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❙ Українські захисники небезпечні для російського війська, як і їхня зброя.
❙ Фото Генштабу ЗСУ.
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«Все, що є краще в Україні, стало на оборону нашої столиці. Кращі
з кращих. І Збройні сили, і підрозділи територіальної оборони,
і Нацгвардія, і просто самооборона кожного міста, яка встигла
організуватися, — усі робили свій внесок у перемогу».

Олександр Вдовиченко
командир 72-ї бригади імені Чорних Запорожців

■ РЕЗОНАНС

■ НА ФРОНТІ

Воюють
із рашистами
чи за посади?

Гарячий південь і пріоритети

Як не здали Харків у перші дні
повномасштабного вторгнення,
розповів ексголова управління СБУ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Під час свого візиту до Харкова Володимир
Зеленський несподівано звільнив із посади голову обласного управління СБУ Романа Дудіна, пояснивши своє рішення фразою: «Не працював на
захист міста з перших днів війни, а думав лише
про себе». У свою чергу, обурений відставник згодом виклав на своїй сторінці у фейсбуці власне бачення ситуації, натякнувши якраз на сумнівні дії
тих, хто, можливо, замовив його відставку.
За словами ексголови управління, все було
навпаки. У перші дні лютого, коли західні ЗМІ
постійно «кричали» про ймовірність російської
інтервенції, прийшло повідомлення про те, що з
Харкова виводять 92-гу бригаду. Місто залишалося без боєздатних частин ЗСУ. «Зараз пригадую
про «офігіваніє» від ситуації, — пише Дудін, —
а також зустріч із В. Залужним на трасі та домовленість про залишення бригади до 1 березня».
Бійці саме цього підрозділу прийняли на себе перші бої, а «наружка» СБУ знімала координати для
«арти», під’їжджаючи впритул до колон росіян.
Дудін також пригадав, як тоді, за оперативною інформацією, ворог дав дві години на здачу
міста, але міськраду та облдержадміністрацію
зачинили на «переоблік». «Мій заступник по селектору з кабінету «губернатора» доповідав про
поточну ситуацію президенту, — запевнив ексголова, — а в цей час керівництво регіону «сьорбало» каву в квартирі одного відомого народного
депутата від ОПЗЖ. Пам’ятаю, як офіцери ГУР у
моєму кабінеті малювали схеми заторів вулиць,
а опери СБУ висмикували комунальників і блокували вулиці та знімали таблички з їхніми назвами. Пам’ятаю, як видавав зброю патрульній
поліції та УСР, бо своєї не було, а ГУНП «у них
команди не було».
За словами пана Дудіна, десь о 9-й ранку вся
наявна зброя скінчилася. Водночас до управління продовжували йти харків’яни, вмовляючи
видати їм для оборони міста бодай щось. Утім з
якоїсь невідомої причини позачинялися всі харківські військкомати. Цікаві події мали місце
і 25 лютого. «Ми з Альфою вже працювали «на
повний зріст», відловлюючи коригувальників і
посібників окупантів, — написав він. — Але ввечері генерал ЗСУ дав команду на вихід із міста
у зв’язку з його швидким оточенням. Пам’ятаю
також слова поліціянта: «Залишаємось, будемо
домовлятися»...
Загалом описана Дудіним історія викликала
свого роду дежа вю з ситуацією 2014 року, коли
Харків не став ХНР лише тому, що не всі правоохоронці були готові «лягти» під «русню». «Пригадую, як у так званому штабі оборони міста на
27-й день вирішили створити розвідку, — розповів ексголова управління СБУ. — Напевно,
«замахались» бухати та по лікарнях крапельниці через день ставити. Отож прийшли поцікавитися, з ким ми воюємо. Навіть пригадую свою відповідь: «Уже добре, що ви розумієте, що ми воюємо з росіянами».
За версією Романа Дудіна, Харків не здали дві
людини. Це голова СБУ Іван Баканов і начальник
Головного управління розвідки Кирило Буданов,
«які провели колосальну роботу напередодні війни, що дозволило закрити місто одразу». Допомогла також генпрокур Ірина Венедиктова, взявши на особистий контроль розслідування найрезонансніших справ. Аби довести свою правоту,
Роман Дудін готовий пройти тест на поліграфі,
а також вимагає від президента надати докази
його вини і попросити вибачення перед особовим
складом харківського управління СБУ. «Єдине,
за що мене можна покарати з початку війни, —
це за те, що я 24 лютого видав зброю людям, —
вважає він. — Але якби я цього не зробив, Харків був би окупований». ■

Намагаючись захопити Сіверськодонецьк за будь-яку ціну, ворог здає Херсонщину
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Цього тижня південь країни став
«гарячішим». Лише за одну добу наші
військові знищили 70 окупантів, самохідну та дві артустановки, чотири броневики, дві гаубиці, п’ять автівок, а також два командно-спостережні пункти батальйонно-тактичних груп.
Як запевняють військові аналітики, активність ЗСУ в Херсонському
регіоні стала для рашистів справжнім сюрпризом. Одержимо добуваючи символічну для кремлівських стратегів перемогу в Сіверськодонецьку,
вони помітно ослабли на південному напрямку. «Концентрація москви на захопленні Донбасу продовжує
створювати уразливі місця для росії в
життєво важливій області, де триває
контрнаступ українських військ, —
повідомив Інститут із вивчення війни (ISW). — Якщо росія зможе зберегти плацдарм у Херсоні, коли бойові дії припиняться, то в неї буде дуже
сильна позиція, з якої можна розпочати вторгнення в майбутньому. Водночас, якщо Україна поверне Херсон, то
Валентина ГРИГОРЕНКО
Уперше після початку
широкомасштабного російського вторгнення в Національному музеї історії України в День Києва відкрилася нова виставка «Навала. Київський постріл». У
просторі першого поверху лаконічно й акцентовано показано, як російським
окупантам довелося забиратися геть через український опір.
Командир 72-ї бригади
імені Чорних Запорожців
полковник Олександр Вдовиченко так описав початок оборони столиці: «24,
25, 26 лютого в Києві відчувався присмак хаосу, страху, ніхто не знав, що буде
далі. Потім усе це переросло в нелюдський опір. Усе,
що є краще в Україні, стало
на оборону нашої столиці.
Кращі з кращих. І Збройні сили, і підрозділи територіальної оборони, і Нацгвардія, і просто самооборона кожного міста, яка
встигла організуватися, —
усі робили свій внесок у перемогу. Як і цивільні люди,
які давали інформацію про
переміщення колон техніки. Ми всі були разом, усі
трималися, як один кулак.
Тому й вистояли».
На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну окупанти одночасно наступали
на дев’яти оперативних напрямках. Кінцевою метою
одного з них було захоплення Києва. 24 лютого ворог
почав рух із території Білорусі та пересувався єдиною
колоною до селища Іванків,
звідки продовжував наступ
по кількох напрямках, нагадує Антон Богдалов, завідувач відділу історії незалежної України музею.
Українські захисники тримали оборону, намагалися

отримає більш сильну позицію для захисту від майбутнього нападу росії».
Аналогічним плацдармом для рашистів наразі є й острів Зміїний. Як
повідомили в ОК «Південь», ворог тримає тут зенітні ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню, станції радіоелектронної боротьби, а поблизу в морі — два фрегати, споряджені крилатими ракетами
типу «Калібр». Усе це свідчить про намір окупантів захистити свої кораблі
й високу вірогідність обстрілів узбережжя Одещини.
Аби зупинити наступ ЗСУ, рашисти підірвали мости через Інгулець поблизу сіл Давидів Брід і Велика Олександрівка на Херсонщині й нещадно
обстрілюють населені пункти регіону
касетними боєприпасами, ракетними
системами «Торнадо-С» та з озброєння
далекобійної артилерії «Піон».
Не вщухають цими днями бої
й на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, поблизу Лимана ворог посилив підрозділи, перегрупував їх і
веде активний наступ за підтримки
вертольотів Ка-52. На Бахмутському напрямку противник намагаєть-

ся витіснити наші війська із займаних позицій у районах Білогорівки
та Врубівки, застосовуючи штурмову та армійську авіацію.
Схожа ситуація склалася й у Сіверськодонецьку, де ворогу окремими частинами вдалося закріпитися в
центрі міста та зайняти більшу його
частину. «Але побоювання, що десь
будуть оточені наші війська, даремні, — повідомив очільник Луганської
ОВА Сергій Гайдай. — Ми постійно
спілкуємося. Є можливість маневрувати. Тому військові зараз спокійно
тримають оборону на займаних позиціях. Звісно, ворогу хотілося б узяти
в оточення всі наші війська і якнайшвидше захопити Луганщину, трасу
Лисичанськ — Бахмут чи Сіверськодонецьк. Але їм не вдається. Ми четвертий місяць тримаємо оборону».
Тимчасовий відступ ЗСУ на Донбасі аналітики ISW назвали грамотною
розстановкою пріоритетів для майбутніх контрнаступальних та оборонних
операцій. Зокрема, це дозволило виштовхати росіян майже за межі досягання артилерії від Харкова й зупинити їх
наступ із боку Ізюма. ■

■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Окупантів у пекло посилаємо
Переможну битву за Київ показують на виставці
Національного музею історії України
перекрити підступи до столиці та уповільнити ворога,
а потім здобули перемогу в
битві за Київ. На виставці
зібрали речі, які ілюструють ті події.
Скажімо, вже у квітні
колекцію Національного
музею історії України було
поповнено розстріляним
дорожнім знаком на жовтому тлі, встановленим на
в’їзді на дамбу з боку села
Козаровичі «Проїзд через
захисну дамбу та насосну
станцію закрито!»
Українські захисники
вирішили підірвати деякі
інженерні споруди, що унеможливило рух окупантів
на певних ділянках на Київ.
25 лютого підірвали дамбу
між річкою Ірпінь і Київським водосховищем біля тих
самих Козаровичів. Унаслідок часткової руйнації вода
з водосховища почала повертатися до русла річки
та затопила прилеглу місцевість, зокрема село Демидів. Підірвана дамба завадила російській техніці
розгорнути наступ на Київ
із північного напрямку.
На виставці є сухпайки рашистів; атлас автомобільних доріг... СРСР станом на 1974 рік, яким користувалися російські окупанти, оскільки російська
глобальна навігаційна супутникова система ГЛОНАСС не працювала в перші дні окупації; речі зі штабу армії рф, організованому
на заводі в Димері: цигарки
«Прима Дона» і «Максим»,

❙ Тарас Компаніченко на відкритті виставки «Навала. Київський постріл».
❙ Фото НМІУ.
пропагандистська газета
«Красная звєзда», награбовані пляшки зі спиртним
«Хортиця» та «Тиса»...
У Димері разом з іншими пропагандистськими
російськими матеріалами
було знайдено цікаву інструкцію в будівлі місцевої
громади, де в березні сиділа призначена окупантами «адміністрація». Рашистам прописано: казати
«пристрелили», «убили»
не бажано, необхідно вживати фразу «проблема была
решена». На запитання населення: «Що ви тут робите?», «Чому зі зброєю?»
відповідати, що «приехали с гуманитарной миссией, привезли продукты, так
как ваша власть вас бросила», «не бойтесь, мы временно замещаем полицию,
которая сбежала». Прописана необхідність наголошувати, що «мы и украинс-

кие, и русские. Но главное,
что мы православные и делить нам нечего». Справді,
нічого ділити українцям із
росіянами, бо вони злочинці, а ми на своїй землі.
На відкритті виставки були присутні міністр
культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко,
гендиректор НМІУ Федір
Андрощук, представник
112-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва лейтенант Андрій Ковальов, капелан
241-ї бригади ТрО отець
Максим Стихар. Солдат
241-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва, народний артист України Тарас Компаніченко виконав давні
та нові українські патріотичні пісні зі словами «у
пекло окупантів посилаємо».■
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■ РОЗКАДРОВКА

■ ДОБРОЧИННІСТЬ

Голос кіно і війни

Кругообіг добра й опіки

Після Канн в українського «Памфіра» з Меланкою
заплановані прем’єри у Північній та Південній
Америці, Африці, Азії

Тисячам переселенців на Черкащину збирає допомогу
в Португалії і мама відомого виконавця

Не як кіно продовжується відлуння страшних для українців звуків сирен, які прозвучали в акції привернення
уваги до російсько-української війни на
Каннському фестивалі минулого тижня.
Команда українського фільму «Бачення
метелика», світова прем’єра якого відбулася в Каннах, на червону доріжку виходила з плакатом «росіяни вбивають українців. Ви вважаєте, що говорити про
цей геноцид — це потенційно неприйнятний контент?» Це звернення насамперед адресувалося соціальній мережі
фейсбук, яка часто блокує фото- та відеозображення жахіть, які в незалежній
Україні уже понад три місяці повномасштабно вчиняє армія російської федерації, розпочавши війну ще в 2014-му.
«Навіть після 24 лютого багато європейців продовжили називати вже повномасштабну війну росії в Україні конфліктом. Тільки жахливі злочини росіян відкрили багатьом людям очі на правду, але
люди не хочуть чути про те, що українців
убивають. Правда болісна, але вона має
бути сказана повністю, навіть не на половину», — переконана продюсерка фільму «Бачення метелика» Дар’я Бассель,
який був відібраний до секції «Особливий погляд» (Un Certain Regard) офіційного відбору ювілейного 75-го Каннського кінофестивалю. Фокус цієї категорії
— фільми, які виділяються оригінальною ідеєю й естетикою та матимуть сильний вплив на розвиток кіномистецтва.
Створений за підтримки Держкіно
повнометражний дебют молодого режисера і сценариста Максима Наконечного,
що мав робочу назву «Спас», — це жорстка історія про жінку-воїна, яка не бажає
бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Пережите головною
героїнею повсякчас переслідує, але вона
мусить жити далі. Співсценаристкою
цього фільму стала Ірина Цілик — режисерка вже відомої документальної стрічки «Земля блакитна, ніби апельсин».
Вона була одним із членів журі секції
«Золоте око», де обирають найкращий
документальний фільм.
Дванадцять днів 75-го Каннського
кінофестивалю направду перетворилися на помітний фронт дій, щоб голос України був почутий міжнародною спільнотою. У шоуріл — демонстративний ролик сучасної української кінопродукції,
в який органічно вплелася композиція
«Ой у лузі червона калина» у виконанні
Андрія Хливнюка, — ввійшли фрагменти стрічок «Рейд» (2015), «Сторожова
застава» (2017), «Захар Беркут», «Ціна
правди» (2019), «Черкаси», «Весільний
спадок», «Борщ. Секретний інгредієнт»
(2020), «Найкращі вихідні», «Велика
прогулянка» (2022), а також фільмів,

Уже неодноразово черкащанам доставляв гуманітарну допомогу з інших
держав волонтер Олег Грушевський,
розповідає голова Черкаської районної
військової адміністрації Валерія Бандурко. А збирати в Португалії такий вантаж для України Олегу допомагає, зокрема, й мама співака Михайла Хоми, відомого в Україні як Dzidzio.
«Велика вдячність Галині Яківні за
небайдужість та активну життєву позицію. Мама Dzidzio не єдина українка
чи українець в Португалії, яка допомагає Україні. Серед інших — Ольга Протолюк та всі українці з міста Кантаньєді, Юлія Головченко з Ріо Майор, Ігор
Пасічниченко з Кондейша», — каже Валерія Бандурко. Медикаменти наразі надано району завдяки клініці Fisiogaspar,
яка займається спортивною фізіотерапією.
Також нещодавно Черкаський район
одержав партію гуманітарного вантажу, привезеного волонтерами з Італії.
Все це передали Смілянській багатопрофільній лікарні імені Софії Бобринської
Балаклеївської сільської ради. Дитяче
харчування, дитячі засоби гігієни (підгузки, шампуні, присипки, креми, вологі серветки), а також післяпологові жіночі засоби гігієни та обігрівач передали на потреби закладу охорони здоров’я.
Медикаменти безкоштовно отримуватимуть переселенці, які втекли від війни
у населені пункти Черкаського району і
перебувають у лікарні.
До району продовжують надходити
гуманітарні вантажі від іноземних благодійників ще й із Польщі, Литви, Австрії, Німеччини. Вкотре гуманітарну
допомогу доставляють Віталій Юцевич
у співпраці з італійськими волонтерами
асоціацій Cavaion nel Mondo із Cavaion
Veronese (Верона) та Domanizavtra із
Darfo Boario Terme (Brescia), Олександр
Темноход та Віталій Колісник.
Отримують також балаклави, берці,
спальники, рушники, ковдри. Завдяки
багатьом небайдужим. «Бути волонтером — значить допомагати іншим, що

❙ Режисер «Памфіра» Дмитро
❙ Сухолиткий-Собчук нагадує про
❙ воєнні злочини росії у Бучі, Харкові,
❙ Ірпені й інших містах.
❙ Фото з fb-сторінки Pamfir.
прем’єри яких, дуже всі сподіваються,
відбуватимуться цього року: «Довбуш»,
«Мирний-21», «Снайпер. Білий Ворон»
і «MAVKA. Лісова пісня».
В одній із найпрестижніших програм
Каннського кінофестивалю «Двотижневик режисерів» відбулася світова
прем’єра створеного за підтримки Держкіно копродукційного українського фільму «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука. В центрі сюжету — кремезний чоловік на прізвисько Памфір (Олександр
Яцентюк): у минулому контрабандист,
який нині заробляє будівельними роботами. Він повернувся із заробітків до рідного села напередодні зимового карнавалу Маланки. Памфір має побожну дружину (Соломія Кирилова) і сина-підлітка
Назара (непрофесійний актор Станіслав
Потяк). І через необережний вчинок сина
Памфір опиняється перед необхідністю
знову порушити закон, хоча й присягався цього не робити. Після Канн у «Памфіра» заплановано прем’єри в Північній
і Південній Америці, Африці, Азії.
Несподівано Україну в Каннах показали в документальному фільмі «Маріуполіс 2» литовського режисера Мантаса
Кведаравічюса, який загинув від куль
російських військових на початку квітня в багатостраждальному Маріуполі.
У 2014-му і 2015 роках Мантас уже був
у приазовському прифронтовому українському місті, де зняв «Маріуполіс».
У 2022-му він повернувся, щоб зустрітися з героями першого фільму та зняти
продовження, але потрапив у полон до
окупантів і загинув. Його коханій Ганні Білобровій вдалося вивезти не лише
змучене рашистами тіло Мантаса, а й
відзнятий ним матеріал. А його друзі та
колеги змонтували фільм, який у програму Канн потрапив уже після смерті
режисера. На кінофестивалі стрічка отримала спеціальний приз журі «Золоте
око». ■

■ МЕДИЦИНА

Соціально відповідальний
У Черкасах відкрили діагностичний центр
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах запрацював новий медичний проєкт
— Німецький діагностичний центр. Цей лікувальний
заклад розташований поблизу КНП Четвертого міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
«Ми добре пам’ятаємо перші тижні повномасштабної війни, коли практично весь бізнес став на паузу від невідомості, що буде далі. І я вдячний кожному підприємцю, який відтоді поновив свою роботу на

Черкащині», — зазначає пан Ігор. І додає, що навіть у
час війни вдається відкривати такі нові проєкти, створюючи нові робочі місця.
«А це значить, що всі ми віримо в перемогу та
наші ЗСУ», — наголошує очільник Черкащини. І підсумовує, що такий бізнес — соціально відповідальний. Є домовленість, що в новому центрі за потреби
проводитимуть обстеження військовим.
За словами директора Німецького діагностичного центру Сергія Хакала, в новому лікувальному закладі встановлено обладнання відомої німецької компанії Siemens. ■

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Серед волонтерів — і мама Dzidzio
❙ Галина Хома.
❙ Фото з фейсбуку.
зараз надзвичайно важливо. Дякую усім
волонтерам за те, що не стоїте осторонь
проблем. Усі разом ми впевнено крокуємо вперед — до Перемоги», — зазначає
Валерія Бандурко.
Як повідомили «Україні молодій» у
пресслужбі обласної військової адміністрації, нині по всій Черкащині активно
працюють логістичні хаби, активно допомагають переселенцям волонтери на
місцях. Та й сама область постійно відправляє допомогу в постраждалі області. Нещодавно на Київщину черкащани
спрямували 100 тисяч продуктових наборів. А загалом поділилися з постраждалими від окупантів регіонами 900 тоннами гуманітарки.
На сьогодні у Шевченковому краї
проживає 118 тисяч 450 переселенців.
Також з окупованих регіонів сюди перебралося 21 підприємство. Ще 13 — у
процесі переїзду.
«Це підприємства, які працюють у
таких галузях, як деревообробка, виробництво металевих виробів, електричного устаткування, машинобудування, оптова торгівля, сільське господарство, фармацевтика», — говорить голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він
каже, що, окрім цього, в межах урядової
програми з відновлення економіки черкаська обласна влада надала пропозиції
з розміщення виробничих потужностей
143 підприємствам. ■

■ 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
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 ЧЕРВНЯ 2022

Ганна БЕЗКОРОВАЙНА

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Чим партизан відрізняється від терориста? Як вплинув на партизанський рух в Україні Джо Байден? Чому буває необхідно відрубати собі вказівний палець? Де наразі в Україні найбільше партизанських криївок? На якому ютуб-каналі навчитися влаштовувати
партизанські засідки? Це все — про сьогоднішню нашу війну з
росією.
Зараз для українців є дві дороги в партизани: або через державні
силові структури, тероборону та сили ООС, або на власний страх і
ризик, зібравши навколо себе надійних друзів. У першому випадку
партизан офіційно отримує статус УБД і координує свої дії з відповідним командуванням, у другому він є відчайдухом, що покладається лише на долю та Божу ласку.
І краще стати «самоорганізованим» партизаном і чинити спротив
окупанту, ніж «просто так» бути розстріляним якимось «кадировцем» у дворі власного будинку, вважає Володимир Жемчугов, який
за свої партизанські операції на Луганщині ще у 2017 році отримав
звання Героя України. Наразі Жемчугов є одним з організаторів
партизанського руху в Україні.

...Я стріляв
із самостріла,
ти набої подавала

Якщо ви ухвалили рішення
Володимире, то як сьогодні стати партизаном?
— Можна знайти у фейсбуці сторінки «Луганський партизан», «Супротив» чи «Рух
опору». Там періодично розміщують спеціальну інформацію: телефони, ватсап, e-mail,
за допомогою яких можна
зв’язатися з відповідними силовими структурами. Або безпосередньо звернутися до СБУ, ООС
чи тероборони. Після перевірки
спецорганами людину перевіряють іще й на можливість виконувати партизанські завдання,
на готовність до ризиків і рішучих дій.
І після спеціальної підготовки її направляють до конкретного партизанського підрозділу.
■ А якщо людина перебуває
на окупованій території?
— Вона може чинити так, як
я у 2014 році. Я тоді звернувся
до людей, які у 2004-му разом
зі мною підтримували на Луганщині Помаранчевий майдан,
і зрозумів: на таких і через десять років можна буде покластися. Ми утворили свій партизанський осередок і почали діяти. Зброю купували в місцевих
козаків, колаборантів і російських найманців, міни та снаряди
для фугасів знаходили на місцях бойових дій. Вчилися воювати в YouTube на відеоуроках
чеченських партизанів — приміром, як зробити з кнопкового мобільного телефона радіокеровану міну. А зараз у соцмережах є спеціальні сторінки для навчання українських
партизанів (приміром «Спротив»), на них дуже просто можна зайти з окупованих територій. Там викладено дуже докладні відеоуроки: як заряджати автомат, закладати міну; як
перев’язувати кульове поранення, орієнтуватися на місцевості
чи фільтрувати воду; як спланувати напад на колону, створити засідку, чинити психологічний тиск на колаборанта. Заходите на ютуб-канали «Хлопці з лісу», «Останній бастіон»,
«Бердянська партизанська армія», «Жовта стрічка», «Територіальна оборона» тощо —
і тільки встигайте засвоювати
інформацію.
■ Тобто якщо партизанський спротив на окупованій території захоче організувати навіть далека від військової справи людина, вона це зробить?
— Звичайно. Я скажу більше: якщо ти громадський активіст, колишній учасник АТО,
колишній поліцейський чи мисливець, який має мисливську
зброю, і ти опинився на окупованій території, не сподівайся,
що війна пройде повз тебе. Адже
як тільки росіяни займають населені пункти, їхні спецпідрозділи відразу заходять у військкомати, СБУ, поліцію і працюють із відповідними списками
■

українців. Дуже багато мисливців у Чернігівській і Київській
областях загинуло тільки тому,
що в поліції їхні прізвища були
зафіксовані як власників мисливської зброї. Та ще й зрадники-поліціянти допомагають
знайти таких мисливців.
■ У випадку полону до кого
росіяни більш лояльні — до самоорганізованих партизанів
чи до тих, яких патронують українські силові структури?
— До останніх. Адже ті є
офіційними учасниками бойових дій, їх хоч і катують, проте залишають живими, щоб
згодом обміняти на російських солдатів. А самоорганізованих обміняти неможливо,
після катувань їх просто вбивають, вважаючи не військовими,
а цивільними. Це важка правда, це проблема. Їх убивають
саме за те, що вони ідейні і взялися за зброю з власної ініціативи, а не з наказу. От у лютому-березні в Запорізькій області діяло кілька самоорганізованих осередків, які нікому не
підпорядковувалися, зокрема,
дуже активним був загін місцевих циган, які вбивали російських солдатів і нападали на вантажівки забезпечення. Але їх
усіх знищила ФСБ.
■ Існує ймовірність, що після звільнення відповідних територій люди, які з власної
ініціативи партизанили під
час окупації (наприклад розміновували мінні поля росіян чи
відбивали транспорт), отримають статус УБД?
— Ви пам’ятаєте, скільки
зусиль пішло на те, аби домогтися статусу УБД бійцям добробатів? Так, там були нотаріально завірені підтвердження їхньої збройної боротьби (причому вона мала тривати не менше
45 діб) від свідків. А хто свідчитиме за одиночну партизанську акцію якогось патріота-одинака? Зі статусом буде важко. Хіба що ці люди отримають
якісь державні нагороди.
■ Тобто з огляду на майбутній соціальний захист теж краще діяти під патронатом якоїсь
силової структури?
— Виходить, що так. Одинаки страшенно ризикують, як
і самоорганізовані загони, які
можуть покладатися тільки на
себе, а там 3-5 осіб із сумнівною
військовою підготовкою.

«Іх там нєт!»
Під час Другої світової діяв
Український штаб партизанського руху. Чи їснує якась подібна структура зараз?
— У нас партизанами опікується кілька відомств: СБУ,
МО, тероборона, сили спеціальних операцій. У кожного відомства свої партизани. Координацію здійснює РНБО, яка
ставить бойові завдання.
■ Така розпорошеність на
користь справі?
■

Потрібні для партизанської війни закони почали діяти лише
перед самим вторгненням рашистів

❙ Володимир Жемчугов.
❙ Фото з сайту novynarnia.com.
— Звичайно. Завдяки цьому
локалізуються ризики, зберігається таємниця операцій —
про них завжди знає дуже вузьке коло осіб. Навіть офіцери,
що ведуть партизанські групи,
не знають прізвищ своїх бійців, тільки їхні позивні. Хоча,
знаєте, найчастіше у засідки
ФСБ потрапляють саме загони,
що діють під патронатом СБУ.
Розгромлені в Бердянську і на
Херсонщині загони контактували саме з СБУ.
■ Коли партизанити було
простіше — до повномасштабної війни чи зараз?
— До 24 лютого 2022-го охочих було дуже мало. З 2014-го
до 2018 року в Криму було 5
партизанів, на Луганщині —
50, у Донецькій області — 100.
Не загонів, а осіб! Тепер охочих
багато, але зі зброєю гірше. Її
вже не купиш у п’яного козака, бо тепер хазяйнує регулярна армія. До речі, важливе зауваження людям, що хочуть
самостійно організувати партизанський загін: ви маєте користуватися зброєю, яку легко знайти на полі бою: звичайний автомат, звичайну гранату
чи міну, щоб не викликати підозри окупаційної влади у диверсійній діяльності. Якщо у
вас знайдуть спеціальну зброю,
то, потрапивши в полон, ви не
зможете довести, що придбали
її для самозахисту, і вас звинуватять у співпраці з СБУ.
■ А якщо говорити безпосередньо про ОРДЛО?
— Там і в 2014-му було важко, адже це специфічні території зі специфічним населенням, більшість людей із радянським та кримінальним
менталітетом... Ніхто ж українізацією цього регіону не

займався. Коли в 2014-му прийшли росіяни, за великим рахунком, усім було начхати.
Казали: нам усе одно — росіяни, українці чи китайці. Головне, щоб не стріляли, і зарплата
щоб була. І продукти щоб у магазині. І щоб картоплю на городах
не крали. Все. Що таке сумарно 150 партизанів для Донбасу
в 2014—2018 роках? Мізерія!
Так, було порівняно багато підпільників, але вони тільки розвіддані збирали.
А зараз про яких партизанів
ідеться, коли там облави на чоловіків і насильницька мобілізація під загрозою ув’язнення?
До речі, мешканці ОРДЛО —
погані бійці, серед них дуже багато загиблих. Я знаю, що на
Луганщині їхні тіла зберігають
на спеціальному полігоні і видають родичам для поховання дозовано — по 2-3 на день, щоб не
викликати невдоволення через
велику кількість похорон.
■ Тобто в них немає вибору?
— Вибір є. Ну можна ж зламати собі вказівний палець на
правій руці. Не хочеш рукуногу ламати, так хоч палець, і
тебе вже не мобілізують.
■ Багато хто вважає, що
партизанити в степових районах, коли не можна заховатися
в лісі, неможливо. Але в 20142015-му на Луганщині ви теж
не в лісі воювали.
— Відсутність лісу не є перешкодою для партизанів. Навпаки, ще краще: виходиш із дому,
фіксуєш ворожу силу, пересування колон тощо. Ти місцевий,
ти ходиш із дозволеними документами, десь працюєш і все бачиш. Це простіше, ніж із лісу в
незнайомий населений пункт
входити.
■ Де зараз в Україні найак-

тивніші центри партизанського спротиву?
— Це окуповані після 24 лютого території Донецької та Луганської областей, Херсонщина — там трохи до війни встигли підготувати базу для партизанів і кілька партизанських
осередків. Останні два місяці
дуже активно йде підготовка до
партизанської війни на Дніпропетровщині. А на кордоні з Білоруссю створено просто цілі
партизанські селища, сформовано дуже багато партизанських загонів.
■ Але ж ту територію вже
звільнено.
— Якщо раптом росіяни підуть туди знову, то партизани їх
гаряче зустрінуть.
■
Володю, дуже хочеться, щоб наші партизани мали
якийсь стосунок до пожеж і диверсій у Росії...
— Ну як вам відповісти...
Було кілька серйозних операцій із підривом мостів, навряд
чи це змогла б зробити місцева антипутінська опозиція.
Але ми говоримо: «іх там нєт».
Тобто наших там не було. Знали б ви, як я мріяв завжди, ще
з 2014 року, сказати росіянам:
«их там нет!»

Рука Америки і проколи влади
■ Бажаючих стати партизанами багато, і вони наразі можуть не боятися звинувачень
у тероризмі за застосування
зброї.
— Щодо цього їм справді пощастило більше, ніж мені
та моїм товаришам. Ми, приміром, тільки у 2015-му задокументували свою співпрацю
із ЗСУ, і наші операції 2014
року формально є незаконними, тобто підсудними справа-

ГАРЯЧА ТЕМА
ми. Мені про них порадили
забути. А в указі президента про надання мені звання Героя України навіть не
згадують мою партизанську
діяльність — мене нагородили «за незламність духу».
Про мої 30 успішних операцій у 2015-му Порошенко
сказав тільки в момент вручення мені ордена «Золотої
Зірки». Адже офіційно в Україні тоді не було війни, відтак не могло бути ніяких
партизанів. МЗС тоді дуже
боялося, щоб я не проговорився німцям, які лікували мене після полону, про
свою партизанщину. Не дай
Боже, мовляв, їм сказати,
що я залізниці та газогони
підривав — це ж тероризм
чистої води.
А тепер в Україні діє два
закони, які легалізовують
діяльність партизанів —
«Про основи національного спротиву» і «Про забезпечення участі цивільних осіб
у захисті України».
Тепер українці можуть
убивати російських окупантів з особистої або трофейної зброї й не боятися
кримінального переслідування за це. І не буде з ними
так, як було з вояками УПА,
котрих легалізували аж у
2018 році.
■ От тільки біда: прийняття законів, відтак активізація партизанського
руху, запізнилося на вісім
років. Чому?
— У форматі антитерористичної операції, який
нам нав’язував Захід, відповідні закони просто не
могли бути прийняті. Але
фактично за Порошенка
Міністерство оборони та
СБУ організовували партизанські загони, їх фінансували, навчали, забезпечували усім необхідним. Я у
2015-му теж пройшов таке
навчання. А після полону й
лікування брав участь у вербуванні людей для партизанської боротьби, у підготовці партизанських осередків. Усе відбувалося дуже
секретно, ніяких списків у
військкоматах не було, тільки в Києві, ми готували людей на полігонах, учили освоювати зброю, вчили конспірації, зв’язку.
Але потім невдала операція наших партизанів у Криму — Кирило Буданов, теперішній начальник ГУРу,
тоді ще був капітаном, йому
з товаришами вдалося відбитися, але частина загону
потрапила в полон, справа
набула великого розголосу.
Джо Байден (тоді він був віцепрезидентом США) зажадав від Порошенка, щоб партизани не проводили бойових операцій у Криму, ми
мали обмежитися лише розвідувальними операціями.
Порошенко змушений був
поступово згортати партизанський рух. А потім президентом став Зеленський,
із 2019-го бойовими опера-

ціями на окупованих територіях займалися вже тільки професійні штатні спецпризначенці, а партизани з
місцевого населення займалися тільки розвідкою. Тоді
взагалі всіх причетних до
організації партизанського
руху, хто підтримував Порошенка, почали звільняти
й відсторонювати від роботи. Мене, зокрема, «пішли»
на пенсію. І тільки з початком війни мене й інших фахівців знову долучили до
цієї роботи.
■ Тобто до організації
партизанського руху Зеленський повернувся тільки з початком війни?
— Точніше сказати —
у жовтні 2021 року, коли
американці заговорили про
можливий напад Росії. Тоді
на базі тероборони почали
проводити відповідні заходи. Робота дещо активізувалася в січні 2022-го. Але до
початку війни встигли зробити дуже мало — де-не-де
на територіях, які могли
стати прифронтовими, облаштували схрони та криївки зі зброєю і боєприпасами,
щоб партизани могли знайти і відкопати.
Боляче, прикро: вісім
років війни — і ми знову не готові. Тільки подумайте: потрібні для партизанської війни закони почали функціонувати за кілька тижнів до війни. Тоді як
ще за Порошенка було прийнято програму посилення обороноздатності країни «П’ять кроків», яка серед іншого передбачала й
розвиток руху опору в Україні, і довійськову підготовку населення. Тодішній
заступник секретаря РНБО
України генерал Кривонос у
червні 2019-го бідкався, що
новообраний президент Зеленський не проявляє ніякого інтересу до цієї програми. І так тривало, доки загроза повномасштабної війни не стала очевидною. Якби
в 2019 році Зеленський почав реалізацію цієї програми, нашу партизанську боротьбу зараз вели б на якісно вищому рівні.
■ Ну він же тоді саме
хотів подивитися в очі Путіну «десь посередині».
— Не хочеться, щоб Зеленський домовився з Путіним десь посередині України, тобто по Дніпру. Я так
розумію, що до цього йде,
бо якщо президент заявляє,
що не треба бути жадібним
до перемоги, а треба пожаліти солдатів, то нас хитро готують до м’якої здачі наших
позицій у цій війні. Але не
хочеться вірити, що нас готують до Мінська-3.
■ Але тоді партизанська боротьба тільки пожвавиться.
— Тільки партизанська війна ніколи не приносила перемогу над армією окупантів. Без фронту перемогу
не здобути. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
Володимир Жемчугов, 1970 р. н., уродженець міста Красний Луч Луганської області. У 2014-му після початку війни на Донбасі повернувся з
Грузії, де мав бізнес, на Луганщину, організував партизанський загін. У вересні 2015-го, аби уникнути полону під час проведення бойової операції,
підірвав себе, внаслідок чого втратив кисті обох рук і зір. Важкопораненим
потрапив у полон до бойовиків. У вересні 2016-го зусиллями Петра Порошенка був звільнений, проходив лікування і реабілітацію в Німеччині. У січні 2017-го удостоєний звання Героя України. На сторінці #останній бастіон
можете переглянути відео від Жемчугова про виготовлення боєприпасів із
«підручних засобів».
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■ ЗНАННЯ — СИЛА

«Ваш внесок
у перемогу — учитися»
Завідувач кафедри Острозької академії Сергій Рудько читає лекції
поміж військовими завданнями
Христина СЕМЕРИН

Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну
студентство і викладачі Острозької академії дають відсіч ворогові
на всіх фронтах. У лавах Збройних сил України служить добровольцем Сергій Рудько — викладач і завідувач кафедри регіональних студій. Він розповідає, чому і як вирушив воювати, та навіщо
вчитися у час війни.

Робочі плани до 24 лютого
«У мене було дуже багато заплановано по роботі. Наприкінці 2021 року я почав покращувати свою англійську на щоденних
курсах. За тиждень до вторгнення саме пройшов відбір на курс
американістики для викладачів
з України від колег зі США. Мав
на початку березня подати документи на продовження членства в галузевій експертній раді
НАЗЯВО, де я був експертом
майже три роки. Планував заходи з профорієнтації нової магістерської програми «Євроатлантичні студії».
Тим часом у друкарні вийшов
мій туристичний путівник «Острог». Ми збиралися провести
кілька презентацій, бо було багато пропозицій і хороші відгуки від перших читачів. До речі,
основу путівника ми розробляли
зі студентами освітньої програми «Регіональні студії». Працював над двома рукописами нових
книжок про самостійні мандри і
зовнішню політику країн Північної Європи. Обидві мали вийти до літа. У планах було й перетворити мій академічний курс
«Мандруй самостійно. Принципи і лайфгаки самостійного туризму» на онлайн-курс на одній
із національних платформ. До
літа ми хотіли відвідати Словаччину й Естонію, а в липні поїхати на два тижні в Грузію. Це був
план ще з минулого року.

Як вирушив на фронт
У перші дні війни нескінченний потік страшних новин діяв
на нерви й погіршував психологічний стан. Я не міг сидіти й
чекати, що буде далі. Вдома постійно обсідала тривога, страх.
Хотів справді бути потрібним у
цей час. Треба було щось робити,
особисто долучитися до захисту
країни.
У мене в голові такий образ:
коли рідні хворого стоять під
операційною, чекають на результат складної операції, але нічого
не можуть вдіяти. Мені не хотілося бути цим родичем — хотів
бути лікарем.
Я не мав жодного військового
досвіду до 24 лютого. Зібрався й
пішов питати, що до чого. У військкоматі була довжелезна черга. Зрештою, мені сказали чекати дзвінка. За кілька днів зателефонували. Я навіть не знав,
що брати з собою, мусив гуглити. Спакував рюкзак і поїхав на
полігон.

Спорядження, амуніція й
допомога Острозької академії
На полігоні нам видали дуже
хорошої якості форму, але потрібно було докупити важливі
речі й амуніцію. Частина з них
коштує недешево. Я звернувся

в університет по допомогу. Проректор Дмитро Шевчук відразу поширив оголошення й рахунок для збору коштів серед академічної спільноти. Мені передали «розгрузку», термобілизну,
каремат, спальний мішок, сухе
харчування, засоби гігієни, деякі ліки та інші речі першої необхідності.
Що важливо, Острозька академія також передала прилад
нічного бачення, дуже потрібний
для мого підрозділу. Пізніше помічник ректора з франдрайзингу
Едуард Балашов сконтактував з
організацією Ukrainian Congress
Committee of Ukraine (Capital
District Branch) у штаті НьюЙорк. Тут хочу зразу подякувати Едуарду, а також д-ру Андрію
Барану, пані Оксані Лупе та всім
членам UCCU Столичного відділку штату Нью-Йорк.
За передані ними гроші мої
друзі з Запоріжжя, волонтери
Ольга Білинська та Юрій Васильєв купили якісний бронежилет, хорошу каску, тактичні
окуляри й навушники та інше
спорядження. До речі, ми познайомилися з Ольгою та Юрієм
під час їхньої подорожі через
Острог, після чого я запросив їх
прочитати лекцію для студентів
свого курсу «Мандруй самостійно. Принципи і лайфгаки самостійного туризму». А тепер вони
допомагають українській армії.
Також фінансову допомогу для мене й мого підрозділу зібрали студенти, викладачі академії, а також їхні рідні.
Було приємно прочитати в описах банківських переказів такі
фрази, як «Студенти з вами» і
«Одному з кращих педагогів у
моєму житті!». Тож я вдячний
усім за підтримку.

Лекції з фронту: поєднати
непоєднуване
Я зараз викладаю авторський
курс «Мандруй самостійно. Принципи і лайфгаки самостійного
туризму». Адже студенти записувалися не лише на курс, а й
послухати мене і про мій досвід.
Було б несправедливо позбавити
їх цієї можливості. Навіть попри те, що часом дуже складно
проводити заняття. Адже погано ловить інтернет і то переважно в складнодоступних місцях,
коли ціле заняття сидиш на одній нозі.
Нерідко з’являються термінові завдання, накази, а ще постійно повітряні тривоги. Тому
графік має бути максимально гнучкий. У межах курсу ми
працюємо на багатьох платформах: спілкуємося зі студентами
в Telegram-чаті, завдання перевіряю в Moodle, відеозаписи лекцій скидаю на свій Youtube-канал, а онлайн-зустрічі проводжу

❙ Сергій Рудько поєднує службу
❙ й викладацьку роботу.
❙ Фото з власного архіву.
в Google Meet.
Так само вдається виконувати обов’язки завідувача кафедри, експерта з освітніх програм. Уже з полігону я розподіляв викладачів, хто який курс
замінятиме. Зараз вирішую в
дистанційному режимі питання зі студентською практикою,
навантаженням викладачів, вибірковими курсами. Лаборантка
кафедри телефонує, або частіше
пише про всі поточні питання, і
я відповідаю, як тільки є змога.
Коли було засідання галузевої
експертної ради НАЗЯВО, я брав
участь в обговоренні акредитаційних справ освітніх програм.
В одній із них іще й був доповідачем. І тут хочу подякувати колегам із експертної ради, передусім
голові Юрію Петрушенку, Зоряні
Луцишин, Марині Литвин, Ользі
Пирог, які теж долучилися до фінансової допомоги.

Чому важливо викладати
і вчитися під час війни
Багато студентів пишуть мені
«Слава Україні!», «Раді, що у
вас усе добре». Під час лекцій
постійно цікавляться, як я, висловлюють слова підтримки. Студенти з моєї кафедри регіональних студій постійно пишуть, що
дуже чекають мене на парах на
кампусі Острозької академії.
Мені критично важливо не
втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Я викладаю дев’ятнадцять
років і дуже люблю свою професію, це моє покликання, «сродна праця». Викладання допомагає врівноважити фізичне навантаження в армії інтелектуальною
роботою, відволіктися від військової рутини і тривожних думок,
недобрих новин.
Завдяки дистанційному навчанню я продовжую працювати
в університеті, спілкуватися зі
студентами, передавати їм свій
досвід, мотивувати своїм прикладом до наполегливого навчання. Я їм завжди кажу: «Ви
маєте робити свою роботу. Ваша
робота зараз — учитися. Це ваш
внесок у перемогу!» ■
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Соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження
«Настрої та оцінки українських
біженців, які повертаються на
Батьківщину: квітень—травень
2022 року».
Варто зазначити, що наші люди з
самого початку були налаштовані
на повернення на Батьківщину із
навіть найкращого закордонного
«вирію». А ті, в чиїх областях вирує війна, повертатися планують
або до Києва з областю, або в Західну Україну.
Детальніше про результати дослідження говоримо з директором соціологічної служби Центру
Разумкова Андрієм Биченком.

Підприємців повертається
додому значно менше, ніж
виїхало
■ Андрію Валентиновичу,
розкажіть, будь ласка, як проходило це дослідження, які там
були особливості?
— Перш за все тут треба сказати, що опитані — це саме біженці, які повертаються на прикордонних переходах, причому в
Закарпатській області, тобто тут
враховані тільки ті люди, які повертаються через кордони України з Угорщиною та Словаччиною.
Було опитано 105 респондентів.
Відбувалося опитування шляхом особистих інтерв’ю після перетину кордону. Відповідно дослідження біженців, які повертаються, проводилося багато в чому
за схожою методикою і порівнювалося потім з дослідженням, яке
проводилося трохи раніше, в березні цього року, тих людей, які
на цих же прикордонних переходах виїжджали з України.
■ Зрозуміло, що переважають
жінки.
— Так, звичайно. Умови виїзду за кордон зараз такі, що це переважно жінки, якщо говорити
про доросле населення.
■ Найбільша група респондентів — люди у віці від 30 до
39 років. Це переважно люди з
дітьми, так?
— Насправді не зовсім так.
Серед тих, хто повертається, це
і молодші 30 років, 30—39 років
і 40—49 років, — це приблизно
рівні групи, по чверті всіх опитаних. Самі по собі цифри не
були б настільки цікавими, але
якщо порівнювати їх з тими, хто
виїжджав, там дуже сильно переважала — 36,6% — група респондентів 30—39 років. Тобто
ми бачимо серйозне зменшення
саме в цій групі, і за рахунок цього, оскільки це відносні величини, збільшення інших груп. Тобто саме менша частка людей 30—
39 років повертається.
І якщо говорити про дітей,
лише 45% тих, хто повертається, сказали, що повертаються з
дітьми, в той час як серед тих, хто
виїжджав, 63,5% зазначали, що
їдуть з дітьми. Можна сказати,
що значно більше українських біженців із дітьми залишаються за
кордоном. Саме категорії з дітьми
менше повертаються.
■ Чи люди шукають для себе
на Заході можливість роботи?
— По-перше, шукають можливість роботи, по-друге, ще
така негативна для України
тенденція, що серед тих, хто
виїжджав, 20% — це були підприємці, в той час, як серед тих,
хто повертається, лише 7,6% підприємців, — тобто можна сказати, що якраз підприємці значно
менше повертаються в Україну,
аніж інші категорії громадян.
Тут ми не могли дослідити тих,
хто залишається, та якщо зробити припущення, велика імовірність, що ці підприємці або переналаштовують той бізнес, що

■ НАСТРОЇ

Родини з дітьми додому
не поспішають
Українські біженці: хто і чому повертається на Батьківщину
був, на іншу країну перебування, або започатковують в країні
перебування новий бізнес.
■ Чому переважну більшість
тих, хто повертається, — 66% —
становлять люди з вищою або незакінченою вищою освітою?
— Тут річ у тім, що і виїжджали значно більше люди саме
з вищою або незакінченою вищою освітою. Виїжджало їх навіть дещо більше — 76%, тих,
хто виїжджав, мали вищу або незакінчену вищу освіту. Мабуть,
це пов’язано перш за все з тим,
що частка людей з вищою освітою більша в містах, а з міської
місцевості виїжджає більше людей, ніж із сільської.
І крім того, якщо подивитися
не лише на небезпеку обстрілів,
або окупації, а на економічні
причини, — є підстави припускати, що люди з вищою освітою
втрачали роботу в значно більшій пропорції, ніж люди без вищої освіти, і дуже сильно втрачали роботу офісні працівники,
в якій би сфері вони не працювали. Хоча, можливо, є ще якісь
причини.
■ А чому вони все ж таки повертаються?
— По-перше, значна частина збирається або повернутися
на ту ж роботу, або як мінімум
сподівається на це. А інша причина, тому що дуже значна частина повертається саме до Києва та області, і це значною мірою
зумовлено тим, що безпосередньої небезпеки зараз для Києва
майже немає і в Києві концентрація офісних працівників, відповідно — людей з вищою освітою була більшою, аніж у будьякому іншому регіоні України.
І зараз значна частина тих, хто
повертається, — це ті кияни, які
виїжджали.

Прагнення повернутися у людей
було від початку дуже високе
■ Серед тих, хто виїжджав,
більше половини становили
жителі сходу та півдня країни

❙ Чимало українських біженців із дітьми залишаються за кордоном.
❙ Фото з сайту rupor.com.ua.
ють поселитися в іншій області, переважно це жителі східного регіону.
— Серед тих, хто збирається
оселитися в іншій області, більшість планують зробити це у
Львівській області, а на другому
місці — це саме Київ і Київська
область, Закарпатська область на
третьому місці.
■ Більшість говорять удома
російською мовою (53%). 43%
українською, 1% іншою мовою,
але більшість — 72% — вважають рідною українську мову, 16%
— російську і 1% — іншу мову.
— Це показник, який походить від регіону проживання респондентів, тому що у східному регіоні значно поширенішою була
російська мова, і саме зі східного
регіону значно переважав від’їзд.
Ну і, власне, і серед тих, хто повертається, плюс Київ, який, хоч
і стає все більш і більш україно-

по 18% — від релігійних організацій та від закордонних фондів, установ, підприємств. Лише
4% відповіли, що не отримували жодної допомоги. Як це могло статися?
— У деяких країнах процес
надання статусу біженця і призначення допомоги дуже бюрократизований. Я сам знаю випадки, коли люди два місяці не
могли нічого отримати. Другий
варіант — можливо, хтось і не
звертався, особливо коли йдеться про підприємців, які не планували бути біженцями в усіх сенсах цього слова, а планували відкрити якийсь бізнес.
■ Оцінюючи підтримку та допомогу, яка була надана в країні,
де вони перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн, 62%
відповіли, що дуже нею задово-

«Більше половини з тих, хто повертається, — це жителі Києва і Київської області».
(51,5%) і центральних областей
(45%), у тому числі 31% — жителі Києва і Київської області.
І лише 4% — жителі західних
областей. Серед тих, хто повертається, переважну більшість
(69%) становлять жителі центральних областей, переважно це
жителі Києва (35%) і Київської
області (17%). 12% тих, хто повертається, жителі східного регіону, 9% — південного регіону,
10,5% — західного регіону.
— Більше половини з тих, хто
повертається, — це саме жителі
Києва і Київської області. Значна частина з тих, хто виїжджав зі
східного та південного регіонів,
насправді сказали, що повертаються або до західних областей,
або до Києва.
■ 73% опитаних хочуть поселитися у тій же області, де проживали і до війни, 26% плану-

мовним, залишається регіоном з
поширеною російською мовою.
Це при тому, що люди ідентифікують себе в першу чергу як українці. Рідною мовою вважають
українську. Я думаю, щодо мови
спілкування — це похідна величина від тих регіонів, в яких
жили респонденти.

Паніки менше
■ Цікавим є запитання щодо
оцінки респондентами допомоги, яку їм надавали. 64% кажуть,
що отримували допомогу від державних органів країни перебування, 64% отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими вони
раніше не були знайомі, 56% отримували допомогу від волонтерських організацій, 39% —
від родичів, знайомих, друзів,
29% — від української держави,

лені, 29% — скоріше задоволені,
6% — скоріше незадоволені, і
жоден не відповів, що зовсім незадоволений.
— Більшість очікували меншої допомоги, ніж отримали. А
6% скоріше незадоволених —
це люди, які, можливо, думали, що це буде на кшталт курорту… Оскільки ми не знаємо, які
саме були очікування, тут, радше, йдеться про співвідношення
очікуваного й отриманого. Це означає, що ці 6% очікували більше, ніж отримали.
■ Дуже цікаве запитання про
самооцінку психологічного стану біженців, які повернулися в
Україну. Коли оцінювали на 24
лютого за шкалою від 0 до 10, де
0 означає максимальний рівень
спокою та впевненості, а 10 відповідає максимальному рівню
паніки, страху, невпевненості,

респонденти свій стан оцінили
в середньому в 7,9 бала, а 57%
оцінили свій стан із балами від
8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості.
— При поверненні середня
оцінка стала вже 5,5 бала. І максимальний рівень паніки зазначили тільки чверть опитаних.
Тобто ми бачимо, що вдвічі знизилося число тих, хто мав максимальний рівень паніки, — мабуть, це досить точно відображає
ту зміну ситуації, яка відбувається в Україні.
■ Тобто відбулася адаптація
до війни?
— З одного боку, адаптація,
а з іншого — не можна не зазначити, що як мінімум у Києві,
Київській області, Центральній
та Північній Україні ситуація
об’єктивно краща, ніж була навіть півтора місяця тому.
■ Запитання щодо оцінки дій
державного керівництва України та міжнародної допомоги. Дії
державного керівництва України під час російської агресії 80%
респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно і 18%
не змогли оцінити.
— Ми бачимо, що проти другої армії світу країна воює навіть дуже непогано, і мені здається дуже логічним, що переважна
більшість оцінює керівництво держави позитивно в цій ситуації.
■ 47% опитаних вважають
достатньою допомогу Україні
міжнародного співтовариства,
36% вважають, що допомога і
підтримка України з боку інших
країн повинна бути більшою,
тоді як у другій половині березня
серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%,
а недостатньою — 43%.
— Я вважаю, що це теж логічно, тому що допомога Україні
від міжнародних партнерів збільшується, і відповідно логічно, що
більша частка опитаних може
оцінювати її як достатню. ■
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Куди котиться рашка

Військова
машина
заглохне
через нафту

Золото, яке не купиш
Юрій ВИННИЧУК
(сайт zbruc.eu)
Світ постав перед непростим вибором, підтримуючи нас. Надто, що
значна частина держав — це країни з
колишньою імперською ментальністю. Одні вже її побороли, а інші ще
плекають, демонструючи в підручниках мапи «Великої Угорщини».
Великі країни бояться сепаратизму. А він є. Шотландія наступного року знову готує референдум. У
Франції плекає мрію про свободу Бретань, яку населяють нащадки кельтів — бретонці, які мають свою мову
і літературу. В Іспанії не заспокоїлися баски й каталонці. А якщо вони
коли-небудь відокремляться, то прокинуться баски й каталонці у Франції.
На Корсиці написи вулиць двома
мовами: корсиканською і французькою, але друга часто перекреслена.
Те саме на Сардинії та Сицилії, там
італійська перекреслена. Пиво в заморознику лише місцеве. Італійське
та французьке поза ним, хоча панує
шалена спека.
Українці для Європи завше були
басками, каталонцями, ба навіть тірольцями. А тірольці, між іншим,
теж почуваються окремим народом.
У них є навіть комедії, в яких вони
насміхаються з німців.
Світ нарешті дозрів, що хоче нашої перемоги. Але не за будь-яку
ціну. Не за ціну розпаду московії. Ми
так бадьоро мріємо про це, а насправді то буде катастрофа. Бо як майже
нема країн-сусідів у Європі, які б не
мали одна до одної територіальних
претензій, так нема й таких автономних республік-сусідів у московії. При
розпаді московії почнуться численні
війни всередині імперії зла.
Тепер про санкції. На початках
вони були дуже скромними і не такими потужними, як хотілося б. Санкції стосовно Ірану та Північної Кореї
були значно потужніші. Бо санкції на
членів думи — це смішно. Але поволі
санкції поширюються і тихою сапою
свою роботу роблять.
Коли ми обурюємося, що якась
компанія зволікає, виходячи з московії, то треба розуміти, що її чекає.
У неї може бути угода на оренду до
кінця року. І вона мусить її заплатити, перш ніж піти. Є ще продукція,
яку бажано продати. А є ще законодавство, яке зобов’язує після звільнення працівників платити їм два місяці платню.
Можемо уявити, які це значні
витрати, якщо в компанії працюють
тисячі людей. Все це глобальні компанії, які працюють з усім світом. І
росія для них не найбільший ринок.
А однак витрати великі.
Британська компанія BP, яка володіла 20% пакета акцій у Роснєфті,
викинула зі свого балансу всі акції
і заявила, що до росії вже не повернеться. При цьому вона втратила 24
млрд доларів!
Тому для окремих компаній таке
сміливе рішення може бути дуже
швидким, а для когось це місяць, два,
пів року. Але вони йдуть і нескоро повернуться. Дуже нескоро. А умовою
повернення може бути вимога компенсації за втрачені кошти і ресурси.
Урешті-решт нема жодної компанії, яка чітко зазначила б, що готова повернутися, коли війна закінчиться. А якщо якась компанія заявить, що ось росія вже норм, ми вертаємося, то отримає бойкот у всьому
світі.
Нафтогігант Shell продав свої акції і вийшов з росії, а також заявив,
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У ЄС досягли угоди щодо
шостого пакета санкцій проти
росії
Ліна ТЕСЛЕНКО

❙ Юрій Винничук.

❙ Фото з сайту zbruc.eu.
що не купуватиме російський дизель.
Але — купував. Брав 49% російського дизеля, змішував його з іншим і
продавав. Коли його на цьому піймали, то вся Європа пригрозила бойкотом. Бойкот тривав три дні. Shell вибачився і обіцяв, що більше так робити не буде.
Олігархи московії зараз потрапили в складну ситуацію, бо їм обмежили використання коштів. Щомісяця
там щось дві тисячі з бубликом фунтів у Англії. Але якщо є нерухомість,
обслуга, охорона, авто... ці гроші замалі. Та якби санкції проти них були
введені в 2014 році, то зараз би війни не було, бо за ці вісім років вони б
знайшли спосіб, як її уникнути.
Росію чекають величезні проблеми. Не буду перераховувати ті, які
всім відомі. А ось менш відома ситуація, яка гряде. Європа купує в росіян
75% мазуту і 50% дизеля (бензин
практично весь використовується
в росії, експорт дуже маленький). І
от Європа більше не хоче це купувати. Але якщо не можна продати мазут і дизель і нема де його зберігати,
то треба на три чверті знизити переробку нафти. А це означає, що на три
чверті зменшується вихід бензину. І
тоді вуаля! — в росії не буде бензину,
хоч переробних заводів там безліч.
Зараз усі російські економісти
віщують росії катастрофу. Дехто з
них, скажімо, економіст Татьяна Міхайлова, говорила про крах російської економіки зі сльозами на очах. На
запитання, чи ті сотні мільярдів доларів, які є в резерві у росії, врятують
країну від дефолту, вона відповіла:
«Ні... Ні, бо частина цих фондів заморожена. Ми не можемо ними скористатися. Вони розміщені в облігаціях країн, які наклали на нас санкції. Частково ці засоби зберігаються
в золоті на території росії, і теоретично золото можна продати. Питання в
тому, хто його купить».
Вона передрікає росії дефолт і
каже, що «нас очікує крах економіки і відкочування нашого економічного розвитку на останні 30 років
— приблизно на рівень 1995 року в
плані добробуту і заробітної платні». Такої ж думки і її колеги. Вони

віщують росії безробіття, зубожіння
всього населення, падіння реального
курсу рубля і купівельної спроможності.
На запитання, що треба зробити,
щоб пом’якшити дію санкцій, Міхайлова чесно відповіла — треба зупинити війну. Але! Це лише пом’якшить
їхню дію, бо «санкції з нас знімуть нескоро, а всі наші партнери закладатимуть ризик повторення цієї ситуації. Повністю відкотити назад уже не
вдасться ніколи. Принаймні на найближчі 20-30 років».
Це інтерв’ю вона дала ще 14 березня!
А зараз іще веселіша ситуація.
Довготерміновим ефектом від введення санкцій стане виключення росії зі
світових ланцюжків виробництва,
її ізоляція, технологічне відставання і поступова деградація: «Це неможливість імпортувати технології,
ремонтувати техніку, — знову цитую Міхайлову, але вже зі свіжішого інтерв’ю. — Авіаційна галузь кричить, що через пів року в них не буде
запчастин для літаків. Ті ж процеси
будуть і в інших галузях. Наслідки
обмежувальних заходів також вплинуть на сектори, які використовують
іноземні компоненти у виробництві, а
це не лише авіація. Наприклад, автомобільний сектор, фармацевтика та
навіть сільське господарство, бо й насіння купують за кордоном. Підприємства будуть змушені закриватися
та звільняти співробітників. Попит
на товари та послуги знижуватиметься, бо населення ставатиме біднішим,
це торкнеться всіх секторів, аж до перукарень біля будинку».
Як наслідок — росіяни масово почали відвідувати свої дачі, ба навіть
туди переселятися, якщо там є пристойний інтернет, і саджати картоплю. Телевізор часто демонструє такі
сюжети, показуючи, як люди розкуповують насіння.
До кінця року в росії втратять роботу до мільйона осіб, до двохсот тисяч безробітних уже в самій лише
москві.
А нам залишається лише вірити,
що наша армія і закордонні санкції
додушать потвору. ■

На початку тижня, 30-31 травня, лідери Європейського Союзу зібралися на дводенний саміт. В Україні на цю зустріч були великі сподівання, адже головне питання, яке виносилося
на порядок денний, — шостий санкційний пакет проти росії включно з ембарго на нафту.
Президент України Володимир Зеленський,
який виступив на саміті по відеозв’язку, нагадав, що п’ятий пакет санкцій від ЄС був ухвалений ще 8 квітня. За ці 52 дні кількість убитих дітей в Україні збільшилася до 243 осіб (станом на
8 квітня було 169 дітей). Число зруйнованих закладів освіти — дитячих садочків, шкіл, університетів — уже сягнула 1888 (на момент ухвали
п’ятого пакета санкцій було 928). Кількість ракетних ударів по Україні — вже майже 1600, під
час яких було випущено майже 2500 різних ракет (а тоді ударів було менше тисячі, і ракет вони
застосували близько тисячі). «Ось такий прогрес їхньої агресії», — констатував Зеленський.
І додав, що ухвалення чергового пакета санкцій
важливе, аби росія «відчувала ціну за те, що робить проти України та всієї Європи, і щоб ви нарешті стали незалежними від російської енергетичної зброї».
Нагадаємо, щодо шостого пакета санкцій у
ЄС не могли дійти згоди понад місяць. Зокрема
проти нафтового ембарго виступала Угорщина,
яка отримує з росії 85% газу і 60% нафти. Довелося шукати компроміси і йти на певні поступки.
Під кінець дня 30 травня угоди щодо заборони експорту російської нафти таки вдалося досягти. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. За його словами, угода
передбачає заборону понад двох третин імпорту
нафти з росії, що дозволить скоротити «величезне джерело фінансування для її військової машини». «Максимальний тиск на росію з метою
припинення війни», — додав він у своєму дописі
в твіттері.
За даними президентки Європейської комісії
Урсули фон дер Ляйєн, ці обмеження дозволять
скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року. Відомо, що близько двох третин російської нафти надходить до ЄС танкерами, а одна третина — нафтопроводом «Дружба».
Як повідомляє «Радіо «Свобода», черговий пакет обмежень торкнеться російської нафти і нафтопродуктів, які постачають в ЄС танкери, з
тимчасовим винятком для трубопроводів. Тобто Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують нафту нафтопроводом «Дружба», до певного часу збережуть цю можливість.
Водночас нові санкції щодо росії також передбачають відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк» та заборону трансляції в ЄС трьох російських державних мовників, що розносять по Європі свою пропагандистську брехню.
Також у своїй промові Володимир Зеленський нагадав, що 8 квітня Україна отримала від
Євросоюзу запитальник щодо кандидатства в ЄС.
«Ми вже надали ці відповіді Єврокомісії. Безпрецедентно швидко, а головне — злагоджено. Ми
розраховуємо на таку ж реакцію Європи», — зазначив президент України. Як стало відомо, лідери країн Європейського Союзу обговорять заявку України на членство в ЄС під час саміту 2324 червня. Як зазначено в підсумковому комюніке, разом з Україною в червні також розглянуть
заявки на членство в ЄС Молдови та Грузії.
Крім того, Європейський Союз готовий надати близько 9 мільярдів євро на підтримку України. Найближчим часом Європейська Комісія
розробить і представить формальну пропозицію
такої макрофінансової допомоги, яку розгляне та затвердять Рада ЄС і Європейський парламент. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Український експорт продовольства дає їжу 400 млн людей.
2022 року Україна планувала експортувати 25 млн тонн зернових
до різних країн світу. Більшість
мала йти саме через морські порти. Наразі ці порти заблоковано,
і збіжжя неможливо доставити
покупцям. При цьому очевидним
є те, що росія навмисне блокує постачання продовольства
з нашої держави, шантажуючи
цивілізований світ.
Від експорту зернових з України
залежало багато країн. Вторгнення росії в Україну може призвести
до того, що у злиднях і голоді можуть опинитися до 1,7 мільярда
людей, попередив Генсек ООН
Антоніу Гутерреш.

Продовольчий шантаж
Самій Україні нестача продовольства не загрожує, наша
держава має достатні запаси
зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у
2023-му. Але для цього, як заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко,
треба зупинити всі військові дії
в Чорному морі.
Олег Устенко зазначає, що
рф від початку вторгнення планувала блокаду українських
портів із метою створення продовольчої кризи у світі, щоб тиснути на Захід. «Вони одночасно
розігрують різні карти на одному столі — енергоресурси, їжа,
плюс проводять свою «військову операцію» на нашій землі та
руйнують інфраструктуру, а також знищують усі наші продовольчі запаси», — пояснив він.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що через російську агресію ціни на
зернові культури на світових
ринках можуть різко зрости.
Щоб уникнути цього, Україні
потрібно поставити на ринок
зерно, заблоковане в портах.
«Ціни на зернові, а згодом
і на продовольство можуть катастрофічно зрости. Нині 22
мільйони тонн зернових в Україні перебувають у сховищах.
Ми не можемо направити їх на
світовий ринок, де вони потрібні зараз, у цей час», — заявив
Зеленський,
наголосивши,
що така ситуація вже відображається на цінах на зерно. Крім
того, іншим країнам доводиться скорочувати свій експорт,
щоб стабілізувати ціни на внутрішніх ринках.
Нещодавно, як відомо, Індія заборонила експорт зернових. Для вирішення проблеми Туреччина веде переговори з росією та Україною щодо
відкриття експортного коридору українського зерна через
протоку Босфор. За словами
Олега Устенка, зараз росія обстрілює будь-які кораблі, що
з’являються в Чорному морі.
Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує, і судна
із зерном вийдуть із портів.
«Якщо бої припиняться, ми
могли б зробити це майже відразу, тому що ми маємо доступ до
основних портів» — сказав експерт.

Збіжжя у вагонах
Також українська влада нещодавно заявила, що росія вкрала зерно з окупованих областей
країни та на кораблях вивезла
його до Сирії. За даними Київської школи економіки, напередодні російського вторгнення
до експорту з України було готово 6 млн тонн пшениці та 15 млн
тонн кукурудзи, більша частина

яких була на півдні країни.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що
росія планує продати вивезене
з України зерно та вже знайшла на нього покупців. До початку війни Україна була одним із
найбільших у світі виробників
пшениці та кукурудзи. За словами експертів, до вторгнення росії Україна щомісяця експортувала Чорним морем понад
6 млн тонн зерна. Наразі через
блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні колії та автошляхи.
Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею
було вивезено лише 617 тисяч
тонн продукції.
Європа допомагає Україні доставити її зерно автошляхами та
залізничними коліями до портів
Румунії або країн Балтії. «Ми
працюємо над переведенням нашого експорту на нові маршрути, щоб постачати зерно на світовий ринок залізницею», — заявив Володимир Зеленський.
Представники Укрзалізниці
та найбільшого польського перевізника «PKP Cargo» обговорили можливість використання нестандартних варіантів для
транспортування зерна. Йшлося про використання для перевезень зернових не традиційних вагонів-зерновозів, а іншого рухомого складу. Представник польського перевізника
«PKP Cargo» Станіслав Войтович пояснив, що в Польщі поки
що не вистачає зерновозів, призначених для курсування єврошляхом. Тому він запропонував
транспортувати вантажі напіввагонами, на яких можна розміщувати біг-біги із зерновими.
Залізничники Польщі та
України домовилися розглянути можливість таких перевезень за заявками відправників
вантажів для збільшення транспортування зернових. Хоча, за
даними експертів, навіть за
найоптимістичнішими прогнозами, лише 20% українського
зерна можна буде експортувати таким чином.

■ «ВОЄННИЙ» ЕКСПОРТ

Їжа на 10 тижнів
Зерна у світі залишилося на два місяці: якщо росія не припинить
війну, у світі може розпочатися голод, а ціни на продукти
харчування різко зростуть

❙ Українське збіжжя може врятувати світ від голоду.
❙ Фото з сайту «Українська правда».
доларів. Після початку повномасштабної війни, розв’язаної
росією, всі українські порти,
окрім дунайських, припинили
роботу. Останні переорієнтували на себе частину експорту.
Вантажовласники кажуть,
що румунська сторона проводить каналом не більше п’яти
суден на добу — це в рази менше, ніж потрібно. Кілька тижнів тому час очікування черги на прохід каналом становив чотири-сім днів. Щодня затор зростає. Судно, яке стане на
рейд сьогодні, має чекати своєї
черги на прохід каналом близько трьох тижнів. Таким чи-

США виключили зняття санкцій за допуск росією
експорту української пшениці
Затор на Дунаї
Але проблема для логістики нашого зерна криється не
лише на суші, а й на морі. Так,
Румунія не встигає оформляти
судна, що йдуть за українським
зерном. Це спровокувало багатоденний затор у Чорному морі
біля Дунаю. Близько 100 суден
стоять у Чорному морі біля румунського порту Суліна, очікуючи на проведення через Сулинський морський канал. Це найзручніший і найглибший шлях
до дунайських портів України,
Румунії та Молдови.
Майже третина суден, що
застрягли, мають вивезти українські зернові вантажі з українських портів Ізмаїл, Рені
та Кілія. У Румунії не вистачає
лоцманів для проведення суден
каналом, тому що вони не були
готові до збільшення українського вантажного трафіку. Через війну українські порти на
Дунаї збільшили кількість вантажовідправлень у чотири рази,
каже заступник міністра інфраструктури Юрі Васьков. Тепер,
за даними Мінагрополітики, на
них припадає 24% експорту.
До війни Україна через
морські порти експортувала
понад 70% усіх вантажів на загальну суму близько 47 млрд

ном середній період очікування
суднозаходу в українські порти від початку війни становить
14 днів. Двотижневий простій у
гирлі Дунаю коштує власникам
вантажів близько третини вартості фрахту. «Тепер судновласники нараховують час фрахту
не з моменту заходу в порт, а з
моменту попадання в затор. Це
призводить до додаткових втрат
150-200 тис. доларів на партії 36 тис. тонн будь-якого вантажу.

Хлібний шантаж
Тим часом країна-агресор
заявила, що готова «внести
свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив»,
якщо Захід зніме з неї санкції.
Кремль не уточнив, чи йдеться
про експорт зерна з росії чи України. Прем’єр-міністр Італії
Маріо Драгі заявив, що попросив Путіна розблокувати зерно
в портах України. Втім США
виключили зняття санкцій
за допуск росією експорту української пшениці
Відповідальність за блокування в українських портах
мільйонів тонн пшениці та можливу загрозу глобального голоду повністю лежить на росії, наголосили в Білому домі.

«Це росія блокує експорт з
українських портів і провокує
світовий голод. Тонни продовольства лежать на кораблях,
які не можуть відплисти через
російську морську блокаду, —
заявила прессекретар Білого
дому Карін Жан-П’єр. — Санкції США та партнерів не забороняють експорт українських або
російських продуктів агропромислового комплексу, також
вони не забороняють банківські
перекази або ходіння кораблів,
необхідних для цього експорту. Росія має негайно дозволити український експорт. Жодних обговорень зняття санкцій
немає».
Великобританія виступила
зі схожою заявою, звинувативши росію у «спробах змусити
світ платити викуп» і наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. Міністр
закордонних справ Ліз Трасс
заявила, що путін «по суті,
перетворює на зброю голод і
нестачу їжі серед найбідніших людей у всьому світі», і
додала, що будь-яке умиротворення «просто зробить путіна
сильнішим у довгостроковій
перспективі».
Росія використовує продовольчу безпеку як зброю, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. За
її словами, росія також накопичує запаси власного продовольства як «одну з форм шантажу».
«Росія припинила постачання,
щоб досягти зростання світових цін, вона торгує пшеницею
заради геополітичної підтримки. За цим криється лише одна
думка: росія використовує голод і зерно заради влади», —
сказала фон дер Ляйєн.
Водночас Євросоюз розглядає питання запровадження військово-морської місії для безпечного вивезення українського зерна з Чорного моря, експорт
якого блокують російські окупанти. Її можуть організувати
з Одеси. Зокрема, буде порушено питання зростання ризику голоду в країнах, що залежать від
експорту сільськогосподарської
продукції з України.

Як «запустити» Одесу
«Брюссель побоюється голоду
в країнах, які залежать від пшениці, заблокованої росією в українських судах і портах. У Євросоюзі обговорюють можливість
запуску військово-морської місії
щодо супроводу вантажних суден
з України через Чорне море. Зокрема, вивезення може бути реалізоване з Одеси», — пишуть європейські ЗМІ.
При цьому чи не найбільша
проблема — відкрити прохід європейським судам у порт Одеси,
який регулює Конвенція Монтре, за виконанням статей якої
стежить Туреччина. Передбачається, що Туреччина може
дати дозвіл на прохід європейських кораблів, оскільки йдеться про гуманітарну місію.
При цьому українські сили
пояснюють, що відкриття
росіянами в Чорному морі нібито гуманітарних коридорів в
українські порти можна оцінювати як спробу наблизитися до
військових кораблів рф до території України. В офісі президента вважають, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, — це військові конвої для
суховантажів із зерном.
Натомість США не планують
використовувати свої військовоморські сили для виведення українського зерна з-під російської
блокади. «Немає планів використовувати військові ресурси
чи активи Сполучених Штатів
для допомоги в переміщенні
зерна за межі України», — сказав речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.
...Тим часом країни Заходу продовжують попереджати
про можливу продовольчу кризу та голод у низці країн через
війну росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12
відсотків. Це стало рекордом із
1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада. У травні Генеральний секретар ООН Антоніу
Гутерреш закликав росію дозволити безпечний експорт зерна через українські порти. ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Пух — легкий, ускладнення — важкі...
Алергія на сезонне цвітіння рослин відчутно дошкуляє здоров’ю кожного четвертого
жителя планети
Леся ХОРОЛЬСЬКА

га, яка потребує уваги до свого
здоров’я самого хворого і підтримки фахівця, особливо під
час сезонних ускладнень.

Закладений ніс, чхання,
безсоння
Щороку о цій порі проблема нагадує про себе тим, хто від
неї потерпає. Алергія на тополиний пух... Фактично кожен четвертий житель планети, за даними лікарів, має таку неприємність. Кінець травня — початок
червня — це час традиційного
цвітіння тополь. Пух із цих дерев безперестанку падає на голову, залітає в очі і забиває носа,
завдає суттєвих неприємностей
здоров’ю. Алергія проявляє себе
сльозливістю, набряком, почервонінням повік. Набрякають також слизові оболонки носа, які
стають чутливими до найменшого руху повітря. Затяжне чхання і рясне виділення прозорого
слизу з ніздрів стають справжнім лихом. Алергія, за словами
лікарів, може також ускладнюватися висипаннями на шкірі
(кропив’янкою), запамороченням, головним болем, безсонням...
Таку реакцію викликає не
сам тополиний пух, а пил, який
він вбирає, а також пилок і спо-

Вдягніть окуляри і лікуйте
причину

❙ Пух із тополі завдає багато прикрих проблем зі здоров’ям.
❙ Фото з сайту volodymyrets.city.
ри рослин, що розпускаються о
цій порі. Саме вони стають причиною запалень і подразнень
слизових оболонок, а не білі
м’які пушинки, що нагадують
сніг.
«Сам по собі тополиний
пух — дуже слабкий алерген, — пояснює лікар-алерголог Борис Пухлик. — Проблема в тому, що його багато, він
і дратує, і подразнює кількістю. Крім того, тополиний пух
— небезпечний транспортер:
концентрує в собі пилок інших

рослин-алергенів».
Як зауважує фахівець, з
кожним роком зростає кількість тих, кому важко пережити період цвітіння тополі та інших рослин, що провокують
алергійні реакції. Причина —
погана екологія, адже повітря
(особливо в містах) останнім часом забруднилося дуже відчутно. Серед провокаторів алергії — нераціональне харчування, слабкий імунітет, а також
вроджені особливості організму. Алергія — складна неду-

Що робити тим, для кого
цвітіння тополі стає справжньою катастрофою? Як пережити цей складний період?
Для того, щоб пух не проникав у кімнати, фахівці радять
«одягнути» на вікна спеціальні
сітки чи бодай марлю. За можливості у цей період намагайтеся якомога менше виходити на
вулицю, особливо якщо погода
спекотна і суха. А прийшовши
додому, відразу прийміть душ і
перевдягніться.
Полегшити ситуацію можуть захисні окуляри, спрей зі
спеціальним оприскувачем для
«блокування» носа. Борис Пухлик радить робити спеціальний
«душ» для носа. «Прийшли знадвору — промийте ніс за принципом: втягнули воду — вилили. Але найважливіше, якщо
виникли симптоми, — проконсультуватися у фахівця і пройти
терапевтичний курс спеціаль-
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ними препаратами — алергенами. Не запускайте проблему! Якщо вчасно розпочати лікування, одужання настає в 95
відсотках випадків. Лікування
зазвичай триває 2–3 курси. Вже
після першого етапу стає легше
на 50 відсотків, після другого —
на 75%, а після третього людина повністю одужує», — наголошує фахівець.
Препаратів для лікування алергії нині достатньо. Але
важливо пам’ятати: усуваючи
наслідки і полегшуючи симптоми алергії, ми не усуваємо причину недуги.
Сьогодні достатньо препаратів, у тому числі вітчизняних, для лікування алергій.
Просто люди мають приділяти
увагу своєму здоров’ю. Бо зазвичай як відбувається? Зняв
реакцію за допомогою протиалергійних препаратів, полегшив дихання завдяки інгалятору, стало на певний час краще — і забув про проблему. А забувати якраз і не можна. Адже
таким чином усуваєте симптоми, а не причину».
Якщо алергію не лікувати,
ускладнення можуть бути дуже
небезпечні. Найважчий прояв
недуги — бронхіальна астма,
яка фактично робить iз людини
інваліда, застерігає фахівець.
Природним порятунком у
період цвітіння тополь стає...
дощ. Вологе повітря ускладнює «пухову заметіль» і бодай
на певний період приносить полегшення людині, яка страждає від алергії. ■

■ АКТУАЛЬНО

Тренуйте пам’ять і бережіть очі
Стан нашого здоров’я на п’ятдесят відсотків залежить від нас самих
Мирослава КРУК

Фактори-руйнатори наших
клітин
Жити довго і бути здоровим
— природне бажання людини.
Як продовжити свій вік і уникнути серйозних недуг? Згідно зі
спостереженнями лікарів, які
базуються також на даних медичної статистики, стан нашого здоров’я лише на 10 відсотків
залежить від медицини, на 20
— від генетики (спадковості),
ще на 20 — від навколишнього середовища, а 50 відсотків —
від нас самих. Тобто маємо самі
докладати максимуму зусиль,
аби залишатись у тонусі й менше вдаватись до консервативних методів лікування. Адже
будь-яку недугу значно простіше попередити, ніж боротися з
її наслідками.
Здоров’я людини великою
мірою — результат того, як
вона живе. У цьому переконана київська лікарка-фізіотерапевт Олександра Михайліченко. Олександра Володимирівна
каже: важливо все — як людина харчується, чи займається фізичними вправами і спортом, чи
має шкідливі звички, чи достатньо часу перебуває на свіжому
повітрі, як проводить дозвілля.
Алкоголь, тютюн, іонізуюче
опромінення, а також нераціональне харчування, психічні і
фізичні навантаження, малорухливість (гіподинамія) позначаються на процесі відновлення клітин людського організму. Усі ці фактори підштовхують «вікові» зміни, призводять
до порушення функцій органів
і систем, запускають механізм
тієї чи іншої недуги. «Тому важ-

ливо, аби людина задумувалася
над тим, що вона їсть, чи достатньо рухається, чи виконує бодай
якісь оздоровчі процедури, чи
дотримується режиму праці та
відпочинку, — каже пані Олександра. — А також замислилася, для чого отруює організм нікотином і алкоголем».

Проста гімнастика,
без перевантажень
Зменшення еластичності судинних стінок, підвищення артеріального тиску, погіршення уваги, пам’яті, зору, слуху,
збільшення ламкості кісток,
погіршення роботи опорно-рухового апарату. Все це — найпоширеніші проблеми людей
літнього віку. Старшим людям
також докучають проблеми з
опорно-руховим апаратом, великої прикрості завдають такі
недуги, як остеопороз, остеоартроз, остеохондроз. Попередити
або відтермінувати ці неприємності можна завдяки раціональному харчуванню та достатній
руховій активності.
Достатнє надходження в організм природного кальцію робить кістки міцними. Джерело цього мікроелементу — молочні, кисломолочні продукти,
твердий сир, творог. Дієтологи
радять частіше споживати пшоняну кашу, яка багата на вітаміни, амінокислоти, мікроелементи. Але просять не забувати: є продукти, які перешкоджають засвоєнню кальцію в
організмі. Зокрема це смородина, аґрус, щавель.
«Важливо займатися спортом. Бажано — простою гімнастикою без перевантажень,
— пояснює Олександра Воло-

димирівна. — Найкорисніший
і найбезпечніший спорт — це
ходьба. Останнім часом набирає популярності ходьба з палицями (скандинавська ходьба), адже важливо, щоб руки
під час руху також працювали.
Взагалі, рух — це життя. Вправи і прогулянки на свіжому
повітрі мають тривати щонайменше годину-півтори щодня.
Дуже корисні плавання та масажі — вони поліпшують кровопостачання, живлення кісток
і м’язів, сприяють збереженню
їх функцій».
Недостатність
м’язової
діяльності — одна з причин передчасного старіння, кажуть лікарі. Тому ефективним засобом
боротьби за довге і активне життя є заняття фізичними вправами. Науковці довели: фізкультура для літніх людей, навіть
якщо розпочати заняття в похилому віці, допомагає істотно
знизити загрозу серцево-судинних захворювань, покращує
стан імунної системи, зміцнює
опорно-руховий апарат. Найкращий варіант спорту для літніх людей — ранкова гімнастика. Це може бути простий, доступний кожному комплекс
вправ — повороти, нахиляння,
присідання. Вправи краще виконувати в повільному темпі,
хвилин 10-15. Головне — робити це регулярно.
Також важливо зберегти зір.
З віком прогресує атрофія слизових залоз, зменшується виділення сльози, погіршується зволоження очного яблука. Це може
викликати відчуття стороннього тіла, дискомфорт при погляді
на світло. Аби уникнути таких
прикрощів, лікарі радять зма-

❙ Цінуйте кожну мить життя. Добрий настрій — запорука доброго здоров’я.
❙ Фото з сайту plus.rbc.
зувати краї повік вазеліном для
очей, користуватися вітамінними очними краплями. Медики також вважають, що для загального зміцнення здоров’я і
збереження зору варто обмежити вживання чаю і кави.
Літні люди часто нарікають
на погіршення пам’яті. Але в
будь-якому віці людина може
тренувати свій мозок, покращувати запам’ятовування, кажуть
медики. Цьому сприяє регулярне прослуховування радіопередач, музичних творів, віршів,
обговорення і переказ сюжетів
фільмів у колі друзів. До речі,
спілкування теж позитивно
впливає на роботу мозку. «Тренуйте пам’ять. Під вечір, заплющивши очі, пригадайте приємні
моменти, які сталися з вами цього дня, внутрішнім зором «переберіть» деталі цих подій», — радить пані Олександра.

Не захоплюйтесь сіллю!
Необхідна умова функціонування організму — раціональне харчування. Воно важливе
в будь-якому віці, але для літніх людей — особливо. Для збереження ясного мислення дієтологи радять вживати продукти, багаті на вітаміни, мікроелементи та амінокислоти.

Зверніть увагу також на бобові,
горіхи, кукурудзу, какао, пророслі зерна пшениці, вівса, соняшнику. Дуже корисний вівсяний відвар. Для здорового холестеринового обміну бажано
вживати капусту, моркву, зелений горошок, кавуни, дині.
«Віддавайте перевагу рослинній і екологічно чистій їжі,
пийте більше рідини, — зауважує Олександра Михайліченко.
— Не захоплюйтеся солоною
їжею — вона затримує рідину в
організмі. Для поліпшення кровообігу мозку вживайте настоянки суниці, смородини, відвари липового цвіту, материнки,
звіробою».
Триптофан — незамінна
кислота, яка гальмує процеси старіння. Триптофану багато в рибі, горіхах, м’ясі птиці,
фініках, інжирі, куразі, бананах, винограді. Бажано, щоб ці
продукти якомога частіше були
на вашому столі. І намагайтеся
спілкуватися з тими, хто дивиться на життя з оптимізмом.
Знайдіть заняття для душі —
вирощуйте квіти, вишивайте, займіться волонтерством.
Якщо людина відчуває себе потрібною — вона менше піддається депресії і хворобам, нагадують лікарі. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Максим СТРІХА,
доктор фізико-математичних наук, професор,
перший віцепрезидент АН вищої школи України

Відбулися традиційні щорічні Академічні читання пам’яті визначного вченого-фізика, засновника і першого президента АН вищої школи України В. І. Стріхи. Вони
пройшли в режимі онлайн.
Президент АН вищої школи України О. Г. Наконечний нагадав, що цей рік для академії особливий: 27 листопада вона відзначить 30-річчя. Готуючись до нього, АН ВШ
підписала меморандуми про співпрацю з Національною академією наук України та з
Українською спілкою промисловців та підприємців. Разом з УСПП зараз створюється Центр міждисциплінарних і прикладних досліджень. Заяви академії з актуальних
питань наукового, освітянського й ширше — громадсько-політичного життя привертають до себе увагу не тільки фахової спільноти.

Пошуки фінансування превалюють
над інтелектуальною цікавістю
Визначний учений-механік, академік НАН України і почесний академік
АН вищої школи України В. Т. Грінченко розпочав виступ із разючого факту:
провідні учені-епідеміологи з різних
країн стали впродовж останніх місяців
об’єктами погроз і залякувань з боку
«антивакцинаторів», причому кожному восьмому з них погрожували смертю. Отже, інформаційна епоха, доба науки і знань дедалі помітніше робиться й
добою постправди, добою дезінформації
та невігластва.
Авторитетне видання The Economist
наголошує: досягнення науки зумовили
радикальні зміни в суспільстві; однак тепер, щоб розвиватися далі, наука повинна змінитися сама. Причину хвороби науки доповідач вбачає в тому, про що ще в
1961 р. у своїй прощальній промові говорив президент США Д. Ейзенгавер: через
те, що наука зробилася надто «дорогою»,
державний контракт (читаймо: пошуки
фінансування) став фактично превалювати над інтелектуальною цікавістю.
А тому провідні дослідницькі університети світу дедалі більше зайняті
не пошуками істини, а пошуками грошей. Наприкінці XX століття відбувалося злиття науки з ринком. А сучасні
вчені замість науки часто займаються
менеджментом: конкурси, гранти, проштовхування продуктів, рейтинги, індекси цитування — все це відбирає час
від безпосереднього дослідження природи та суспільства.
Дедалі частіше звучить думка: так
далі не можна. Ф Альтрехт (Центр з
вивчення вищої освіти, Бостон, США)
стверджує: «У світі настала анархія:
масове написання статей, більшість із
яких практично не має наукової цінності; постійний тиск на вчених: «Публікуйся або загинеш», розвиток псевдонауки, жадібність великих транснаціональних видавництв і розростання недобросовісних видань — усе це призвело
до появи нових проблем». Інший успішний американський учений із зарплатнею 200 тисяч доларів на рік зізнався:
«Наукова культура сьогодні принципово нелюдська і деморалізує. Покращуйте культуру, безпеку робочих місць, стабілізуйте фінансування, і тоді
люди з талантом стікатимуться до науки, оскільки це принципово корисно і
приносить велику радість».
Необхідність змін усвідомлюється й
на інституційному рівні. У листопаді минулого року Європейська комісія оголосила про плани скласти угоду про оцінювання досліджень для всього Європейського Союзу. Пропонується, щоб критерії
винагороджували етику та чесність, командну роботу та різноманітність результатів на додаток до якості та впливу досліджень.
А тезу про необхідність налагодження нормальних зв’язків між наукою і
владою доповідач проілюстрував цитатою великого французького філософа
ХVІІІ століття Ж.-Ж. Руссо: «Поки влада з одного боку, а освіченість і мудрість
з другого не вступлять у союз, вчені рідко будуть міркувати про державні справи, а володарі ще рідше стануть здійснювати прекрасні діяння, і народи залишаться нікчемними, розбещеними і
нещасними».

Україна вже від 2018-го не має своєї
космічної програми
Визначний учений-астроном, академік НАН України і почесний академік
АН вищої школи України Я. С. Яцків
розповів про космічні дослідження в сьо-

годнішній Україні. Він наголосив: космос — це не лише фундаментальна наука, а й розвиток високотехнологічних
галузей. Водночас Україна вже від 2018
року не має своєї космічної програми. І
це, врешті-решт, виллється для нашої
держави десятиліттями наукового і технологічного відставання. Хоча й сьогодні поруч із проблемами (як-от історією
запущеного фірмою Ілона Маска супутника «Січ», батареї якого поки не вдалося зорієнтувати на Сонце) маємо й успіхи. Серед них доповідач назвав програму
«Аерозоль.UA», присвячену ролі аерозолів у кліматичних змінах, яку Головна
астрономічна обсерваторія НАН здійснює в співпраці з університетами.
Відомий учений-кристалохімік, академік НАН України і АН вищої школи
України Р. Є. Гладишевський виголосив
доповідь «Порядок і симетрія в природі».
Він почав її зі слайду квітки бузку, де перехід від звичної 4-пелюсткової симетрії
до рідкісної 5-пелюсткової люди здавна
вважали ознакою щастя. Нагадавши про
базові поняття симетрії, доповідач докладно зупинився на здобутках львівської школи кристалохімії, засновниками
якої були Є. І. Гладишевський разом із
П.-Б. І. Крип’якевичем, і яка сьогодні є
успішною в багатьох міжнародних проєктах. Важливе значення для цієї школи мав центр колективного користування науковим обладнанням, відкритий у
ЛНУ ім. Івана Франка в 2018 р. за сприяння МОН України.
Академіки АН вищої школи України В. І. Жданов та В. М. Ящук (обоє
представляють фізичний факультет
КНУ ім. Тараса Шевченка) виголосили доповіді «Модифікація загальної
теорії відносності чи нові космологічні поля?» та «Спектральні прояви фотофізичних процесів у вірусах та особливості їх інактивації». Перша з них
стосувалася засадничих проблем світобудови, а друга може мати й важливе
прикладне значення в контексті пандемії ковід-19.
Академік АН вищої школи України
Л. Ю. Москальова розповіла про напрями підвищення спроможності університетів у здійсненні інноваційних психологічних та педагогічних проєктів. Вона
констатувала: на жаль, упродовж останніх років відбувається помітне «розмивання» відповідної секції МОН, через
яку проходять чимало проєктів, далеких і від педагогіки, і від психології.

Дослідникам
істини,
Українські науковці обговорили інформаційну епоху,
добу науки і знань, яка дедалі помітніше робиться й
добою постправди, дезінформації та невігластва

❙ Віталій Іларіонович Стріха — фізик, мандрівник, мрійник (Полтавщина, 1995 рік).
Переклади з оригінальної російської
та російськомовної літератури
Академік АН вищої школи України Л. В. Коломієць проаналізувала місце перекладів з оригінальної російської
та російськомовної літератури на книжковому ринку пострадянської України.
Якщо впродовж 1979—91 рр. в УРСР
було видано 2080 назв книжок, перекладених з російської, то в 1992—2011 рр. їх
число скоротилося до 41 назви. І на це є
декілька причин, серед яких незацікавленість самої Росії підтримувати переклади своїх письменників українською
(в РФ вважають, що їх скрізь на пострадянському просторі повинні читати мовою оригіналу), і радикальна зміна українського читача, який став значно відкритішим світові, і національна свідомість якого (особливо після 2014 року і
нинішнього повномасштабного вторгнення) суттєво зросла.
Її колега з КНУ імені Тараса Шевченка академік АН вищої школи України
А. О. Ткаченко в образній і полемічно загостреній доповіді «Калькування й канцелярит: розвиток чи деградація?» зупинився на багатьох прикладах не лише

калічення української мови кострубатим
канцеляритом і невластивими їй кальками з російської, а й не менш безглуздого уникання окремих питомих українських слів лише тому, що вони надто схожі
на російські відповідники (так, замість
усталеного прикметника «безплатний»,
що утворено від нормативного українського іменника «плата», останнім часом
воліють вживати «безкоштовний», який
російською правильно було б перекласти
як «бездрагоценный»).
Академік АН вищої школи України О. В. Пронкевич (Університет імені
Петра Могили, Миколаїв) виголосив доповідь про іспансько-українські контакти за часів ренесансу й бароко. Він наголосив: Іспанія й Україна — два кордони
Європи, які видаються дуже далекими.
Водночас період бароко в Україні та Золота доба в Іспанії — часи найбільшого
розквіту культури.
Як показали дослідження доповідача,
прямі контакти між людьми в цей час неінтенсивні, свідчення нечисленні. Однак
іспанці дещо про Україну знали. Нашу
землю називали Roxia чи Rusia і відрізняли від Московії. Знали про козаків і
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Чотири великі експериментальні відкриття
На завершення академік АН вищої
школи України М. В. Стріха зробив огляд
стану досліджень на фронтирах сучасної
фізики. Він наголосив: десятиліття експериментів у фізиці елементарних частинок з використанням таких велетенських
установок, як Великий адронний колайдер (ВАК) ЦЕРНу, разом із розвитком теорії народили Стандартну модель. Вона
поділяє всі відомі елементарні частинки
на класи й пояснює походження трьох із
чотирьох фундаментальних взаємодій,
які дають лад Всесвітові на відстанях
від кварків і до галактик, — електромагнітній взаємодії і так званим слабкій
та сильній взаємодіям в атомному ядрі.
Але вона не описує гравітації, яку окремо пояснює загальна теорія відносності
Альберта Ейнштейна, яка, на відміну від
Стантартної моделі, принципово не містить ідеї квантування.

Сьогодні теоретики намагаються досягнути квантування гравітації і вкладання її в одну схему з іншими трьома взаємодіями, описуваними Стандартною моделлю. Таке об’єднання призведе до універсальної Теорії всього, яка описуватиме
дійсність на будь-якому масштабі відстаней. Чільним кандидатом на появу такої
теорії в очах великої частини фізиків є
Теорія струн, у якій крихітні одновимірні
об’єкти, названі струнами, замінять точкові елементарні частинки. Але, оскільки
струни мають масштаб 10-35 м, таку теорію принципово неможливо перевірити на досліді, адже вона потребуватиме
прискорювача частинок настільки більшого від ВАК, що його навряд чи можна
буде спорудити.
Ставши перед відсутністю інших теоретичних проривів, деякі фізики пропонують не перейматися експерименталь-

ним підтвердженням і просто прийняти
Теорію струн і пов’язану з нею ідею про
те, що дійсність складається з множинних світів, «множинного всесвіту», — що
є радикальним відходом від того, як фізика діяла впродовж століть. Така пропозиція викликає гарячі заперечення з боку
інших авторитетних науковців, зокрема й
нобелівського лауреата з фізики 2020 р.
Роджера Пенроуза.
Впродовж останніх десятиліть сталися чотири великі експериментальні відкриття. З них два — очікувані: це відкриття Бозона Гіггса (2012), яке надало завершеності Стандартній моделі, і
виявлення гравітаційних хвиль (2015),
яке підтвердило зроблене ще за сотню
років перед тим передбачення Ейнштейна з його загальної теорії відносності,
що гравітаційну взаємодію переносять
зі швидкістю світла збурення часопрос-

тору. Комп’ютерна симуляція поведінки
«чорної діри» підтвердила, що вловлений сигнал походить від зіткнення двох
«чорних дір» на відстані 1,4 мільярда
світлових років від нас.
Але два інші відкриття виявилися
цілком неочікуваними.
«Темну матерію» відкрили спершу
непрямим шляхом, через спричинені нею
гравітаційні ефекти. Потому, як попередні астрономічні дані вказали на існування невидимої космічної матерії, у 1970ті американська астрономиня Вера Рубін
помітила аномалії в динаміці спіральних
галактик, таких, як наш власний Чумацький Шлях. Як і будь-які інші тіла, що обертаються, ці велетенські «дзиґи» розгубили б усі свої зовнішні частини, якби їх не
стримувало тяжіння серцевини галактики, обумовлене її масою. Рубін виявила,
що для утримання зірок від розлітання
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варто шукати
а не гроші

Пийте воду —
щоб серце не боліло

11

У Черкаському кардіоцентрі рятують нині не лише
черкащан, а й переселенців

❙ У період повномасштабної війни у кардіоцентрі проводили у середньому щодня
❙ три операції на відкритому серці.
❙ Учасники XVII Академічних читань пам’яті В. І. Стріхи (28 лютого 2020 року).
про те, що це фронтир із католицьким світом. Водночас для українців Прокоповича і
Сковороди Іспанія — джерело західної мудрості (другої схоластики). Доповідач наголосив: системна робота з вивчення культурних
контактів між країнами протягом зазначеного періоду перебуває на початковій фазі.
Відомий фізик, і водночас — яскравий
мистецтвознавець, академік АН вищої школи України І. О. Анісімов зробив доповідь,
присвячену фрескам Софії Київської. У ній
він розповів про здійснений ним сумлінний
аналіз усіх збережених 232 фресок собору.
Цей аналіз показав: серед представників
різних категорій святих з великим відривом переважають мученики (більше половини від загальної кількості — більше, аніж
апостолів, святителів, пророків, царів і цариць разом узятих). Набір одиночних постатей святих відображає всесвітній (за уявленнями середньовічних європейців) характер християнства — від Іспанії на заході до
Персії й Індії на сході, від Ефіопії на півдні
до Німеччини на півночі. Водночас переважають представники константинопольської церкви. Помітно представлена й римська церква (розписи створено до Великого
розколу 1054 року).
Досі в літературі висловлювалося дві точки зору на те, хто розробляв програму розписів Софії Київської. Віктор Лазарєв вважав,
що це робили діячі з оточення князя Ярослава Мудрого (в літературі можна зустріти ім’я
майбутнього митрополита Іларіона). Проте за
радянських часів це була єдино можлива точка зору. Натомість Надія Нікітенко сьогодні
доводить, що розписи Софії Київської спрямо-

вані на прославлення князя Володимира (на
її думку, собор був збудований і в основному
розписаний ще за його життя) та його дружини Анни. Очевидно, в цьому разі розробленням програми розписів мав займатися хтось
із оточення цього князя.
На думку доповідача, переважання святих, які вшановувалися в Константинополі,
ймовірно, вказує на константинопольське
походження розробника програми розписів
(очевидно, з оточення митрополита-грека).
На зміст цієї програми могли вплинути й
уже завершені на той час розписи Десятинної церкви.

Гуманітаристика
Інтенсивну дискусію, в якій узяли участь
О. Б. Головко, О. І. Чередниченко, О. П. Воробйова, О. В. Пронкевич (двоє останніх є
членами Наукового комітету Національної
ради з питань розвитку науки і технологій),
Н. П. Старченко, А. О. Ткаченко, викликав
стан сучасної української гуманітаристики. Було ухвалено спеціальну Заяву, в якій
наголошується на необхідності низки підтримчих дій у царині не лише української
філології, а й історії, культурології, журналістики, правових наук тощо.
Україна переживає сьогодні трагічні
дні. Однак у виступах учасників читань лунала віра в те, що міць української армії, де
є і значний внесок наших учених з їхніми
розробками, спонукає агресора зрозуміти,
що будь-яка збройна авантюра є згубною
для нього самого. А отже, українські вчені
повинні думати про майбутнє й будувати
стратегічні плани. ■
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навсібіч потрібна в багато разів більша маса, аніж її видно в галактиці, — і
це було перше надійне підтвердження
існування «темної матерії».
«Темну енергію» також відкрили
непрямим шляхом. У 1998 р. астрономи виявили, що деякі наднові потужні
вибухи зірок у їхніх передсмертних муках — у мільярдах світлових років від
нас — є тьмянішими, аніж це передбачає теорія розширення Всесвіту після
Великого вибуху. Нові дані показали,
що швидкість розширення збільшується всупереч тому, що раніше сподівалися: тяжіння маси Всесвіту може з часом сповільнити розширення чи навіть
перетворити його на стискання.
Ейнштейн врахував таку силу в
1917 р., запровадивши в свою загальну теорію відносності так звану космологічну сталу, свого роду антигравітацію, яка розштовхувала галактики, щоб
не дати Всесвіту колапсувати через
силу тяжіння. Але коли Габбл у 1929 р.
показав, що Всесвіт насправді розши-

рюється, Ейнштейн відкинув ідею такої сталої, назвавши її згодом своєю
«найбільшою помилкою». У 1998 р.
відкриття прискореного розширення
відродило цю ідею — вже під назвою
«темної енергії».
Наступне потужне підтвердження «темної» природи Всесвіту надійшло в 2003 році. НАСА досліджувало
ранній Всесвіт шляхом вивчення анізотропії реліктового мікрохвильового
випромінювання; точніше, ці дослідження було повторено на супутнику
імені Планка, запущеному Європейським космічним агентством у 2009 році.
Їх результати показали, що в структурі
маси та енергії Всесвіту лише 5% припадає на звичайну матерію — проти
26% темної матерії і 69% темної енергії, які разом складають 95% Всесвіту.
Ці пропорції визначають космологічну «стандартну модель», яка успішно
описує багато рис Всесвіту, включаючи його розширення з прискоренням,
спричинений ним розподіл галактик, і

встановлює вік Всесвіту в 13,8 мільярда років. Ці пропорції є приголомшливим свідченням того, що після тривалих зусиль людство дослідило тільки
малу частину дійсності і майже нічого не знає про решту її, як-от про суть
«темної матерії» і саме походження
«темної енергії».
Підсумовуючи найважливіші з
викликів, які стоять перед ученими, відомий американський фізик і популяризатор науки Сідні Перковіц стверджує, що основні запитання, які надихають фізиків сьогодні й визначають
майбутнє їхньої науки, звучать так: «Що
лежить поза Стандартною моделлю?»
— бо це стосується нашого глибшого розуміння природи; і «Чи зможемо
ми виробляти чистішу енергію?» — бо
відповідь на нього, сподіваємося, покращить умови життя людей. У кожному разі, сьогоднішня фізика динамічно
розвивається, зокрема й на стику з біологією, яка ставить свої загадки, і дуже
далека від завершеності.

Людмила НІКІТЕНКО
У період війни в Черкаському обласному кардіологічному центрі лікарі та медсестри працюють з великим навантаженням. Причина не
тільки в тому, що в кількох областях
України, які окуповані ворогом, такі
лікувальні заклади не можуть приймати пацієнтів. А ще й тому, що під
час війни серцеві недуги загострюються і «дістають» українців значно частіше. Тож у цьому кардіоцентрі тепер рятують не лише черкащан,
а й переселенців з інших регіонів нашої країни. І всі вони мають змогу отримати повний спектр медичної допомоги, зокрема й оперативні втручання, які тут проводять щодня.
«Як і раніше, найпоширенішим
захворюванням є інфаркт міокарда.
Адже люди наразі постійно живуть у
стресі, порушують режим дня, страждають безсонням, у них піднімається
тиск, тож і випадків інфаркту більше,
більше госпіталізацій, більше операцій на відкритому серці», — розповідає «Україні молодій» Олег Журба,
завідувач серцево-судинної хірургії
Черкаського обласного кардіоцентру, головний кардіохірург Черкащини, кандидат медичних наук, за плечима якого робота в Національному
інституті серцево-судинної хірургії
імені Миколи Амосова та в клініці
німецького Штутгарта.
Наразі, наголошує пан Олег, у
Черкаському обласному кардіоцентрі до 40% пацієнтів — це приїжджі з
інших областей України.
«До нас звертаються по допомогу не лише з сусідніх регіонів, таких як Кіровоградщина, Полтавщина чи Вінниччина, а й, приміром, з
Харківської, Чернівецької та з окупованих областей», — говорить Олег
Олександрович.
Недавно, пригадує він, виписали
чоловіка з Вінницької області. Йому
51 рік. Приїхав з сильним дискомфортом у серці. Зробили коронографію й побачили, що вражені всі артерії, тож запропонували провести
коронарне шунтування на працюючому серці.
«Після операції пацієнт достатньо
швидко відновився. Вже на третій
день був активний, а всі симтоми, які
його донедавна мучили, зникли. І на
дванадцятий день ми його виписали.
Зараз немає ніяких ризиків для цієї
людини», — зазначає Олег Журба,
який тільки за останні 5 років прооперував у обласному кардіоцентрі
Черкащини близько тисячі пацієнтів. І це не лише коронарне шунтування, операції були різнопланові
— заміна клапанів серця, пластика,

❙ Олег Журба радить не забувати
❙ про здоровий спосіб життя.
операції при гіпертрофічній кардіоміопатії, аневризми шлуночків, патології аорти, протезування біологічними та механічними протезами, реконструктивні операції, видалення
пухлин серця. Щоб урятувати життя людині, такі оперативні втручання нерідко тривають годинами.
Серед пацієнтів кардіохірурга
Олега Журби — люди різного віку.
Найстаршому, наприклад, був 91
рік, а наймолодшому — 31. За період
повномасштабної російської агресії,
за три місяці, у кардіоцентрі зробили 90 операцій на відкритому серці.
Узагалі, наголошує Олег Олександрович, інфаркт нині помолодшав.
Ця хвороба вже не є болячкою переважно людей поважного віку. Вона
вражає навіть тих, кому менше 40.
Лікар пригадує, як рятував 30-річного пацієнта. Той у літню спеку перекидав сіно, пітнів, а води не пив.
Стало зле, і привезли в кардіоцентр.
Кардіограма показала значні зміни,
хоч бляшок і не було. Але густа кров
спричинила тромб у коронарній артерії, що й призвело до інфаркту.
Олег Журба зазначає: серед найпоширеніших причин смертей українців лідирує якраз ішемічна хвороба серця, яка вражає судини органу і призводить до атеросклерозу. А
коли в коронарних артеріях, по яких
кров потрапляє в серце, утворюються бляшки, вони закупорюють судини, що й спричиняє інфаркт міокарда. Тоді й роблять коронарне шунтування чи стентування, щоб відновити
прохідність судини.
Тож Олег Олександрович радить
тим, хто раптом відчує біль у серці,
що віддає в руку, верхню щелепу, лопатку, негайно звертатися по допомогу.
А взагалі, наголошує він, треба
регулярно проходити профілактичні
медичні огляди, не забувати про здоровий спосіб життя, правильне харчування, коли в меню більше риби,
овочів та фруктів, прагнути спати
по 8 годин, не стресувати, контролювати тиск, холестерин і дружити зі
спортом. Тут навіть звичайна ходьба на свіжому повітрі буде дуже корисною для вашого серця. ■
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Вавилон Венеції:
29 національних павільйонів в італійському острівному саду
Джардіні
Анастасія ПОЛЕТНЄВА, культурний
антрополог із Венеції спеціально
для «України молодої»

Подія, яку шанувальники сучасного мистецтва чекали понад три
роки. Світова подорож, яку ви
можете здійснити лише за кілька днів. Літопис, який за допомогою фарб та емоцій пишеться на ваших очах. Якщо ви досі
гадаєте, що Венеційська бієнале
— це просто культурний фестиваль, дозвольте мені спростувати подібні думки, адже насправді основні мотиви та загальний
вплив, який несе подія, приховує набагато глибші питання.
Здавалося б, Італія, весна, над
головою — синє небо, навкруги
квітне сад, ви стоїте в черзі серед незліченної кількості людей.
Але чи такими ж безтурботними,
як ця мить, і такими далекими
від суворої реальності виявлятимуться роботи, представлені
в павільйонах? Спойлер: ні. Тож
давайте спочатку.

Задумана під час пандемії,
проводиться у період війни
Венеційська бієнале була заснована понад століття тому
— у 1895 році. Спершу це була
Міжнародна виставка художнього мистецтва, до якої пізніше поступово приєднувалися кінематограф, театр, музика, архітектура, танець та інші
види сучасного мистецтва. Сьогодні для творчого світу це наймасштабніша подія, що складається з кількох частин: 29
національних
павільйонів,
які країни один за одним збудовували на території острівного саду Джардіні, центральна виставка, розміщена в старовинних спорудах Арсеналу,
та офіційні паралельні програми, що розкинулися серед місцевих будинків. Більше ніж
на пів року Венеція стає уособленням усього світу, адже ідеї
та меседжі, якими говорять художники, відображають культурні, політичні та соціальні
настрої сьогодення.
Кожна з бієнале має головного
куратора, який визначає загальну назву та основні теми для всіх
артистів. Художнім керівником
59-ї Міжнародної виставки стала Сесілія Алемані — американська кураторка італійського походження, яка ще влітку
2021 року анонсувала, що цього
року бієнале проходитиме під
назвою «Молоко мрій», яка тотожна до дитячої книги 1950-х
років англійської художницісюрреалістки Леонори Керрінгтон. Чарівний світ мисткині
— це місце, де кожен із героїв
за допомогою уяви може змінитися й трансформуватися, стати кимось чи чимось іншим. За
словами Сесілії Алемані, в основу цьогорічної виставки закладено кілька фундаментальних
питань: «Як змінюється визначення людини?», «Що можна називати життям?», «Чим
відрізняються рослини від тварин, людина від нелюдини?»,
«Які наші обов’язки перед планетою, іншими людьми та всіма
організмами, з якими ми живемо?», «Як виглядало би життя без нас?». Ці питання, в свою

чергу, зосереджуються на трьох
темах: зображення тіл та їх метаморфоз, відносини між людьми та технологіями, зв’язок між
тілами та Землею.
Сюрреалізм
проявляється
не лише в назві виставки чи
мистецьких творах. Цьогорічна бієнале є унікальною: її було
задумано й організовано під час
наймасштабнішої світової пандемії, її проводять під час найкривавішої європейської війни. Все, що відбувається сьогодні на острові, — розірваний
світ, і в жодному разі не символ повернення до нормального життя, як може здаватися
на перший погляд із фотографій акаунтів у соцмережах. Це
стислий переказ того, що ми всі
переживаємо впродовж останніх років, адже кожен митець
— це рефлексуюча людина, яка
відображає в роботах свої рани,
біль, надії та сподівання.

Поп-арт та аристократизм
ведуть між собою діалог
Тема перша: зображення тіл і
їх метаморфоз. Упродовж усього часу існування людства тіло
було й залишається для художників основним об’єктом
дослідження. Чи то особисту трансформацію, чи то національну, чи то уяву сьогодні
можна спостерігати через відео, картини та скульптуру.
На головному вході до центральної виставки Арсеналу вас
зустрічає п’ятиметровий мідяний жіночий бюст «Цегляний
дім» із серії робіт «Анатомія
архітектури», за який авторка Сімона Лі отримала Золотого Лева — головну нагороду,
яку присуджує журі бієнале.
Ця скульптура своєю куполоподібною формою посилається на архітектурну побудову
цегляних і дерев’яних будинків народів Мусгум і Батаммалібів, а сама назва уособлює
в собі жінку, яка міцно й цілісно стоїть на землі, наче цегляний будинок.
У перших кімнатах Арсеналу наскрізно прослідковується вплив і важливість відголоску політичного руху Black
Lives Matter: від графіки до
скульптури все пронизано духом раси, яку століттями піддають утиску. Недарма цього
року національний павільйон
Америки розповідає про жінку африканського походження
і те, який образ вона має в історії мистецтва. Авторкою цієї
виставки під назвою «Суверенітет» також є Сімона Лі.
Її максимально комплексний підхід до своєї роботи вражає: виставивши колони з
дерев’яних балок і затягнувши дах павільйону солом’яною
стріхою, вона перетворила класичну архітектурну споруду
1930-х років на «африканський палац 1930-х років». Посеред кімнат із білосніжними
стінами стоять глиняні та мідяні скульптури, які зображають тіла жінок із трансформованими окремими частинами.
Сьогодні тут — чистота кольору і плавність ліній, монументальність фемінності та сила
народності.

Подружжя художників Якоб
Лена Кнебл та Ешлі Ганс
Шейрл зробили з Австрійського павільйону сюрреалістичний будинок-світ, поділивши його на дві частини, де попарт і віртуальний аристократизм ведуть між собою діалог.
За появу ідеї створення цієї експозиції треба віддати належне роману «Запрошення м’якої
машини та її сердиті частини тіла» Вільяма Берроуза, в
якому автор визначає людське
тіло як м’яку машину, що весь
час обкладена «великим, голодним натовпом паразитів».
Цей павільйон — багатошаровий динамічний простір, прогулюючись яким мимоволі сам
стаєш актором, який досліджує
і розширює свої знання в запропонованих актуальних дискурсах. Інопланетяни, очі, танки,
хмари, скло, сталь, поліуретан
— усе, що ви могли й не могли
уявити до цього, відбувається
саме тут.
«Ми ходили Землею» — назва
виставки Уффе Ізолотто, який
цього року перетворив Датський павільйон на ідилічне зображення фермерського способу
життя. Щоправда, міфічного
життя. Підлога вздовж кімнат
заповнена стогами висушеної
морської трави, інколи трапляються сільськогосподарські
види знаряддя та частини внутрішніх органів.
Головними героями цієї вистави стають гіперреалістичні
скульптури кентаврів. Їхні тіла
значно більші за людські, проте техніка, в якій виконані образи, настільки детальна й точна, що складається враження,
ніби то реальні актори беруть
участь у перформансі.
У двох кімнатах розгортається драма життя і смерті: в одній чоловік-кентавр покінчив
життя самогубством, а в іншій
— жінка-кентавр народжує дитину. Хоч мозок наш усвідомлює, що це все ілюзія і вигаданий світ, проте післясмак від
побаченого залишається яскравим, а емоція цього смаку —
співчуття.
«Теперішній час, у якому ми
живемо, стає дедалі заплутаним і непередбачуваним, оскільки ми стикаємося з багатьма складними реаліями,
будь то екологічні, політичні
чи екзистенційні. У повітрі віє
багато надії та відчаю, і я хочу
зробити це фізичною реальністю за допомогою цієї інсталяції», — пояснює Уффе Ізолотто.

Вільні від правильних
відповідей та інтерпретацій
Незнайомі явища науковофантастичного транслюдського світу майбутнього, людські внутрішні органи, які «живуть і працюють» за допомогою
електричної та звукової енергії, зображення і звуки, які генеруються просто під час вашого візиту — це все про другу тему Венеційської бієнале:
відносини між людьми та технологіями. Це все про виставки майбутнього, про вибухову
суміш видів і технік існуючих
мистецтв, про естетичну насо-

❙ Мистецтво США, тектиль Косов і Україна.
❙ Фото Наталії Рудник
лоду та «вау»-ефект, що пронизує кожну клітинку тіла відвідувача.
«Мистецтво — це єдина сфера,
де ми можемо бути вільними
від правильних відповідей чи
інтерпретацій. Ми маємо свободу інтерпретувати твори посвоєму. Важливо, щоб глядачі сприймали твори органами
чуття», — список tech-виставок відкриває художник і композитор Юнчул Кім, який сьогодні є обличчям Корейського
павільйону.
Для митця світ — це лабіринт,
в якому матерія, час, об’єкти
та істоти взаємодіють і співіснують. Тут є як рух у тиші, так
і діаметрально протилежна нерухомість у русі. Своїми роботами Кім пробуджує відчуття
безкінечності, безперервного
циклу початку і кінця.
У центрі будівлі зв’язана у вузол і підвішена до стелі 50-метрова Chroma V. Вона — центральний нерв, який, коли отримує сигнали від інших експонатів, починає пульсувати
і дихати. Кім створює світ у
світі, пов’язуючи хроматичні кінетичні інсталяції з реальністю, без якої унеможливлює існування мистецтва: його
«Імпульс» дістає і направляє
морську венеційську воду через сотні труб, що переплітаються між собою навколо самої
роботи. Тематичним натхненням виставки для митця став
рядок «Другого пришестя» ірландського поета Вільяма Батлера Йейтса: «Поворот і поворот у ширшому круговороті /
Сокіл не чує сокола».
Не дивним є й те, що одним із
кращих науково-технологічних представників є павільйон
Китаю зі своєю виставкою
«Мета-сфера», де «Мета»
(«Юань») у перекладі з китайської говорить про походження
та нескінченність, а значення
«Сфери» («Цзин») може нашаровуватися, помножуватися та
інтерпретуватися з еволюцією
часу. Поетичним наративом експозиції мимоволі стає культурна спадщина Китаю, а не
цифрове майбутнє: «Ліричний
сенс моєї творчості успадкований від китайського оповідання. Сучасні художники все ще
звертаються до культури Дуньхуан і стародавніх літературних творів», — визначає медіахудожниця Цзяюй Лю, одна з
резидентів павільйону. Серед
темної кімнати в Арсеналі розкинулася її гірська скульптура, яку освітлює 3D-проекція.
Це робота Streaming Stillness
— цифрова інсталяція, для
створення якої штучний інте-

лект обробив понад 10 тисяч
чорнильних карт китайської
місцевості, що порушує питання зв’язку людини, природи та
інноваційних технологій.
«Сад знань» — таку назву має
перформанс павільйону Узбекистану, присутність якого стала дебютом на цьогорічній виставці. Робота присвячена вченому-математику Мухаммеду ібн Мусі аль-Хорезмі,
який займався впровадженням арабських цифр до Європи, і посилається на важливу
ісламську та арабську традицію, коли сад — це місце збирання людей та обміну інформацією. «Хоча сьогодні ми
звикли думати про будівлі та
закриті приміщення, як про
простір утворення знань, за
часів аль-Хорезмі місцем зустрічі та обговорення зазвичай
виступав сад», — пояснює куратор Джозеф Гріма.
Дзеркальна підлога, яка візуально збільшує простір, м’яке
світло, висушена морська лаванда, підвішена до стелі, наче
хмари, чистота звуків награвань узбецької мелодії — все
це нагадує гармонійні геометрично сплановані традиційні
ландшафтні композиції. «Нержавіючу сталь було обрано
для створення ефекту ходьби
по воді — одне з уявлень, яке
ви відчуєте, коли перебуватимете всередині павільйону», —
наголошує Гріма.

Земля — як матеріал
Тема під номером три: зв’язок
між тілом і Землею. Саме Земля-планета, земля-життя, земля-традиція,
земля-форма
сприяє мистецькому натхненню, продукує наратив і надає
матеріал для створення емоційних робіт. Найяскравіше
і найпрямолінійніше цей аспект розкривається в роботі
колумбійської художниці Делсі Морелос «В земному раю».
Це вже не перший лабіринт на
бієнале, яким пропонує пройтися автор.
Земля-ґрунт і рослини для Морелос — це данина традиціям,
які сповідувала її бабуся. Це
про космогонічні мотиви її
предків, про уявлення колумбійців про життя і смерть. Сама
інсталяція складається з системи коридорів, що виліплені з
суміші ґрунту, сіна, борошна,
какао, гвоздики та кориці.
Проходячи повз, ви відчуваєте аромат і вологість цієї землі,
ви відчуваєте, що природа — не
щось інертне, над чим ми маємо
абсолютний контроль, відчуваєте, що ви самі є природа. Проходячи повз, ви самі набуває-

КУЛЬТУРА
те нової форми і перетворюєтеся на гумус. Так
само і в житті: тіло людини — земне, воно народжується, живе, вмирає, розкладається, змішується з навколишнім і саме стає землею.
Ще одна авторка, яка звернулася безпосередньо до землі, як матеріалу, — американська художниця нігерійського походження Преш’ю
Окойомон. Вона, візуально й аудіально перетворивши приміщення на первісний ліс, своєю
роботою «Побачити Землю перед кінцем світу»
закриває павільйон Арсеналу.
Фігури, створені з інвазійних видів рослин
(переважно з кудзу та цукрової тростини), розміром із людину, перев’язані червоними нитками, перегукуються з українськими ляльками-мотанками. «Більшість моїх робіт присвячена тому, що ми зв’язані з природою, що між
нами немає розділення і що навіть зверхньо
думати про таке», — коментує мисткиня. Інсталяція Ойкомон намагається своєю присутністю закликати до діалогу в питаннях екологічного бунту та культурної революції.

Фемінна енергія серед чоловічого
суспільства
Прямим і найактуальнішим зв’язком із Землею-планетою, землею-традицією є роботи
українських авторів. Сюрреалізм у мистецтві наших співвітчизників, у порівнянні з вигаданим магічним світом Арсеналу та національних павільйонів, проявляється опосередковано, адже все зображене — це реальність,
яку ми проживаємо в цю годину.
«Фонтан виснаження» харківського художника Павла Макова є зображенням боротьби
за можливість існування ідентичності, яку
переживають пострадянські суспільства. Робота, задумана ще у 1990-х роках, не втрачає
своєї важливості й сьогодні, залишаючись не
лише сторінкою в українській історії, вона
стає віддзеркаленням того, що відбувається
по всьому світу тепер: культурне винищення,
кліматичний колапс, інфраструктурні руїни
та війна.
Назва роботи «Без жінок» київської художниці Зінаїди (Zinaida), яка виставляється серед колотеральних подій бієнале, наче оксиморон контрастує з процентним співвідношенням гендерів цьогорічної виставки (понад 80% із представлених сьогодні артистів
— жінки). Проте сам твір є історією про безперервну присутність фемінної енергії серед
чоловічого суспільства.
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■ ОГЛЯД

Спроба метафізичного
краєзнавства
Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО

❙ Розмаїття країн і континентів: США, Україна,
❙ Корея й Аргентина.
❙ Фото Наталії РУДНИК
Відеоробота змальовує життя українських
вівчарів на полонині, які впродовж шести місяців живуть і влаштовують побут наодинці
зі своєю отарою. Цікаво, що одна з провідних
ліній перегукується з роботою бельгійського
художника Ліно Полежато No Milk Today, яка
була репрезентована 23 роки тому на 48-й Венеційській бієнале.
«Молоко мрій» дала митцям широкий простір
можливостей для пошуку відповідей на поставлені Сесілією Алемані запитання. Багато хто
знайшов опору в культурних традиціях корінних народів, у міфології та первісному світосприйнятті народів, далеких від європоцентризму. Дехто за допомогою снів, мрій і несвідомого розуму запрошує глядачів до свого внутрішнього світу, який має на меті стати глядачеві
тим самим джерелом «нових умов існування»,
про які говорить Алемані. Використання природних матеріалів і турбота авторів про подальшу трансформацію та утилізацію своїх робіт
нагадують нам, що навіть при створенні чогось
прекрасного ми маємо завжди думати про наслідки для навколишнього середовища. І це не
є наш борг чи обов’язок, адже ми самі є природа, а це піклування насамперед про сталу присутність себе у світі. ■

■ УКРАЇНСЬКІ ПРОЄКТИ

«Паляниця» і мішки з піском
навколо пам’ятника
Валентина САМЧЕНКО
У межах Венеційської бієнале — однієї з найпрестижніших багатоденних і багатопланових
міжнародних
подій світу сучасного мистецтва уже багато років — до кінця червня в галереї Galleria
Continua італійського міста
на воді проходитиме виставка
української мисткині Жанни Кадирової «Паляниця»
(Palianitsa).
Із дня відкриття в другій
половині квітня вона вже встигла отримати немало схвальних відгуків. Упродовж перших трьох — поза простором
галереї на Riva San Biasio, на
набережній поблизу Венеційського воєнно-морского музею — пронизливо лунала сирена повітряної тривоги зі словами: «Увага! У нас загроза!».
«Паляниця»
з
каменю Жанни Кадирової — це
мистецький символ того, що
російський агресор в Україні
у ХХІ столітті зламає всі зуби.
Стане злочинній орді — завдяки мужності військових ЗСУ,
інших оборонців, зарубіжній
допомозі, кожному справжньому українцю і доброчинцю
за межами країни — український хліб поперек горла.
Інсталяцію «Площа Україна» (Piazza Ucraina) кура-
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❙ «Паляниця» української мисткині Жанни Кадирової.
❙ Фото Наталії РУДНИК
тори Українського павільйону Лізавета Герман, Марія
Ланько та Борис Філоненко задумували й створили
у співпраці з художницею
та архітекторкою Богданою
Косміною за кілька тижнів.
Це об’єкт просто неба, центром якого став пам’ятник,
щільно обкладений мішками з піском, — алюзія на
поширену впродовж останніх понад трьох місяців в
українських містах воєнну
практику захисту публічного мистецтва від обстрілів:
як пам’ятники Шевченку в
Києві та Харкові.
Навколо розвішані репродукції картин сучасних

українських художників,
які зреагували творчістю на
найбільші жахи повномасштабного вторгнення росії в
Україну. Зокрема, це крайні
роботи киянина Владислава
Шерешевського про печальну для росії загибель крейсера «Москва».
Україну
представляли
ще, зокрема,.. Маріна Абрамович, Дьомін Хьорст та інші
закордонні митці. Відвідувачі
Венеційської бієнале та медіа
знають ці прізвища. Утім такий хід «Пінчук Арт Центру»
і Міністерства культури та інформаційної політики воюючої України більшості незрозумілий.

Через війну очищується не
тільки голова, в якій уже немає
місця геополітичним химерам,
а й саме місто, як би це трагічно не звучало. Таке вже було на
початку незалежності, коли в
Харкові стали закривати заводи всесоюзного значення, люди
потяглися на городи, повітря
очистилося й довкола запахло
близьким морем. Українці тоді
нагадували аборигенів на острові, звільненому від колонізаторів, які згадали, що вони мають власну, не радянську історію.
Війна знищує місто, в якому
зникають культурні пам’ятки,
але не історична пам’ять. Ми
згадуємо те, що було раніше
на тому чи іншому місці, який
вигляд мала та чи інша споруда, але при цьому міркуємо не
про реанімацію Харкова, а про
його відродження — саме як українського міста. В якому міський голова не на десятий день
війни став би звертатися до
мешканців як до «українців», а
не «дорогих харьковчан».
Таким чином, цілком можливо,
що під час руйнувань зникне не
лише «харківська» свідомість, а
й упевненість у тому, що «Харьков — русский город». Власне,
вже зникає — разом із людьми,
інфраструктурою, колишньою
вірою в «дружбу народів». Гірко й трагічно це усвідомлювати, але саме зараз колишній український «острів» із колоніальним минулим, яким було місто
до війни, знову зможе згадати
про власну національну ідентичність.
Здається,
і
культурна
пам’ять, і культурні пам’ятки
самі нагадують нам про таку
можливість — поглянути на
зруйноване місто, яке було,
якого не стало і яке обов’язково
буде. Цей погляд нагадає про
циклічність історії, про повторення помилок, про повернення
до одного єдиного питання про
те, як свого часу «харківський»
світ зробити «українським» без
радикального втручання: війни,
окупації, людських жертв і руйнування міста. Не пригадуєте?
Отож бо й воно.
Справді, сфокусувати зір на
культурних пам’ятках Харкова в історичній перспективі доволі важко. Пам’ятники в цьому
місті завжди мандрували та пересувалися, а деякі взагалі безслідно зникали. Так, за радянського часу було знищено церкви (зокрема велетенський Миколаївський собор), монументи
(зокрема поета Еллана-Блакитного) і навіть кладовища (в Молодіжному парку, що виник на
місці зруйнованого Німецького
цвинтаря, у бур’янах ледь видніли занедбані могильні плити
класиків української літератури — Гулака-Артемовського і
Марка Кропивницького).
За нових часів було не краще. Так, із харківського Будинку «Слово» неодноразово крали на металобрухт меморіальну дошку з іменами українських мистців 1920—30 років. Із
пам’ятника розстріляним кобзарям у міському парку на той
самий брухт зривали мідну кобзу. Грубезна брила монумента на
честь вояків УПА з-під самісіньких очей міліції в Харкові випа-

❙ Українська національна
❙ ідентичність Харкова.
❙ Фото з відкритих джерел.
рувалася за одну ніч, а знищення
в центрі міста пам’ятної дошки
мовознавцю Юрію Шевельову не
дуже вразило місцеву громадськість. Можливо, руйнування під
час сьогоднішньої війни вразять
більше? Вже вражає.
Історія не лише Харкова, як бачимо, закільцьована,
і багато чого з минулих часів
повторюється. Тільки колись
пам’ятки української культури нищила влада, а тепер їх нищить війна. У чому ж різниця?
Може, в бажанні знищити все
«українське», залишивши тільки «харківське»? Причому в
усьому українському світі. Утім
війна все ж таки більш стихійне явище, яке, як на диво, примирює будь-які системи, закільцьовуючи час. Наприклад,
у 1920-х роках будинки в Харкові будували без кухонь і віталень, адже їсти пролетаріату
належало в їдальнях, а культурно відпочивати — у робітничих
клубах. Так само сьогодні, згідно з воєнним досвідом, квартири в Харкові планують будувати з обов’язковими бомбосховищами і наявністю «глухої» кімнати без вікон.
Що ж до багатостраждальних пам’ятників місцевим історичним діячам, то деякі з них
так само мають можливість нарешті з’явитися. Скажімо, монумент видатному політичному
діячеві Миколі Міхновському
— відомому адвокату, видавцю
і засновнику українського війська у 1917 році — міг би бути
встановлений, відповідно, біля
міської юридичної академії.
Натомість там встановлено
пам’ятник Ярославу Мудрому,
тому що Міхновський був проти
«харківського» ставлення до ворогів, виступаючи за «українські» стосунки з ними. Жорсткі,
непримиренні, відповідні обставинам, які, як бачимо, не міняються навіть через століття. А
ще тому що Ярослав — просто
Мудрий, тобто «харківський»,
«нейтральний», а Міхновський
— це «український Харків»,
що завжди було незручно для
«дружби народів», в яку сьогодні нарешті вже ніхто не вірить.
Загалом дивно, що саме
«мертві» пам’ятники — знищені чи взагалі ненароджені —
нагадують нам про життя, яке
обов’язково відродиться в місті
й яке обов’язково буде українським. А поки що біжить пероном
харківського вокзалу з чайником у руці отець Федір із «Дванадцяти стільців» Ільфа й Петрова. Біжить ніби разом із тисячами харківських біженців, які
не так давно штурмували евакуаційні потяги. Тільки вони,
звісно, повернуться, власне,
вже повертаються. Натомість
символам чужої культури в українському Харкові, сподіваємося, вже не буде місця. ■
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■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Бенефіс «вершкових»
з українським слідом
Мадридський «Реал» виграв рекордний
14-й трофей Ліги чемпіонів з українцем Луніним у складі
Олексій ПАВЛИШ
Насичений футбольний євросезон уже традиційно завершується подачею десерту з вишенькою на торті — фіналом
Ліги чемпіонів. На відміну від
попередніх років, коли на місце
проведення вирішального поєдинку впливала пандемія коронавірусу, цього разу причиною
зміни локації стало вторгнення
РФ в Україну.
Нагадаємо, через неспровоковану війну, яку Росія розв’язала
проти України, УЄФА вирішило відібрати у Санкт-Петербурга право матчу за трофей та віддати його паризькому «Стад де
Франс».
У 2022 році до вирішального
поєдинку, як і чотири роки тому
в київському фіналі, дісталися
мадридський «Реал» та «Ліверпуль». Утім цього разу, на відміну від футбольного свята в столиці України, без організаційних
ексцесів не обійшлося.
Усе почалося з того, що футболісти «Ліверпуля» добиралися на стадіон на клубному автобусі без супроводу поліції, через що потрапили у затор. Згодом «вилізла» ще одна проблема:
один із пунктів пропуску на арену зламався, а «гарячі» фанати
англійців намагались прорвати
«оборону», аби все ж таки потра-

пити на трибуну. Арбітру довелося тричі переносити початок матчу, а поліція вдалася до застосування сльозогінного газу проти
уболівальників. Зрештою організацію фіналу в пресі вже визнали
провальною.
Сам поєдинок пройшов так,
як і майже всі зустрічі «Реала»
у «плей-оф»: його суперник має
перевагу, але перемагають саме
мадридці. Так було і з «ПСЖ» та
«Челсі», коли Бензема рятував
«галактікос», так сталось і проти
«Ман.Сіті», коли Родріго витягнув для підопічних Анчелотті,
здавалося б, уже безнадійну гру.
Так, зрештою, сталося й у фіналі:
мерсисайдці на чолі з Салахом
та Мане (який після невдалого
фіналу, схоже, їде грати за «Баварію») били частіше і атакували
гостріше, але у «вершкових» був
свій козир — голкіпер Тібо Куртуа, який іще раз підтвердив статус найкращого воротаря сезону
у світі, зробивши дев’ять сейвів і
зберігши ворота «сухими». Відбиваючись весь матч, мадридці
все ж знайшли один шанс відзначитись і сповна реалізували його:
переможний м’яч — на рахунку
Вінісіуса.
Таким чином, це вже п’ятий
трофей ЛЧ для «Реала» за останні вісім років та загалом 14-й в
історії. Наставник же нових королів Європи Карло Анчелотті

увійшов в історію як тренер, який
брав по дві ЛЧ з двома різними командами (спочатку з «Міланом»,
а тепер із «Реалом»).
Найкращим бомбардиром
турніру став французький нападник тріумфаторів Карім Бензема,
якому зовсім трохи не вистачило, аби повторити рекорд Роналду (15 голів проти 17). Зважаючи
на фантастичну гру француза у
цій ЛЧ, а також статус чемпіона
Іспанії та кращого голеадора Ла
Ліги, саме Карім є головним фаворитом гонки за «Золотий м’яч».
Тим паче, що цього разу індивідуальний приз вручатимуть не за
підсумками календарного року,
а за результатами сезону (усе через занадто пізній старт ЧС-2022,
який ітиме в залік уже наступного розіграшу). Безальтернативність у виборі визнає і семиразовий володар «Золотого м’яча»
Ліонель Мессі, який заявив, що
перемога Бензема в голосуванні
— лише питання часу.
Головний же герой фіналу
Тібо Куртуа, мабуть, не зможе поборотись із партнером по команді за особистий трофей, але у топ3 гонки після вражаючого сезону
точно має потрапити. Матч у Парижі, до слова, ще раз показав,
чому резервний голкіпер «Реала» Андрій Лунін за два роки в
основі команди зіграв лише п’ять
матчів, при цьому жодного — в

❙ Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав ЛЧ.
❙ Фото з інстаграму ЛУНІНА.
ЛЧ, адже конкурувати з таким
Куртуа надзвичайно складно.
Хай там як, але свою медаль
переможця найпрестижнішого клубного турніру Андрій отримав, а на святкуванні огорнув
чемпіонський кубок українським прапором, щоб знову нагадати світу про війну та необхідність підтримки України.
«Кубок чемпіонів з українським прапором. Зараз важливо,
аби не забували про нашу країну
й про те, що відбувається! Сподіваюсь, цей момент та ця гра подарували українцям посмішки», —
написав Лунін після матчу.
23-річний голкіпер, до речі,
став третім українцем, який

вигравав ЛЧ, після Андрія Шевченка та Анатолія Тимощука.
Успішне завершення сезону
— хороший шанс для Андрія на
мажорній ноті піти з «Реала» (в
оренду чи повноцінним трансфером) у пошуках постійної ігрової
практики. До «Ювентуса», «Боруссії» і «Тоттенхема», які стежать за українцем, нібито додались і «Вільярреал» із «Вест Хемом». Схоже, вже після матчів
збірної ми дізнаємось про клубне майбутнє Луніна. Принаймні ЗМІ переконують, що це,
найімовірніше, буде оренда в іспанську команду, де Андрій зможе претендувати на роль першого номера. ■

■ ТЕНІС

Три кроки до мрії
Марта Костюк і Людмила Кіченок пробились
до вирішальних раундів РГ у парному розряді
Олексій ПАВЛИШ

На ґрунтових кортах «Ролан Гарроса» прийшла пора вирішальних поєдинків: уже
відомі імена всіх чвертьфіналістів у всіх розрядах. Приємно, що серед топтенісистів,
які продовжують боротьбу за трофеї, є й дві українки, яким залишилось виграти ще
по два матчі для виходу в фінал.
За відсутності Еліни Світоліної (взяла декретну відпустку), яка раніше радувала виходами до чвертьфіналів/півфіналів «грендслемів» у жіночому розряді, прорив удався нашим парницям. Перша ракетка України у парному розряді Людмила Кіченок уже не перший рік виступає разом із чемпіонкою РГ-2017, латвійкою Альоною Остапенко. Маючи
високі рейтинги (№29 та №33 у парній класифікації відповідно), українсько-латвійський
дует отримав 14-й номер посіву та доволі очікувано пройшов до вісімки найкращих.
Хоча й поєдинок третього кола проти
третіх сіяних — Дабровскі/Олмос — вийшов непростим: перемога у трьох сетах за
майже рівної боротьби. Таким чином Кіченок/Остапенко вже вдруге доходять разом
до 1/4 РГ і спробують уперше пробитись до
півфіналу. Наступні суперниці — бельгійський дует Заневська/Циммерман. Марина Заневська, до речі, довгий час представляла у тенісному турі Україну, але з 2016
року виступає за Бельгію.
«З моменту, як поїхала 25 лютого з Києва, щотижня граю турніри, і вже хочеться додому повернутися, але я розумію, що
поки що туди повернутися не можу, і доводиться якось із цим справлятися. Але
насправді я розумію, що в мене не найгірший варіант, якщо брати серед усіх українців. Я змогла поїхати, граю в теніс, займаюся своєю справою, заробляю гроші, продовжую жити, в принципі, так само, як я
жила раніше, тільки не можу додому по-

вернутися. Водночас є дуже багато людей,
які в Україні, які втратили все... Я не можу
взагалі скаржитися на щось, але додому
вже дуже хочеться повернутись.
Граючи на турнірах, дуже хочеться
якось надихнути наших співвітчизників,
українців, які борються на війні. Я не уявляю, як це. Я була там один день — мало не
збожеволіла. Дуже хочу надихнути наших
людей, намагатимуся щосили, щоб пройти
далі», — налаштовується на подальшу боротьбу Людмила Кіченок.
Ще однією представницею «синьожовтої» збірної, яка продовжує боротьбу
за титул, є Марта Костюк, яка, як і її напарниця — румунка Єлена-Габріела Рузе,
— все ж спеціалізується на грі в «одиночці». Однак їм вдалося вже створити дві
мінісенсації, вибивши сіяні пари. Далі у
суперницях — американський дует Таунсенд/Кіз.
«Бажання більше часу приділяти парі

❙ Костюк і Людмила Кіченок продовжують боротьбу за парний трофей у Парижі.
❙ Фото: BBC.
у мене не з’являється, тому що все одно у
мене завжди в пріоритеті «одиночка». Але
перемоги в парі в ті моменти, коли немає
впевненості або є проблеми в одиночній
грі, допомагають знайти впевненість у
собі, і для «одиночки» також. Як у плані
самої гри, так і в суто психологічному
плані», — визнає Марта, яка після четвертого кола минулого року цього разу програла в «одиночці» одразу на старті.
Тим часом, турнір у жіночому одиночному розряді ознаменувався раннім вильотом представниць топ-10: до четвертого
кола із провідної десятки дійшла лише лідерка рейтингу, непереможна наразі полячка Іга Швьонтек (уже 32 виграні матчі поспіль), яка, до речі, на кожну гру виходить із синьо-жовтою пов’язкою на знак
підтримки України.
Судячи за рейтингом, її головною су-

перницею у боротьбі за «шолом» має стати 11-та ракетка планети Джессіка Пегула, яка на шляху до чвертьфіналу обіграла і нашу Ангеліну Калініну, але жіночий
теніс щоразу показує, що навіть «кваліфаєри» можуть претендувати на тріумф.
У чоловічій же сітці все більш-менш
стабільно: головні фаворити — Надаль,
Джокович, Звєрєв і Алькарас — не без
проблем, але таки вийшли до 1/4. Водночас покинув турнір минулорічний фіналіст, грек Стефанос Циципас, поступившись молодому данцю Руне. Вилетів
із турніру і друга ракетка світу, росіянин
Даніїл Мєдвєдєв, якого напрочуд легко
розгромив хорватський ветеран Чіліч.
До слова, Джокович і Надаль, які продовжують перегони за кількістю виграних «шоломів», розіграють місце у півфіналі між собою. ■
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«У нас є мрія — поїхати на чемпіонат світу».

захисник національної збірної України
та ФК «Манчестер Сіті» (Англія)

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Вибір на користь домашніх стін
Вітчизняні футбольні клуби елітного дивізіону розмірковують над тим, аби грати новий національний чемпіонат в Україні
Григорій ХАТА
У вітчизняному футбольному господарстві взялися до активного обговорення варіантів проведення наступного чемпіонату країни.
Українські професіональні клуби одноголосно виступають за те, що футбол,
попри війну, в Україні має жити й розвиватися. При цьому більшість за те, аби
матчі внутрішньої першості проходили
в Україні.
На зустрічі, яка наприкінці травня
відбулася під головуванням президента
УАФ Андрія Павелка, було досягнуто чіткої згоди в необхідності розпочинати підготовку до наступного сезону. «Усі клуби
за те, щоб почати грати у футбол. Це сьогодні головне рішення, яке відбулося, —
сказав генеральний директор «Шахтаря»
Сергій Палкін. — Чемпіонат потрібно починати грати. Питання — коли? У серпні чи вересні? Але ми маємо однозначно
розпочинати. На сьогоднішній зустрічі
клубів усі це підтримали».
Важливість ідеї поновлення спортивних змагань в Україні підтримує й особисто президент України Володимир Зеленський. Про це розповів віцепрезидент «Кривбасу» Артем Гагарін. «Його
особисте побажання — грати. Президент розуміє важливість такого кроку.
І грати потрібно не тільки у футбол, а й
в усі інші види спорту. Людям потрібна віддушина. Щоб наші воїни відчували, що вони борються за щось живе: що в
Григорій ХАТА
Надзвичайно напруженим та
складним вийшов шлях збірної
України до «плей-оф» кваліфікації на ЧС-2022. І річ тут не
лише в тому, що долати груповий відбір «синьо-жовтим» довелося з двома різними наставниками, а посісти друге місце в
групі команді Олександра Петракова дозволили лише дві перемоги у восьми матчах. Однак
найбільші труднощі у синьожовтої команди виникли все
ж у процесі підготовки до вирішального раунду «плей-оф»
кваліфікації, котрий, за графіком, мав розпочатися 24 березня. Вчасно зіграти півфінальний поєдинок «плей-оф» проти
Шотландії українським футболістам завадило повномасштабне вторгнення рф в Україну,
тож новою датою його проведення стало 1 червня.
Власне, через війну не вийшло в української збірної й повноцінної підготовки до вирішальної стадії кваліфікації на катарський ЧС. Три виставкові
поєдинки з європейськими клубами у травні, в яких більшою
мірою грали футболісти без ігрової практики, — ось і весь
змагальний доробок підопічних
Петракова.
Сподівання на те, що після
прибуття до табору збірної легіонерів українській команді вдасться зіграти бодай один товариський матч із котроюсь з африканських національних збірних, так і не справдилися.
У таборі Олександра Петракова вирішили зробити акцент
на тренувальний процес та тактичні установки.
«Так вийшло, що під час підготовки ми провели лише три

❙ Більшість команд УПЛ новий національний футбольний чемпіонат готова грати в Україні.
❙ Фото з сайту www.ua-football.com.
країні життя є, що воно триває», — розповів представник криворізького клубу.
Якщо сама ідея поновлювати сезон в українському футболі суперечок
не викликає, то єдиного рішення щодо
місця проведення майбутнього ЧУ наразі не існує.
Частина вітчизняних клубів наполягає на необхідності проводити матчі УПЛ
в Україні. Представники інших колективів вважають, що першочерговим пунктом в організації майбутніх змагань має

стояти безпека усіх учасників матчів.
Віцепрезидент «Ворскли» Олег Лисак наголошує: «Наш клуб схиляється до
варіанта безпеки людей — це найголовніше на сьогодні. Жодна точка України не
забезпечує стовідсоткову безпеку».
Власне, ідея проведення ЧУ за кордоном — зокрема в Туреччині — шириться Україною вже давно. Однак більшість
клубів усе ж виступає за українську прописку майбутнього турніру.
«Київське «Динамо» підтримує

ініціативу проведення наступного сезону
УПЛ на території України. Позиція клубу дуже проста — за чіткого протоколу
безпеки наша команда братиме участь у
національному чемпіонаті в Україні. Для
нас це не проблема, ми готові грати й у
Києві, й в інших містах країни. Будь-які
спекуляції на тему того, що «Динамо»
хоче грати за кордоном, є безпідставними. Для нас пріоритет — Україна, але ситуація така, що далеко не все залежить
від самих клубів», — про позицію київського «Динамо» розповів заступник генерального директора Сергій Мохник.
Водночас ідею з проведенням ЧУ за
кордоном зрозуміти можна: так окремі
клуби, котрим у наступному сезоні треба грати в єврокубках, зможуть заручитися підтримкою легіонерів. В іншому ж
випадку, як каже виконавчий директор
«Дніпра-1» Андрій Русол, під час війни
в Україні легіонери не гратимуть.
У будь-якому випадку, за словами виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, попереду в його організації багато роботи — перш за все розробка тимчасового
регламенту, в якому будуть передбачені
всі вимоги щодо безпеки всіх учасників
змагань та глядачів. «Попереду багато роботи, якщо клуби ухвалять рішення грати в Україні. Але я вважаю, що це
щонайменше, що ми можемо зробити для
підтримки наших хлопців, які перебувають на передовій. Якщо наші хлопці матимуть позитивні емоції від футболу, то
всі лише за», — наголосив Дикий. ■

■ ЗБІРНА

■ НА СТАРТ!

Результат для настрою
Аби наблизитися до катарського «мундіалю», українській збірній
потрібна була гостьова перемога над Шотландією

❙ До матчу «плей-оф» кваліфікації ЧС-2022 українські футболісти готувалися, сповнені бойового духу.
❙ Фото з сайту УАФ.
матчі, вони були товариські. Як
виглядатимуть гравці — подивимося», — сказав на передматчевій пресконференції очільник
«синьо-жовтих». Асистент Петракова — Олександр Шовковський — наголошує, що вирішальним у матчі проти упертих та непоступливих шотландців мала
б стати мотивація. «Як з одного боку, так і з іншого вона буде
максимальною. Усі хочуть потрапити на чемпіонат світу до Катару», — зауважував український спеціаліст.

У тренерському таборі української команди перед грою
наголошували, що головна сила
шотландської команди — це бійцівські якості її футболістів».
«Ми співчуваємо Україні, де
йде війна, але ми також хочемо
на чемпіонат світу», — заявив
півзахисник Шотландії Каллум
Макгрегор, натякаючи на те, що
ніхто дарувати українській команді путівку до Катару не буде,
аж надто якщо грати потрібно
перед власними глядачами.
Утім український захисник

«Манчестер Сіті» Олександр
Зінченко запевнив, що українські збірники зроблять усе можливе, аби Україна отримала від
матчу позитивні емоції. Про
важливість поєдинку для української команди каже і її наставник. «Для мене це найголовніший матч у житті», — переконує Петраков.
При цьому наставник українських збірників визнав, що
йому було дуже складно підтримувати максимально піднесений дух усередині колективу:

Склад збірної України
на матч із Шотландією:
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Андрій Пятов («Шахтар»
Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла»
Полтава), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).
Захисники: Олександр Караваєв,
Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо» Київ),
Микола Матвієнко, Валерій Бондар
(обидва — «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон», Англія),
Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія),
Тарас Качараба («Славія», Чехія).
Півзахисники: Тарас Степаненко,
Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі
— «Динамо» Київ), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр
Зінченко («Манчестер Сіті», Англія),
Руслан Маліновський («Аталанта»,
Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).
Нападники: Артем Довбик (СК
«Дніпро-1»), Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).
«Дуже складно. Хлопці думають про свої родини, як там удома. Доводилося якось жартувати, говорити їм, що в нас своя
війна — на футбольному полі.
Вони молодці, слухали, готувалися, тож ми підходимо до гри в
бойовому настрої».
Наскільки у тренера вийшло правильно налаштувати підопічних, стане зрозуміло після погляду на суперника збірної
Уельсу в фіналі кваліфікаційного «плей-оф», призначеного
на 5 червня, де гратимуть Україна або ж Шотландія. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Переможемо з єдиною уМОВОЮ
Роздуми після прочитання книги Івана Дзюби «Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття
до українофобів початку століття ХХІ» та перегляду телешоу двох, за їхнім власним визначенням, «лохів»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 ЧЕРВНЯ 2022

■ ЧЕРВОНА ДОРІЖКА

Зірки в синьожовтих тонах
Кольори українського прапора —
модний тренд
Адреналіна ШУГАЙ
Війна в Україні
є топ-темою не тільки міжнародних політичних майданчиків, а
й культурних подій. Не
оминула вона й 75-й Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці кінофоруму цьогоріч
було ба-

❙ Мілла Йовович із донькою.

гато кольорів українського прапора — так знаменитості через своє
вбрання висловлю- Шерон Стоун.
вали підтримку Україні, яка три місяці про- китним клатчем і такитистоїть цинічному й по- ми ж туфлями співачка
тужному ворогу.
з Литви Гінта Кубіліуте.
У синьо-жовтих то- Підтримати рідну Українах на пресконферен- ну вирішила й голлівудцію стрічки «Три ти- ська акторка українсьсячі років туги» прийш- кого походження Мілла
ла Тільда Свінтон. Бага- Йовович, яка вбралася в
тошарову жовту сукню блакитну сукню від укз тюлю доповнила бла- раїнського бренду Lever

❙

Couture. А її
донька Евер
позувала поряд із матір’ю
в ніжно-жовтій сукні: натяк дівчат був
цілком зрозумілий.
Блогерка
Саша
Рей одяглася
в
повітряне плаття
з багатьох
прозорих
воланів від
Milla Nova яскравих «наших» кольорів —
тут уже навіть не лише
натяк був на український прапор, а й розташування кольорів відповідне — синій зверху, жовтий знизу. Своїми проукраїнськими нарядами
Саша Рей вражала не
один раз: на хіднику фестивалю вона з’являлася
ще й у жовто-блакитній
сукні від Diamant Blanc.
Не менше зворушила й 64-річна актриса
Шерон Стоун: на вручення довічної гуманітарної нагороди Better

World Fund 2022 року
(її вручають за доброчинство) вона прийшла
в шовковій синій блузі
та брючному костюмі такого ж кольору. Під час
позування перед камерами вона зумисно розкрила піджак, щоб показати
всередині яскраву жовту підкладку. Також наряди на підтримку України вдягли румунські
актриси Мара Бугарін і
Мара Вікол,
Нагадаємо, що чимало світових знаменитостей від початку російського вторгнення виступили на підтримку України. Так, Міла Куніс
та Ештон Кетчер пожертвували 35 млн доларів; Джоан Роулінг
— 1,3 млн доларів; Стівен Спілберг — 1 млн
доларів; Блейк Лайвлі
та Раян Рейнольдс — 1
млн доларів. Також світові знаменитості Ольга
Куриленко, Іванна Сахно, Кетрін Винник, Голді Гоун, Різ Візерспун закликали допомагати українській армії та людям, які постраждали від
війни. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Найяскравіша зоря в сузір’ї
Ліри. 3. Місто в штаті Огайо, де є Музей слави рок-н-ролу. 9. Письмовий
тест, який у День української писемності та мови пишуть усі охочі українці. 10. Ім’я благородного розбійника,
героя британських балад. 11. Вдова
Джона Леннона. 12. Ім’я знаменитого художника-постімпресіоніста ван
Гога. 15. Тепла щільна тканина переважно саржевого переплетення. 16.
Місце в пустелі навколо природного
джерела. 19. Людина, що читає лекції. 22. Ікона Богоматері з піднятими
в благословенні руками. 24. Музичний інструмент, який, кажуть, козі не
потрібен. 26. Кабан, який здатен давати потомство. 27. Міфічний універсальний засіб від усіх хвороб, пошуком якого займалися алхіміки. 31.
Іспанське чоловіче ім’я. 32. Поетичне визначення видатних заслуг. 33.
Народна назва календули. 34. Свято
з переодяганням в яскраві костюми.
35. «Несе ... воду, коромисло гнеться» (народна пісня).
По вертикалі:
1. Різновид легкої комедії з танцями та куплетами, які виконують під
музику. 2. Маленька ящірка. 4. Художній засіб, який полягає в надмірному применшенні ознак предмета. 5. Голкіпер. 6. Людина чи тварина до народження. 7. «І ... іде, і
ніч іде, і голову схопивши в руки, ди-

вуєшся, чому не йде апостол правди
і науки!» (Тарас Шевченко). 8. Невеличкий ресторанчик, де можна поїсти і випити кави. 13. Давньоєгипетський бог смерті, якого зображували
в подобі людини з чорною головою
тварини, що має довгу морду і вуха.
14. Хатка для лисиці. 17. Територія
навколо Чорнобильської АЕС, відокремлена після аварії 1986 року. 18.
Слово, яке на початку війни було головним ідентифікатором російських
агентів і паролем на блокпостах. 20.
Найвища державна посада в Німеччині. 21. Перстень, який дарують на
заручини чи весілля. 23. Ім’я легендарної актриси Роговцевої. 25. Національність гейші. 28. Нижня кінцівка. 29. Шкірка цитрусових, яку використовують у кулінарії. 30. Те, що
сигналізує про наближення міни. ■
Кросворд №11
від 26 травня

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвнiчний,
5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +24...+26. Пiслязавтра вночi +11...+13, удень +17...+19.
Миргород: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень
+24...+26.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +28...+30.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

31 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 15-19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 17.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +13...+15, удень +23...+25. Моршин: уночi
+14...+16, удень +24...+26.

дощ

+9...+14
+24...+29

00…00
+13...+18
00…00
+21...+26

+9...+14
+24...+29

00…00
+14...+19
00…00
+21...+26

Схід
Центр

00…00
+14...+19
00…00
+22...+27
+11...+16
+24...+29

00…00
+17...+22
00…00
+27...+32

+12...+17
+27...+32

сніг

00…00
Південь +17...+22
00…00
+27...+32
дощ,
гроза

Інформація
надана
+14...+19 Гідрометцентром
+28...+32
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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— Мені москалі нагадують
глистів.
— А то чого?
— Живуть, вибачте, в дупі й
цим пишаються, а ще думають, що
всі їм заздрять.
***
Ходить москаль по лісу з кошиком
і збирає гриби. Ззаду з автоматом напоготові підходить бaндерівець:
— Ти шо тут робиш?
— Гріби собіраю.
Бaндерівець, направляючи автомата:
— А ти їх тут садив?

***
Москва.
Машина збила пішохода. Поліцейський — водію.
— Фамілія, гад! Бистро!
— Мельник...
— Гарна фамілія. Моя — Гарбузенко. А ти звідки родом?
— Та з Черкас.
— А я — з-під Києва. Горілку,
мабуть, салом закусюєш?
— А як же!
— Дуже добре. Почекай хвилинку — зніму протокол з того ідіота, шо кинувся під твою машину.
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