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ІнФорУМ

«Перемога — це знищення ворога, який зараз на нашій землі,
і звільнення всіх захоплених ним територій».

■ ВІРА

Який
московський
піп — така
його й
молитва
Понад 200 громад
в Україні за час війни
залишили лави МПЦ
Євдокія ФЕЩЕНКО
Коли за понад 80 діб повномасштабної підлої
війни росії в Україні від зброї ворога загинуло десятки тисяч цивільних людей і кілька тисяч українських
мужніх захисників, дивно знаходити логіку в тих, хто
донині б’є поклони в храмах московського патріархату. Як дивно й те, що держава Україна, чиї захисники переможно відбили ворога від Києва, деокупували вже понад тисячу зранених рашистами населених пунктів, — майже три місяці не може унормувати неприпустимість діяльності п’ятої колони в рясах,
чиє московське керівництво відкрито й постійно підтримує воєнну агресію путіна в Україні. Відсутність
у вірян самоповаги і гонору, або просто нерозбірливість у свідомій омані, коли за вивіскою «УПЦ»
(Українська Православна церква), навіть без додавання «МП» (московського патріархату), свідомо
прихована філія РПЦ (російської православної церкви), та млява діяльність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті та Міністерства
культури та інфополітики — дають можливість у час
активних бойових дій на території України вільно існувати потужному розгалуженому ідеологічному війську ворога.
Прикладів усвідомленого скидання московських ряс уже немало. Так, у Луцьку громада СвятоБлаговіщенського храму УПЦ МП разом із настоятелем Володимиром Літвенчуком прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України. Прихожани 15 травня вирішили звернутися до
предстоятеля ПЦУ Епіфанія з проханням прийняти
їх у пряме підпорядкування під опікою митрополита Вінницького та Барського Симеона. Парафіяльна рада підтримала таке рішення. Виступів, які б
засудили такі дії, в храмі не було. Громада збирала підписи в недільному храмі. Раніше Володимир
Літвенчук був одним із тих волинських священників, які підписали звернення до предстоятелів Помісних Православних церков із проханням засудити дії предстоятеля РПЦ кіріла і позбавити його патріаршого престолу.
Волинська і Хмельницька області є лідерами за
кількістю переходів громад до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення росії. Лави МП із 24 лютого дотепер залишило вже понад 55 громад у Хмельницькій області, у
Волинській — 33. Загалом за час повномасштабного етапу російської агресії в Україні з МП вийшло понад 200 громад у 15 областях і Києві, такі дані
Релігійно-інформаційної служби України.
Про те, що у війні винна минула українська влада і ПЦУ, — заявив нещодавно синод УПЦ, фактично повторивши випади російської пропаганди, що,
мовляв, то Україна винна в тому, що ми на неї напали. Не дивно, що російська православна церква
найближчим часом планує ще посилити ідеологічне обслуговування російсько-української війни.
Окрім благословення військових злочинців на
масові вбивства українців та виправдання вторгнення свавільним трактуванням Святого Письма,
очільники рпц планують подальші заходи та інформаційні акції, які мають на меті посилити ненависть
росіян до українського народу, героїзувати російські окупаційні війська та підтримувати міф про «священну боротьбу» армії рф на «власних історичних
землях».
Задумайтеся, якому Богу служите? Це святотацтво і зрада — молитвами підтримувати вбивць мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова.
Причетність до московської церкви — це зневага
до всіх Українських героїв і рідних загиблих захисників Української землі в усі часи. ■

Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗС України

■ НА ФРОНТІ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Тотальний розгром російських
військ поблизу села Білогорівка серйозно послабив позиції ворога в Луганській області. Окупанти більше не зводять понтонні мости через Сіверський
Донець i відмовляються форсувати річку під страхом смерті.
«ЗСУ роблять усе можливе, аби
росіяни не змогли тут пройти, створити плацдарм для наступу і відрізати нас
від «дороги життя», — повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай. За його даними,
окупанти наразі зосередилися винятково на Луганщині. Регіон можна назвати форпостом український військ, що
стримує російську навалу на східному
фланзі.
Як повідомив Генштаб ЗСУ, загалом
за 83-тю добу повномасштабної війни на
Донецькому та Луганському напрямках
було відбито 12 атак ворога, знищено 3
танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7
автомобілів противника.
Після того, як оборонці Харківщини звільнили чималу кількість населених пунктів області, відкинувши ворога до кордонів iз Білгородом, противник
зосередився на утриманні займаних позицій i недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас агресор продовжує обстрілювати Циркуни,
Руські Тишки, Черкаські Тишки, Мерефу та Питомник.
Крім цього, днями стало відомо про
втрату Україною харківського генетичного банку рослин, де зберігалося 160
тисяч сортів i гібридів з усього світу.
Цей стратегічний об’єкт становив осно-
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ву продовольчої безпеки нашої держави, він був повністю знищений артилерійським вогнем окупантів.
«Насіння вже готували до сівби, і з
березня співробітники мали вже засівати колекцію, — повідомив доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. Юр’єва Сергій Авраменко —
Після того як прийшов «руській мір»,
як прийшла ця орда «асвабадітєлєй»,
усе перетворилося на суцільний попіл.
Десятки тисяч зразків. Це світова ко-

лекція. В тому числі сорти, яким сотні
років, старовинні, яких уже ми не зможемо відновити. Тут було пекло, алюміній розплавився. Вигоріло все».
Ситуація в Миколаївському та Херсонському регіонах залишається напруженою. Як повідомили в ОК «Південь», на лінії зіткнення тут і далі тривають бої. Російські загарбники втратили можливість просуватися вперед, але
намагаються закріпитися, перейшовши
до оборони. Не вщухають також обстріли наших військ iз мінометів i ствольної артилерії. У відповідь українськi ракетно-артилерійськi підрозділи та авіація протягом доби завдали 110 уражень
позицій противника. У результаті загинуло 130 рашистів i знищено 26 одиниць техніки. Окрім цього, в районі
П’ятихаток та Степанівки, що на Херсонщині, наші бійці знищили два ворожi склади боєприпасів.
Захисники Запоріжжя, у свою чергу, завершили зведення кільця третьої
лінії оборони міста. Йдеться про багатокілометрову систему укріплень, яку
військові порівнюють iз лінією Манергейма. Лабіринтами тепер тут оповито
буквально всі підходи до обласного центру. ЗСУ в регіоні також стримують ворога під Оріховим, Кам’янським i Гуляйполем. ■

■ ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ

Нескорені та незламні
Із заблокованої «Азовсталі» евакуювали понад 260 бійців
Ліна ТЕСЛЕНКО
Я не знаю, що відчуває
дружина, якій пише чоловік
із заблокованого Маріуполя:
«Пишу тобі майже з того світу... Ми навряд чи побачимося, мала. Кільце навколо
«Азовсталі» стискається». Ці
рядки отримала Наталія Зарицька, чоловік якої перебуває в підвалах «Азовсталі», та
оприлюднила журналістам 10
травня. Я не знаю, що відчуває
чоловік, який змушений це
написати і розуміє, що його чекає далі. «Він каже, що полону не буде, не буде такого подарунку ворогові. Буде бiй до останньої краплі крові. Чоловік
схуд на 20 кілограмів, пожовтів, змінилися очі, та він, як
завжди, сильний духом і тілом. Я вірю, що побачу його»,
— додала Наталя Зарицька.
Але я знаю, що відчуває
кожна притомна людина, на
очах якої відбувається ця
трагедія, — біль, лють, вину
і безсилля від того, що нічого не можеш вдіяти. Так, ми
підписували петицію, поширювали інформацію. Хтось
виходив на масові акції за
кордоном, а хлопці з Kalush
Orchestra навіть говорили
про це на весь світ просто зі
сцени конкурсу «Євробачення». Дружини заблокованих
на «Азовсталі» військових
разом із співачкою Русланою
дали в неділю пресконференцію в Туреччині, закликаючи
лідера країни Реджепа Таїпа
Ердогана посприяти визволенню їхніх рідних. Але цьо-
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го все одно здавалося замало.
Паралельно свою роботу вела
українська влада.
І ось увечері 16 травня
агенція Reuters із посиланням на свідка на місці подій
поінформувала, що з «Азовсталі» виїхали близько 10
автобусів з українськими захисниками. Згодом і російські телеграм-канали повідомили, що перших важкопоранених українських бійців із Маріуполя привезли до
ОРДО.
Після першої години ночі
17 травня термінову заяву оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, в якій повідомило, що
спільно з ЗСУ, Держприкордонслужбою, Нацгвардією,
СБУ, Нацполіцією та полком
«Азов» здійснюють операцію з порятунку захисників
Маріуполя. «З «Азовсталі»
до лікарні в місті Новоазовськ
уже евакуйовано 53 важкопо-

ранених українських військових, де їм нададуть необхідну
медичну допомогу, — йдеться
у повідомленні. — Також 211
осіб уже доставлено в селище
Оленівка гуманітарним коридором. Для найшвидшого повернення українських героїв
буде здійснено процедуру обміну». Нагадаємо, що і Новоазовськ, і Оленівка — це окупована територія так званої
«ДНР».
Водночас у вівторок зранку віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила про евакуйованих 52 бійців. «Азовсталь»:
гуманітарна операція триває.
В інтересах збереження життів учора було евакуйовано 52
важкопоранених наших військовослужбовців, — ідеться в її дописі на фейсбуці. —
Після стабілізації стану ми їх
обміняємо на російських військовополонених.
Працюємо над подальшими етапами гуманітарної опе-

рації. Дасть Бог, усе буде добре».
Звісно, є побоювання,
щоб не вийшло так, що з вогню наші хлопці та потрапили в полум’я. «Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш
принцип. Думаю, що ці слова розуміє кожна адекватна
людина», — зазначив у своєму відеозверненні президент
Володимир Зеленський.
За даними дружин оборонців Маріуполя, на території «Азовсталі» перебувало приблизно 700 поранених. «Ситуація з пораненими
жахлива. Коли говоримо про
поранення — це коли немає
руки або ноги, перебиті внутрішні органи, величезні травми. Для «азовців» якийсь осколок у нозі чи поверхневі
пошкодження — це навіть
не поранення. Антибіотики
є в дуже обмеженій кількості
для особливо тяжких операцій. Люди з ампутаціями і
важкими пораненнями зараз лежать без знеболювальних і просто терплять біль.
Кінцівки ампутують навіть
із маленькими ушкодженнями, без знеболювальних —
просто ріжуть наживо. Їхні
побратими це все спостерігають», — розповіли дружини
воїнів на згаданій пресконференції.
Водночас лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що
турецька влада пропонувала
міністру оборони рф Сергієві
Шойгу евакуювати українських військових з «Азовсталі»
через порт у Бердянську до Туреччини, де б вони мали перебувати до кінця війни. Але
Шойгу відмовився і заявив,
що захисники Маріуполя мають здатися. На обмін російських полонених російська сторона також не погодилася. ■

ІнФорУМ
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■ НАЦІЯ

Вишиванка як броня і любов
Сорочка Степана Бандери та напівреалізована мрія про музей
реліквій і технологій у день свята традиційно-сакрального
українського одягу
Людмила НІКІТЕНКО,
Валентина САМЧЕНКО
Уже 16 років поспіль у
кожний третій четвер травня всюди, де живуть українці, влаштовують День
вишиванки. Почалося все з
того, що Леся Воронюк, ще
студенткою факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, запропонувала таке
свято. За словами його засновниці, цьогоріч не плануються масові заходи, оскільки це пов’язано з безпекою в період повномасштабної російсько-української
війни.
«Але водночас за кордоном будуть велелюдні масштабні заходи нашої діаспори
на підтримку України. Це робиться для того, щоб iще раз
нагадати світові про війну в
нашій країні, а також розповісти про історію та культуру українців: ким ми є, і за
що бореться весь світ разом
iз нами», — розповідає Леся
Воронюк.

❙ Сучасна версія сорочки Лесі Українки та Олени Пчілки.
❙ Фото зі сторінки fb Zeta atelier.
Цього року відновили акцію 2015 року, яка називається «Подаруй вишиванку захиснику». Адже українці вірять у те, що вишиванка
є оберегом. Помітною стане й
активність «Вишиванка для
друга України»: вишиті сорочки як символічну подяку матимуть за честь дарувати іноземним політикам, які
підтримують нашу державу в
непрості часи супротиву російській агресії.
На Полтавщині тим часом
оголосили збір вишиванок

Людмила НІКІТЕНКО
Безхатніх тварин, які опиняються у
смертельній небезпеці в час теперішньої
російсько-української війни, дуже багато — через розбиті російськими нападниками будинки та розбомблені значні
ділянки багатьох міст і сіл. Під час евакуації чимало власників змушені були
залишати чотирилапих домашніх улюбленців. Не кидають їх напризволяще
рятувальники ДСНС i волонтери.
Приміром, у Києві працює Команда порятунку тварин, або Kyiv Animal
Rescue Group (KARG). Ця громадська
організація була створена майже вiсiм
років тому і вже врятувала життя понад
10 тисячам тварин. Порятунком тварин
опікується і столичний «ЗооПатруль».
За три тижні волонтери цієї громадської організації врятували понад 200 тварин. А завдяки їхнім відеоінструкціям
кияни самі визволили з вимушеної неволі в оселях більше 500 хвостатих.
Допомогою тваринам в Україні займаються й волонтери, які приїхали до
нас із-за кордону. Серед таких небайдужих ентузіастів — Маркус Філлінґер

для переселенців у межах акції «Вишиванка єднає». «Дорогі полтавці та полтавчанки,
згадуючи, які ви красиві та
чепурненькі в День вишиванки, дуже хочеться, щоб цього
дня гості нашого міста відчували себе своїми на Полтавщині», — звернулася до земляків волонтерська організація «Полтавський батальйон
небайдужих» через соціальні мережі. Центром збору вишиваних дарунків — традиційного українського одягу
для внутрішньо переміщених

людей — став Свято-Успенський собор Православної церкви України.
Великою мрією називає Леся Воронюк створення
надсучасного технологічного Музею української вишиванки (інтерактивного музею
реліквій і технологій), зауваживши, що вона вже на пів
шляху до реалізації. Ця ідея
виникла минулоріч. Музей
буде розташований у самому
центрі Чернівців. У зв’язку з
активною фазою повномасштабної війни (у лютому 2022
р.), яку Росія проти України розпочала ще в 2014 році,
проєкт довелося тимчасово
призупинити. Музей покликаний презентувати вишиту
сорочку як високомистецький твір у контексті світової
та європейської культурної
спадщини та як український
символ ідентичності, нескореності, любові.
У Чернівцях — місті, яке
прийняло за майже три місяці повномасштабної війни понад 40 000 переселенців при
населенні 250 000 мешканців, презентують відтворену
вишиту сорочку Степана Бандери в рамках тривалого проєкту переселенки з Донецька
Тетяни Зез «Вишивка в одязі
видатних українців». Загалом науковці віднайшли, а
вишивальниці відтворили вишиті сорочки цвіту української нації: Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка,
Миколи Садовського, Михайла Старицького, гетьманівни
Скоропадської та інших достойників. ■

■ ЗООКУТОЧОК

Вдячне «мур»
Маркус Філлінґер з
Австралії приїхав рятувати
українських тварин
з австралійської благодійної організації Alphadog Animalarmy, яка рятує домашніх і диких тварин. Він iз командою
привіз корм у притулки для тварин на
Київщині, також планує відловлювати
безхатніх тварин на постраждалих територіях й евакуйовувати їх до зоопритулків у Європі.
Днями винесли з палаючої квартири
котика, а реанімували його рятувальники в Умані. Як розповіли «Україні молодій» у Головному управлінні ДСНС у
Черкаській області, в охопленому димом приміщенні лежав кіт і практично
не подавав ознак життя. Рятувальники

❙ Маркус Філлінґер рятує домашніх
❙ і диких звірів.
❙ Фото з фуйсбуку.
винесли чотирилапого на свіже повітря,
змочили йому голову водою і дали подихати за допомогою апарата на стисненому повітрі. І котик отямився.
І це все — про людяність. Навіть
якщо питання про допомогу тваринам
і порятунок чотирилапих. ■

■ ЗАГРОЗА

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗНАЙШЛИ БОМБУ ЧИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ
ЗАГАЛЬНІ ДІЇ:
— при виявленні вибухонебезпечного (потенційно вибухонебезпечного) предмета не чіпати його і не намагатися
розібрати;
— негайно повідомити в найближче відділення поліції,
у військкомат, органи місцевої виконавчої влади, райвідділ
ДСНС або за телефонами: «101», «102»;
— побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно
сховатися чи лягти на землю, навіть перебуваючи на значній
відстані від місця вибуху, тому що можливе поранення камінням, уламками та ін.
ДІЇ ДОРОСЛИХ:
— позначити місце знахідки небезпечних предметів;
— виставити тимчасову охорону;
— довести до присутніх, що торкатися небезпечних предметів не можна, бо це загрожує життю;
— негайно сповістити в місцеві органи влади, міліцію про
знахідку;
— до прибуття працівників міліції взяти місце і предмет

під нагляд;
— не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей.
ДІЇ ДІТЕЙ:
— позначити місце знахідки;
— не торкатися знахідок самому й не дозволяти це робити іншому;
— про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих (у школу, міліцію, найближчу установу);
— не розводити багаття поблизу знахідки;
— запам’ятати дорогу до того місця, де було виявлено
знахідку, і поставити пам’ятну віху.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних
наслідків.
УОППДуДУ ГУ ДСНС у м.Києві
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■ ВАРВАРИ

Відчай
невігласів
Ніщо так не видає духовну
ницість рашистів, як їхня
пристрасть до масового
нищення української
культурної спадщини
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Будинок культури в містечку Дергачі, що поблизу Харкова, російська артилерія бомбила двічі — 12 та 16 травня.
Після першого удару місцеві жителі та
волонтери робили все можливе для того,
аби врятувати бодай частину з того, що
роками збирали багато поколінь культпрацівників району. Але тепер зробити
це стало ще важче.
«Звертаємось по допомогу до міжнародних партнерів і друзів! SOS! Культура Дергачівщини просить допомогти
у відбудові приміщення закладу! Дуже
потрібна фінансова підтримка у виготовленні та виконанні проєкту нової
будівлі по закінченні війни та нашої
перемоги», — звернулася до небайдужих через соціальну мережу начальниця відділу культури, молоді та спорту Дергачівської міськради Наталія
Плотник.
Ностальгує за втраченим культурним простором і письменник Сергій
Жадан. Каже, що разом iз музикантами
своєї групи («Жадан і Собаки». — Авт.)
дуже любив те місце. Вони репетирували і записували там нові пісні й навіть
одного разу виступали на сходах будівлі.
Була також попередня домовленість про
великий концерт для дергачівців, який
тепер доведеться перенести до кращих
часів. «Росіяни нищать усе, що трапляється їм під руку, — школи, бібліотеки, церкви, — прокоментував ситуацію відомий письменник і волонтер. —
Їм просто заважає все, чим ми живемо.
Вони нищать усе, що для нас значиме й
важливе. При цьому цинічно й нахабно
брешуть про стратегічні плани».
Руйнувати знакові споруди і заклади мистецтва в Україні рашисти почали майже з перших днів агресії. Вже наприкінці березня Міністерство культури
та інформаційної політики зафіксувало 135 епізодів воєнних злочинів російських військ проти нашої культурної
спадщини. До цього списку на той час
потрапили історичні будівлі краєзнавчих музеїв у селі Іванків на Київщині та
в Охтирці на Сумщині. Влучанням авіабомби окупанти майже повністю зруйнували будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру в
Маріуполі і там же пошкодили художній музей імені А. Куїнджі. Внаслідок
ракетного бомбардування Харкова було
понівечено обеліск-менору меморіалу
жертв Голокосту в Дробицькому яру, а
недавно — музей Григорія Сковороди у
Золочівському районі.
Наразі в цьому списку вже понад 300
знищених об’єктів. Скажімо, на початку травня окупанти зруйнували гімназію в Лисичанську, що розташовувалася в будівлі кінця ХІХ століття —
пам’ятці архітектури, яка входить до
ансамблю Бельгійської архітектурної
спадщини міста.
Найбільше втрат на сьогоднi зазнала Харківщина, де зафіксовано 88 епізодів. А також Донецька, Чернігівська,
Київська та Сумська області. «Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок
звірств російських військових проти
культурної спадщини України, — повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. —
Жоден ганебний епізод не має залишитися поза увагою міжнародних кримінальних проваджень. Росіяни мають
знати, що покарання невідворотне». ■
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ПОЛІТИКА

■ ПИТАННЯ РУБА

Путінська формула Єрмака?
«Досьє» глави офісу президента: мало назвати необачним чи легковажним
Тетяна ПАРХОМЧУК

Останні хвилі народного невдоволення через швидку тимчасову окупацію нових територій півдня України і підозри в зрадах на найвищому рівні, як і два роки тому,
накрили звинуваченнями Андрія Єрмака — голову офісу президента Володимира
Зеленського. ОП — це допоміжний орган, що має забезпечувати роботу глави держави, а в реальності його керівник із перших днів на посаді мав чималий вплив на
процеси управління державою.
Хоча зараз, кажуть, президент Зеленський дещо відсунув від себе одіозного Єрмака,
і тепер його політику й риторику формують інші люди, однак це не відміняє проблеми якості кадрового оточення президента воюючої країни.
Отже, ще в 2020 році Андрію Єрмаку закидали неоднозначність перемовин із росією
щодо майбутнього окупованих територій Донбасу. Звинувачення досить серйозні,
але українське суспільство не отримало жодного притомного контраргументу по
суті, чіткої відповіді — заперечення ні щодо того, що нібито його батько Борис Єрмак працював у ГРУ РФ; ні щодо того, що він сам є співвласником фірми, яка працює разом із росіянином, наближеним до путіна; ні щодо того, що Андрій Єрмак
орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується десятками мільйонів доларів (близько $40 млн) — за відстоювання інтересів рф в Україні, в
тому числі й у питанні обміну Цемаха (свідка збиття рашею «боїнга»).
Єрмак не спростовував жодного з цих закидів.
А сьогодні по факту ми маємо: восени 2019 року виконувач обов’язків Верховного
головнокомандувача проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми «вели»
армію на повному ходу й вірили каналу «1+1», що мир уже настав.
За тиждень до початку війни остання бригада мінських перемовників перестала згадувати Крим.
Ігнорували десятки тривожних повідомлень США про те, що фашистська росія готує
наступ на Україну.
Зняті були всі протитанкові шлагбауми, розміновано Чонгар, не перекрито мости,
через що Херсон та область і Маріуполь взяли в повну блокаду за кілька годин.

Маріуполь взяли за три години
Із перших хвилин підступного нападу росії війська окупанта рухались по території України аж занадто швидко.
«З військової точки зору неможливо пояснити, чому без жодного пострілу
російські війська через три години з початку руху були в Херсоні, — каже військовий експерт Олег Жданов. — Це суперечить усім військовим стратегіям.
І на це відповідь потрібно було шукати
ще вчора, причому шукати в офісі президента України Володимира Зеленського. І президент повинен створити всі
умови, щоб було проведено неупереджене, відкрите слідство, а винні були покарані. Ті, хто дав команду розмінувати всі
підходи, завдяки чому росія без єдиного
пострілу опанувала всім південним сходом України».
Нагадаємо, що в листопаді 2021 року
Олег Жданов наголошував, що Єрмак
веде перемовини за спиною США та українського суспільства.
Волонтер і відеоблогер Андрій «Полтава» Карпов також вважає, що південь
України ворогу вдалося захопити швидко через зраду. «Я знаю факти щодо дій
СБУ та МВС на півдні України — керівники цих силових підрозділів просто кинули міста, виїхали, зброю не видали, —
стверджує Андрій «Полтава». — З цим
повинні розбиратись відповідні органи
й дати відповіді на запитання: чому не
підірвали мости, розмінували Чонгар,
не зруйнували міст, що веде в Херсон?
Що тут іще можна додати? Хіба що красномовний приклад для порівняння: початок війни — росіяни вже просунулися всюди — до Києва дійшли; Бучу, Гостомель знищили; до Харкова дійшли; до
Запоріжжя майже дійшли; Миколаїв обстрілювали, але на лінії Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ окупанти не зробили жодного кроку вперед. Чому? Адже
саме там скупчення всіх військ? Тому що
там надійно укріплена територія та нормально облаштовані захисні споруди. А
чому в нас не було так само облаштовано на виході з Криму? Там вузький перешийок, варто було просто нарити земляні рови й усе — техніка далі не поїде.
Я вважаю, що це зрада».

Хто формує політику президента?
Отже, провідну роль у формуванні
політики, котру озвучує Зеленський,
наразі відіграє не Єрмак.
«Я назвав би цих людей колективним
Маннергеймом (фельдмаршал, котрий
має значні заслуги у відстоюванні Фін-

ляндії від зазіхань більшовицької росії
в 1939 році. — Авт.) : це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар
РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, — каже політолог
Андрій Піонтковський. — І ця нова риторика Володимира Зеленського дуже
сильно відрізняється від попередньої. І,
до речі, він зробив певні правильні кроки — наприклад, позбувся олігарха Ігоря Коломойського».
Вочевидь, з якихось причин позбутися
Єрмака президенту зараз дуже складно.

в Конституції такого органу, як офіс
президента), яка чомусь бере участь
у переговорах від імені України. І яка
обіцяла людям, які прагнули знищити
чинного президента США, компромат
на нього. З іншого боку, намети, написи на яких закликали відправити цю
людину у відставку.
На той момент Сполучені Штати вже
трохи втомилися посилати нам сигнали.
Діяльність офісу президента України,
зокрема знищення незалежності «Нафтогазу», прямим текстом засуджували через видання Axios (співвласниця —
дружина держсекретаря США). Плівки,
де Єрмак намагається втрутитися у вибори США, звучали по всіх Штатах та по
всьому світу.

Кланові хованки Єрмака
Було б правильно, аби Андрія Єрмака
відправили у відставку ще в 2020 році.
Але якби президент Зеленський зробив

Чому гроші виділяли на велике будівництво, а не на велику оборону?
Уже підраховано, що можна було встановити ППО в усіх обласних
центрах України, і не лише в них.
Але при всіх цих недоліках американський політичний клас, військовий
істеблішмент, так звана глибинна американська держава вирішила для себе
принципове питання — не допустити подальше розширення путінської агресії.
І це не питання співчуття до молодої демократичної держави, а питання безпеки самих США.
До речі, до останніх тенденцій війни
можна віднести підписання президентом Америки Джо Байденом ленд-лізу
та голосування про забезпечення закону про ленд-ліз.
Принагідно нагадаємо, що в травні 2021 року американське видання
BuzzFeed опублікувало розмову двох
«неофіційних перемовників» — адвоката Трампа Руді Джуліані та голови офісу президента Андрія Єрмака. Джуліані
прямим текстом казав Єрмаку, що прихильність президента США до України
залежить від того, чи дасть нова влада
компромат на його конкурента — Байдена. Єрмак пообіцяв сприяти.
Через місяць спікер української делегації у Тристоронній контактній групі
та позаштатний радник Єрмака Олексій
Арестович заявив, що переговорам України та США трішки заважають намети з написами «Єрмака у відставку»,
які розмістила на вулицях Києва партія
«Демократична сокира». А наступного дня телекомпанія CNN опублікувала
аудіо тих самих розмов — обіцянки Єрмака «посприяти» пролунали на всі Сполучені Штати.
Тож що заважало переговорам України
та США більше? З одного боку, Єрмак
— людина з сумнівним статусом (немає

це тоді, то, з одного боку, продемонстрував би свою нерозбірливість у власній
кадровій політиці, а також те, наскільки він залежний від публікації нового
компромату на своїх соратників. З іншого боку, те, що Єрмак досі керує ОП,
дало привід опонентам робити закиди,
що президент толерує корупцію у власному оточенні. І взагалі не виконує своїх
обіцянок і обманює, коли каже, що корупцію на вищому посадовому рівні подолано.
Однак у подібних ситуаціях, щоправда, різного рівня розжарення, бували й
попередні президенти. Адже насправді
проблема полягає в самій якості державного управління. Ми маємо усвідомити,
що всі публікації попередніх років компромату на Андрія Єрмака — це не прояв боротьби з корупцією. Це демонстрація кланової боротьби в оточенні президента Зеленського. А кланова боротьба
— не найкращий регулятор державного
управління.
Отже, посада керівника офісу президента — це посада людини, яка допомагає керівнику держави втілювати в життя стратегічні наміри. А коли спільних
політичних поглядів немає, уявлення
про майбутнє країни немає, стратегії немає, тоді, звісно, що єдиним державним
регулятором країни в нашому конкретному випадку стала боротьба кланів, де
чималу частку цього замісу становили
гроші росії.
Тож скандали довкола Єрмака дворічної давнини й сьогоднішні серйозні
звинувачення його у зливі України агресору — також один із проявів неякісної системи державного управління.

Вибори не на часі,
але відповідальність — так
Тому паралельно з надважкою роботою на перемогу президенту Зеленському
необхідно до останнього пересіяти через
сито внутрішнього розслідування своє
оточення, аби виявити й покарати зрадників. А ще — міняти підходи й стратегію управління державою. Бо злі язики
плещуть про те, що влада поміж обстрілами нас рашистськими ракетами переймається рейтингом. Уже є якісь соціологічні заміри. Значить, йдеться про підготовку до наступних виборів президента?
До них іще два роки. І лише на перемозі навіть над таким підступним і жорстоким ворогом, якого людство не знало
з часів Другої світової війни, як росія,
можна і не в’їхати вдруге в президентський кабінет.
Перемога у війні вимагатиме повного
очищення і зміни сенсів. Бо народ, не очікуючи кінця війни, вже запитує про все:
про Бучу, Гостомель, Ірпінь, Чернігів,
Харків, Одесу, Маріуполь, Херсон...
І чому за останні 2,5 року скоротили
40 тисяч військових посад (армія, медична служба, авіація, розвідка тощо)?
Чому військові підприємства часто
працювали в режимі скороченого тижня і чому для них не вистачало грошей
на зарплату?
Чому скоротилося фінансування патріотичних фільмів (на кшталт «Кіборги», «Крути» й т.д.)?
Чому довели до банкрутства арт-арсенал і кіностудію імені «Довженка»?
Чому відбулося серйозне ще довоєнне падіння економіки? І це не секрет, а
світова оцінка.
Чому стався зрив операції щодо вагнерівців і передача агресору єдиного
свідка збитого «боїнга» — Цемаха?
Чому було заведено сотні кримінальних справ проти бойових генералів, бійців ЗСУ, політиків, котрі мають суттєвий вплив на міжнародних партнерів?
Чому гроші виділяли на велике будівництво, а не на велику оборону? Уже
підраховано, що можна було встановити ППО в усіх обласних центрах України, і не лише в них.
І коли «УМ» свого часу писала про
«велике крадівництво» і запитувала:
«Для кого будуємо дорогу до Чорнобильської зони — для російських танків?» Це
питання, як і багато інших, залишилися
без відповіді.
То злочинна необачність, легковажність влади так поводитися, маючи за
найбільшого сусіда країну-терориста, чи
зрада в оточенні президента, низка прізвищ котрої лунають у смерті кожного
вбитого українця; осиротілих дітях; зґвалтуванні жінок і дітей, зруйнованих
будівлях, дорогах, інфраструктурах?
Ось лише частина тих запитань, на які
президенту доведеться давати відповіді,
особливо на марші нових виборів.
Так, ми переможемо! Але чому такою
ціною? ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Українська економіка розчавлена гусеницями танків. Про попередні оцінки зростання ВВП, озвучені ще у лютому нинішнього
року, доводиться згадувати з
ностальгією. Сьогодні варто
говорити про обвал. І це ще оптимістичний варіант, який ми
отримуємо завдяки допомозі
міжнародних партнерів, без них
був би крах.

Агресор у виграшній позиції
Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує,
що вторгнення росії призведе до
скорочення економіки України на 30% цього року. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України цього року через війну скоротиться на 35%. Наприкінці березня
ЄББР прогнозував скорочення на 20%. У дослідженні банку наголошують: війна сильно
вдарить і по економіці України, і по економіці рф — в обох
країнах очікується різкий спад
виробництва. Втім ми постраждаємо більше: у той час, як економіка України може скоротитися на 30%, економіка рф на
тлі міжнародних санкцій — на
10%.
«Оскільки 3,4% зростання
ВВП, зареєстроване у 2021 році,
є лише віддаленим спогадом,
війна завдає економіці України колосального стресу з тяжким руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей», — стверджують автори
дослідження.
За різними оцінками, від
30% до 50% підприємств в
Україні повністю припинили свою діяльність, унаслідок
чого близько половини всіх
працівників втратили роботу
та дохід.
Тим часом Національний
банк України розрахував економічні втрати країни під час війни: вони становлять понад 92
мільярди доларів, це приблизно половина від минулорічного
внутрішнього валового продукту. Найбільше через війну постраждали українська інфраструктура та нерухомість, сукупно вони зазнали руйнувань
щонайменше на 64 мільярди.
Така оцінка є близькою до
розрахунків Київської школи
економіки та Міністерства економіки України, але структура
завданої шкоди відрізняється.

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 19 ТРАВНЯ 2022

■ ПЕРСПЕКТИВИ

Гроші для перемоги
ВВП України продовжує падіння: 30-35, можливо, 50% у 2022 році,
а виживаємо ми завдяки допомозі Заходу
Утім про остаточні цифри можна буде говорити після війни, коли з’явиться можливість повноцінно проаналізувати втрати кожного із сегментів економіки. Так, скажімо, у
парламентському Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування вважають, що для
відбудови всього того, що зруйнували або пошкодили російські загарбники, необхідно від
600 млрд до 1 трлн доларів.

Наші руки — для світу...
За оцінками Міжнародної
організації праці, з початку
російської агресії Україна втратила 4,8 млн робочих місць. Подальші воєнні дії призведуть до
збільшення кількості втрачених
робочих місць до 7 мільйонів.
Однак якщо воєнні дії негайно
зупиняться, економічне відновлення може бути швидким і супроводжуватись поверненням 3,4
млн робочих місць.
Згідно з оцінками ООН, понад 6 мільйонів українців змушені були полишити Україну
через війну. Більшість мігрантів прийняли країни Центральної та Східної Європи, зокрема
Польща, Угорщина, Молдова,
Румунія та Словаччина.
Як заявив директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер, хоча підтримка
українських біженців стала тягарем для країн Східної Європи
в короткостроковій перспективі,
в середньостроковій перспективі
українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в
Європі. «Дехто з біженців може
залишитись на довгий період, і
це буде позитивом для Європи,
бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої
сили», — вказував посадовець у
квітні.
У самій же Україні ситуація
не така блискуча. Наша держава сьогодні живе за гроші, які
забезпечують функціонування

Олег ГАНСЬКИЙ
Ціни на українських автозаправках уже не шокують: автовласники готові віддати останнє, лиш би наповнити баки своїх авто, відстоявши кількагодинні черги. І вже нікого не дивує, що
вартість пального у нас практично наздогнала цінники у європейських країнах. Головною проблемою залишається фізична наявність пального — після
того, як росія знищила 27 українських
нафтобаз, нафтопереробний завод у Кременчуці.
Ракетні атаки по нафтобазах коштували державі 227 мільйонів доларів. А
також стали однією з причин дефіциту
пального. А тому Україна змушена змінювати логістику постачання пального,
включаючи нестандартні маршрути через Чорне море, Балтику та Адріатику.
«Ми активно переорієнтовуємо Україну на інші маршрути постачання
пального. В результаті збільшили обсяги автоперевезення у травні в 15 разів,
залізничні та річкові — в 5 разів», —
повідомляє Міністерство економіки, зазначивши, що у травні Україна потребуватиме 120 тисяч тонн бензину та 254 тисячі тонн дизеля.
Ці потреби, як сподіваються чиновники, вдасться забезпечити за рахунок

❙ Поки «друга армія світу» нищить українську економіку,
❙ вільний світ вкладає у нас десятки мільярдів доларів.
української економічної системи, а наслідки війни допомагають відновити кошти іноземних
партнерів.
«Дефіцит бюджету в нас щомісяця зараз приблизно 4 млрд
доларів, в ідеалі весь цей дефіцит бюджету ми маємо перекривати за рахунок коштів наших
західних партнерів. Вони нам
про це говорять, що вони готові
до цього. Поки що, на жаль, ці
суми менші, але останні рішення, які були проговорені Єврокомісією, Сполученими Штатами, дають надію, що вони прискорять бюрократичні процедури і коштів буде надходити
більше», — сказав економічний
експерт, інвестиційний банкір
Сергій Фурса.
За його словами, якби не допомога країн Заходу, то економіка України не витримала б такого тиску через війну. Водночас Фурса заявив: наразі ніхто не береться прогнозувати,
скільки часу ще зможе витримати наша економіка у майбутньому. «Зараз таких прогнозів
немає. Все найгірше, що могло
трапитись, уже трапилось. Звісно, чим довше триває війна, тим
довше буде страждати українська економіка, але якраз бюджетні виплати зараз здійсню-

ються, — сказав інвестиційний
банкір, зазначивши, що ті гроші, які наразі надають Україні
західні партнери, у майбутньому будуть реструктуризовані
та, ймовірно, виплати боргів будуть відтерміновані.

Мільярди:
які надійшли і які в дорозі
Сьогодні ж масштаби підтримки нас західним світом
вражають. Так, 23 квітня країни ЄС та G7 оголосили про надання військової, гуманітарної
та фінансової допомоги майже
на 24 млрд євро. До цієї суми ще
слід додати 40 млрд доларів, надання яких 9 травня анонсували Сполучені Штати — і хоча
процедура їх отримання трохи
ускладнилася через позицію сенаторів-республіканців, ніхто в
американському уряді не сумнівається, що гроші до України
таки надійдуть. Таким чином
загальна сума допомоги становить майже 2 трлн грн.
Усю ж міжнародну допомогу
можна розділити на три умовні
категорії: військову, гуманітарну та фінансову. Йдеться про
пряме постачання зброї і техніки, завдяки яким Збройні сили
України ефективніше знищують окупантів. Везуть нам та-

■ ПОВНИЙ БАК

кож продукти харчування, медичні товари для підтримки населення та біженців. І нарешті
фінансова допомога дозволяє
покривати розрив між доходами та видатками бюджету й облаштувати надійний тил.
Ці кошти надходять на рахунки українського уряду, а
тому така форма допомоги дозволяє країні самостійно визначати, на які потреби краще витратити отримані ресурси.
За підрахунками уряду,
аби покрити потреби у фінансуванні, щомісяця в Україну має
надходити не менше 5 млрд доларів.
Загальний же обсяг фінансової допомоги станом на минулий тиждень перевищив 11
млрд доларів. Проте надійшли
ще не всі кошти.
За даними Мінфіну, держбюджет отримав 5,3 млрд доларів, решта коштів — у процесі отримання. Близько 36%
допомоги, виділеної партнерами Україні, є грантовою — яка
не збільшує борговий тягар держави. Це фінансування надходить від Світового банку, Європейського інвестиційного
банку, МВФ, США, Великобританії та Італії. Остання переказала кошти вже через кілька
днів після початку повномасштабного вторгнення.
Найбільшими донорами України є Світовий банк, США та
Великобританія. Як зазначають експерти, від двох останніх держав фінансова допомога
надходить до українського бюджету повільно. Однак вони, як і
Японія, яка теж входить до цього переліку, надають значну
військову допомогу. Натомість
є питання до Німеччини, яка не
тільки ніяк не наважиться надати Україні важку техніку, а
й пасе задніх за обсягами обіцяної фінансової підтримки. Решта країн, що надають значну фінансову допомогу, роблять це у
формі кредитів. Зокрема Польща, центральний банк якої відкрив своп-лінію на 1 млрд доларів, що підвищило стійкість
НБУ.
Надалі, як прогнозується,
обсяги фінансової допомоги зростатимуть. Але сама тільки західна допомога, без готовності
влади України змінюватися, долати корупцію і впроваджувати прозорі правила гри для всіх
учасників ринку, ситуацію не
змінить. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Пальне з акцентом
Збільшення обсягів закупівлі пального з ЄС і США
зупинить дефіцит на ринку
максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничного перевантаження.
Станом на кінець минулого тижня Україна вже законтрактувала понад 300 тис. тонн палива на ринку ЄС.
А американський бензин уже продається на українських АЗС, перші поставки
його надійшли у продаж ще перед минулими вихідними. Про це заявила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко.Також Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських та балтійських нафтопереробних
заводів.
Загалом в Україні потрібно щомісяця
100 тис. тонн бензину, 250 тис. тонн дизпалива та 70 тис. тонн зрідженого газу.
У Європі учасники українського ринку
пального вже законтрактували 253 тис.
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тонн дизеля та 72 тис. тонн бензину.
Крім того, за словами Свириденко,
Україна вже домовилася з Польщею
щодо збільшення транзиту пального з 60
тис. тонн на місяць до 250 тис. тонн. Саме
пальне оформляється на кордоні позачергово, а дозволи на в’їзд українських автоцистерн Польща взагалі скасувала.
Як ми пам’ятаємо, у березні Кабінет
Міністрів ухвалив низку рішень щодо
зниження податків та акцизів на пальне, що повинне було — і таки успішно
знизило вартість бензину та дизпалива в
Україні. Зокрема, уряд зменшив до нуля
акциз на імпорт бензину, дизеля та зрідженого газу. Крім того, з 20% до 7% знижено ПДВ.
Найближчим часом, як обіцяє влада, дефіцит пального в Україні зникне.
«Україна фактично імпортує нафтопродукти в обсягах, які відповідають тем-

Шахраї не сплять
Коли країну охопила нестача палива, шахраї
вирішили скористатися цим шансом і укотре нажитися на українцях. Однією з найпопулярніших
схем обману є покупка талонів на бензин «з рук»,
які виявляються фальшивими або вже недійсними.Також наївним водіям часто продають газовий
конденсат із домішками біоетанолу, який у великій кількості може навіть зіпсувати двигун.
пам щоденного споживання бензину та
дизеля на заправках. Дефіцит палива
в Україні незабаром ліквідують, — заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. — Сьогодні обсяги імпорту вже фактично відповідають темпу щоденного споживання бензину та дизеля на заправках... Бензин та
дизель будуть. І ситуація покращуватиметься щодня».
За його словами, сьогодні в країну
в’їжджає достатньо бензину та дизеля,
щоб покривати потребу українців. Також, як обіцяє очільниця Мінекономіки
Юлія Свириденко, різкого стрибка ціни
через європейські та заокеанські поставки чекати не варто, оскільки чинне держрегулювання цін скасовувати не планують. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 19 ТРАВНЯ 2022

Володимир СЕРГІЙЧУК,завідувач кафедри історії світового українства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор
історичних наук, професор

Ще не відомо, коли закінчиться російська агресія проти нашої країни, а впевнені у своїй перемозі українці вже розробляють плани
відбудови зруйнованих міст і сіл. Справді, ми так швидко хочемо
бачити нові вулиці й проспекти, щиро віримо в те, що все заново
споруджене буде кращим, величнішим...
Але чи подивований нашою відвагою на фронтах світ зможе від
нас самих нарешті дізнатися про справжні витоки цього цивілізаційного феномену? Чи знову наша держава, як і після проголошення незалежності в 1991 році, знехтує своїм обов’язком подати
людству своє бачення свого минулого? Чи вкотре розпочнемо узгоджувати з сусідами, як нам писати нашу історію?
То, можливо, це ми винні самі, бо не зуміли за тридцять років незалежності донести свою правду до світу, зате російські пропагандисти старалися, особливо в роки правління путіна.

Ми не доклали зусиль, аби
розкрити світові, що українці
— окрема нація
Відомо, що президент США
Вудро Вільсон, який, висуваючи в січні 1918 року 14 пунктів
мирного вирішення спірних питань, що нагромадились у міжнародних відносинах наприкінці Першої світової війни, не згадав про українську націю — він
міг про неї просто не знати. Зрештою, американці, як і їхні союзники, століттями вже звикли
мати справу з царською росією.
Тому вони й хотіли її відродження, а коли там перемогли більшовики, то Захід пішов на співпрацю з червоною Москвою, хоч вона
на його очах організувала небачений у світовій історії геноцид українців, забравши в них хліб.
Відтак до Другої світової
війни українське питання не
стояло в порядку дня міжнародної спільноти. З початком
широкомасштабних бойових
дій у Європі в 1939 році також
ніхто не згадав на Заході про
право нашого народу на вільне життя, хоч тоді вже було освячено кров’ю проголошення
Карпатської України 15 березня, а організатори відновлення
Української держави 30 червня 1941 року у Львові на чолі
зі Степаном Бандерою сиділи в
гітлерівському концтаборі.
І лише державницький чин
керівника
націоналістичного підпілля Романа Шухевича,
який на чолі повстанських збройних сил продовжив боротьбу за
самостійну й соборну Україну
й після закінчення Другої світової війни, змусив Захід звернути увагу на це незбагненне
явище спротиву. А коли Москві завдяки жорстоким каральним акціям вдалося придушити
наш національно-визвольний
рух, то і в Європі, і за океаном,
уже в умовах холодної війни, почали прислухатися до української діаспори, яка продовжила
його координацію — аж до відновлення незалежної держави
на її рідних землях.
Щоправда, після цієї події
наше суспільство вже мало
розраховувати на свої власні
сили в розбудові нового життя,
за яке так одностайно проголосували на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.
Бо спочатку Захід не поспішав
підтримувати нашу незалежність, витягуючи з очільників
незалежної України обіцянки
відмовитися від ядерної зброї,
й водночас спостерігав за процесом творення нашого власного
війська.
Можна наводити багато прикладів невдалих експериментів новітнього українського
державотворення, коли відучені століттями неволі українці пробували відродити власні
демократичні традиції, натикаючись на різні перешкоди.
До кожного президента України знайдуться претензії щодо
невправного проведення в роз-

бурханому політичному й економічному житті державного
корабля. Але, як нині стає однозначно переконливим, однією з найважливіших помилок було нехтування ідеології
незалежного державного будівництва. А її творення з першого
дня полягало насамперед в освідомленні не тільки власних громадян, а й усього світу правдою
нашої історії.
Це ми самі не доклали належних зусиль, аби розкрити
світові, що українці — окрема нація. Тим паче що головне
завдання, яке вже тоді взялася виконувати російська ідеологічна машина — українці й
росіяни, як і білоруси, — один
народ, відтак майбутнє за єдиною слов’янською державою.
І саме це превалювало у спробі Москви нав’язати спільне бачення минулого, яке хотіли подати через узгоджені підручники з історії, на що ми погодилися. Ну й що дали ті зустрічі зі
«старшим братом»?

Душі сонця і люди боліт
А можна ж було одразу
роз’яснити всім, що до перших контактів наших предків
з угро-фінами в другій половині
Х століття, що заселяли тоді територію від Балтики до Уралу,
ми з ними були зовсім різними
— хліборобські племена й мисливсько-рибальські. Саме останніх, завоювавши силою, київські князі як русичі (руські, тобто
українці в нинішньому розумінні) русифікували за допомогою насадженої тут православної церкви й накинули їм форму нашого самоврядування. А
татарська орда прийде туди аж
через двісті років, після чого зупиниться організований притік
української еліти для духовного
розвитку тих теренів.
Ця проблема, як і відсутність
власної самодостатньої збройної
сили, змусять московських правителів у майбутньому рекрутувати її за рахунок українського козацтва, що витворилося на
межі двох світів — християнського й мусульманського. А після
Переяславської ради 1654 року
царське самодержавство не тільки стало використовувати наше
козацтво у своїх імперських завоюваннях, а й багато зробило
для того, щоб не тільки підпорядкувати собі свободолюбивий
український народ політично і
економічно, а й духовно, створивши такі умови для наших видатних діячів культури, науки,
освіти й техніки, аби їх творіння
вважалися досягненнями російського народу.
Однак події столітньої давнини засвідчили, що українці
залишаються окремою нацією.
Якраз сто років тому видатний
російський письменник Максим Горький на зустрічі з українцями Москви в листопаді
1916 року вказав конкретно на
окремішній, самостійний тип
українця. «Для мене, — ска-

■ УРОКИ МИНУЛОГО

Хай світ почує
про наш рід,
або Якою буде національно-державна ідеологія України
після перемоги над росією

❙ Поки українці зволікали з поширенням інформації про себе, росіяни активно поширювали свої міфи.
❙ Джерело: armyinform.com.ua.
зав він, — не підлягає жодному
сумніву, що душа народу, його
характер, здібності, культура і
весь життєвий лад залежить від
сонця. Так само, як усе живе,
що ми бачимо на нашій землі. Я своїми ногами перейшов
росію в різних напрямках, —
говорив Горький. — Добре знаю
майже всі її краї і кутки від чорноморських степів безмежних
до похмурих північних борів та
тундр. Всюди я жив з народом та
придивлявся до нього, і для мене
ясно, що душа українця, яка росте й купається в яскравих і гарячих проміннях полудня, є і мусить бути не тільки іншою, але в
багатьох випадках протилежною
душі тих, що виросли й перебувають свій вік у сутінках та холоді
північних лісів. Окрім того, вона
повинна бути багатшою, в ній мусить бути більше барв, значить і

нищах, закопують у землю, рятуючись від антихриста... Два
цілком різні світи! Чи може бути
в них однакова психіка, однакова мова, один світогляд, однаковий життєвий лад? Ясно, що
ні! І етнограф, і філолог, і економіст, і політик, і релігійний досліджувач доведуть це нам з цілковитою наочністю...».
Тобто і через тисячу років не
зійшлися ментально два сусідні
етноси, незважаючи на примусовий характер цього родичання.
Тому й не дивно, що в 1917 році,
коли почала валитися російська
імперія, українці зажадали свободи й спробували зажити самостійним життям. Факти історії
свідчать про те, що самостійницькому волевиявленню нашого
народу противилася саме Росія
— і біла, і червона. Більшовики,
організувавши три війни проти

Факти історії свідчать про те, що самостійницькому
волевиявленню нашого народу противилася саме
Росія — і біла, і червона.
культура, яку ця душа творить,
повинна бути багатшою, різноманітнішою, вона має сяяти радощами життя. Широта думки,
жага волі, щастя, краси, потреба живої творчості мусять характеризувати і дійсно характеризують те, що дав і дає світові
український народ. Я переконаний, що культура українського
народу по суті своїй вище великоруської...
Ласкаве небо, яскраве сонце,
запашний степ, повний звуків,
тепле шумливе море, в якій-небудь Херсонщині чи Катеринославщині і раптом Заволжя
з безкрайніми віковічними суворими борами, важкий сутінок, зимна мряка і десь глухо в
глибині «бом!.. бом!..». Це скит
розкольничий, це одшельники, аскети, що зреклися радощів світу і шукають правди в сухих папірцях стародрукованої
книжки, спалюють себе на вог-

незалежності України, постійно інструктували свою п’яту колону в Україні, як і в 2014-му,
і 2022 роках, про прийоми захоплення влади. Наприклад,
18 листопада 1917 року по прямому дроту Сталін, зокрема,
диктував їй директиву щодо
скликання з’зду рад для захоплення влади в Україні.
Дуже ці директиви схожі з
тими, які роздавав сепаратистам
Криму, Харкова, Запоріжжя,
Одеси в лютому 2014 року радник
президента рф Сергій Глазьєв, закликаючи проводити сесії обласних рад, на яких створювати «народні республіки» й звертатися
по допомогу до Москви. А хіба не
це саме бачимо й нині на окупованому Росією півдні України?
Ще в квітні 1918 року, коли
українські більшовики вимагали визнати створену для них
Леніним так звану соціалістичну державу, однак це могло зір-

вати мир із Німеччиною, з Москви прозвучала різка заява наркома в справах національностей
Сталіна: «Достаточно поиграли
в правительство и республику».
Точно так відбулося і з окупацією Криму — спочатку на
багнетах російських «зелених
чоловічків»
проголошується незалежність півострова, а
потім він включається до складу Російської Федерації. За таким же сценарієм можливе приєднання ОРДЛО. І це все можна
було прогнозувати ще з 27 серпня 1991 року, коли представники Москви Собчак і Руцкой
прилетіли до Києва й вимагали
від керівництва щойно проголошеної незалежної Української
держави не виходити зі складу
СРСР, бо інакше в нас заберуть
Крим і Донбас.
Так, це необхідно було своєчасно аналізувати і вживати
відповідних заходів щодо ідеологічної підтримки державної
незалежності на випередження, в тому числі й через поширення цієї інформації у світі,
а в нас зайнялися написанням
спільних підручників.

«Чи ви там подуріли?..»
Як за таких обставин Захід
міг бачити нас окремішніми й
солідними партнерами, коли ми
продовжували догоджати тим,
хто погрожував у нас забрати
наші конституційні території?
Протягом останніх років ми
апелюємо до всього світу з проханням визнати вчинений Москвою Голодомор 1932—1933
років геноцидом українського
народу, який забрав, як із середини минулого століття українська діаспора постійно наголошувала, від 7 до 10 мільйонів
наших співвітчизників. Але як
на це звернення можуть реагувати, скажімо, у США, коли там
бачать незрозумілі ініціативи з
боку українських наукових інституцій Північної Америки —
обмежити кількість втрат у 3,5
мільйона українців, бо так вважають деякі зарубіжні дослід-
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правду
ники (вони ніколи, до речі,
не працювали з первинними документами українських архівів).
У це важко повірити,
але й справді керівники Українського наукового інституту Гарвардського університету, Канадського інституту українських студій,
Асоціації українських наукових інституцій Північної Америки, Української вільної академії наук у
США, Наукового товариства імені Шевченка в НьюЙорку підписали листа до
голови оргкомітету з відкриття у Вашингтоні Меморіалу жертвам Голодомору з проханням не говорити
на церемонії про втрати від
7 до 10 мільйонів...
То як це можуть сприймати американські конгресмени, котрі мають проголосувати відповідний документ? Тим паче, якщо
загальновідомо, що окремі
підписанти згаданого листа відзначені Українською
державою високими нагородами, а авторів підготовленого в Києві й привезеного за океан його проєкту
вшанувала наша діаспора
іменними преміями. Відтак законодавцям із Капітолійського пагорба залишається лише ламати голови над тим, чи є ще десь у
світі нація, яка просить утричі зменшити свої втрати
під час її геноциду.
Такі сумніви посилюються й тим абсурдом, у який
втягнулася частина нашої
інтелігенції, підтримуючи тих, хто заперечував цей
злочин геноциду в радянські часи, а тепер організували
на сайті «Історичної правди» протести проти висновків слідства, яке здійснено
на доручення Генеральної
прокуратури України ще

правника зі США Богдана
Футея: «Чи ви там подуріли?..».
Але саме на такому тлі
відкривається простір для
російської пропаганди, яка
докладає великих зусиль
для того, щоб завуалювати
спланований злочин Кремля проти українського селянства в 1932—1933 роках. І якщо цей Голодомор в Україні раніше Москва не визнавала взагалі, то
у зв’язку з відкритими документами там тепер пробують переконати світову
громадськість у тому, що,
мовляв, голодували всі народи Радянського Союзу.
Зокрема, укладачі збірника
«Голод в СССР» заявляють:
«Не обнаружен ни один документ, подтверждающий
концепцию «голодомор —
геноцид» на Украине или
хотя бы намек в документах на этнические мотивы
случившегося, в том числе
в Украине».
Але чому ж тоді постановою ЦК ВКП (б) й Раднаркому СРСР від 14 грудня 1932 року «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной
области» за невиконання
нереального плану білоруські села Смоленщини не
карають припиненням свого національного розвитку й виселенням у східні
райони СРСР, а 14-тисячну
українську станицю Полтавську на Кубані, де існував Перший всеросійський
український педагогічний
технікум, депортують до
Казахстану з ліквідацією її
назви. Така ж доля чекала і
20-тисячну українську станицю Уманську, перейменовану на Ленінградську.
Мабуть, необхідно нам
частіше нагадувати і про
постанову ЦК ВКП (б) і РНК

915.450, тобто більше двох
третин від усього населення. Може видатися дивним, але й на цей документ
чомусь не звертають уваги
сучасні російські історики.

Інформацію про Крим світ
одержував із російських
наративів
Ще одне питання, яке
занедбане нами, — це проблема Криму. Як відомо,
всі документи однозначно стверджують, що півострів передавали нам на прохання самої Росії. В київських і московських архівах
лежить в оригіналі й копія
звернення Президії Верховної Ради РРФСР до Президії Верховної Ради УРСР
від 7 лютого 1954 року з
проханням узяти Кримську область до свого складу. Через тиждень,13 лютого 1954 року, воно розглянуто Президією Верховної Ради УРСР позитивно,
про що інформується Москва. І тільки після цього Президія Верховної Ради СРСР
ухвалює указ про передачу
УРСР Кримської області, в
складі якої перебував тоді й
Севастополь як адміністративно-господарський центр
республіканського підпорядкування.
Але оскільки це питання не цікавило керівництво України, тим паче для
поширення об’єктивної інформації за кордоном, то
світ одержував її з російських наративів. Волонтерські
ж напрацювання, якщо так
можна висловитися, владу нашої країни не цікавили. Наприклад, підготовлену на пропозицію українського правника з Торонто
Володимира-Юрія Даниліва книгу автора цих рядків
«Український Крим» було
за ініціативою й сприяння
покійного Любомира Гузара перекладено на англійську мову. Однак наші чиновники не знайшли можливості безоплатно передати її
в різні країни світу, щоб там
знали правду від нас, а не від
російських пропагандистів.
Чомусь наша держава

Чомусь за невиконання нереального плану білоруські села Смоленщини не
карають виселенням у східні райони СРСР, а 14-тисячну українську станицю
Полтавську на Кубані депортують до Казахстану з ліквідацією її назви.
від 2009 року. А вони ствердили, що жертв в УСРР і на
українських етнічних розселеннях Північного Кавказу було 10 мільйонів 500
тисяч осіб. Тобто така кількість, на якій десятки років
перед тим наполягала наша
діаспора.
Як будуть оцінювати зарубіжні політики тих країн,
які ми просимо визнати Голодомор-геноцид, з дива
добровільне применшення нами самими втрат українців у 1932—1933 років
після оприлюднення матеріалів досудового розслідування трагедії Голодомору-геноциду? Тим паче,
коли відомо, що жоден із
цих підписантів не працював з первиними матеріалами вітчизняних архівів, а
лише покладався на авторитет тих, хто просив підписати петицію. До речі,
це свого роду «побєдобєсіє»
зупинилося тільки після голосного обурення відомого

СРСР від 15 грудня 1932
року «Об украинизации в
ДВК, Казахстане, Средней
Азии, ЦЧО и других районах СССР», якою офіційно
припиняється можливість
духовного розвитку українців за межами УСРР. Вона
також не друкується нині
в росії — нібито такої не існувало. Але згідно зі свідченням завідувача Таємним відділом ЦК ВКП (б)
Поскрьобишева, цей документ треба шукати в протоколі політбюро ЦК ВКП (б)
№ 126, пункт 50 /22.
Вилучивши все їстівне
в українського населення,
московська влада не дозволила йому роздобути продукти харчування в інших
регіонах СРСР. Постанова ЦК ВКП (б) і Раднаркому СРСР від 22 січня 1933
року про заборону виїзду
за хлібом стосувалася тільки селян України й Кубані,
де за переписом 1926 року
українців нараховувалось

й досі вважає, що громадянське суспільство має це
робити. Чого ж тоді дивуємося, що Захід насторожено ставиться до нас, у багатьох випадках ретельно зважує свої кроки, перш ніж
зробити якийсь важливий
назустріч Україні. Він же
уважно аналізує, як ми реагуємо на його зусилля в нашій підтримці.
Може, саме тому Захід
розпочав надавати нам належну збройну допомогу
лише тоді, коли переконався, що з початком російської агресії в лютому 2022
року саме український народ, як і його військо, готовий з повною віддачею боротися за незалежність, як це
він засвідчив уже і в 2004му, і 2014 роках.
Повірили українцям, бо
вони одностайно стали на
герць із ворогом, як і в часи
Хмельниччини, коли «все,
що живе, піднялося в козацтво»... ■
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Уже не разом, але…
Переяслав ніяк не прибере з головної площі
«брата» у спідниці
Ліна ТЕСЛЕНКО
Чи то справді в цьому є якийсь
символізм, чи так зірки зійшлися,
але за лічені години до російського
вторгнення в Переяславі на Київщині відбулись громадські слухання, на яких проголосували за знесення пам’ятника на честь відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією.
Розташований за 85 км від столиці Переяслав — це місто-музей, справжня скарбниця культурної та історичної спадщини просто
неба, де зосереджена така величезна кількість музеїв і пам’ятників,
що вони тут, здається, мало не на
кожному кроці. Саме тут відбулася сумнозвісна Переяславська рада
— подія, що в радянські часи обросла міфами, як затонулий корабель
мушлями. Що сталося далі, відомо.
Саме після приєднання України
Московія була оголошена Російською імперією. А першим її кроком
стало привласнення української історії — Київської Русі, яку вмурували у фундамент імперського минулого.
Дуті міфи Росія завжди підкріплювала
монументальним
«вєлічієм». Так, у Переяславі
з’явився спочатку пам’ятний знак
на честь 300-річчя Переяславської Ради (1954), робота, між іншим, Івана Кавалерідзе (нині частково демонтований), потім, у 1961му, монумент на честь 300-річчя возз’єднання України з Росією
(в народі його коротко називають «Навіки разом») , а в 1982-му
пам’ятник до 325-річчя Переяславської ради. Мабуть, якби Радянський Союз не почив у бозі, то
кожні 25 років у місті з’являвся б
новий монумент до ювілею.
Якщо перший і останній пам’ятники залишили з поваги до зображеного там гетьмана Богдана
Хмельницького, то дві жіночки на
постаменті уже давно викликають
нарікання і претензії патріотичної
громадськості. Ці пані — то символічний образ двох «сестер» — України та Росії (щоправда, з останньою потім відбулися якісь трансгендерні метафорфози і замість сестри
вона раптом стала «старшим братом»).
Стосунки між цими «родичками» остаточно зіпсувалися ще в
2014 році. Монумент став не просто недоречним, а навіть обурливим.
Однак місцева влада ніяк не могла
зважитися на демонтаж скульптурної композиції. Завжди знаходилися ті, хто затягував відому пісню
«не на часі».
Так, у липні минулого року місцеві депутати обговорювали питання щодо вилучення монумента
з Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, але не дійшли
консенсусу. У жовтні до питання
знову повернулися і знову забракло голосів. При цьому тоді теж
не йшлося про негайне знесення
пам’ятника, а лише про його зняття з Держреєстру. Лише в листопаді депутатам вдалося домовитися щодо проведення громадських

❙ Сьогодні в Переяславі вирішуватимуть,
❙ чи не пора попрощатися зі спадщиною
❙ імперського минулого.
слухань (вони відбулися 22 лютого 2022 — якраз перед початком
широкомасштабної війни). Проте
в грудні, не чекаючи слухань, невідомі виконали частину роботи, до
якої у влади руки не доходили, —
прибрали з п’єдесталу напис «Навіки разом — навіки з російським
народом».
І сьогодні, коли по всій країні
летить з постаментів спадщина імперського минулого, в Переяславі
знову зволікають.
На знак протесту на початку
квітня переяславські активісти білою фарбою вивели на монументі
слова «Буча», «Маріуполь», «Чернігів», «Ірпінь», «Харків», «Гостомель». Це міста, які найбільше постраждали від «дружніх обіймів»
під час цієї війни.
Мабуть, влада чекає, доки за
вирішення питання візьметься
обурений народ. Художник і лідер гурту OT VINTA Юрій Журавель навіть створив картинку з прогнозом подальших подій: «Переяслав. Пам’ятник «Навіки разом з
росією». Якщо місцева громада
буде досі гальмувати, буде так, як
я намалював».
P S. Коли цей матеріал уже був
готовий до друку, стало відомо, що
в четвер, 19 травня, відбудеться
засідання Переяславської міськради, на яке винесуть питання щодо
подальшої долі монумента «Навіки разом». Сподіваємося останні події в Україні додадуть рішучості депутатам. Бо в окупантів
усе на часі: нагадаємо, пам’ятник
українському гетьману Сагайдачному в передмісті Маріуполя вони
демонтували, як тільки захопили
цю територію. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ…
У Києві в останню путь проведуть 47 пам’ятних знаків, пов’язаних з Росією та колоніальною
спадщиною окупаційних режимів. Відповідне рішення ухвалила Київрада. У списку, зокрема,
пам’ятник Миколі Ватутіну та Миколі Щорсу, про необхідність демонтажу яких ми неодноразово
писали, а також три пам’ятники Олександру Пушкіну, пам’ятники Дмитру Карбишеву, Сидору Ковпаку, Миколі Островському та іншим діячам епохи, з якою ми нарешті можемо попрощатися без
суму і жалю.
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Тетяна НІКОЛАЄНКО
журналіст, автор «Цензор.НЕТ»

Роман Безсмертний:
до стінки розстрілювати
«хто в селі цар»

За день до війни Цензор.НЕТ записував інтерв’ю з Романом Безсмертним, який не мав сумніву, що вона буде. А серед іншого
також говорив про те, що поведінка російського солдата буде
далека від цивілізованої.
«І коли ви аналізуєте поведінку того, що називається «российский человек», не приміняйте до цього наших цінностей, поглядів, систем координат. Це суцільний страх, який паралізує
розум. І на передній план виносить звірині інстинкти», — сказав він тоді.
Через 4 дні Безсмертний на власному досвіді переконався у
правдивості своїх слів. Він провів 28 днів в окупації в Мотижині
на Київщині, де відбувалися активні бої і де була закатована родина сільської старости. В ті дні Безсмертний раз на день топив
піч дровами, і коли росіяни вимагали їжі, сказав, що готує лише
юшку і картоплю для себе і 83-річної мами. Село жило без газу
і електрики весь цей час. Як йому вдалось вижити і що відкрилось через спілкування з росіянами, колишній посол України в
Білорусі розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Cтрільба починалась така,
що здавалось, що від того, як
стріляють, тебе знесе просто
■ За день до війни ми записали інтерв’ю, яке так і не вийшло. Ви тоді уникли відповіді,
якою буде війна. Ви вірили, що
буде повномасштабне вторгнення?
— Я не тільки вірив, я про
це казав... Сьогодні вже можна про це говорити — у серпні
минулого року мені зателефонували з одного з найвищих кабінетів і попросили, щоб я зайшов...
■ Наших кабінетів?
— Так. Коли я прийшов,
мене запитали, чи буде війна.
Я відповів, що буде. І навіть назвав, скільки часу вона триватиме. Далі, коли мене запрошували на ефіри, я не так грубо
казав, що буде, але намагався
пояснювати всіляко, що треба
готуватися до війни. Найближчому оточенню, з ким я спілкувався — колеги, друзі — я
не просто казав, я наполягав,
що це буде не просто війна України і Росії, а що ми йдемо до
серйозного континентального і
глобального протистояння.
Але чому я завжди стриманий у висловлюваннях? Коли
я приходив додому, дружина мене завжди припирала до
стінки і казала: «Ти ж знаєш,
що буде війна і ти нічого не робиш». Тому я жив у коридорі
між тим, що треба донести до
влади і людей: «Готуйтеся, не
сидіть склавши руки». І тим,
що я прекрасно розумів, що від
дій людей, подібних мені, залежить, як люди будуть вести
себе. Я собі відвів час, що за місяць я перестану говорить, що
буде, а буду говорити про те, як
поводити себе в умовах війни.
На останньому ефірі, коли
мене запросили на телебачення, я вже став напряму казати,
що вони підуть через Чернігів,
що там є Десна, що треба там
готуватись. Мене переконували, що з боку Білорусі нічого не
буде відбуватись. Але я десятки
разів відповідав, що ніхто в Лукашенка запитувати не буде, і
Кремль використає територію
Білорусі, як він захоче.
■ Одна моя знайома недавно
сказала, що те, що зараз відбувається з Білоруссю, ми рано чи
пізно в підручниках історії на-

звемо окупацією...
— Власне, я в ці роки не так
часто виходив в ефіри, як раніше, але для мене тема війни —
була річ доконана. А найближчі люди — у нас по середах був
такий онлайн-клуб, де ми спілкувались то 10, то 15, то 5 — то
ми просто обговорювали ці речі,
і як бути готовим.
■ Ви кажете, що ви готувались до війни. Але зараз після
вашої історії в окупації, як ви
відчуваєте, наскільки ви підготувались?
— Коли мене вже вивезли з
окупованої території, мене запитали, чи не боявся я. Я відповів, що 28 травня 2001 року я
зрозумів, що мене в будь-який
момент можуть убити.
■ Чому саме цей день?
— Мене теж так спитали.
Я відповів, що саме тоді я вирішив зайнятись підготовкою
Помаранчевої революції, і тоді
знав, на яку дорогу я стаю. І з
того дня для мене той страх
зник. І все, що я робив, воно
було настільки відсторонено від
питання життя і смерті — прихід росіян, прихід їх у мій дім.
Я зараз процитую одну нашу
розмову (з окупантами). Питання: «Как вы относитесь к русским?». Відповідь: «Розумієте,
не я прийшов до вас зі зброєю,
а ви до мене. Як би ви поставились до людини, яка прийшла
до вас зі зброєю?» Це запитання ставило їх у ступор, вони не
знали, що мені говорити.
■ З вашого єдиного поста за
ці місяці я зрозуміла, що ви були
в окупації в Мотижині, який був
окупований. Коли туди зайшли
російські війська?
— 27 лютого. Я заїхав зранку, а увечері вони вже були в
селі. Фактично вони закрили
село. А вивезли мене 27 березня. Тобто повний місяць, який
я провів в селі і який можна розділити на кілька частин. Перша — коли вони існували окремо від села, окопавшись на паї,
який належить нашій сім’ї. Там
досі бліндажі, окопи, капонір,
там стояла техніка, озброєння.
■ Це як близько від вашого
будинку?
— Це буквально кілометр,
я міг спостерігати за ними зі
спальні. Ми жили по графіку —
я прокидався о 6-й, а вони прогрівали двигуни десь о 7-й. Це

❙ Роман Безсмертний — про місяць перебування «під рашистами».
дизельна техніка, її дуже чути.
А друга частина — це коли в
них закінчувались пальне і їжа,
і вони почали робити обходи —
шмонати людей.
■ У вас були активні бойові дії навколо села? Бо мені
здається, що від інтенсивності
боїв залежала їхня поведінка
щодо мирного населення.
— Таню, розумієте, коли ви
перебуваєте у хаті, і у вас падають ікони, стінка, фотографії — це не просто бойові дії.
Ти постійно в ситуації, коли в
тебе над головою літають снаряди, ракети і оця розмова, де
знаходитись. Для мами я обладнав у погребі місце і водив її
туди, коли стрільба починалась
така, що здавалось, що від того,
як стріляють, тебе знесе просто.
Але сам чудово розумів, що немає в такій ситуації можливості
сховатися.
■ Ми, чесно кажучи, вже під
кінець і не виходили навіть з
хати, просто щільно закривали
вікна, чим можна.
— Абсолютно правильно, бо
при прямому влучанні це тебе
ніяк не рятує, а початок обстрілів — ти не знаєш, коли він
почнеться. З часом ти починаєш
малювати малюнок. Перший
обстріл починався десь в районі
10-ї години, далі — близько першої і о четвертій. Тобто існував
певний графік.
Треба також розуміти, що
Буча, Макарів, Ірпінь розташовані на відстані дострілювання з Мотижина. І вони лупили туди. А наші стояли десь
в районі Пашківки і обстрілювали їх. Вдень літали ці «кинжали», які тягнуть за собою вогонь. З часом ти звикаєш до цих
речей і ставишся вже абсолютно
спокійно. Хоча в деяких людей
буквально на очах мінялась по-

ведінка. Одного дня сусід прийшов до мене і каже: «Дай цигарку». «Та я не палю», — кажу.
— «А що таке? Ти ж теж наче не
курив?» «Та знаєш, учора стояв і прилетіли «урагани» і позастрягали як цигарки, то дуже
захотілось палити». А снаряди
часто прилітали і не вибухали.
■ У нас так діти сусідів чудом лишились живі. Коли прилетів у город, коли дружина
вже спустилась у погріб, а чоловік не встиг, бо снаряд вже
падав поруч.
— Перший раз, коли я дуже
злякався за маму, це було буквально на другу ніч — з 28 на
29-те — коли вони вистрелили касетною бомбою і село почало горіти. Там будинок, там,
там, там. Коли я поїхав забрати
знайомих, то побачив, що одна
лежить просто в саду. Певно,
вони (боєзаряди. — Авт.) вже
старі, і частина з них не спрацювали.
■ Як реагувала на росіян
ваша мама?
— Вона називала їх собаками, а коли вони стріляли, казала, що «собаки гавкають». Вона
ж дитина війни і вона пам’ятає,
як у Мотижині стояли австріяки — тут німців не було — і вони
її на руках носили. Їй тоді три
роки було. Але таких боїв тоді
не було тут. Бо Мотижин же Макарівського району і належить
до Бучанської громади, тут між
населеними пунктами по 7-8 кілометрів.

Усе це нагадує, як Калита,
Боголюбський приводили
орду на Київ, на Русь. Ось це
копія. Це люди іншого рівня
цивілізації
■ Я говорила з жінками,
старшими за вашу маму, і вони
згадували, як німці стояли в

нашому селі, що німці таки поводились краще.
— Я не можу так порівнювати, але можу як історик, на основі документів. І можу сказати, що це орда. І все це нагадує,
як Калита, Боголюбський приводили орду на Київ, на Русь.
Ось це копія. Це люди іншого
рівня цивілізації, іншого рівня культури. І якщо серед них
траплялись винятки, то я скажу, з чим вони пов’язані.
Серед них були люди, які
піддавались до розмови. Був
один азербайджанець, і він казав мені: «Я понимаю вас, вы
себя защищаете. Что здесь делаю я — не понимаю. Я стреляю с закрытыми глазами»...
■ Вони вам теж розповідали про те, що вони були на навчаннях і не знали, що підуть
війною?
— Якраз він почав мені таке
говорити, але оскільки я служив, то одразу спитав: «Скажите, а боекомплект на учения
тоже дают?» Він моментально знітився. В боєкомплекті, з
яким вони прийшли, була шайтанка, «муха», півтора десятки
магазинів. Причому на собі несли від ножа до гранат. Це боєкомплект не для навчань.
■ А як ви думаєте, оці всі
тези, «ми не знали, нас обдурили», це їм було спущено говорити на випадок полону чи як?
— З ними працювали більше в інформаційному плані,
ніж з точки зору бойово-тактичної.
Той, хто з ними спілкувався, скаже, що вони були дуже
добре підготовлені в інформаційному плані. І це не те, що їх
політруки інструктували. Це
ЗМІ, яке їх атакувало, і в голові у них утворилась та лобуда.
От вони мене ставили до стінки

ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 19 ТРАВНЯ 2022

■ ЯК ЦЕ БУЛО

Вони мене ставили
і вимагали сказати,
розстрілювати і вимагали сказати, хто «в селі цар».
■ Так і казали — цар?
— Я переходив на російську і питав: «А что вы имеете в
виду?». «А кто князь?» І коли
вони десь на третій день зрозуміли, що ми говоримо на різних мовах, то пояснили «Ну
вот у нас, я когда приезжаю в
село, я знаю, кто его держит».
Відповідаю: «Вы понимаете,
что вы находитесь в Украине
и здесь нет хозяина, здесь все
живут равной жизнью?»
Вони потрапили у систему координат, де немає царя
і підлеглого. Але вони не розуміли і перли, перли на мене.
Тоді кажу: «Вы не понимаете,
что здесь друг друга послать
могут?» От у таких випадках
було видно, наскільки ми різні. І треба було докопатись, що
вони вкладають у ці речі. Бо я
потім спитав у своїх, а хто у нас
тут цар, і мені всі назвали різних людей, включно з одним
прізвищем.
■ У вас шукали в селі атовців, нациків?
— Ні, на момент подій з-понад 1500 дворів жити залишились десь в 300, де були люди,
в основному жінки. Коли вони
дізнались, що мені 57 років —
у них челюсть відвисла. Бо їхнім 23 роки було максимум
і для них я був уже дід. Вони
мене записали у пенсійний непотріб.
Мені часто ставили запитання: «Як ти вижив у цій ситуації?» То треба зрозуміти, як
відбулась перша зустріч.
■ Коли і як вони до вас
зайшли?
— Я виводив маму 22 березня на подвір’я, бо був перший
сонячний день, а тут вони через паркан. Я не рахував, але
осіб 18. Перед цим я з мамою
домовився, що раптом що —
ти лежиш. Наша задача —
вижити. Бо баба Оля в мене
така. Колись приїхав до мене
німецький дипломат і став говорити російською, а мама: «А
чого ви говорите російською?»
Той: «Я не знаю». Мама: «То я
вас навчу». І тут ця навала.
■ Тобто ви боялись, щоб
мама чогось зайвого не сказала?
— Так, був один такий випадок. Вони постійно приставляли до мене 3-4 осіб. І стежили, щоб руки в кармани не
опускав.
■ Чому до вас стільки уваги
було?
— Не знаю, зараз уже можна тільки фантазувати.
■ Повернімось до подій,
коли вони прийшли. Що тоді
було?
— Перша фраза: «Вы кто?»
«Преподаватель университета», — кажу. А в мене лежать
студентські конспекти, журнали. Вони коли влетіли як
орда, почали будинок шманати, вимагали відкрити сейф.
І там, перше, що їм потрапило в руки, був воєнний щоденник маминого брата. І вони
його відкривають і питають «А
кто это?». «Мамин брат», —

кажу. А він у розвідці служив.
І вони глянули і кажуть: «Так
вы знаете, кто победил фашистов». Відповідаю: «Ну, по-перше, не фашистів, а нацистів. А
так, дійсно, це щоденник». Ще
один факт — серед цих людей
була лише одна людина з європейським типом обличчя. Решта — татари, башкири, мордовці, марійці, буряти. Я їх дуже
швидко прочитав, бо я служив
з ними. Їхня мова російська
пересіяна місцевими діалектами. І ще щоб ви знали, у Мотижині людей, які погано себе поводять, називають касимівці.
Це так звана касимська орда,
яка жила навколо Рязані. Це
ті, хто говорив рязанською мовою. Старші люди передавали ці знання з покоління в покоління.
Крім того, буряти — це
буддисти, також були шаманісти, частина мусульмани. А для них тема викладача університету, дипломата
— це тема дуже високостатусна. Мені потім Антон Зацепін
писав: «Будьте обережні, бо
вони вишукують викладачів,
учителів». І я чудово розумів :
так, росіяни будуть вишукувати, а ці — ні.
■ А росіян як таких серед
них не було?
— Одна людина з таким обличчям. При цьому я питаю
мордовців, марійців: хто ви,
а вони відповідають — «русские». «Откуда?», — питаю.
«С Казани». «И вы русские?»
«Ну, татары».
■ Ви не питали їх, навіщо
вони сюди прийшли?
— Я у 90% стримував себе
від того, щоб ставити запитання, бо розумів, що кожна розмова може на щось вивести.
Тому принцип був лише рефлексувати. Тим більше, що
біля мене знаходились то двоє,
то троє. І діалоги були такі:
«стой там, иди сюда».
У наш двір вони приходили
на засаду. І це тривало до того
часу, поки мені не вдалось
зв’язатись з керівником району і сказати, щоб перекрили
дорогу.
■ А їхні танки що, біля вас
десь стояли?
— Діло було так. Вони у
якійсь хаті-пустці жили, а
в наш двір приходили на засаду. Ставали в одному кутку й іншому. І це тривало до
того часу, поки мені не вдалось зв’язатись з керівником
району і сказати, щоб перекрили дорогу. Коли перекрили, люди перестали рухатись
у цьому напрямку. І вони почали питати: «Что ж никакого улова нет, никто не едет?»
■ То вони від вас стріляли
по мирних?
— Так. Що відбувалось...
Як тільки почали з’являтись
повідомлення, що звільнили
Макарів — а десь два тижні
йшли такі повідомлення, хоча
ніхто його ще не звільнив —
люди почали їхати зразу. Дорога йшла Фастів—Бишів—
Ясногородка—Мотижин—Макарів, бо був перебитий міст й

інакше заїхати було неможливо. І от до моменту, коли я попросив, вони їхали. Це було моє
останнє повідомлення, бо вже
геть здох акумулятор, а бензину вже не було, я навіть не
встиг його стерти і боявся, що
вони його прочитають.
Вони, до речі, привозили
сумку телефонів, і які не вмикались, вони прострілювали. І
от я минулого тижня завозив
маму, то в дворі ще валялись
телефони. При цьому прострілювали і розкидали.
■ А коли в селі зникли електрика і газ?
— Електрика зникла... я
заїхав 27, а вона зникла через 2 дні, і через декілька днів
потрапили під час бою в Мотижині в магістральний газопровід і зник газ. Я потім попросив місцевих хлопців, зокрема Ігоря Сухенка (убитий
рашистами чоловік місцевої старости), привезти дров,
і вони мені привезли півтора
куба. Я брав ці дрова — сирі
і сухі — мішав, добре, що піч
була, і так виживали. Добре,
що були вдвох з мамою. Але
так трапилось, що один з відомих українських політиків зателефонував і попросив забрати родину, у якої згорів будинок — його просто розтрощило
касетною бомбою, пошматувало все. Я тоді вискочив і забрав
цю сім’ю, вони пробули в нас
три тижні, потім знайшли людину, яка їх вивезла на Київ.
Слава Богу, вони доїхали.
■ Росіяни не знали, що вони
у вас живуть?
— Ні, це було тоді, коли
вони по селу ще не шастали.
З самого початку вони їздили
десь раз на день. Про це я писав керівництву держави, писав у відповідні структури розвідки, бо так трапилось, що
коли я їздив у Мінськ, я мусив інформувати Службу зовнішньої розвідки, а знайомство моє з вищим керівництвом
дозволяло це робити. Я писав
багатьом, як вони реагували,
я не хочу зараз говорити. Але
я вам розповім, що це за бойова одиниця була — селом весь
час рухались 4 танки, серед
них Т-72 модернізовані. Це достатньо сильна машина. Далі 4
БМП, на яких я ще служив —
це абсолютно нікудишня машина, в якої при повороті ще
й трал один спадав, і вони сварились між собою. І ще 4 «Урали» було, на яких вони боєкомплект возили. А самі пускові установки «Град» були у
цій точці (пай Безсмертних). І
от вони об’їжджали село.
Треба віддати належне,
діяли вони з розумінням, що
їхню позицію можуть здати і
тому після вранішнього прогріву двигунів всі «сірникові
коробки» роз’їжджались в
різні точки, і спроба атакувати одну було безтолковим заняттям. Іноді було враження,
що вони самі по собі б’ють, але
били вони або в район Бучі, або
в район Макарова.
■ Романе Петровичу, вже
зрозуміло, що коли путін вліз

до України, вони дуже переоцінили рівень колаборанства і ступінь співчуття їхнім
ідеям серед українців. Водночас ми знаємо, що на «Азовсталь» зайшли завдяки зраднику з місцевих. Ви кажете, що
в них були побоювання, що їх
здадуть. А чи були в селі колаборанти?
— Коли мене вивезли з села,
я пройшов перевірку ...
■ СБУ?
— Так. Я пройшов навіть на
поліграфі, і мені ставили питання про те, що називається
правда війни. І я не можу вам
сьогодні про це сказати. Знаєте, я ріс у сім’ї, де мамин батько воював, батьків тато воював
і вони на 9 травня ніколи не ходили ні на які паради. І коли я
питав, чому ви не ходите, вони
казали: там є штатні мітингарі,
а ми чого будемо ходити. І вони
завжди казали про тему правди війни. І коли я повернувся,
мені почали ставити питання
про окремих людей, показуючи на них пальцем, а потім через кілька днів дізнались, що
цих людей не стало. І я зрозумів, що є то та правда війни,
про яку не хочеться говорити.
І от зараз я читаю звіти, що
затримано стільки-то. Так, є
такі люди, але я зараз вам розкажу, щоб ви зрозуміли, чому
я торкнувся питання правди війни. Бо іноді ні жертв, ні
тих, хто призвів до цього, вже
немає, і тоді питання, а для
чого про це взагалі говорити. Я
вам розкажу інший випадок: у
дворі, коли вони влаштували
засідку, вони впіймали одного
місцевого чоловіка, і той, щоб
себе виправдати, став кричати:
«Я вам расскажу, кто здесь живет». І в цей момент приставлений до мене каже: «Пошли со
мной». І ми йдемо, проходимо
повз того чоловіка, а він злякався дуже. Побачивши мене,
почав лебезити. Вже увечері
один з росіян спитав, чому він
так злякався, коли мене побачив. «А звідки я знаю», кажу.
Але насправді це був випадок, коли їхня незрозуміла
дія мене врятувала. Бо, якби
він розповів, хто я, то ясно, що
було б зі мною. Я знаю цього чоловіка, але що зробиш. Мені неприємно. Коли вони спитали,
хто це, я відповів, що він місцевий. «Відпустіть його, нащо
він вам», — кажу.

І тут їхній командир видає
таку фразу: «Мы дошли до
Бородянки, мы спали. А в
Бородянке по нам начало
стрелять все, и 80% из нашей
бригады осталось там»
■ А вони намагались якось
затоваришувати з кимось із місцевих чи особняком стояли?
— Ні, очевидно, що їхнє
ставлення до місцевого населення від початку мало характер конфронтаційний. Тому що
я часто від них чув фразу, яку
мені сказав азербайджанець:
«Мы понимаем, что вы защищаете себя, но и вы должны...».
«Что мы должны?» — питаю. І
тут їхній командир видає таку
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фразу: «Мы дошли до Бородянки, мы спали. А в Бородянке по нам начало стрелять все,
и 80% из нашей бригады осталось там». І оці бої в районі Бородянки, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Макарова для цих усіх,
хто був у цій групі, вони були
не боями за Росію чи проти України, а вже бої за виживання.
Один з них, який конвоював
мене, сказав таку фразу: «Будет эта война или не будет, 25
марта я отсюда уйду».
■ Я мало розумію у військовій темі, але в них що, мала
бути якась ротація через місяць? Бо вони всі чекали кінця березня, щоб піти, і що постійно відбувається на переговорах. Нас просто замучували
цим питанням.
— Коли вони дізнались, що
я викладаю міжнародні дисципліни, вони один раз спитали про переговори. На що я
їм сказав: «Дивіться, у вас немає зв’язку зі світом і у мене
немає». Вони побачили, що по
телефону — я залишив тільки смс — я спілкуюсь з Танею.
Вони спитали: «Это ваша жена?
Спросите ее по поводу переговоров». Кажу: «У меня нет заряда». Все закінчилось тим, що
за добу до того, як наші вибили
їх із села, вони притягли у двір
генератор і заряджали свої телефони. І в ці останні дні вони
привозили сейфи — кромсали,
розрізали. Але мене тримали
на відстані, що було в сейфах,
я не пам’ятаю. Я просто не бачив цього. Але видно було, що
вони пакуються в дорогу.
■ У них була ця тема «вы
слишком красиво живете»?
— Так, я це чув буквально з
першого дня, тільки вони казали «вы слишком богато живете». І це повторювалось постійно і торкалось всього. Bluetooth
навушники... Далі в рюкзаку
лежала готівка — її небагато
було — допоки вони не дізнались курсу долара до рубля,
вони її не чіпали, потім вони її
витягли звідти.
■ Як вони збирались її міняти в Росії?
— Не знаю, якось вони мене
почали мучити питанням «а
курс какой». Я кажу курс гривні, без задньої думки про гроші. А потім через кілька днів
беру рюкзак, а там уже нічого
нема — вони просто в карманці
лежали. Тому правду кажуть,
що забирали навіть купони.
■ А пралки, мікрохвильовки — таке витягали?
— Що цікаво, що вони побачили у мене винну шафу. І от
серед них був старший чоловік,
в десь 32 років. Це був виняток
з них, він поводив себе не так
як вони, і він підійшов і спитав «Извините, а можно я возьму виски?» Мене це шокувало,
бо я бачив поведінку орди. А
тут «извините»... Мене заціпило, ніби мене запитали з іншої планети, повертаюсь і питаю: «А альтернатива какая?
Вы ж тут уже хозяева, не я».
Другий випадок — це машина. Вони влітають у двір з криком «у нас минус два», машина їхня в крові, «мы забираем вашу машину». «А какая
альтернатива?» — знову питаю. «Назовите, у кого есть такой автомобиль». «Я не назову». «Тогда мы заберем ваш».
«Судьба...».
■ Тобто вибір лишали: або
втрать щось цінне, або зрадь?
— Так, але виклали все моє.
Бо я тримав запас одягу в автомобілі. Все викинули.
(Продовження в наступному
номері)
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ МОЛОДЬ ТА БІЗНЕС

Найголовніше — почати
В Америці навчають правильно поводитися з особистими фінансами,
а в Україні такого немає
Олександра КУЛАГА,
студентка Інституту журналістики Київського
університету імені Бориса Грінченка

Коли-небудь замислювались над тим,
що хобі можна перетворити на бізнес?
Чи над тим, що зробити це можна навіть у 16 років? Суспільство має багато
стереотипів, пов’язаних із віком, місцем
народження чи матеріальним становищем. Але насправді все це відходить на
другий план, коли з’являється мотивація
щось робити. Тоді хапатимешся за кожну
можливість і, зрештою, зможеш втілити
свої амбіції.
Алекс (Олексій) Чалий, 18-річний юнак
із Донеччини, заснував школу вивчення
англійської мови «АКТО». Паралельно з
бізнесом навчається в китайській академії. Свій шлях від звичайного школяра,
котрий зацікавився іноземними мовами,
до успішного підприємця юнак вважає
цілком сподіваним.
■ Алексе, як ти почав цікавитися мовами?
— Цікава історія, бо в школі до сьомого класу не приділяв мовам багато уваги.
А тоді дізнався, що наступного року піду
на олімпіаду з англійської мови, і заходився поглиблено її вивчати. На олімпіаді посів друге місце, і мене це зарядило: захотілося далі займатися, вивчати
мову. У 9-му класі від іншої фіналістки з
нашого міста почув про FLEX (програма
обміну майбутніх лідерів для учнів загальноосвітніх шкіл, яку фінансує уряд
Сполучених Штатів. — Авт.) і мені закортіло поїхати в Штати на навчання,
спробувати, що ж воно взагалі таке. Пішов на тури, там мені було не дуже важко, тому що вже на достатньому рівні знав англійську, щоб спілкуватися з
носіями, відповідати на якісь банальні
запитання. Коли приїхав до Америки,
звісно, спочатку в мене були проблеми
з мовою, бо повністю занурюєшся в середовище, де потрібно спілкуватися англійською весь час. В Америці мене поселили до родини з Мексики. Там завжди
чув іспанську, і мені захотілося вивчити
ще одну мову. І за рік у Штатах я вже міг
сказати іспанською якісь банальні речі,
описати щось.
■ Чи були в тебе якісь сумніви перед
тим, як подати заявку на цю програму?
— Що пройду перший і другий тури,
в мене не було сумнівів. Але був страх
перед третім туром, бо це тест на особистість, на стресостійкість, командну
роботу. Ну і потім великий стрес — це
п’ятимісячне очікування, просто щодня ходиш до школи і думаєш, а як воно
буде. Я не боявся їхати до Америки, мені
взагалі ніколи не було страшно кудись
переїжджати чи їхати далеко на відпочинок, навпаки — було цікаво.
■ Які особисті якості допомогли пройти відбір на FLEX? Це все ж таки програма обміну лідерами. Можливо, спеціально тренувався перед тестом?
— Одна з провідних потрібних якостей на FLEX — це здатність слухати і
говорити. Бо американці будують таке
спілкування: якщо хтось щось розповідає, маєш сказати, що про це думаєш.
Мені здається, що головне — мати «американську» манеру спілкування: бути
ввічливим, уважно слухати, але водночас вміти іноді не погодитися з тим, що
каже людина. Словом, вести дискусію.
Наступна дуже важлива річ для програми обміну — це громадська робота,
тобто діяльність поза навчальним процесом. Для того, аби поїхати на FLEX, вирішив створити розмовний клуб англійської мови в місті. Для мене це не було
чимось надзвичайним, але для Костянтинівки це було цікаво, і люди приходили. Я це зробив, переповів на відборі, дав
своє резюме і показав їм, що цим реаль-

❙ Олексій Чалий і його учні.

но можу займатись.
Як на мене, головна помилка тих, хто
подається на такі програми, — не показувати, чим вони можуть бути корисними американській спільноті. Тобто люди
говорять про те, що вони можуть узяти
з цього досвіду, проте не кажуть, який
внесок можуть зробити особисто вони.
Думаю, що FLEX про те, як ми доносимо наш меседж. Звісно, всім українцям
є про що розповісти і чого навчити американців, але не всі про це говорять.
■ Тобто досвід викладання отримав
ще перед FLEX у розмовному клубі. Як
це було?
— У мене ніколи не було такого, щоб
думав, що я не досить досвідчений для
якоїсь діяльності. Просто починаю робити, можливо, з помилками, але роблю та навчаюсь. Із досвідом викладання
було так само. Зараз у мене є сертифікат
(про кваліфікацію викладати. — Авт..),
але тоді в мене не було жодних сертифікатів — я просто вмів спілкуватися англійською і добре знав граматику. І вирішив цим поділитися, надати містянам
можливість вивчати англійську, тоді ще
безкоштовно. Це був для мене класний
викладацький досвід. Так зрозумів, як
треба спілкуватися з людьми, працювати з учнями, підбадьорювати їх, щоб
вони розвивались далі й далі.
■ Що відбувалося після повернення з
Америки? Як почувався і чим планував
зайнятися?
— Відбувався культурний шок, спочатку було важко пристосуватися до манери спілкування людей. Було складно
повернутися до рідної мови, бо рік жив
в іншому середовищі. Коли повертаєшся, складно знову почати говорити своєю
мовою.
Потім, окрім підготовки до ЗНО,
значний час витрачав для підготовки до
академії чи школи-пансіону в США.
■ Як народилася ідея створення власної школи?
— Коли навчався в одинадцятому
класі, працював викладачем в одній із
приватних українських шкіл англійської мови. І там отримав досвід, який міг
би застосувати у викладанні. До цього
ще був на двох тренінгах із викладання,
організованих США, там я, звісно, навчився багато чого. Але практика в реальній школі не порівняється з жодною теорією. Так вирішив відкрити свою школу, бо хотілося більше свободи, кортіло
самостійно керувати процесами та спробувати, що таке бізнес узагалі.
В 11-му класі я відкрив ФОП і вже
офіційно запустив онлайн-школу. За
кілька місяців відкрив представництво
в Костянтинівці — відтоді працював і

онлайн, і офлайн.
■ Стикався з чиїмось упередженням,
коли починав цей бізнес?
— Ні, такого не було. Були певні проблеми, коли почав викладати у розмовному клубі в 9-му класі. Я впевнений,
що було багато упереджень серед учителів, але потім вони ж приводили до
мене в школу своїх дітей. Не було як таких упереджень серед більшості людей,
можливо, тому, що в мене зовсім інше
коло спілкування. Можливо, це було
за моєю спиною. В будь-якому випадку
мене це не зупиняє, люди досі є, клієнти
є, і ми робимо свій внесок у розвиток міста, і я не думаю, що якісь упередження
мають нас зупиняти.
■ Як і де знаходив однодумців, де шукав підтримку?
— Насправді найскладніше, що
може бути в бізнесі — це знайти команду, особливо у сфері освіти. Дуже складно знайти викладачів, які не працювали
в державних школах, навчалися в Америці та бездоганно знають англійську.
Команду я набирав зі спільноти FLEX —
вони мають візію освіти за американською моделлю.
І щодо клієнтів. Спочатку було дуже
складно знайти той кістяк серед населення, який розділяє наше бачення, що
навчання має бути повністю англійською, а викладачі мають бути молодими.
Цікаво, що такі люди знайшлись. Їх у
Костянтинівці багато, просто виявилося, що ми з ними доти не перетиналися.
■ Щось стояло на заваді відкриттю
школи, стопорило роботу?
— Звичайно, такі моменти були.
Наприклад, зараз війна, коли люди на
місяць ідуть, бізнес скорочується. Але
були моменти, коли робота стопорилася
через людей: були працівники, що, наприклад, не так спілкувалися з клієнтами. Хтось із наших почувався невпевнено, і це теж впливало на роботу. Але я
просто продовжував діяти. І коли вдалося, вся їхня невпевненість зникла.
Якісь помилки завжди будуть, це абсолютно нормально. Такі моменти бувають, але зараз вони вже не так часто
трапляються. Треба фокусуватися на успіхах, але помилки треба аналізувати.
■ А що робити зі стереотипами про
вік? Як упоратися із сумнівами — своїми й оточення — про те, що ти ще замалий, щоб створювати нове, працювати?
— Думаю, найголовніше — це почати. Розповісти про це на весь Інстаграм,
родині, і тоді тобі вже не зупинитися, бо
всі чекатимуть на результат. У мене немає такої установки, що не можна розповідати про свої плани. Навпаки, коли
настає така своєрідна соціальна відпові-

дальність, то вже не можеш зупинитися.
Щодо упереджень родини, то треба
просто оточувати себе такими людьми,
друзями, які зможуть підтримати, дати
пораду. А щодо сприйняття віку клієнтами: якщо клієнт думає, що твій вік
— проблема, то це його проблема, і він
може піти до іншого викладача.
■ Як розставляв пріоритети, як поєднував навчання з роботою?
— В одинадцятому класі мені хотілось працювати. Тому звик до того, що
вільного часу немає. Бо тобі щодня хочеться щось робити, починаєш отримувати від цього задоволення. Щоб усе встигнути, треба вміти планувати. У мене,
наприклад, у Google-календарі кожен
день розплановано по годинах. Коли в
тебе є чіткий розподіл праці та відпочинку, все просувається набагато краще. Наприклад, зараз роблю так, що в
мене один день іде на роботу, один — на
навчання.
■ Уже знаю, що мистецтво також
стало частиною твоєї роботи. Яким чином?
— Це сталося на початку березня. Написав знайомій, дуже класній художниці
зі США, яка завжди мене підтримувала в
мистецтві, що хочу спробувати організувати заняття в арт-групах, щоб попрактикуватись. Потім вирішили організувати з нею спільну онлайн-трансляцію.
Там розповів, що я з України і через війну збираюсь переїжджати до безпечнішого міста. Тоді люди захотіли мене підтримати, бо, по-перше, бачили, що я можу
поділитися з ними чимось цікавим, і подруге, тому що я з України, і нам усім зараз дуже потрібна підтримка.
Зараз ми ще просуваємо цю ідею. У
мене в травні буде олімпіада з бізнесменеджменту, і ми з командою готуємо
для китайців арт-платформу повністю
китайською, щоб вони дізнавалися про
мистецтво західного світу і України зокрема.
■ Що можеш назвати головним
рушієм свого розвитку?
— Мабуть, оточення впливає найбільше, бо бачиш своє коло спілкування і з’являється розуміння, що треба ще
працювати, аби бути гідним цих людей.
І виходить, що працюєш завжди, твоє
оточення працює, і в тебе просто нема
часу, потреби й змоги зупинятися. Люди
відіграють найбільшу роль, і це не просто родина, яку не обираєш, а саме оточення, бо воно залежить від тебе.
■ Що можеш порадити тим, хто теж
хоче розвиватися, спробувати себе в чомусь новому, зокрема й у бізнесі?
— Є такий ютуб-блогер MattD’Avella,
він дає таку пораду для людей до 20: мати
якусь страховку. Краще починати працювати, коли живете з родиною. Сформувати собі таку подушку безпеки для
того, щоб потім не мати страхів. Це така
порада, можливо, для людей, які починають самостійне життя. І також круто,
що в Америці, наприклад, нас навчали
правильно поводитися з особистими фінансами, а в Україні такого нема. Тому
багато людей мають страхи, бо просто не
знають, як цим усім керувати. Класний
ресурс для таких людей — це Coursera,
який продовжує зараз надавати безкоштовні курси для українців. Там багато
речей із бізнес-менеджменту, особистих
фінансів тощо. ■
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■ РОZZІЯ

Сатанинські інтелектуали:
хто створив сучасну рф
Костянтин РОДИК

Отже, совєтська криптоісторія за Юрієм Фєльштінскім. Погортаймо
далі його політологічний детектив, він того вартий: «Від Червоного терору до мафіозної держави. Спецслужби Росії в боротьбі за світове
панування (1917–2036)».
1964 року КҐБ зазнав поразки від КПСС. Коли вже не
тільки на спецслужбістських
корпоративах, а і в партійних
коридорах почали відверто говорити про голову держбезпеки
Алєксандра Шелєпіна, як наступного генсека, — його усунули з небезпечної посади. Разом
із довіреною особою, генералом
Євгєнієм Пітоврановим, котрого наш історик називає технічним керівником цілком реальної змови.
Партійна верхівка прагнула безпечно-ситої стабільности і зробила ставку на Лєоніда
Брєжнєва, сибарита за натурою.
Реальний комунізм для номенклатури, що він його заходився
будувати, пізніше назвали «застоєм». Звісно, керівники спецслужби також мали квитки до
раю обраних, але, так би мовити, на правах молодшого брата,
без права голосу. І їх це, ясна
річ, аж ніяк не влаштовувало.
Британський журналіст Едвард Лукас, який понад 15 років
працював у Москві, лишив цікаву фразу: «Найтямущі люди
колишнього Советського Союзу
— екс-шпигуни» (Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і
Росії, і Заходу. — К.: Темпора,
2009). Генерала Пітовранова,
очільника зовнішньої розвідки КҐБ, це стосується повною
мірою. Саме він був архітектором російської мафіозної держави в сучасному вигляді.
Коли Андропова призначили головою КҐБ (1967), Пітовранов уже понад п’ять років
не працював на Луб’янці, але
його авторитет там, за спиною у
пам’ятника Дзєржинському, залишався дуже високим. Тож новий очільник Комітету прийняв
його після першого ж дзвінка. І
Пітовранов зробив пропозицію,
від якої Андропов не зміг відмовитися: створити нелегальну паралельну спецслужбу, приховану від найвищих керівників
держави й підзвітну виключно
Юрію Владіміровічу.
Прийнято і другу пропозицію: заснувати П’яте, «ідеологічне» управління КҐБ, концепція якого була спрутоподібна і
передбачала негласний контроль над усією структурою
Комітету. Керівником Пітовранов порекомендував свого
колишнього підлеглого, учня
й однодумця, що «прозябав»
на посаді начальника відділу
контррозвідки, генерала Філіпа
Бобкова. Саме тандем Пітовранов-Бобков пізніше привів Андропова до абсолютної влади. Історик Ніколай Яковлєв, автор
совєтського бестселера «1 серпня 1914 року» згадував: «При
всьому інтелектуальному лиску Ю.В.Андропова, я беззастережно віддаю пальму першости
Ф.Д.Бобкову, який набагато порядків був вище за формального начальника». Що вже казати про Пітовранова.

Дахом для «КҐБ-2» стала
Торговельно-промислова палата СССР, де непублічним заступником голови був Пітовранов. Насамперед він набрав
штат висококласних аналітиків («пересічних людей у групі
Пітовранова не було», — значить Фєльштінскій). На відміну від Контори, втаємничені називали цю організацію Фірмою.
Саме звідси визміїлися усі концепції, що позначили найбільші злами в новітній російській історії: Афганська війна,
штучна ескалація національних конфліктів, усунення Ґорбачова, зрештою — зведення на
трон Путіна. Чимало дослідників, яких Фєльштінскій навіть
не згадує, вважають, що «Союз
розвалили» саме Пітовранов з
Бобковим. Утім, з їхнього тандемного погляду все виглядало
інакше: перемога кеґебістської
сім’ї над комуністичним кланом. Так, доведеться тимчасово пожертвувати деякими «окраїнами» — але згодом ми їх
повернемо. Оте «згодом» відбувається на наших очах: війни в
Чечні, Грузії та Україні.
Для втілення такої глобальної авантюри потрібно
було створити щось на кшталт
«п’ятої колони» в адміністративних, економічних та інтелектуальних структурах країни.
Пітовранов
підкинув
Андропову як завжди блискучу
у своїй нахабності ідею «дієвого резерву». Відтак, «основним
інструментом держбезпеки у
справі захоплення влади в державі став створений КҐБ інститут «Офіцерів дієвого резерву» (ОДР): до цивільного
сектору країни почали засилати на роботу співробітників
КҐБ точно так само, як раніше
засилали за кордон шпигунів...
Держбезпека стала раковою
пухлиною, абсолютним газом
Совєтського Союзу, заповнюючи всі простори, будь-яку найменшу щілинку».
У наведеному Фєльштінскім секретному документі колегії КҐБ від 1981 року читаємо:
«Дієвий резерв є невід’ємною
частиною оперативних підрозділів, а його офіцери — це оперативні працівники, які вирішують чекістські завдання в
особливих умовах». «Особливі
умови», у перекладі на загально
зрозумілу мову, — це стан війни. КҐБ воювала з КПСС. «Офіцери ДР, працюючи за зарплати
мирного сектору, водночас залишалися в підпорядкуванні КҐБ...
Звільнення в запас або відставка офіцерського складу, який перебував у дієвому резерві, могли
відбутися лише відповідно до
наказу керівництва КҐБ». Авжеж, «службу на держбезпеку
припиняє тільки могила».
Після утворення рф і зміни
вивіски КҐБ на ФСБ «дієвий резерв» перейменували на АПС
(Апарат прикомандированих

співробітників) та додали повноважень: «Незалежно від форм
власности». Відтак «держбезпека створила безконтрольну і
супротивну економічній вигоді
країни і законам бізнесу зовсім
уже мафіозну систему контролю державного і приватного
сектору з одночасним здирництвом з усіх цих структур для
годування ФСБ».
Паралельно П’яте управління щільно працювало з лідерами думок. Старшого Міхалкова завербували ще наприкінці
1930-х, молодших прибирала
до рук Фірма. Аж до дальніх сімейних відгалужень: «Чоловіком дочки Кончаловської (падчекрки Міхалкова) Єкатєріни
став письменник Юліан Сємьонов (Ляндрес)... Він представляв інтереси групи Пітовранова–Бобкова». Звісно,
«Сємьонова любив і читав Андропов». Так, талановитий був белетрист. Якби я не мав тоді, коли
читав його, замилене око, мусив
би нашорошитися: романи Юліана Сємьонова — це, окрім поверхневої шпигунської романтики,
ще й апологетика «дисципліни
брехні» («Аукціон», 1985) та мафіозних «пред’яв»: «Будь-яке
об’явлення себе самого на весь голос є нічим іншим, ніж оголошенням війни конкурентам» («Псевдонім», 1984).
Фірма завербувала навіть
Євгєнія Євтушенка. Цю історію
знайдете у книжці, наведу
лише дарувальний напис поета
на своїй збірці: «Страшнее, чем
принять врага за друга, / Принять поспешно друга за врага.
Питовранову от Евтушенко».
Агентами були відомий драматург Гєнріх Боровік; пародист
Алєксандр Іванов, творець мегапопулярної телепрограми
«Вокруг смєха»; всюдисущий
композитор Родіон Щедрін;
чемпіон світу з шахів Анатолій
Карпов. «Був серед агентів і художник Ґлазунов. Працював із
ним безпосередньо начальник
5-го управління Бобков... Посол
Іспанії в СССР Хуан Антоніо
Самаранч завербований за допомогою Ґлазунова... Саме він
знадив Самаранча до російського антикваріату, котрий той
нелегально вивозив з СССР, що
й стало основою для його вербування... Завербований КҐБ Самаранч пізніше за допомогою
совєтського керівництва став
головою Міжнародного олімпійського комітету». І так — аж
до «агента держбезпеки російського журналіста Дмітрія
Кісєльова».
Та справжньою агентурною
перлиною був «ще один агент
Бобкова — відомий совєтський
естрадний співак Іосіф Кобзон... За що ж співак отримав
«народного артиста»? Починаючи з 1980 року Кобзон дев’ять
разів побував з концертами в
Афганістані, де виступав перед совєтськими воїнами. Але

літав він туди не заради концертів. Концерти були легендою-прикриттям. Через Кобзона до Совєтського Союзу КҐБ
вивозив наркотики... у реквізиті музичного колективу».
Всілякі пильні майори держбезпеки неоднораз сигналізували в
Контору про Кобзонові оборудки, але генерал Бобков жодного
разу не дав дозволу на проведення митного догляду: «Визнано
недоцільним».
До речі, про Афганістан.
Війну спровокувала облудна «аналітика» Фірми Пітовранова-Бобкова («витончені
провокатори», — характеризує їх Фєльштінскій): «Завідомо неправдива інформація
про «агента ЦРУ Аміна», повне розкладання афганської армії та намір керівництва США
розмістити на території Афганістану ракети середньої
дальности «Першинг». Нагадує обґрунтування путінської
«спецоперації», чи не так? Легальний президент Афганістану Амін «пропонував Брєжнєву
зустрітися в будь-якій точці...
але чи дійшов лист, невідомо».
Натомість вчинили штурм президентського палацу, «вбили
Аміна, маленьких синів Аміна...
і ще багатьох. Але ж всі ці люди,
а також сам Амін та його оточення, могли здатися без жодного пострілу. Але їм ніхто не
запропонував здаватися». В
Україні остання частина такого сценарію не вдалася, але, безсумнівно, планувалася за лекалами бренду КҐБ.
Афганська авантюра була
потрібна Фірмі та Конторі задля дестабілізації влади застійних комуністів. Мимохідь вирішувалися супутні завдання.
Наприклад, на хвилі негативної
критики операції із захоплення
резиденції афганського правителя, КҐБ домігся створення власного спецназу «Вимпел» і вже
за рік по тому «прекрасно підготовлені розвідники і диверсанти опинилися у фактичному
підпорядкуванні Пітовранова». «Вимпел» стали використовувати для відстежування та
знищення гірських караванів. У
нашій книжці є спогад спецназівця-очевидця: «Начальство
прилітало на вертольотах у
район бойових дій, щоб набрати
для себе найкраще з трофейного
майна». Тобто, мародерство поставили на конвеєр.
Та це лише квіточки. Плоди
дозрівали на інших гілках: підконтрольні Пітовранову особи «організували видобуток
корисних копалин та їхній
подальший нелегальний експорт». Ну, цей сценарій і ми бачили на Донеччині після 2014го, а тепер — ще й із вивезенням
збіжжя з окупованого Півдня.
Та головне ельдорадо, опановане каґебістами, перебувало у
ще густішій темряві «Якщо обсяг виробництва опіуму в Афганістані до 1979 року коливався від 200 до 400 тонн на рік, то
до моменту виведення совєтських військ у 1989 році він сягнув
1000-1500 тонн... За даними експертів ООН, понад 70% опіуму
і майже весь героїн, який продавався в Європі, надходив саме з
Афганістану».
У російського письменника Пєтра Катєрінічева є роман
«Тропа барса» (2002), де присутній сатанинський персонаж
на ім’я Герцог — здається, цей
образ є міксом двох реальних
осіб, Пітовранова і Бобкова. Той

Герцог просторікує: «Крові буде
забагато, та без крові грошей
не буває. Справжніх грошей, що
дають не лише незалежність,
а владу». Водночас, цей персонаж виглядає на рафінованого
інтелектуала. Якими, зовні, і
були наші реальні «герої».
Не дивно, що Пітовранова
приймали в усіх колах; одного
разу його навіть запросили четвертим на партію в доміно до поціновувача цієї розваги Брєжнєва. «Забиваючи «козла» з
Брєжнєвим, Пітовранов ясно
усвідомлював усю нікчемність
керівника партії та держави
і його геть невисокий інтелектуальний рівень». Він грав, обдумуючи, як ліпше під’юдити
Андропова до захоплення влади. «Пітовранов намагався створити тріо, в якому абсолютне лідерство належало
б «президенту» Андропову.
Прем’єр-міністром залишився б
Косигін, а партію очолив би перший секретар ЦК Білоруської
ССР Пьотр Машеров. Він провів
зондувальні розмови з Косигіним
і Машеровим, проте контакти
ці не залишилися без уваги оточення Брєжнєва: 4 жовтня 1980
року Машеров загинув в автомобільній катастрофі. Косигіна в
тому самому жовтні вивели зі
складу Політбюро і відправили
у відставку з посади голови уряду. 18 грудня 1989 року він помер, про що повідомили лише за
три дні».
На війні, як на війні. І Пітовранов відповів: «19 січня
1982 року застрелився перший
заступник голови КҐБ Сємьон Цвігун, який вважався людиною Брєжнєва... За шість
днів після самогубства Цвігуна, 25 січня 1982 року, помер
Міхаіл Суслов, який був другою
після генсека людиною в партії. Смерть Цвігуна послабила
позиції Брєжнєва в КҐБ, а несподівана кончина Суслова —
в Політбюро та апараті ЦК
КПСС».
«Отвєтка» не забарилася: «24
травня 1982 року Андропова перемістили з посади голови КҐБ
на посаду секретаря ЦК КПСС...
26 травня 1982 року за особистим розпорядженням Брєжнєва призначили чужого Андропову Віталія Федорчука, довірену
людину першого секретаря ЦК
КПУ Володимира Щербицького». У жовтні 1982-го Брєжнєв
казав Капітонову, заворгу ЦК:
«Бачиш це крісло? У ньому сидітиме Щербицький». Не встиглося. Генсек за місяць помер.
Царювати прийшов Андропов.
Ненадовго — за чотирнадцять
місяців помер і він. Не встиг
як слід закріпитися, тож влада
знову перейшла до партійців —
Черненко, Ґорбачов.
Але «єдиною державною
структурою, підготовленою
до прийдешнього хаосу, виявилася держбезпека. Вона стала
єдиною совєтською структурою, яка вижила в цьому хаосі». Консильєро Пітовранов почав шукати нового «хрещеного
батька».
* Попередні статті циклу
«РОZZІЯ» див.:
https://www.umoloda.kiev.
ua/number/0/164/165619/
https://www.umoloda.kiev.ua/
number/0/2006/166162/
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 19 ТРАВНЯ 2022

■ ВИСОКА НОТА
Юрко НИВА

Культура важлива у питанні формування національної безпеки країни. Для інформаційного фронту вона — як наявність сучасного озброєння на полі спротиву повномасштабній воєнній агресії росії. Чи
розуміють це українські чиновники і посадовці? Здається, дуже приблизно, навіть ще менше, ніж у мирні часи. Незважаючи на повномасштабну російсько-українську війну, яка триває майже три місяці.
Про те, що для держави питання культури не на часі, свідчить хоча
б той факт, що у креативних індустрій забрали усі їхні нещасні
копійки (бюджети). Хоча зрозуміло, що ті кошти навряд чи помітно
вплинули на зміцнення боєздатності нашої армії. А от те, що культура потужно впливає на зміну акцентів і взагалі на формування
новітньої культурної парадигми світу, — є беззаперечним.
Це розуміють усюди, окрім України, на державному рівні...
Однак музи не мовчать: звучать голоси українських митців і зарубіжних — як підтримка нашої європейської країни, на яку напала підступно і повномасштабно росія 24 лютого. Майже кожен
такий проєкт — амбасадор країни, яка бореться з рашистами,
— ґрунтується на пасіонарності митців-волонтерів. Хіба що за моральної та логістичної підтримки Мінкультури та інших профільних
культустанов. Наче немає ніякої війни і гострого питання бойкоту
російської культури.
Мінкультури навіть не зробило спроби лобіювання потужного наголосу саме на культурних новинах у всеукраїнському єдиному
телемарафоні. Як і до повномасштабної війни, там рулять попса,
недоречний гумор і розкручені медійні обличчя.
Не помічено, не зафіксовано, не прокоментовано, не закцентовано
— це про цілий пласт високої культури, яка насправді і є головним
лобістом інтересів України серед представників істеблішменту
будь-якої європейської країни. Майже на кожному з проєктів за
кордоном, про які розповімо, були присутні глядачі — від мерів до
президентів і перших міністрів. Утім власне українська аудиторія
дуже мало поінформована про ці концерти і виступи.
Найпотужніше апелює та промовляє про унікальність української
культури висока музика завдяки універсальності своєї мови. Саме
тому її століттями не помічали, не пускали, не асоціювали з Україною. І за допомогою саме високої музики наш ворог тотально заполонив усі престижні концертно-театральні і філармонійні
майданчики. І саме росії вигідно, щоби й надалі мало знали про
українські успіхи на концертних майданчиках. До того ж коли це
виступи з чітким позиціонуванням підтримки України, коли проти
нас веде повномасштабну війну росія.

«Мелодію» Мирослава Скорика
зіграли 28 польських оркестрів
Лідером за градусом підтримки України ще й у царині культури та копродукційної складової є, звісно ж, Польща. 28 оркестрів цієї країни записали легендарну «Мелодію» Мирослава
Скорика і змонтували кліп, який
закінчується сильними за своєю
емоційною складовою великими планами українського диригента Миколи Дядюри. На знак
солідарності з українською нацією всі польські філармонії та
оркестри, представлені в Асоціації польської філармонії, в тому
числі Оркестр Польського радіо
у Варшаві, записали цей твір під
час своїх концертів, що відбулися на межі березня-квітня.
Ідею включення «Мелодії»
українського композитора до
репертуару концертів підхопили також численні європейські
та світові оркестри, пов’язані серед інших з Європейською мовною спілкою, PERLE або Світовою федерацією профспілок музикантів. Серед диригентів, що
стояли за пультами польських
оркестрів, були, зокрема, й українські: Ярослав Шемет, Вікторія Жадько, Володимир Рунчак та Микола Дядюра.
У цій безпрецедентній за
своєю потужністю та «логістикою» музичній акції взяв
участь українсько-польський
скрипаль, внук ректора Острозької Академії Ігоря Пасічника, лауреат численних міжнародних конкурсів Назар Плиска. «За півтора тижня до запису мені задзвонили з філармонії
в Сопоті з пропозицією записати
Мелодію Скорика під час благодійного концерту «Солідарні з
Україною», який відбувся 12
квітня, — розповів музикант.
— Зі свого боку я запропонував
заграти ще один твір Мирослава Скорика — «Карпатську рапсодію». Завдяки альтисту Володимиру Микитці вдалося здобути партитуру для скрипки соло
та оркестру. Дуже приємно було

відчути, як оркестр та диригент
Войцєх Райський переживають
цю музику протягом репетиції,
а особливо під час виконання в
концерті».
Назар Плиска розповів, що
був дуже зворушений реакцією
публіки, яка гаряче аплодувала
чудовій музиці Скорика. «Мені
здавалося, що аплодували всій
Україні, яка, незважаючи на весь
трагізм, бореться за свою свободу
і незалежність, — поділився враженнями скрипаль. — Дуже тішуся, що маю можливість за допомогою музики розповідати Європі про Україну».

Гонорари артистів —
на потреби дітей-сиріт
У Варшаві відбувся благодійний гала-концерт «Ми з вами!» /
Jeste?my z wami! в Teatr Wielki
— Opera Narodowa. Прозвучали
вокальні та інструментальні твори сучасних українських композиторів, які співпрацюють із
польською творчою спільнотою
— Любави Сидоренко, Золтана Алмаші, Олександра Шимка, створені на слова польських
поетів Чеслава Мілоша та Галини Пошватовської. Солістки —
видатні та знані сопрано Ольга
Пасічник та Агата Зубель.
У другій частині Польський
національний балет показав колаж із хореографічних картин
зі свого оригінального репертуару. Їх вибір керувався ідеєю роздумів над трагізмом ситуації, в
якій опинилися українці перед
обличчям жорстокого вторгнення російського агресора. Україна
захищається, страждає і сподівається на допомогу цивілізованого світу. Чи отримає вона її
вчасно і в очікуваному обсязі?
За диригентським пультом
оркестру Польської національної опери стояв визнаний світом
український диригент Андрій
Юркевич, що диригував оркестрами таких престижних театрів,
як Liceu у Барселоні, Королівського театру в Мадриді, Берлінської та Віденської державних

❙ Виступи Харківського театру опери і балету в Литві.
❙ Фото Олександра ШАХМАТОВА.

Підтримка
в унісон
У Польщі, Франції, Литві та інших країнах відбуваються
безпрецедентні виступи митців, які засуджують війну росії в Україні
опер, Цюріхського оперного театру, Опери Сан-Франциско.
Дохід від продажу квитків
було спрямовано на потреби дітей-сиріт з України, що наразі
знайшли свій прихисток у Польщі. Всі учасники концерту відмовилися від гонорару, включно
з Andrzej Pаgowski ART, який
створив надзвичайно промовисту афішу події.
До речі, щоденно на одній з
польських радіостанцій — радіо
RDC — українською мовою відбувається трансляція біблійних
сюжетів, які читають уже згадувана українська співачка Ольга
Пасічник, яка давно мешкає у
Варшаві, та її чоловік, викладач університету Юрій Плиска
у супроводі ретельно підібраного музичного фону. Також вони
записали серію казок українською мовою, які можна у будьякий момент послухати, звернувшись до сайту радіо.
Ольга Пасічник завжди була
активною, вмотивованою і дуже
наполегливою промоутеркою
української музики. Так само,
як і її сестра — піаністка Наталя Пасічник у Швеції. Разом
вони вже 4 березня у престижній головній залі Національного музичного форуму Вроцлава
організували концерт солідарності з Україною — з програмою
українських пісень.
І підтримка України у Польщі триватиме. Розповідає диригент Роман Ревакович, незмінний організатор «Днів української музики у Варшаві»:
«Один з найважливіших польських музичних фестивалів
Wratislavia Cantans зробив великий акцент на українську музику в цьогорічній програмі. Це
сталося після 24 лютого: у вже
сформовану програму внесли
коректуру. Мої багаторічні зусилля виконати твір Олександра Шимка «Вирій» для сопрано,
ансамблю народних голосів, великого хору та симфонічного оркестру нарешті завершилися ус-

піхом. Дуже дякую за це директору фестивалю Анджею Косендяку, який так відгукнувся на
українську трагедію, здійснену нацистською росією — країною, яка свої величезні культурні надбання (часто вкрадені імперськими механізмами) впрягла в обман Західного світу і далі
його здійснює. Тож велика подяка Вроцлавському фестивалю, який піднімає прем’єру українського твору за участю Тетяни Журавель, колоратурне
сопрано, ансамблю української
автентичної музики «Божичі»
та Chоr Filharmonii Narodowej w
Warszawie, Orkiestra Kameralna
Filharmonii Narodowej».
Власне восьмі «Дні української музики у Варшаві» заплановані на вересень. Піаніст Дмитро
Чоні прийняв запрошення 4 вересня виконати програму «Багатель» Валентина Сильвестрова.
6 вересня варшавський ансамбль
Chain Ensemble під орудою Анджея Бауера виконає твори Леоніда Грабовського, Олега Безбородька, Юрія Ланюка та Олександра Щетинського. Виступатиме з програмою Симфонічний
оркестр варшавської Національної філармонії, яким диригуватиме Роман Ревакович.

Кожен концерт — із Гімном
України
Тим часом український оркестр Kyiv Symphony Orchestra
підкорив сцени Берлінської,
Ельбської філармоній та Гевандхаусу. Колектив вирушив у концертний тур, розуміючи необхідність та важливість культурного внеску в протистоянні
російській воєнній агресії. Демонструючи потужний голос
нашої країни, оркестр виступив з українською програмою у
Варшаві та Лодзі 21 та 23 квітня. Далі з 25 квітня впродовж
тижня зіграв сім (!) концертів у
різних залах Німеччини, серед
яких Гевандхаус, Берлінська
та Ельбська філармонії. Квит-

ки на ці концерти українського оркестру були повністю розпродані, водночас виступи KSO
були некомерційними, а гроші з
квитків концертні майданчики
передали у благодійні фонди на
підтримку України.
Із дозволу Міністерства оборони та Міністерства культури
та інформаційної політики України великий склад KSO полишив рідний Київ, щоб вирушити у тур «Голос України» (Voice
of Ukraine) з українською музикою. Щодня KSO виступав на
новій локації.
Тур містами Німеччини для
Kyiv Symphony Orchestra став
можливим завдяки співпраці оркестру з відомою міжнародною агенцією KD SCHMID
та підтримці Goethe-Institut
Ukraine. «Організувати тур сімома німецькими містами протягом трьох тижнів — справа запаморочливої складності навіть
у звичайний час. А за нинішніх
обставин — відверте божевілля.
Однак усе спрацювало, і ось уже
музикантів з любов’ю зустрічає
Дрезденська філармонія у своєму головному корпусі», — написав авторитетний журналіст
Егберт Толль.
Тимчасовий прихисток, репетиційну базу та два концерти
у Польщі оркестр мав у Концертній студії польського радіо імені
Вітольда Лютославського та Національній філармонії у Варшаві за підтримки Міністерства
культури та національної спадщини, Національного інституту музики і танцю, Національної філармонії у Варшаві та Лодзької філармонії.
Для свого туру KSO підготував програму, яка презентувала українську оркестрову музику від її зародження у 1770-х
роках до шедеврів XX століття:
Симфонія №1 До мажор Максима Березовського, Симфонія №3
(оригінальна версія) Бориса Лятошинського, Увертюра до опери «Тарас Бульба» Миколи Ли-
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❙ Виступ Київського оркестру в Лейпцигу.
❙ Фото Ельзи ЖЕРЕБЧУК.

й утвердження
❙ Почесні гості в Kyiv Symphony Orchestra.
❙ Фото надані агенцією «Дель Арте».
сенка, «Мелодія ля мінор» Мирослава Скорика.
Концерти у Німеччині відбулися в кооперації оркестру з відомими німецькій публіці українськими скрипалями молодої генерації Діаною Тіщенко та
Олексієм Семененком. У їхньому виконанні прозвучали «Мелодія» Мирослава Скорика та
«Поема» Ернеста Шоссона. Окрім цього, «на біс» Олексій Семененко виконував «Серенаду»
Валентина Сильвестрова.
На знак глибокої вдячності
за підтримку Польщі концертну
програму виступів KSO у Варшаві
та Лодзі доповнив твір Fantasia
brilliante польського композитора Генріха Венявського. Оркестр
мав за честь виступити із солістом
Янушем Вавровським — єдиним
виконавцем у Польщі, який грає
на скрипці Страдіварі. Натомість
у німецьких містах на знак солідарності з Польщею солістка та
концертмейстерка групи флейт
KSO Інна Воробець виконувала твір Bucolica Влодзімежа Котонського.
Згадуючи
участь
Kyiv
Symphony Orchestra у постановці «Трістана та Ізольди» Ріхарда
Вагнера на Musikfestspiele-2021
у Фюссені, відомий музичний
критик Ральф Дьорін зазначив:
«Ця захоплива гра дає зрозуміти: попри нестабільну ситуацію,
цей оркестр не потребує жалісного співчуття, але сам за себе говорить завдяки своєму рівню. І
раптом стає зрозумілим, чому
Лотар Заґрозек запросив цей оркестр минулого року виконати
концертну версію «Трістана» на
фестивалі у Фюссені: бо вони це
можуть».
Наприкінці кожного концерту KSO виконували Гімн України. Він супроводжувався співом
українців, які були присутні в
залі та вивішували українські
прапори на балконах. Постійна відвідувачка концертів KSO

у Києві, завідувачка програмного відділу Українського інституту Олена Кухар знайшла можливість послухати концерт оркестру й у Берліні, а опісля залишила такий відгук у соціальній
мережі: «Сьогодні в Берлінській філармонії, після Лятошинського та Гімну України, з
одного з місць почулося жіноче
«Слава Україні!» — і весь зал,
який, звісно, цього тільки й очікував, жахнув гучну, неймовірну в своїй неминучості, шалену
нашу відповідь. О, філармоніє,
ти це запам’ятаєш».

На хвилі Парижа й Ліона
Паризька філармонія ініціювала проєкт-місію для українських музикантів, керувати якою
дирекція філармонії довірила виконавчій директорці Kyiv
Symphony Orchestra Анні Ставиченко. До столиці Франції
прибули п’ятеро музиканток з
Київського камерного оркестру,
Симфонічного оркестру Національної філармонії України, Національного ансамблю солістів
«Київська камерата», а також з
Одеси, які беруть участь у концертах Паризького оркестру.
За участю чотирьох скрипальок та однієї віолончелістки з
України у Паризькій філармонії
вже відбулися концерти під орудою Япа ван Зведена, який замінив Валерія Гергієва, та Еси-Пекки Салонена. Попереду — виступи з іншими зірковими музикантами, серед яких диригенти
Пааво Ярві та Манфред Хонек і
скрипаль Джошуа Белл.
Пізніше до Франції приїхали
музиканти й з інших українських колективів, які долучаються до оркестрів у різних французьких містах. Керівниця місії
Анна Ставиченко розповідає:
«Паризька філармонія прагнула допомагати Україні від самого початку повномасштабної війни росії проти України, і робити

це не лише за допомогою концертів на підтримку нашої держави,
а й конкретними діями, реальною допомогою своїм колегам,
українським музикантам. Так
виникла ідея з наданням тимчасових контрактів оркестрантам з
України, яка згодом переросла у
великий загальнонаціональний
проєкт, до якого долучаються все
нові й нові національні оркестри
з різних міст Франції.
Українські музиканти, окрім
Orchestre de Paris, вже грають у
національному оркестрі Ліона,
скоро виконавці з України долучаться й до оркестру Паризької національної опери, оркестру
Radio France, Orchestre des Pays
de Savoie, Orchestre National de
Lille, Orchestre national d’іle-deFrance, Paris chamber orchestra,
Orchestre national de Metz тощо.
Керівництво та музиканти цих
оркестрів приймають наших музикантів з великою теплотою, допомагають та підтримують в усьому, тож, окрім створення можливостей продовжувати та розвивати професійну кар’єру, у Франції
зараз є фантастичний приклад емпатії, об’єднання музичної спільноти заради допомоги українцям
та готовності діяти.

керівником Олегом Оріщенком,
головним диригентом Дмитром
Морозовим та головним режисером Арменом Калояном. Боронити ж театр у Харкові залишився Ігор Тулузов, перший заступник генерального директора Схід Опера.
Важливою складовою гастролей стали концерти, в яких
була представлена широка панорама української музики: від
творчості фундаторів професійного музичного мистецтва, яка
вже стала справжньою класикою, і до сучасних авторів. Більшість цих творів своїм корінням міцно пов’язані з основами
національного мелосу. Деякі з
них стали справжнім відкриттям для європейської аудиторії,
як твір В’ячеслава Самофалова
«Аве Марія» для солістів, хору,
оркестру і органу, що прозвучав на відкритті гастролей у Соборі Клайпеди, інші — як, приміром, «Щедрик» — давно відомі усьому світові.
На сцені Національного драматичного театру у Каунасі Схід
Опера показала свою інтерпретацію опери «Кармен» Жоржа Бізе.
Литовський глядач був у захваті
й довго не відпускав артистів після вистави, аплодував стоячи та
вигукуючи «Браво!» До речі, опера «Кармен» — це перша від початку війни вистава Схід Опера.
І хоча продаж квитків розпочався всього за 6 днів, вільних місць
у залі зовсім не було.
Відома хорова кантата Карла Орфа «Карміна Бурана»
харків’ян постала у вишуканому поєднанні з мовою танцю на
сцені Литовського національного театру опери та балету у Вільнюсі. Неабиякий інтерес до українських артистів зібрав повний аншлаг. Кожний номер першого відділення цього вечора, в
якому серед оперних та балетних хітів західноєвропейської
класики прозвучали, зокрема, і
кілька уривків з «Тараса Бульби» Миколи Лисенка, — викликав бурхливу реакцію залу. Диригентами цього вечора були заслужені діячі мистецтв Дмитро
Морозов та Юрій Яковенко.
Також серед гастрольних
виступів відбулися гала-концерти оперних та балетних солістів
Схід Опера у таких містах, як
Йонішкіс, Паневежис, Молетай і
Паланга. На одному з них, у Вільнюсі, стався особливо хвилюю-

Більше українців хочуть приєднатися до скрипкового
хору, але тепер у них є зброя в руках, а не скрипки.
Навколо допомоги українським музикантам об’єднується
і саме французьке суспільство.
Адже у своїх оселях наших оркестрантів та членів їхніх родин
приймають меценати музичних інституцій, шанувальники
класичної музики та люди, які
щиро вболівають за Україну».

Європейський шлях харків’ян
продовжено
Харківський
національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка — Схід Опера, в межах
проєкту Ukraine Now and Forever організував у Литовській Республіці гастрольний
тур «Європейський шлях».
Це безпрецедентний (навіть
для мирних часів, як не дивно)
гастрольний тур Литвою, до якої
вирушила трупа у складі 220
осіб (плюс 30 дітей співробітників Схід Опера, навіть із домашніми тваринами, яких неможливо було залишити) на чолі з генеральним директором-художнім

чий та урочистий момент, коли
член Комітету Сейму Литовської
Республіки Вітаутас Юозапайтіс
і генеральний директор Литовського національного театру опери
та балету Йонас Сакалаускас разом із солістами свого театру та
харків’янами — заслуженим артистом України Володимиром
Козловим та лауреатом міжнародних конкурсів Микитою Маринчаком виконали арію з героїчно-епічної опери «Піленай»
(Pilеnai) Вітаутаса Клови.
У Вільнюсі, у костьолі Святого Казимира, відбувся й органний концерт за участю головного диригента Схід Опера Дмитра
Морозова із сопрано Олени Ширяєвої. Відомий органіст Леопольдас Дігріс, який напередодні завітав на одну з репетицій,
високо оцінив майстерність свого харківського колеги.
Знаковим твором туру став
величний і трагічний «Реквієм»
Моцарта, який прозвучав у фіналі гастролей 9 травня у Кафедральному соборі — Базиліці
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святого Станіслава та святого
Владислава. Ним вшановували
загиблих героїв війни і безневинних мирних українців, які стали жертвами жорстокої війни,
згадавши у такий спосіб російську навалу в Харкові, Маріуполі, Чернігові, Бучі, Бородянці, Охтирці, Ізюмі та в багатьох
інших містах і селах України.
На концерті були присутні член
Комітету сейму Литовської Республіки Вітаутас Юозапайтіс та
генеральний директор Литовського національного театру опери
та балету Йонас Сакалаускас.
У фіналі майже кожного
гала-концерту чи вистави цього туру на сцену виходили артисти зі своїми дітьми та виносили прапори України і Литви,
викликаючи шквал емоцій та
бурхливих овацій.
Гастролі виявилися настільки успішними, а харківські артисти настільки тепло були прийняті литовською публікою, що
тут-таки було прийняте рішення продовжити тур до 31 травня.
Уже відомі нові міста і сценічні
майданчики, до яких додалися, зокрема, Друскінінкай та
Маріямполе. Схід Опера ретельно і потужно готувалася до цих
гастролей, тож усюди на глядача чекає новий репертуар.

Скрипковий хор і зброя
Незвичайну підтримку України зініціювала ще у березні
лондонська скрипалька Керенца Пікок. Вона за 48 годин отримала відео від 94 скрипалів у
29 країнах! Дивовижна співпраця, що сформувала міжнародний скрипковий хор підтримки
країні, яка зазнала повномасштабного воєнного вторгнення росії. Завдяки переглядам та
перепостам цього відео вдалося
зібрати понад 20 тис. євро.
Зіграли старовинну українську народну пісню під назвою «Вербова дощечка». Іллі Бондаренку,
який аранжував цю народну пісню для ансамблю скрипалів, довелося записувати відео в укритті між вибухами. Дев’ять інших
молодих українських скрипалів,
які також ховалися у бомбосховищах, приєдналися в унісон.
Далі, в гармонії з ними, — музиканти з Лондонського симфонічного оркестру, Токійської симфонії, філармонії Осло, Голлівудської студії та провідні скрипалі
з усього світу, включно з Ірландією, Нідерландами, Новою Зеландією, Португалією, Швецією,
Колумбією, Бельгією, Францією,
Грузією, Польщею, Південною
Кореєю, ПАР, США, Молдовою,
Мальтою, Ізраїлем, Данією, Індією, Японією, Канадою та усією
скрипковою секцією Мюнхенського камерного оркестру.
«У нас є відомі скрипалі з різних традицій скрипки, включно
з індійською, шотландською,
блюграс. І британський скрипаль-віртуоз
Даніель Хоуп,
який за збігом обставин колись
навчав Іллю Бондаренка, —
поділилася інформацією Керенца Пікок. — Якщо придивитися, можна помітити скрипалів
Лондонського симфонічного оркестру Карміне Лаурі, Максін
Квок, Клер Дакуорт, Хуліана
Гіль Родрігеса, Алікса Лагассе
та Сару Куїнн».
Українська скрипалька —
23-річна Марія Клименко — розповіла, що, коли записувала відео, її брати захищали свою країну. Вона сказала, що більше українців хочуть приєднатися до
скрипкового хору, але тепер у них
є зброя в руках, а не скрипки.
Щоб перемогти країну-агресора, кожен боєць стоїть на своєму фронті, на своїй ділянці, зі
своєю зброєю. ■
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«Я дякую хлопцям за те, що вони мене слухають і виконують усе,
що я їм кажу. Їм дуже важко».

Олександр Петраков
головний тренер Національної збірної України з футболу

■ БІАТЛОН

■ ФУТБОЛ

В очікуванні змін У процесі спарингу
У федерації біатлону України перенесли вибори
президента й призначили нового наставника для
жіночої збірної

Українські збірники здобули другу поспіль перемогу
на старті тренувального збору

Григорій ХАТА
Коли навколо діяльності
певної національної федерації
з’являється занадто багато галасу, загалом можна не сумніватися: найближчим часом там планують вибори президента організації.
На початку квітня, коли армія агресора ще стояла не так далеко від Києва, навколо федерації біатлону України розгорівся
гучний скандал, який стосувався
натуралізованих російських біатлоністок. А в його епіцентрі опинився чинний очільник ФБУ Володимир Бринзак. Багато кому в
українській збірній не сподобалася його прихильність до колишніх
громадянок РФ, які після початку
війни залишили Україну й начебто
за сприяння самого керівника ФБУ
повернулися на малу батьківщину.
Отримавши за це порцію добрячої
критики від членів української національної збірної, Володимир
Бринзак заявив, що не висуватиме свою кандидатуру для участі в
майбутніх виборах президента федерації, котрі за планом мали відбутися в середині травня.
Тоді головним критиком
багаторічного очільника ФБУ
виступив капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний, котрий
на хвилі суспільного збурення
заявив про своє бажання взяти
участь у президентських перегонах. Утім згодом відбулося засідання виконкому ФБУ, де вирішили провести вибори через три
місяці після того, як завершиться
воєнний стан. Тобто Володимир

❙ Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро
❙ Підручний планує взяти участь у виборах президента ФБУ.
❙ Фото з сайту www.dw.com.
Бринзак на певний час іще залишатиметься біля керма федерації, й, за словами Підручного,
головним завданням буде проведення чесних демократичних виборів.
Тим часом сам Підручний наразі проходить службу в Національній гвардії й нещодавно зробив заяву щодо життя українського спорту під час війни. «Потрібно
працювати, потрібно далі тренуватися та підтримувати спортсменів.
Так само, як зараз є підтримка
спортсменів від НОК i Міністерства молоді та спорту. Спортсмени
з тих областей, де були бомбардування, переїжджають на захід України та мають змогу тренуватися.
Тому чудово, що є така підтримка з боку керівництва НОК i міністерства. Потрібно далі тренуватися, підтримувати форму, для того
щоб спортсмени могли далі прославляти Україну на міжнародних
змаганнях і тим самим заявляти
про себе, про те, що український
спорт існує, що він бореться, що

він не розвалився і що ми готові
боротися й на цьому фронті, щоб
наш стяг підіймався якомога частіше», — відзначив Підручний.
До слова, вже на початку червня українські біатлоністи та біатлоністки планують стати до тренувань, які держава хоче організувати на Львівщині. Зазначимо, що
жіноча команда там працюватиме
під орудою нового наставника. Нещодавно тренерська рада ФБУ на
цю посаду замість словенця Уроша
Велепця призначила вітчизняного
спеціаліста Олександра Кравченка. Його помічниками будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин. Як зазначає новий керманич,
перше його завдання — це зробити команду командою, аби вона
була одним цілим, аби всі збірниці тренувалися разом, а не кожна
окремо. «Думаю, що наше основне завдання на цей рік — утримання квот. Мені здається, це більшменш реально, але все залежатиме від підготовки», — каже Кравченко. ■

❙ Прибувши до збірної з «Бенфіки», Роман Яремчук одразу відзначився голом.

■ ПЕРЕДПЛАТА-2022

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і
читачi — як зi столицi, так i з глибинки,
— i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься
бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг
оформити передплату на 2022 рік чи не
продовжив її на друге півріччя, це можна
зробити найближчим часом — до 18 червня, і ви отримуватимете газету з липня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних
залах поштамтів, у пунктах приймання
передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта»
www.ukrposhta.ua,
ДП
«Преса»
www.presa.ua, як за електронною
версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато
рокiв передплачуєте «Україну молоду»
— порадьте передплату i своїм родичам,
друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2022 рiк:
на місяць — 57 грн. 08 коп.,
на два місяці — 114 грн. 16 коп.,
на квартал — 171 грн. 24 коп.,
до кінця року — 342 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 72 грн. 08 коп.,
на два місяці — 144 грн. 16 коп.,
на квартал — 216 грн. 24 коп.,
до кінця року — 432 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 01555
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
4 грн. , на два–три місяці — 9
грн., на чотири–шість місяців
— 11 грн.

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

❙ Захисник «Динамо» Олександр Караваєв у матчі проти «Емполі» порадував
❙ уболівальників «синьо-жовтих» результативними діями.
❙ Фото пресслужби УАФ.
Григорій ХАТА
Після перемоги над представником
німецької бундесліги національна збірна України переграла команду з італійської Серії А. В умовах, коли команді Олександра Петракова конче потрібна ігрова практика, а можливостей проводити контрольні поєдинки з іншими
збірними немає, доводиться бачити ось
такі досить незвичні спаринг-дуелі.
Зрозуміло, що опоненти «синьо-жовтих» у таких контрольних поєдинках
позбавлені серйозної мотивації — наприкінці сезону переважна більшість
гравців європейських чемпіонатів думками вже у відпустці.
А от Олександру Петракову та його
підопічним потрібні матчі, матчі, матчі. «Нам потрібні контрольні поєдинки.
Проблема в тому, що ми зовсім не грали
спаринги», — пояснює наставник і дякує керівництву «Емполі» за допомогу
в організації товариського матчу.
На гру проти італійського клубу до
табору української збірної прибуло троє
легіонерів — Зубков, Сікан, Яремчук.
Останній саме відкрив рахунок у матчі.
«Я завжди радий приїжджати до збір-

ної, тут зовсім інший рівень футболістів,
мені набагато легше грати, у мене виникає набагато більше голевих моментів. Я
щасливий, що забив, буду розвиватися
далі», — зазначив Яремчук, котрому останнім часом не вдавалося відзначитися
за свою «Бенфіку». Загалом у матчі проти «Емполі» українські збірники відзначилися тричі. Красивий гол забив захисник Олександр Караваєв.
У другому матчі поспіль за збірну
відзначився Олександр Піхальонок.
«Не потрібно його перехвалювати. Це
товариська гра. Хлопець молодий, нехай грає, я радий за нього», — наголосив Петраков.
Упевнена за рахунком перемога над
«Емполі» (3:1) викликає у наставника
«синьо-жовтих» доволі стримані емоції. Очільник української команди пояснює: «Я дякую хлопцям за те, що
вони мене слухають і виконують усе,
що я їм кажу. Їм дуже важко. Сьогодні на кромці поля я з ними разом практично грав, старався, щоб вони фізично підтягнулися. Я їх гнав уперед, багато хто ледве переставляв ноги. Але я
дякую їм за те, що дотягнули до завершення, вони молодці». ■

СПОРТ
Олексій ПАВЛИШ
Після рішення не догравати
поточний чемпіонат клуби УПЛ
почали розглядати варіанти,
що ж робити далі в контексті
наступного сезону, адже вже у
липні стартують відбіркові матчі єврокубків.
Остаточного бачення обрисів
щодо чемпіонату 2022/2023
поки немає — команди зберуться 27 травня, аби обговорити всі можливі варіанти. За даними ЗМІ, найімовірнiша перспектива — грати наступний
чемпіонат за кордоном (у медіа
називають Туреччину та Польщу). Проте виконавчий директор УПЛ Євген Дикий запевняє, що всі клуби хочуть грати
в першу чергу в Україні.
«Варіант за кордоном розглядатиметься лише тоді,
якщо ми не зможемо провести
чемпіонат удома. Обговорюватимуть кілька варіантів, і це не
обов’язково буде Туреччина»,
— каже Дикий.
За його словами, експресваріант чемпіонату на заході
України теж не можна скидати з рахунків. Утім, з огляду на
недавні обстріли Львова, така
ідея вже не виглядає такою
очевидною.
У керівництві УПЛ запевняють: у ситуації воєнного стану тішить те, що всі клуби налаштовані грати та розуміють,
що чемпіонат має стартувати. Наразі головне завдання —
знайти варіант, який задовольнить усі сторони.
Виконавчий директор УПЛ
додав, що, відповідно до регламенту, два клуби Першої ліги
безпосередньо виходять до еліти, а 3-4 місця мають грати перехідні матчі з 13-м та 14-м місцями Прем’єр-ліги. Усі ці моменти проговорять 27 травня,
тоді, схоже, і буде якесь рішення.
Але вже зараз виглядає так,
що не всі представники еліти
зможуть продовжити виступи: насамперед через те, що
війна зруйнувала інфраструктуру. Насамперед iдеться про
«Маріуполь» та чернігівську
«Десну». Принаймні головний
Олексій ПАВЛИШ
На тлі відсутності офіційних ігор у клубному українському футболі через війну основну увагу ще з квітня прикуто до збірної, яка готується до
найважливіших матчів року —
плей-оф відбору на чемпіонат
світу в Катарі.
Зважаючи на події в Україні
та особисте прохання від військових на передовій до футболістів зробити все, аби наша
країна була представлена на
«мундіалі», з мотивацією в національної команди проблем
точно не буде.
Проте виникли труднощі
з ігровою практикою частини
збірників i пошуком спарингпартнерів. У зв’язку з тим, що
представники УПЛ у збірній
(переважно, з «Динамо» і «Шахтаря», також виклик отримали
Піхальонок і Довбик з «Дніпра1», Булеца з «Зорі» та Різник
із «Ворскли») не грали офіційних матчів iз грудня минулого
року, у збірній вирішили почати підготовчий збір (у Словенії)
до поєдинків iз Шотландією і,
в разі успіху, з Уельсом, на початку травня. Легіонери ж приєднаються уже по закінченні європейських чемпіонатів.
Проти шотландців збірна зіграє 1 червня, хоча мала
б визначити долю участі в ЧС
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■ ОРГПИТАННЯ

Війна зруйнувала всі плани
Клуби вирішують, як грати наступний чемпіонат України в умовах воєнного стану

❙ В умовах війни лише «Динамо» й «Шахтар» можуть собі дозволити проводити благодійні матчі за кордоном.
❙ Фото з офіційного сайту «Динамо».
тренер «азовців» Остап Маркевич заявив, що клуб не братиме участі в наступному чемпіонаті. За його словами, цього
року буде неможливим проводити фінансування команди.
«Уся наша інфраструктура зруйнована. Настільки мені
відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як
буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинено», — визнав Маркевичмолодший.
Якщо «Маріуполь» і зможе грати далі, то не виключено, що вже з новим тренером.
За словами Остапа Маркевича,
в нього є офіційна пропозиція

від іспанського «Вільярреала»
повернутися на роботу в академію.
«Тут підписують контракти на рік, я взяв час на роздуми. У мене була розмова з керівництвом. Ми ще не обговорювали, про яку саме посаду йдеться, але це не так уже й важливо
зараз. Я готовий працювати та
бути корисним», — зазначив
Маркевич.
Імовірно, не зможе стартувати в новому сезоні й «Десна»,
в якої й до війни були проблеми
з фінансуванням.
«На сьогодні жодного клубу не існує, окрім «Динамо» та
«Шахтаря», які проводять благодійні матчі. Коли розпоча-

лась війна, футбольна команда «Десна» була на зборах у
Туреччині. Повернувся лише
Євген Селін, який активно займається волонтерською діяльністю. Він особисто приїжджав
у Чернігів i привозив допомогу
для військових. Усі футболісти
на зв’язку один з одним, завжди запитують про стан стадіону, постійно допомагають й у
фінансовому плані також. Завдяки нашим футболістам ми
придбали багато речей для військових. Наш головний тренер
Олександр Рябоконь пішов у
тероборону. Сподiватимемося,
що літом буде ясність, що буде з
футболом в Україні. На сьогодні немає розуміння, що буде з

чемпіонатом та з командою», —
визнав менеджер сіверян Дмитро Дорошко.
Про долю інших представників еліти поки обмаль офіційної інформації, про плани готуватись до наступного сезону відкрито заявляють лише клуби,
які мають стартувати у євротурнірах: усі, окрім «Зорі». Так, у
«Дніпрі-1», який має дебютувати у Лізі Європи, кажуть, що
клуб живий і чекає на рішення
УПЛ.
У «Ворсклі» готуються до
старту в Лізі конференцій, але
капітан команди Володимир
Чеснаков визнав, що легіонери,
мабуть, не повернуться. Щодо
луганчан, про яких і до лютого ходили чутки про розпуск,
поки офіційних даних немає.
Але нападник Артем Громов,
який зараз тренується з «Ворсклою», натякає, що, можливо, «Зорі» більше не буде.
У такій невизначеній ситуації острівцями стабільності залишаються хіба що українські гранди — «Шахтар» і «Динамо»: обидва клуби через благодійні матчі вже готуються до
наступної Ліги чемпіонів i синхронно домовляються про проведення ігор ЛЧ у Польщі. Про
це напередодні заявляв функціонер «гірників» Даріо Срна,
таку ж ідею озвучив і наставник киян Мірча Луческу. Поляки теж начебто не проти.
Загалом же українські клуби, окрім фінансово стабільних
«Динамо» і «Шахтаря», говорять про невизначеність щодо
планів, але все одно дивляться
у майбутнє з певним оптимізмом. Їхня позиція зводиться
до того, аби пошвидше закінчилась війна нашою перемогою, — після цього вони готові
інвестувати та відновлювати
український футбол. ■

■ ЗБІРНА

Із прицілом на Катар
«Синьо-жовті» не без проблем готуються
виборювати місце на чемпіонаті світу
ще в березні (але ігри, зрозуміло, перенесли через війну). Тепер же «синьо-жовті» стикнулися з тим, що в умовах насиченого фінішу клубного сезону та
відсутності так званого «вікна»
ФІФА для матчів збірної знайти суперників для товариських
матчів не так і просто.
Тому УАФ і доводиться домовлятися не зі збірними, а з
клубами, які переважно вже
вирішили свої турнірні завдання. Підопічні Петракова без легіонерів уже провели перший
спаринг — проти «Боруссії» з
Менхенгладбаха в Німеччині,
яка фінішувала десятою в Бундеслізі. З огляду на те, що матч
навіть не мав статусу офіційного товариського, тренерський
штаб міг поекспериментувати
зі складом. За відсутності лідерів-легіонерів перемогу Україні (2:1) принесли голи дебютантів Мудрика та Піхальонка. Представник «Шахтаря»
Михайло Мудрик, до речі, теж

скоро може поїхати до Європи спробувати «легіонерського
хліба»: ним активно цікавиться німецький «Байєр», який начебто готовий заплатити понад
20 мільйонів євро.
«Перший матч, збірна не
грала пів року, я не працював
пів року. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі
вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти. Але ще час
є», — визнав наставник збірної. Також він попросив медіа
не перехвалити молодих дебютантів, адже головні поєдинки
ще попереду.
«Не треба хвалити гравців.
Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі. Це контрольний
матч, а в офіційних усе буде поіншому. Хлопці забили, я їх
похвалив, рухаємося далі», —
додав Петраков.
При цьому головний тренер
також підтвердив, що знайти

❙ Українська збірна вже провела перші спаринги.
❙ Фото: УАФ
спаринг-партнера в Європі зараз практично неможливо.
«Люди з Української асоціації футболу роблять усе
можливе, щоб знайти суперників. Ми зіграємо з «Емполі» та
«Рієкою» (17-18 травня), клубами, які відгукнулися. Щодо
матчів після цього — не знаю,
як вийде. Існують варіанти з
африканськими командами.
З клубними командами зіграти неможливо, адже після закінчення чемпіонатів ніхто не
захоче чекати, щоб провести з
нами спаринг», — резюмував
Петраков.
Хай там як, але проти шотландців тренери, принаймні в

атаці, збираються зробити ставку на перевірених легіонерів,
які ще не втратили ігрового тонусу. Так, ЗМІ вже пишуть, що
до червневого матчу не готуватимуться динамівці Бєсєдін,
Буяльський i Гармаш, які мають поступитися місцем у збірній Яремчуку, Маліновському
та Зінченку.
Зрештою, попри проблеми,
і футболісти, і тренери зберігають оптимізм та обіцяють зробити максимум, щоб подарувати країні місце на ЧС. 64-річний
Олександр Петраков навіть сказав, що виходом на «мундіаль»
хоче довести, що прожив футбольне життя недарма. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Щит від дикунства московського
Підкорити Київ російська орда намагається упродовж багатьох століть

КАЛЕЙДОСКОП
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■ БРАТИ МЕНШІ

Жив був пес...
І раптом став зіркою!

Адреналіна ШУГАЙ

того, як уже припинять
знімати серіал, ця небезпечна і благородна професія стане надзвичайно
затребуваною в Україні.
І людям допомагатиме
створювати безпечний
простір песик породи
джек-рассел-тер’єр.
Йому лише 2,5 року.
Але тільки за період
цієї війни, за даними

ДСНС, до 19 березня
Патрон допоміг виявити понад 90 вибухових
пристроїв, встановлених російськими військами. Він навіть має
справжню медаль. Президент України Володимир Зеленський 8 травня нагородив Патрона
медаллю «За віддану
службу», а його госпо-

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Військово-політичний союз провідних держав світу, до якого прагне
приєднатися Україна. 3. Пісня гурту
Kalush Orchestra, з якою він переміг
на «Євробаченні». 9. Порода тонкорунних овечок. 10. «Цi ... голоси —
цi закинутi в моторош митарi — комiрчину твою не забудуть, проси не
проси: ти накликав їх сам, їх шукав у
вселенськiм гармидерi — i на вбогу
свiчу прилетiли ... голоси». (Ігор Римарук). 11. Предмет зацікавленості фалериста. 13. «Стайня» для залізного коня. 14. Узагальнена назва
молочних продуктів. 16. Поширене в
Росії знаряддя катування. 18. Французький порт, найближчий до Великої Британії. 19. Спецпідрозділ МВС,
нині — гірськострілецький батальйон
спеціального призначення. 21. Пристрій для тих, хто любить пострибати. 22. Ім’я відомого узбецького поета і мислителя. 26. Офіційна папська грамота, послання. 27. Представник виборців у радах чи парламенті.
28. Трикутна піраміда. 29. Назва військового підрозділу, яким є «Азов»,
що обороняє Маріуполь.
По вертикалі:
1. Давньогрецька богиня помсти.
2. Містечко на Львівщині біля Самбора. 4. Те, що випускники складатимуть цього року замість ЗНО. 5. Синяк під оком. 6. Річка на Тернопіллі
і творчий псевдонім співака Андрія

Підлужного. 7. «..., душе, ..., а не ридай. У білій стужі сонце України. А ти
шукай — червону тінь калини на чорних водах — тінь її шукай». (Василь
Стус). 8. Ім’я радника міністра внутрішніх справ, який першим викладає
відео про прильоти ворожих ракет.
12. Відкидна покришка, що прикриває мотор або якийсь механізм у машині. 13. У давньогрецькій міфології — потвора з тілом змії і головами
дракона, яку переміг Геракл. 15. Людина, яка всі відкриття робить в голові, без перевірки на практиці. 17.
Жіноча прикраса. 19. Висушені абрикоси без кісточки. 20. Сирійське місто, знищене росіянами в 2015 році.
23. Намет, часто без бічних стін. 24.
Продаж виготовленого товару. 25. Український чубатий птах. ■
Кросворд №9
від 12 травня

■ ПРИКОЛИ

20—21 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний,
7-12 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +23...+25. Пiслязавтра вночi +18...+20, удень +20...+22.
Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +11..+13, удень +21...+23.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

17 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 16-19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 16.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +6...+8, удень +22...+24. Моршин: уночi +9...+11,
удень +25...+27.
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Командир батальйону російської армії описує солдатам бойову ситуацію:
— Ворог перебуває позаду нас,
зліва, справа і перед нами. Тепер він
від нас не сховається!
***
— Ти окупант?
— Нєт.
— Скажи: «Укрзалізниця везла
паляниці».
— Да, я окупант.
***
— Чоловіче, що ви робите, звідси не можна пити, це отруєне нечис-

тотами озеро.
— Что ви говорітє? Я нє понімаю по-украінскі.
— Двома руками, кажу, черпай.
***
Петро I відкрив вікно в Європу,
Путін його закрив. Провітрили і досить.
***
— Мамо, а куди має йти руський корабель?
— Додому.
— А я чув, що там інше слово.
— Такий, видно, в нього дім.
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Найвідомішого українського песика — сапера Патрона — привітав
найвідоміший
польський пес Рекс.
Останній — герой культового мультсеріалу під
назвою «Рекс» (в оригіналі «Рексьо»). Малюнок, на якому польський Рекс вручає нашому
Патрону медаль, опублікувала сторінка Фундації Лехослава Маршалека — польського режисера та «батька» Рекса. «Для героїчного пса
Патрона від Рекса. Слава Україні!» — написано
в пості.
Цей мультик знімали
з 1967-го до 1988 років.
І в самій Польщі, і за її
межами (в тому числі в
Україні) серіал був дуже
популярний. У кожній
серії Рексьо опановував
конкретну професію:
вихователя, актора, пожежника, рятувальника тощо. А от сапером
йому не довелося побувати. Хто ж знав, що через багато років після

даря Михайла Ільєва —
орденом «За мужність
III ступеня». Свого часу
господар придбав його
для свого сина, проте
виявилося, що в Патрона чудові здібності до пошукової роботи. Так пес
опинився на службі.
У Патрона є особиста сторінка в Instagram.
Також статтю про нього створила українська вікіпедія, яка назвала його талісманом Державної служби з надзвичайних ситуацій та
улюбленим
супергероєм дорослих і дітей
(російська вікіпедія, до
речі, не стала відставати і теж написала про
українського Патрона,
додавши, звісно, своєї
пропаганди).
Чотирилапий уже
став героєм багатьох
мемів, соціальної реклами та художніх творів (у
Рівному, наприклад, собаку зобразили на муралі). Отак жив-був пес, і
раптом звалилася на нього слава! Та нехай, головне, аби нюх Патрона не
підводив! ■

