’язкова традиція цієї гарної родини 
— спільна вечеря. «За день — багато 
роботи, турбот, суєти, вражень, — роз-
повідає Надія, — а вечеря — це час, 
коли всі разом за одним столом. А мама 
підкреслює цю радість красивим посу-
дом, сервіруванням «від душі» та смач-
ною стравою. Адже щасливий той, хто 
щасливий у себе вдома!» — підсилює 
цитатою свою розповідь шанувальниця 
цікавих книжок Надія Бутин. 

Емоції і настрій передаються 
зi стравою
 «Моя сім’я — моє натхнення та най-
більше щастя, — продовжує Надія Бу-
тин. — Люблю готувати. Ні, не так — 
дуже люблю готувати! З раннього ди-
тинства захоплювалась своїми батька-
ми. Брала з них приклад, захоплювалась 
мамою, її стравами та випічкою. І з ча-
сом, коли сама стала мамою, поринула у 
світ кулінарії. Люблю читати, дізнава-
тись щось нове і пробувати нове, вдоско-
налювати смак. А найбільший успіх — 
це коли найголовніші дегустатори, мої 
хлопці, задоволені та просять добавки. 
Готую з задоволенням та любов’ю. Вірю, 
що емоції та настрій передаються зі стра-
вою. Моя сім’я — мій рай і моя фортеця. 
Тут панує любов, злагода, повага та взає-
морозуміння». 
 Поки діти ще маленькі, 36-річна 
красуня Надія весь час, увагу і турботу 
присвячує їм. А далі у мріях та планах 
— займатися улюбленою справою, яка 
приносить задоволення, дохід і буде за-
порукою для розвитку та самовдоскона-
лення. 

Випічка — як натхнення
 Надія вважає, що смачною випіч-
кою можна надихати родину на гарний 
день і гарні справи. Бо як налаштуєш-
ся зранку, таким і день буде. Вона лю-
бить ці ранкові смачні «налаштування» 
всієї родини, завжди пече щось смачне 
на сніданок. 
 «Надзвичайно люблю сирник — iз 
маком, родзинками, вишнями, будь-
яким тістом чи просто з цедрою лимона. 
У нас на Львівщині на Великдень готу-
ють «Плесканки». Це запечена солодка 
сирна маса у духовці, в порційній формі, 
найчастіше це була тарілка. Обожнюва-
ла всі свята, проведені у бабці в селі. А 
особливою завжди для мене була паска. 
А аромат та улюблений смак цієї стра-
ви став для мене поштовхом для приго-
тування сирника. З нього і почалися мої 
кулінарні експерименти у випічці».

Львівський сирник iз маком
 «Так, iз маком сирник для мене особ-
ливий», — каже Надія Бутин. Але хто 
не знає знаменитих львівських сирни-
ків? Знають усі, а от спекти! Надія роз-
повідає, як це зробити так, щоб смачна 
випічка точно вдалася.
 Інгредієнти: 1,5 кг сиру домашньо-
го, 300 г цукру, 100 г розтопленого 
масла, 6 ст. л. кукурудзяного крохма-
лю (без гірки), 7 ст. л. сметани, цедра і 
сік одного лимона, цукати, родзинки за 
смаком, 150 г меленого маку, 12 яєць, 
пакетик ваніліну. 
 Сир перемолоти на м’ясорубці або 
збити у блендері. До гладкої маси дода-
ти цукор, ваніль і по два яйця — i так 
усі яйця. Далі цедру, сік, масло, сме-

тану і крохмаль. Збивати до однорідної 
консистенції. 
 В окремий посуд висипати мак. До 
маку покласти 10 ст. л. сирної маси і доб-
ре вимішати. А до сирної маси, що зали-
шилась, додати цукати та родзинки.
 Форму (28 см) застелити пергамен-
том, змастити і притрусити борошном. 
На дно викласти сирно-макову масу, а 
зверху сирну. Випікати в розігрітій ду-
ховці при температурі 180 градусів 1 
год. 15 хв. Залишити у виключеній ду-
ховці при відкритих дверцятах ще на 30 
хв. Коли сирник добре охолоне, покрити 
улюбленою помадкою чи шоколадом.
 Сирник виходить ароматний, ніж-
ний, у міру вологий і дуже смачний.

Пухкі сирнички в духовці
 «А на сніданок, якщо часу обмаль, 
можна швиденько приготувати сирні 
кекси, діти їх їдять — аж за вухами ля-
щить. І не тільки діти, до речі», — уточ-
нює господиня. 
 Потрібно: сир домашній — 200 г, па-
кетик ванільного цукру, цукор — 3 ст. 
л., сметана — 5 ст. л., яйця — 2 шт., 
манка — 3 ст. л., масло вершкове — 2 
ст. л. (розтопити), розпушувач — 1 ч. 
л., цедра лимона і родзинки за бажан-
ням.
 Усі інгредієнти змішати в блендері. 
Силіконову форму змастити маслом. 
Пекти при температурі 200 градусів 30 
хв. Виймати з форми тільки тоді, коли 
повністю вистигнуть. Просто, швидко і 
дуже смачно! 

А якщо «Наполеон»?
 «Хочу поділитися з вами рецептом 
святкового торту. Він припаде до смаку 
всім», — переконана Надія Бутин. Утім 
смачний багатошаровий кремовий «На-
полеон» — це дивовижно смачна випіч-
ка, яку також знають усі. Проте якраз 
через цю багатошаровість здається, що 
спекти її непросто. Все просто!» — пере-
конує господиня і ділиться рецептом. 
 Форма — 24 см.
 Білі коржі: 480 г борошна, 1 яйце, 
35 г коньяку, 150 г води, 150 г масла, 
дрібка солі.
 Шоколадні коржі: 430 г борошна, 
50 г какао, 1 яйце, 35 г коньяку, 150 г 
води, 150 г масла, дрібка солі. 
 Заморожене масло натерти на тер-
ці, змішати з борошном. Додати інші 
інгредієнти і замісити тісто. Заготов-
ку розділити на 10 шматочків. Анало-
гічно все повторити і з шоколадним тіс-
том. Борошно і какао просіяти. Заготов-
ки майбутніх паляниць притрусити бо-
рошном і поставити в холодильник на 
три години. 
 Духовку розігріти до 210 градусів. 
Максимально тоненько розкачати ко-
жен шматочок тіста. Форму застелити 
пергаментом i змастити. Випікати 5-7 
хв. до золотистого кольору.

 

Крем класичний: 500 г молока, 70 г вер-
шків 20%, 5 жовтків, 40 г кукурудзя-
ного крохмалю, 120 г цукру, пакетик 
ваніліну, 115 г білого шоколаду, 130 г 
вершкового сиру, 40 г масла.
 Шоколадний крем: приготування 
ідентичне до класичного крему, тільки 
білий шоколад замінити на 115 г молоч-
ного або чорного шоколаду. 
 Приготування крему: жовтки 
з’єднати з цукром, ваніллю, крохма-
лем i вершками. Додати частинами мо-
локо та добре вимішати вінчиком, щоб 
не було грудочок. Зварити на мінімаль-
ному вогні заварний крем. Наприкін-
ці додати шоколад i добре вимішати до 
глянцевої та блискучої маси. Накрити 
плівкою і поставити в холодильник на 
4-5 год. 
  Аналогічно зварити шоколадний 
крем. Вершковий сир збити з маслом 
до пишності й по одній ложці додавати 
заварний крем. Усі компоненти повин-
ні бути однакової температури. Окремо 
робимо класичний крем і окремо шоко-
ладний. 
 Збірка: шоколадний корж — шоко-
ладний крем — шоколадний корж — 
шоколадний крем — білий корж — бі-
лий крем — білий корж — білий крем. 
Готовий торт поставити під невеликий 
тягар і залишити при кімнатній темпе-
ратурі на 2 години. Коли коржі просяк-
нуть, поставити в холодильник. 
 Після охолодження за бажанням 
торт покрити крем-чізом і глазур’ю з 
желатином. 

Дріжджовий пиріг «Королівський»
 «А ще я хочу поділитися рецептом 
пляцка мого дитинства. Колись кож-
ної неділі в нас удома завжди пахло ви-
пічкою, мама пекла щось смачненьке. І 
цей пляцок, його аромат, смак — з кра-
щих спогадів дитинства. Отже, тримай-
те рецепт», — каже кулінарка. 
 Форма 26-27 см.
 Інгредієнти для тіста: 375 г борош-
на, 175 г масла, 3 ст. л. сметани, 3 ст. л. 
цукру, 25 г дріжджів (свіжих), 4 жовт-
ки.
 Замісити тісто, поставити на годину 
в тепло.
 Тим часом приготувати начинку.
 Інгредієнти для начинки:
 перша: 200 г меленого маку виміша-
ти з 100 г родзинок +  2 білки збиті з 50 
г цукру і ванількою;
 друга: 100 г горіхів подрібнених + 2 

білки збиті з 50 г цукру і ванількою;
 третя: густе повидло (у мене сливо-
ве), або вишня у своєму соку.
 Тісто розділити на чотири частини 
(одна частина — більшого розміру, щоб 
викласти бортик). Три наступні одна-
кові.
 Приготування:
 Першу частину розкачати і виклас-
ти з бортиком у застелену та змащену 
форму. На неї — начинку з маком i род-
зинками. Накрити другою частиною, її 
помастити повидлом чи викласти виш-
ні, накрити третьою частиною, на неї — 
горіхову масу.
 Зверху четверта частина (проколоти 
її виделкою у різних місцях). Накрити 
рушником і на годину в тепле місце. Ви-
пікати при температурі 180 градусів 55 
хв. Охолодити, вийняти з форми і сма-
кувати.

Її величність «Пані Валевська»
 «Якось мені захотілося спробувати 
ще й цей чудовий торт. І скажу вам від-
верто: вiн вийшов надзвичайний. Ніж-
ний, у міру солодкий, iз приємною кис-
линкою смородини та легким ароматом 
смаженого мигдалю. Усім раджу спро-
бувати!» — радить Надія, бо впевнена, 
що всім вдасться. 
 Тісто: 600 г борошна, 6 жовтків, 300 
г масла, 100 г цукру, 2,5 ч. л. розпушу-
вача. 
 Холодне масло натерти на тертку, 
замісити тісто, розділити його на три 
частини. Викласти одну частину на за-
стелену і змащену форму пергаментом 
(у Надії вона квадратна 28х28 см), паль-
чиками сформувати корж. Випікати у 
розігрітій до 180 градусів духовці 10 хв. 
Дві інші частини поставити в холодиль-
ник.
 Тим часом збиваємо білки: 3 білки, 
150 г цукру, 0,5 ст. л. кукурудзяного 
крохмалю з гіркою. Білки збити, дода-
ти поступово цукор, збити до стійких 
піків. Наприкінці додати крохмаль, ще 
раз легенько перемішати лопаткою.
 Форму з коржем дістати з духовки, 
викласти на підпечений корж 100-150 
г смородинового джему, зверху виклас-
ти білки, посипати мигдальними плас-
тівцями, 100 г, можна і більше. Стави-
мо в духовку, температуру збавляємо до 
160 градусів. Печемо ще 40-45 хв. Та-
ким чином випікаємо ще два коржі. 
 Крем: 550 г масла, 600 мл молока, 
3 ст. л. крохмалю, 3 ст. л. борошна, 
ванілін, 5 ст. л. цукру, цедра лайма або 
лимона. Викладати зверху на крем на 
кожну паляницю. (За бажанням) 
 Змішуємо всі інгредієнти на крем, 
частинами додаємо молоко. Добре мі-
шаємо та варимо до загустіння. М’яке 
масло збити з «чуточкою» коньяку до 
пухкості, додати поступово охолодже-
ний заварний крем. Усе має бути одна-
кової кімнатної температури. 
 Перемастити коржі й стінки торта. 
Він зверху має апетитний вигляд, тому 
можна нічим не прикрашати. 
 Усім смачного бажає Надія Бутин із 
Золочева і радить влаштовувати вдома 
смачні маленькі родинні свята — і з при-
воду, і без приводу. Бо життя і є свято! ■

СОЛОДКИЙ СТІЛ 

Король-пиріг, «Пані 
Валевська» і «Наполеон»
Рецепти святкової випічки від Надії Бутин із Золочева

■

«Наполеон» — справжній імератор. ❙

Надія Бутин. ❙ Сини — мамине натхнення. ❙

Кекси до сніданку. ❙
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«Давайте зробимо так, аби ми знову не оступилися. Давайте завчасно 

почнемо готуватися, завчасно почнемо думати про наші три найближчі 
поєдинки».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Коронавірус продовжує 
вносити свої корективи в жит-
тя людства, і футбол у цьому 
плані якихось особливих пре-
ференцій не має. Перед жовт-
невими поєдинками національ-
них збірних до табору українсь-
кої команди через коронавірус 
не приїхав жоден футболіст до-
нецького «Шахтаря». Нині ж 
спалах цієї інфекції зафіксова-
но в київському «Динамо», від-
так у збірній України, котра в 
понеділок розпочала підготов-
ку до заключних поєдинків гру-
пового раунду Ліги націй, прак-
тично відсутні представники 
столичного клубу.
 Після поєдинку чемпіона-
ту країни проти «Шахтаря», у 
якому через «корону» не мог-
ли взяти участі одразу 12 фут-
болістів «біло-синіх», компанію 
динамівцям на коронавірусній 
самоізоляції склав ще й захис-
ник Денис Попов. 
 Відтак «Динамо» в листо-
падових матчах збірної Украї-
ни представлятимуть лише троє 
гравців київського клубу — 
Ілля Забарний, Віктор Циган-
ков та Сергій Сидорчук.
 У середу, 11 листопада, ко-
манда Андрія Шевченка прове-
де в гостях товариський поєди-
нок проти збірної Польщі, після 
чого на «синьо-жовтих» чекати-
муть два виїзні матчі ЛН — про-
ти Німеччини (14 листопада) та 
Швейцарії (17 листопада). Ос-
танній, залежно від турнірних 
обставин, може перетворитися 
для «синьо-жовтих» на матч за 
збереження прописки в елітно-
му дивізіоні Ліги націй.
 Утім до цього справа може 
й не дійти. Без здобуття заліко-
вих очок у матчі п’ятого туру 
проти Іспанії швейцарці, так би 
мовити, достроково вилетять до 

нижчої за рангом когорти ЛН.
 Водночас після історичної 
перемоги над іспанцями в Києві 
українська збірна відчутно по-
силила свої позиції в еліті фут-
больних «націй», залишивши 
для себе на фініші турніру хоро-
ший простір для маневрів. За-
лежно від того, як підуть спра-

ви в команди Шевченка в най-
ближчих матчах, залежатиме 
й їхня турнірна доля в ниніш-
ньому розіграші ЛН. Олександр 
Зінченко каже, що в команді 
мріють про участь у «плей-оф» 
турніру, куди, нагадаємо, пот-
рапляють переможці чотирьох 
квартетів дивізіону «А».

 На перший погляд, ідею з 
виграшем українськими збір-
никами «пульки» під номером 
чотири виглядає доволі химер-
но. Утім, перегравши в жовтні 
іспанців, підопічні Шевченка 
показали, що для них немає ні-
чого неможливого. 
 Щоправда, перед початком 

листопадового збору очільник 
«синьо-жовтих» більше остері-
гався повторення нещодавньої 
історії з розгромною поразкою 
чинному чемпіону світу — збір-
ній Франції. «Давайте зробимо 
так, аби ми знову не оступили-
ся. Давайте завчасно почнемо 
готуватися, завчасно почнемо 
думати про наші три найближ-
чі поєдинки», — сказав своїм 
підопічним Андрій Шевченко.
 Виглядає так, що для успіш-
ного подолання цього викли-
ку головному тренеру «синьо-
жовтих» потрібно вміло роз-
поділити наявні в нього перед 
матчами з Польщею, Німеччи-
ною та Швейцарією сили та за-
соби. Попри відсутність у та-
борі «синьо-жовтих» низки ін-
фікованих та травмованих фут-
болістів, варіантів для кадрової 
ротації у Шевченка є чимало, 
адже останнім часом до збірної 
України приїздить потужний 
іноземний легіон. ■

ЗБІРНА

Ваш вихід, легіонери!
Національна футбольна команда готується до завершальної фази 
групового турніру Ліги націй

■

Після коротенького тренувального збору в Києві українські збірники вирушили до Польщі на товариську гру 
з місцевою національною командою.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙
❙

НА СТАРТ!

 Склад збірної України:
 Воротарі: П’ятов («Шахтар»), 
Лунін («Реал», Іспанія), Паньків 
(«Олександрія»), Різник («Ворскла»).
 Захисники: Кривцов, Матвієнко, 
Бондар (усі — «Шахтар»), Забарний 
(«Динамо»), Чеберко (ЛАСК, Австрія), 
Конопля («Десна»), Соболь («Брюг-
ге», Бельгія), Михайличенко («Ан-
дерлехт», Бельгія).
 Півзахисники: Степаненко, Ко-
валенко, Марлос (усі — «Шах-
тар»), Сидорчук, Циганков (обид-
ва — «Динамо»), Макаренко («Корт-
рейк», Бельгія), Харатін, Зубков (оби-
два — «Ференцварош», Угорщина),  
Маліновський («Аталанта», Італія), 
Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 
Ярмоленко («Вест Хем», Англія).
 Нападники: Яремчук («Гент», 
Бельгія), Мораес («Шахтар»).

■

Григорій ХАТА

 Для того, аби після коронавірусно-
го локдауну завершити минулий сезон, 
у Національній баскетбольній лізі вла-
штували операцію під назвою «бульбаш-
ка», суть якої полягала в тому, що всі 
учасники «плей-оф» мусили перебувати 
в одному місці й грати на одній арені. До 
слова, той сезон, який догравали на те-
риторії всесвітньо відомого Діснейленду 
в Орландо, виграли баскетболісти «Лос-
Анджелес лейкерс» на чолі з неперевер-
шеним Леброном Джеймсом.
 Що ж до майбутнього чемпіонату 
НБА, то виконавчий директор профспi-
лок гравців НБА Мішель Робертс про-
гнозує створення у Північній Амери-
ці вже низки «бульбашок» — скажімо, 
по одній для кожного дивізіону, адже, 
за його словами, помістити всіх гравців 
ліги в одну «бульбашку» просто не ре-
ально.
 Щось подібне під час кваліфікації на 
жіночий чемпіонат Європи 2021 року ви-
рішили реалізувати й керівники ФІБА-
Європа. В умовах невщухаючої коро-
навірусної пандемії продовжувати гру-
повий відбір за класичною роз’їзною схе-
мою там не наважилися. І на прикладі 

жіночих національних команд узялися 
випробувати роботу так званих «баблів» 
у європейському баскетболі.
 Відтак місцем для проведення поє-
динків третього та четвертого турів у 
групі G, учасником якої є й збірна Ук-
раїни, стала Португалія. Окрім місцевої 
команди та «синьо-жовтих», до порту-
гальського Одівелашу прибудуть також 
збірні Бельгії та Фінляндії. За словами 
головного тренера української команди 
Срджана Радуловича, головним недолі-
ком такого формату буде відсутність у 
синьо-жовтої збірної переваги домаш-
нього майданчика. «Я впевнений, нам 
було би набагато легше, аби ми грали в 
Запоріжжі, Харкові або Києві. Однак 
ми — професіонали, і будемо нормаль-
но ставитися до будь-якої системи прове-
дення кваліфікації», — зауважив чорно-
горський очільник української збірної.
 У Португалії українські баскетболіс-
тки зіграють останній поєдинок першо-
го кола — проти Фінляндії, котра наразі 
посідає останнє місце в квартеті, а також 
проведуть уже повторний поєдинок iз 
фаворитками групи — бельгійками. 
Попри те, що на старті відбору представ-
ниці Скандинавії зазнали двох поразок 
і якоюсь мiрою виглядають аутсайдером 

«пульки», відсутність у збірній України 
через коронавірус цілої низки викона-
виць робить результат майбутнього поє-
динку мало прогнозованим. Загалом, од-
разу шість баскетболісток синьо-жовтої 
команди перед відльотом до Португалії 
(серед них і двоє центрових) здали пози-
тивний ПЛР-тест на коронавірус, і тепер 
Срджан Радулович змушений ламати го-
лову над новими тактичними побудова-
ми своєї команди.
 Проте лідер української команди Алі-
на Ягупова переконана, що навіть у ду-

елі з сильними бельгійками «синьо-жов-
ті» матимуть шанс, адже коронавірус 
не оминув своєю увагою й лідера квар-
тету G. «Якщо дівчата будуть працюва-
ти, захищати й закидати, то буде й ре-
зультат. А прогрес у їхній роботі видно», 
— зазначила Ягупова. Водночас саме від 
гри Аліни, котра часто-густо самотуж-
ки здатна вирішити долю матчу, знач-
ною мірою залежатиме результат вояжу 
збірної України до Португалії, а разом iз 
ним і перспективи «синьо-жовтих» у єв-
рокваліфікації. ■

Гра Аліни Ягупової має визначальне значення для результатів збірної України.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙

БАСКЕТБОЛ

На краю Європи
Найближчі два матчі євровідбору українські 
баскетболістки проведуть у португальській 
«бульбашці»

■
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Інформація 
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України.
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 0…+5

дощ, 

гроза
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мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…+3

 +3…+8

 — А правда, що риба корисна 
для мозку?
 — Так, особливо риболовля — 
для розвитку уяви.

* * *
 — Хлопче, а вас не вчили в ди-
тинстві поступатися місцем у транс-
порті літнім людям?
 — Бабусю, але ж це моє авто.

* * *
 Влаштувався циган за харчі до 
фермера працювати. Прийшов час 
обіду. На обід — млинці. Сидять, 
їдять: фермер по одному бере, а ци-
ган — по два.
 Фермер не витримав:
 — Що ти все по два та по два?
 Циган:
 — А що мені, по три вдавитися?

* * *
 Кишенькового злодія-реци-
дивіста збив на вулиці мотоцикл і 
втiк iз місця події. До потерпілого 
під’їжджає полiцейський.
 — Ви запам’ятали його номер?
 — Ні, — хрипить постражда-
лий, — але ось його гаманець.

* * *
 — Тату, а чому на вулицi лише 
дорослi голуби й жодного маленько-
го?
 — Вони — як нашi депута-
ти: виховують дiтей за кордоном, 
а об’їдатися й гидити прилiтають 
сюди.

* * *
 Стан, коли ви випили 200 грамiв 
рому зранку, називається роумiнг.

...А киснем на вулиці подихаєте! 
Поки влада думає про шпиталі на стадіонах, у регіонах стоять порожніми лікарні з хорошими умовами 
і обладнанням

По горизонталі:
 1. «Ой, зійшла ... вечоровая, над 
Почаєвом стала» (народна дума). 
3. Американський штат і модний 
джинсовий бренд. 8. Пасок, на яко-
му вигулюють собак. 9. Невеличкий 
м’який стілець без спинки квадратної 
чи круглої форми. 10. Верхня палата 
американського парламенту. 11. По-
лювання, при якому оточується міс-
це, де перебуває звір. 12. Пристрій 
для виготовлення самогону. 14. Не-
величкий метальний спис. 18. Місто 
в Каліфорнії, відоме своїми пляжа-
ми та рятувальниками. 20. Нерозпу-
щена квітка. 23. Портативний при-
стрій для прослуховування записів. 
24. Борошняний виріб, символ Пол-
тавщини. 25. Будинок для зупинки 
та ночівлі проїжджих із шинком, де 
можна поїсти й випити. 26. Давня єв-
ропейська назва корінного населен-
ня Північної Африки. 
По вертикалі:
 1. Жіночий одяг у вигляді шмат-
ка тканини, що замість спідниці об-
гортається навколо стану поверх со-
рочки. 2. Іудейський священник. 3. 
Президент Франції. 4. Країна, на 
території якої розташована найви-
ща гірська вершина планети. 5. Лі-
тери, розташовані в певному по-

рядку, з яких починається вивчен-
ня мови. 6. Зігнуте напівколом пе-
рекриття між стінами чи стовпами. 
7. Персонаж балету Петра Чайковсь-
кого «Лебедине озеро», кохана при-
нца Зікфрида. 13. Церковне про-
кляття. 15. Дерев’яна дошка з руч-
кою і поперечними зарубками для 
«прасування» одягу. 16. Міфічна 
тварина, напівлюдина-напівкінь. 17. 
Популярна дієтична пшенична кру-
па, що походить з Близького Сходу. 
19. Державна мова Ізраїлю. 21. Тіло 
вбитої дичини невеликого розміру. 
22. Умови розрахунків, за яких оп-
лата за угодою проводиться негай-
но. ■

Кросворд №109
від 10 листопада

Дара ГАВАРРА

 Для інтровертів та людей мистец-
тва карантин зовсім не погана пора, 
адже одним можна піти у «внутріш-
ню еміграцію», іншим — занурити-
ся у творчий процес. Що й зробила 
співачка Бейонсе, яка відмовилася 
від живих концертів, що планува-
ла на початку наступного року, аби 
представити свій новий альбом. Про-
те нестабільна ситуація щодо коро-
навірусу дещо внесла корективи у 
її плани, і співачка вирішила не ри-
зикувати власним здоров’ям і пере-
нести свій тур до кращих часів, що, 
зрештою, робить і більшість її колег 
по творчому цеху. Наразі зірка пла-
нує показувати своє шоу онлайн і 
обіцяє шанувальникам свого талан-
ту, що віртуальний концерт буде не 
менш вражаючим, ніж «наживо». 
Чи дасть це такі ж прибутки, як і від 
турне, — життя покаже. Нагадає-
мо, що за прибутками від своєї твор-
чості Бейонсе посіла шосту сходинку 
серед виконавців, за версією журна-

лу Forbes, отримавши 
у 2019-му 81 млн до-
ларів.
 Наразі співач-
ка із сім’єю чудо-
во провела каран-
тинне літо в дач-
ному передмісті 
Нью-Йорка, яке на-
віки уславив амери-
канський письмен-
ник Скотт Фітцдже-
ральд у своєму «Вели-
кому Гетсбі», — Хемптонсі, 
місцевості, яка вже понад 
століття приваблює представ-
ників «старих» і «нових» ка-
піталів. Тому не дивно, що ком-
панію 38-річній співачці та її 50-
річному чоловікові, реперу Джей 
Зі, склав Джек Дорсі — творець 
«Твіттера», власник капіталу в 
понад 8 млрд «зелених». Як ка-
жуть, гроші до грошей. Проте 
чоловік Бейонсе та пан Дорсі не 
є «королями капусти» — їх поєд-
нують доброчинні проєкти. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Чергові президентські вибори 
у США збурили не лише найвідда-
леніші куточки й закуточки нашої 
планети, різні верстви населення, 
різноманітні спільноти, а й навіть 
заклади харчування. Так, ресто-
ран, розташований неподалік 
військово-морської бази США 
в японській префектурі Канага-
ва, урізноманітнив своє меню 
стравою під актуальною назвою 
«Байден-бургер». Така улюбле-
на не лише американцями, а й ін-
шими народами страва також не 
залишилася поза увагою в часи 
політичних буревіїв. Вирізняє 
бургер серед його «сородичів» 
те, що в його склад входять кар-

топляні чипси з Пенсильванії (як 
натяк на те, що перемога демок-
ратів саме в цьому американсь-
кому штаті принесла кандидату 
в президенти необхідні 270 го-
лосів виборників). Також у бур-
гері є сир «Філадельфія», яйце 
(цей продукт дуже любить Бай-
ден), звісно ж, бекон, а також пе-
рець халапеньйо, як натяк на го-
стрі нападки Трампа на свого опо-

нента під час передвиборчих де-
батів.
 Згаданий ресторан нази-
вається «Цунамі», і він здав-
на славиться своїми оригіналь-
ними стравами як за назвами 
— «Обама бургер» з 2009-го, 
«Трамп бургер» з 2016-го, так і 
інгредієнтами. Новинка в меню 
буде коштувати 19 доларів, нез-
важаючи виграє Байден (тоді ще 

невідоме було ім’я переможця 
перегонів) чи ні.
 Ще до офіційного оголо-
шення переможця президентсь-
кої гонки прем’єр-міністр Японії 
Йосіхіде Суга вже привітав Джо 
Байдена і кандидата на посаду 
віце-президента від демократів 
Камалу Харріс із перемогою. Ма-
буть, Трамп допік не лише своїм 
співгромадянам… ■

ВИСОКА КУХНЯ

Переможцям — по бургеру
Японці азартні не лише в політиці, а й кулінарії

■

Бейонсе.❙

«ВНУТРІШНЯ ЕМІГРАЦІЯ»

Бейонсе пішла 
у «віртуал»
Зірка вирішила наступний рік проводити 
шоу онлайн

■

13 листопада за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi 
мiсцями туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. Температу-
ра вночi -1...+1, удень +3...+5.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi +1...+3, удень +6...+8. 
Яремче: вночi -1...+1, удень +5...+7. 
Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +6...+8. 
Рахiв: уночi +2...+4, удень +7...+9.
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