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А гроші на партії
— то святе
Проєкт бюджету на 2023 рік, затверджений урядом України, віддзеркалює
реальність: у країні — війна. Однак фінансування політсил не скасовано
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ІнФорУМ

«Українські сили, вірогідно, повернуть собі більшу частину, а то і всю західну частину Херсонської
області вже у найближчі кілька тижнів».
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

■ КОШТОРИС

Лариса САЛІМОНОВИЧ

А гроші на партії —
то святе
Проєкт бюджету на 2023 рік, затверджений урядом
України, віддзеркалює реальність: у країні —
війна. Однак фінансування політсил не скасовано
Наталя НАПАДОВСЬКА
Майже 50%, а це понад 1,1 трлн
грн усього бюджету, буде направлено на оборону країни, що у 4 рази
більше, ніж у 2022 році. Дефіцит бюджету зросте ще на 17%, або на 186,1
млрд грн (до 1 трлн 279,8 млрд) і потягне відповідні наслідки у вигляді
інфляції: споживчі ціни підстрибнуть іще на 30%, а валютний курс
зросте до 50 грн/$. Дефіцит бюджету завжди має одну й ту саму причину: доходи менші, ніж видатки.
За словами керівника аналітичного
відділу Мережі захисту національних інтересів Іллі Несходовського,
«якщо ми розглянемо доходи держбюджету, то 50% — це наші внутрішні надходження, податки й інші
сплати до держбюджету, ще 50% —
це фактично дефіцит держбюджету,
97% з якого буде погашено коштом
зовнішніх джерел. Це свідчить про
те, що у Міністерства фінансів є відповідні домовленості з нашими партнерами та кредиторами. Адже дефіцит бюджету в розмірі фактично
доходів — це серйозний виклик, а в
даній ситуації це ознака того, що нас
підтримуватимуть іззовні».
Як і в 2022 році, Кабмін покладає надію щодо фінансування дефіциту бюджету на західні кредити — майже 1,5 трлн грн, при курсі
42-50 грн/$ це $30-35 млрд. Гранти
чи безповоротна допомога практично вичерпані. Після 130,87 млрд грн
офіційних трансфертів до бюджету
поточного року в наступному 2023
році від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій та
донорських установ Україна сумарно очікує отримати лише 252 млн
грн. Це не має дивувати, враховуючи останню заяву ЄС, що в нього немає більше грошей для України, але
пояснює, чому, принаймні поки що,
в проєкті бюджету з’явився цей «мінус» у 130,62 млрд грн.
Держсектор економіки також
не може прийти уряду на допомогу.
Якщо цьогоріч від держкомпаній
вимагають сплатити державі 112,97
млрд грн дивідендів (за сім місяців
сплачено 44,8 млрд грн), то наступного року — лише 7,31 млрд грн.
Водночас один із найбільш прибуткових державних активів — ПриватБанк — за підсумками I півріччя вже заробив чистий прибуток у
6,3 млрд грн. Податкові надходження скоротяться через війну та падіння економіки (реальний ВВП в 2022му — «мінус» 33,2% і лише несуттєво зросте наступного — на 4,6%).
Сумарно податкові платежі можуть
зменшитися на 48,11 млрд грн в 2023
році — до 1 трлн 155,97 млрд грн.
Менше податків сплатять українці зі своїх доходів (-20,75 млрд грн)
та бізнес зі своїх прибутків (-38,03
млрд грн). Через відмову від транзиту російського аміаку зник із бюджету і відповідний пункт доходів
(-1,29 млрд грн). Але більші очікуються рентні платежі з видобутку
природного газу (+48,13 млрд грн),
ціни на який б’ють рекорди. Найсуттєвіші втрати очікуються на паливному ринку (-27,14 млрд грн), на
якому досі паливо реалізується вза-

галі без акцизів. Через скорочення споживання алкогольних напоїв
збір акцизів впаде в усіх сегментах —
пиво, вино та лікеро-горілчана продукція (сумарно на 5,18 млрд грн).
На ринку тютюнових виробів відбудеться переорієнтація з внутрішнього виробництва на імпорт, але сумарні акцизні збори зростуть (+4,84
млрд грн). Менше надходжень буде
від сплати за надання адмінпослуг
(-1,62 млрд грн), але власні надходження бюджетних установ повинні
зрости (+2,87 млрд грн). НБУ має перерахувати «прибуток» до бюджету
на суму 19,36 млрд грн.
Витратити уряд хоче 2 трлн 513,9
млрд грн, тобто на 119,57 млрд грн
менше, ніж цього року. В проєкті
бюджету на 2023 рік не передбачено
підвищення мінімальної зарплати. Її
підвищать з 1 жовтня цього року до
6 тис. 700 (+200 грн), і на цьому рівні вона має зберегтися ще на рік. Боляче, враховуючи інфляцію. Досить
несподівано для багатьох цей показник в Україні виявився вищим за багату на нафту та газ росію. Безпосередньо перед російською навалою —
у грудні 2021 року — 6 тис. 500 грн
було еквівалентом $240, тоді як у
росії з «мінімалкою» 13,89 тис. рублів це 182 долари. Натомість зросте середня заробітна плата — до 18
тис. 508 грн, причому грошове забезпечення військовослужбовців у цьому показнику не враховується.
Економити будуть майже на
всьому. Компенсації за газ, які в
бюджеті-2022 були закладені на
суму 187,1 млрд грн, у 2023 році відсутні. Держстат не опитуватиме українців, Держкіно не фінансуватиме
українські фільми, Мінекономіки
не займатиметься «єПідтримкою»
чи пільгами для машинобудування, менше витратять на президента
і на народних депутатів (Арахамія
зізнався, що й доплати в конвертах
— усьо). Скорочення видатків планується і в судовій гілці влади — від
звичайних судів до Конституційного. Офіс генерального прокурора також має скоротити витрати.
Проте в проєкті бюджету є видатки, які привертають особливу
увагу. Зокрема, 336 млн гривень на
фінансування статутної діяльності
політичних партій. За законом, таке
право мають партії, які здобули щонайменше 5% голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та пройшли до
Верховної Ради. Тобто, в 2022 році
державне фінансування отримували
п’ять парламентських партій: «Слуга народу», «ОПЗЖ», «ЄС», «Голос»
і «Батьківщина». Так-так, певний
час, поки йшла війна, «ОПЗЖ» також отримувала мільйони. До того
ж парламентські партії вже другий рік звільнені від звітування через пандемію, отже, на що витрачені ці кошти — невідомо. Фінансування політичних партій скоротили
щодо 2022-го більш ніж удвічі, та
все ж… Чи варто під час війни виділяти сотні мільйонів на діяльність
політсил? На черзі — затвердження бюджету країни Верховною Радою. Тож пильнуймо, куди витрачатимуть гроші українців! ■

На заході Херсонщини
окупанти активно проводять
перегрупування військ, аби
уникнути чергового ганебного розгрому. Вони серйозно
посилили свою присутність
у західній частині області за
рахунок повітряно-десантних частин і танкової армії.
Такого висновку дійшли
аналітики Інституту вивчення війни (ISW), припускаючи, що новобранці можуть
бути більш професійні, ніж
ті, що повтікали з Харківщини.
Однак, незважаючи на
тривожний сигнал, ЗСУ продовжують звільняти окуповані території півдня, ускладнюючи ворогу процес
постачання сюди боєприпасів, техніки та продовольства. У Херсоні вже зараз
бракує цим зайдам харчів
та води. У Генштабі також
повідомили, що днями українські артилеристи не дозволили рашистам перевезти
баржу через Дніпро у районі
Нової Каховки та Козацького. «Наведення переправи не
витримало вогневого контролю й зупинилося, — йдеться
у повідомленні. — Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом,
потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний
флот окупантів».
Прогнози щодо цього напрямку фронту теж досить
оптимістичні. «Українські
сили, вірогідно, повернуть
собі більшу частину, а то і
всю західну частину Херсонської області вже у найближчі кілька тижнів», —

■ НА ФРОНТІ

Осінні позиції
Після поразки на Харківщині росіяни
організовують оборону півдня і хочуть
влаштувати референдуми у Луганській
та Донецькій областях
вважають експерти ISW.
З Луганщини цими днями також надійшли давно очікувані новини. ВСУ
повністю звільнили Білогорівку, контроль над якою
відкриває шлях на Лисичанськ та інші міста області. З’явилася й інформація про розгром москалів у
Яровій, Діброві та Щуровому, що неподалік Лиману.
Ці населені пункти мають
важливе стратегічне значення для успішного ведення подальших бойових дій.
Традиційно порадували на
Луганщині й українські артилеристи, влучивши у готель міста Сватове, де жили
окупанти. За даними голови Луганської ОДА Сергія
Гайдая, фатальна «бавовна» забрала до пекла 200
російських солдатів. Прилітало щось небезпечне і до
Алчевської школи бізнесу,
яка також тимчасово прихистила війська РФ.
Відчуваючи
недобру
перспективу, очільники
обох підрозділів ОРДЛО
Леонід Пасічник та Денис
Пушилін, з посиланням на
звернення так званих «гро-

мадських палат», закликали рф негайно провести референдум про визнання «республік» суб’єктами
країни-окупанта. На думку
Сергія Гайдая, кремль може
піти на цей крок, оскільки тоді деокупація ОРДЛО
українськими військами, з
точки зору ворога, буде вважатися «прямим нападом
на росію». Це дасть змогу
провести загальну мобілізацію й оголосити війну. Наразі з живою силою там виникли серйозні проблеми.
Тим часом продовжують надходити трагічні новини зі звільнених районів
Харківщини, де відкрилися жахливі факти геноциду українців. Нелюди й
тут нещадно катували в середньовічних підвалах як
цивільних, так і полонених військових. Околиці
ізюмського лісу виявилися
не менш страшними, аніж
територія Бучі. Причому
швидко налагодити тут нормальне життя теж не вдасться через понищену інфраструктуру і наявність на
вулицях та автошляхах нерозірваних боєприпасів. ■

■ ДОПОМОГА

Ті, що пройдуть скрізь
Черкащина передала шість всюдиходів морпіхам під Херсон
Людмила НІКІТЕНКО
Ще шість всюдиходів
вирушили з Черкащини в
один із підрозділів Військово-Морських сил. Про це
повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець,
який передав ключі від автівок військовим особисто в
руки. За його словами, морпіхи, яким Черкаська область передала ці автівки,
вибивають ворога на херсонському напрямку.
«Ця автодопомога від
наших надійних партнерів
— Всеукраїнської аграрної ради. Від початку війни
вони вже передали на фронт
понад 400 одиниць техніки», — говоритьє пан Ігор.
Водночас, розповідають
«УМ» у Черкаській обласній військовій адміністрації, у співпраці з Cherkasy
IT Cluster, що об’єднує ІТкомпанії Черкас, та з Черкаською агенцією регіонального розвитку нещодавно закупили і передали
10 старлінків 118-й окремій
бригаді Територіальної оборони. Адже зв’язок у сучасній війні — річ надважлива,
і наші військові, які наразі

❙ Всюдиходи для морпіхів.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОВА.
виконують завдання в зоні
бойових дій, відтепер забезпечені якісним та швидким
інтернетом.
Як зазначає помічник голови Черкаської ОВА Олександр Скічко, з початку повномасштабної війни черкаська обласна влада разом
із жителями області придбали понад 20 автомобілів для
ЗСУ, Тероборони і навіть
ГУР, передали на фронт понад 5 тисяч бронежилетів,
сотні аптечок, закупили де-

сятки дизельних генераторів, тепловізорів, дронів,
прицілів та глушників.
А наразі на Черкащині
розпочали ще й збір коштів
на 20 дронів для передової.
Завершити його мають до
Дня захисників і захисниць
України, зробивши ще одну
справу для перемоги над ворогом. «Щоб краще бачили
та ще прицільніше били по
ворогу», — підсумовує голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. ■

ІнФорУМ
Світлана МИЧКО
У Тернополі, як і в багатьох інших містах України та зарубіжжя, відбулася
акція на підтримку полонених жінок-медиків з героїчної «Азовсталі», ініційована
Асоціацією родин захисників «Азовсталі». За інформацією цієї організації, в російському полоні вже понад три
місяці перебувають понад
520 некомбатантів, вивезених із заводу «Азовсталь»
на не підконтрольну Україні
територію. Серед них понад
130 жінок, у тому числі вагітні. Як-от 30-річна лікарка, капiтан медичної служби Мар’яна Мамонова з міста
Млинів Рівненської області,
яка, за підрахунками рідних,
ось-ось має народити, проте у
них немає жодної інформації
про те, де вона і що з нею зараз — востаннє молоду жінку
бачили на відео з Оленівки.
«Неможливо
уявити,
що переживають полонені,
а надто вагітні жінки, які
за весь цей час, імовірно, не
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■ АКЦІЯ

■ НАПЕРЕДОДНІ

Мучениці «Азовсталі»

Місто-герой.
Наживо

Громадськість привертає увагу до найвразливіших з-поміж
полонених
мали необхідного лікарського нагляду. Знаючи підлість
російських загарбників, невідомо, як пройдуть пологи
та яка доля може чекати дитину, є ймовірність, що її відберуть у матері, і, можливо,
вона вже не зможе колись її
віднайти та повернути», —
діляться своїми тривогами
представники Асоціації.
«Звiсно, ми розумiємо,
що в полонi перебувають не
лише жiнки i додому потрiбно обов‘язково повертати
усiх, але дана акцiя присвячена саме їм, — каже тернополянка Ірина Шевченко. —
Питання полонених постійно має бути на часi, а увага до
них — не зменшуватися!».

❙ Під час акції в Тернополі.
❙ Фото агенції Укрінформ.
Нагадаємо також, що в соцмережах проводиться флешмоб на підтримку вагітних
полонянок з «Азовсталі». Організатори запросили небайду-

жих долучитися, публікуючи
в мережі свої фото в період вагітності та додаючи світлину
вагітної Мар’яни Мамонової з
хештегом #save_pregnant. ■

Куточок Всесвіту Любові Панченко
У Києві відбулася знакова подія — презентація першого друкованого альбому
мистецької спадщини художниці-шістдесятниці
Тарас ЗДОРОВИЛО

Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині 10 років тюрми
дали російському агенту, який співпрацював з агресором з ідейних міркувань.
Як повідомили «Україні молодій» в обласному управлінні СБУ,
ворожим інформатором виявився
колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії Шарія.
«Контррозвідники встановили,
що від початку широкомасштабного вторгнення рф чоловік збирав і
передавав російським спецслужбам координати розташування блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових
структур, адміністративних буді-

❙ На презентації альбому «Любов Панченко: повернення».
номасштабного російського
вторгнення. Її змогла переглянути 84-річна Любов Панченко у свій день народження 2
лютого 2022 року. Друковану
версію планували видати до її
85-ліття. Після повномасштабного російського вторгнення
мисткиня пережила в рідній
Лісовій Бучі рашистську окупацію і через виснаження й голод померла 30 квітня в лікарні. Альбом виданий на кошти
доброчинців, які підтримували художницю під час її перебування в київській лікарні
після евакуації зі зруйновано-

го будинку в Бучі.
Керівниця проєкту, упорядниця альбому, співробітниця Українського інституту
національної пам’яті Любов
Крупник зазначила, що надруковано 500 примірників й
альбом створений у пам’ять
про художницю, адже роботи
Любові Панченко — немовби її
«діти», і вона все життя чекала
цього видання.
Авторка проєкту «60-ті.
Втрачені скарби» про українських мисткинь Аллу Горську,
Людмилу Семикіну, Любов
Панченко, Галину Севрук та

■ КРИМІНАЛ

Зрада і посада
Колишній співробітник органів виконавчої
влади Черкащини виявився російським
агентом і проведе в тюрмі 10 років
вель органів державної влади та судових установ. З метою конспірації
він надсилав фото з точною геолокацією об’єктів через закриті канали зв’язку», — розповідають у спецслужбі.

І додають, у ході слідства встановлено, що агент не тільки планував
передавати інформацію агресору, а й
запросив у свого куратора цілий арсенал зброї. За його словами, «хотів
бути готовим підтримувати війська

Літературний музей і
письменник Сергій Жадан
проведуть 23-25 вересня
черговий фестиваль у
рамках проєкту «П’ятий
Харків»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

■ НОВОДРУК

Альбом «Любов Панченко:
повернення» — це перше та
поки єдине видання її творів,
спільний проєкт Українського інституту національної
пам’яті, Музею шістдесятництва та видавництва Олександра Савчука, покликаний
повернути українській спільноті ім’я мисткині, чия творчість мало відома широкому
загалу.
У доробку Любові Панченко — ліричні акварелі, ліногравюри, фантазійні декоративні розписи та неповторні
картини-колажі з пальтової
тканини. Художниця створювала моделі одягу, зразки вишивок з елементами української автентики, а також графіку. Її творчість мала яскраво
виражений український колорит, що в часи комуністичного застою вважалося проявом
«буржуазного націоналізму»
і, відповідно, приховувалося, замовчувалося владою. На
сьогодні більша частина творчого доробку художниці зберігається у Музеї шістдесятництва — філії Музею історії міста Києва.
Електронна версія альбому була створена ще до пов-
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Галину Зубченко — Софія Розуменко, у якої бабуся й дідусь були близькими друзями пані Любові й завжди підтримували й переживали за її
творчість, сказала, що вже в
дорослому віці зрозуміла: про
цих художниць потрібно говорити, тому й розпочала з Українською анімаційною асоціацією проєкт, орієнтований не лише на Україну, а й на
міжнародну спільноту. «Коли
з друзями одразу після деокупації приїхала в Бучу й побачила напівзруйнований будинок Любові Панченко, подумала: як вчасно Музей шістдесятництва взяв на зберігання її
роботи, адже такий спадок був
би втрачений назавжди».
Упорядниця альбому, завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська додала, що цей альбом був мрією
не лише художниці, а й усіх її
найближчих друзів, і найперше — засновника нашого музею, дисидента Миколи Плахотнюка, який і відкрив це
ім’я: «У радянські часи пані
Люба не була відомою широкому загалу художницею: твори
її майже не друкували, виставок не влаштовували через національно виражену творчу
спрямованість». ■
зс рф, коли вони зайдуть на територію Черкаської області».
СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадника у червні цього року під час виконання ним
чергового «замовлення» — зйомки
одного з військових об’єктів регіону.
На основі зібраної СБУ доказової бази Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав
зловмисника винним за ч. 2 ст. 111
(державна зрада) Кримінального кодексу України та призначив йому 10
років позбавлення волі.
Заходи з викриття держзрадника здійснювали співробітники та
слідчі СБУ в Черкаській області за
процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури. ■

Фестиваль «П’ятий Харків» давно
став традиційним, але вперше в анонсах не вказали адресу його проведення.
Причина — суто фронтова, що змушує
дотримуватися суворих законів воєнної
безпеки. Решта усе як завжди — філософські, історичні та літературні диспути, театральна вистава, концерт українських музичних гуртів і те, заради
чого замислювався цей проєкт узагалі.
Йдеться про започаткований Юрієм Шевельовим процес, у рамках якого теперішній Харків шукає свою новітню ідентичність. Принаймні так було до війни.
А що зараз?
Відповідь на це запитання учасники
шукатимуть у ході дискусій «Україна і
європейська політична модель: за що ми
воюємо сьогодні?», «Майбутнє Харкова» та «Україна сьогодні». «Широкомасштабне вторгнення рф змінило не лише
наше майбутнє, а й наше минуле, — кажуть організатори заходу. — Більшість
українців готові переглянути персональну історичну і культурну пам`ять у контексті нового досвіду війни».
На думку фундаторів фестивалю, Харків був містом транзиту між Україною та
росією, і сьогодні як фронтир опинився в
ситуації, коли ворожі бомбардування разом із будинками руйнують сталі уявлення про українсько-російські стосунки. У
ситуації добровільного заперечення старих моделей співіснування саме тут може
народитись нова філософська основа архітектури майбутньої держави, прийнятна для більшості українців.
Для тих, хто не боїться вибухів, цього разу виступлять гурти Ukiez, Kozak
System, «Жадан і Собаки», «ТЕЛЬНЮК: Сестри» і пройде вистава «Норм»
Харківського державного академічного
театру ляльок. На фестиваль приїдуть:
письменник Андрій Любка, поет Іван
Сенін, журналіст Руслан Горовий, журналіст і поет Дмитро Лазуткін, поетеса
Наталка Маринчак, літературний критик Євгеній Стасіневич. «Доки ЗСУ наводять лад на Харківщині, — написав
у ФБ Сергій Жадан, — саме місто теж
живе повноцінним життям. Воно думає,
воно мислить, воно рефлексує, уважно
й прискіпливо зазираючи в майбутнє.
Культура часів війни — це не про розваги, це про цінності!»
Літературна частина фестивалю цього разу представлена лекціями на тему
творчості Григорія Сковороди і розмовою про «Найзагадковіший роман української літератури «Вальдшнепи»
Миколи Хвильового. У програмі є також
відкриття виставки художньої студії
«Аза Нізі Маза».
Усі заходи фестивалю — благодійні.
Під час подій відвідувачі зможуть зробити донат на підтримку ЗСУ. До речі, останнє уточнення, що стало в Україні вже
звичним явищем, не скрізь сприймається однозначно. Скажімо, в італійському
Мілані недавно скасували виступ гурту «Жадан і Собаки» саме через те, що
письменник збирає кошти на підтримку
ЗСУ. «Вибачте, але це незаконно у нашій
країні — робити концерти та збирати гроші на війну» — пояснили своє рішення
місцеві організатори заходу. Схоже, пошук новітньої ідентичності сьогодні не
завадив би і старій Європі. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 ВЕРЕСНЯ 2022

ПОЛІТИКА

■ АКЦЕНТИ

«Кроти» у владі чи НАТО?
З переможеною країною переговори не ведуть
Тетяна ПАРХОМЧУК

Пропагандистів кремля чи то так підсмажує, чи то перед ефірами почали більше
заправлятись «міцною московською» для переконання, в першу чергу самих себе, у
своїй брехні, що взялися «палити хати» своїх агентів.
Після візиту президента Володимира Зеленського до Ізюма путінська топбрехуха
Скабєєва не могла дати собі ради, мовляв, як це так: найбільший ворог росії, президент бандерівців Зеленський був в Ізюмі, й там «був Єрмак і наші «калібри», й
він звідти благополучно поїхав?». Це вона про Єрмака як про «коригувальника»
говорила? Хоча стався по поверненні з Харківщини уже в Києві дивний в’їзд у бік
авто президента, котрий пізніше завуалювали негараздами зі здоров’ям водія попередньої машини президентського кортежу.
Тема московських «кротів» у владі, на жаль, продовжує жити своїм життям. Незважаючи на те, що після нашої перемоги для набуття повноцінного членства в НАТО
нам конче необхідно їх позбутись.

Ізюмський злам
Трагічна доля Ізюма, споріднена
зі звірствами в Бучі та інших населених пунктах і київського передмістя, і
скрізь, де встигли погосподарювати рашисти, нарешті змусила президента Володимира Зеленського зробити свою риторику чіткішою та жорсткішою. Хоча
на це міг вплинути й інцидент із наїздом
на президентське авто. Він почав говорити те, що хотіло чути від нього чимало українців на початку війни: «скоти»,
«нелюди»…
«Хіба що не роблять мило з людей та
абажури зі шкіри, — каже Володимир
Зеленський після відвідин Ізюма. — Отримані нові докази тортур, які застосовували проти людей, котрі там поховані. Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І
відповідатимуть вони так само — і на
полі бою, і в залах суду».
Однак швидкої перемоги, на жаль,
очікувати не слід. Про це написав командувач армії Залужний, на цьому
сходяться і певні військові західні експерти. Чи допоможуть нам прискорити перемогу санкції? Дії санкцій мають
накопичувальний ефект, тому, умовно,
завтра економіка росії не обвалиться й
у неї ще зберігаються резерви та запас
міцності для ведення війни проти України.
«Санкції не діють миттєво, вони
мають відкладений ефект. Ось зараз
тільки зупиняться заводи через те, що
склади з імпортними комплектуючими виснажуються. Зараз тільки почне
формуватися снігова куля, яка накочуватиметься й на економіку, і на військово-промисловий комплекс рф», —
зазначив народний депутат України,
очільник постійної делегації України у
Парламентській Асамблеї НАТО Єгор
Чернєв.
Виробництво високоточного та сучасного озброєння також потребує імпортних комплектуючих, а з ними починаються проблеми в рф. Однак на росії
зберігаються запаси навіть ще радянських боєприпасів.
Тобто, на жаль, завтра війна не закінчиться через те, що на росії впаде економіка й не буде чим стріляти.

Тектонічний зсув свідомості
колективного Заходу
Проте вже відзначаються глибинні
зміни у розумінні ситуації російсько-української війни Заходом, що дозволить
Україні мати максимальну підтримку в
протистоянні російському тиску. Також
черговий тектонічний зсув свідомості,
що насправді становить собою росія, відбувся і в світогляді НАТО.
НАТО збільшує бюджети на оборону, витрати на військово-промисловий
комплекс, посилює контингент і абсолютно чітко визнає російську федерацію загрозою безпеці євроатлантичної
спільноти. І це було закріплено в стратегічній концепції на саміті НАТО в
Мадриді.
Західні країни та альянс вже абсолютно чітко розуміють, хто такий

путін, тому погрози кремля та шантаж
— енергетичний, ядерний, продовольчий тощо — не мають ефекту. Зараз
російську федерацію та путіна сприймають винятково як терориста. І ніхто
з ним ні на які переговори, поступки,
умовляння іти більше не буде. Ймовірно, і путін це розуміє.
Водночас усі партнери та союзники
України ще раз запевнили у військовій
підтримці для протистояння російській агресії.

Перемовин не буде
Проте окремі лідери провідних
країн виступають з ініціативами посередництва перемовин між Зеленським та путіним. Скажімо, пропозиція
німецького канцлера Олафа Шольца
щодо його посередництва у гіпотетичних перемовинах путіна й Зеленського, за якими Німеччина пропонує росії
та Україні «помиритись» на кордонах
станом на 24 лютого 2022 року. Цей
крок спрямований більше всередину
Німеччини — для власних громадян.
Бо й у Німеччині, й у Франції панують настрої, що війну треба закінчувати якнайшвидше. Що війна не може
йти безкінечно. Там вважають, що перемогти росію неможливо в принципі. Що росія — ядерна держава й може
утнути ще щось страшніше, тому треба домовлятись. Принаймні президент
Франції Еммануель Макрон заявив про
це майже відверто.

86% українців не хочуть бачити ніякого перемир’я, домовленостей з москвою про якісь концептуальні речі до
того моменту, доки не будуть звільнені
всі наші території включно з Кримом.
Ідеться про політичні угоди найвищого рівня. А те, що проповідував і на
що молився Арахамія — «Ми знайдемо
для себе головного гаранта безпеки, це
буде російська федерація», — в Україні
абсолютно не сприймається.
До нинішньої влади є мільйон претензій. Але є і один великий плюс — вона
реально боїться свого населення і вона
електорально залежна. Якщо нинішня
влада побачила, що населення, в тому
числі її виборці, жорстко налаштоване
проти переговорів, вона на них не ризикне піти. Можновладці високих кабінетів шукатимуть інші тихенькі варіанти. Бо ніщо не перевернулось у свідомості «кротів» оточення Зеленського. І
той факт, що Ердоган їде в Самарканд
розмовляти з путіним про можливість
самих переговорів, не означає, що ця
ініціатива винятково самого Ердогана. Це вказує, що турецький президент,
імовірно, про це говорив із Зеленським

Може, хтось так надиктовує Зеленському, щоб не викорчовувати
кремлівських «кротів», не припиняти тиск на свободу слова, не
боротися з корупцією?
Зазначимо, що Франція давно не
воювала. А коли під час воєн вона починала програвати, то капітулювала.
І французи вважають, що це нормально. У Другій світовій навіть німецькі
фашисти не були такими жорстокими щодо звичайних французів, окрім
євреїв і ромів, — як рашисти щодо українців.
Але повернути кордони лише до
межі 24 лютого й спинитись не дасть
Зеленському народ України, а про кордони 1991 року путін поки що не хоче
чути. Тому ці пропозиції для нас позбавлені сенсу.
Лідер Туреччини Реджеп Ердоган
також хоче продемонструвати, що він
— впливовий лідер своєї країни, і теж
пропонує перемовини. Хоча він уже
чудово «допоміг» путіну новим конфліктом Азербайджану та Вірменії: короткі воєнні події на кордоні показали,
що росія там ні на що не впливає, і на
цьому все стихло.

Хитросплетіння як стиль влади
В Україні виробився певний суспільний консенсус — будемо відверті, таке в нас дуже рідко виникає, —
який не ділить Україну на «25% проти 74%» та інше, а, як показують останні дані соціологічного опитування,

й існує якесь погодження про домовленості щодо переговорів, а не самі переговори. Вони не відбудуться. Бо про що
можна зараз домовлятись? Чи потрібно
вести переговори з москвою? У принципі не можна. Бо хто ж веде переговори з
країною, яку ти перемагаєш?
І сьогодні Зеленський уже не може
сказати, як на початку війни, щоб українці не були жадібними й повернулись
до кордонів 24 лютого.

Путін — лузер!
Але водночас путін досі не відмовився від жодного з шести пунктів свого ультиматуму. На росії сьогодні відкрито на офіційному рівні не згадують
денацифікацію, хоча пропагандисти й
кричать про це з усіх екранів.
У путіна є ще один варіант — він
хоче переговорів з президентом США
Джо Байденом. Він залучив угорського прем’єра Віктора Орбана до розкручування тези, що тут воюють не українці, а війська НАТО, що росія програє не
українцям, а НАТО, що у Вовчанську є
багато афроамериканців, англомовних
солдатів, що армія альянсу у вісім разів
переважає російську.
Крім того, пропагандисти росії хочуть нав’язати й нам, і світу наратив,
що американці від нас вимагають миру.

Якраз в американців абсолютно протилежний тренд. І Борис Джонсон, ще будучи прем’єром Британії, двічі приїжджав в Україну через загрозу ймовірних перемовин Зеленського й путіна,
що їх могли нав’язати українському
президенту лідери декотрих європейських країн.
У нас же народилась нова народна
прикмета: хто перший прийде до Зеленського з пропозицією про перемовини — той і зрадник. Так, після певних
заяв і перемовин у Туреччині почали
лихословити й про Арахамію, і про Чалого, і про Подоляка. Коли в Стамбулі
Чалий зачитав свою версію перемир’я,
то навіть у російської делегації відвисла
щелепа від запропонованих українською делегацією поступок агресору: а
що, так можна було?
Політичний експерт Тарас Чорновіл
пригадав: «Коли були в Парижі перемовини путіна й Зеленського, наш думав,
що з ним можна, як з українським народом, — щось там пообіцяти, а потім попетляти й не виконати. З путіним таке
не проходить. А виконати обіцяне путіну український народ Зеленському не
дав би».

Чи вибере Зеленський НАТО?
Війна, на жаль, може не закінчитись
у 2022 році. Навіть якщо росіяни будуть
поза межами всіх наших кордонів, вони
продовжуватимуть стріляти ракетами
по всій території України. Закінчитись
вона може швидше, якщо якісь серйозні процеси відбудуться на росії. Вони
почалися, вже в самому російському середовищі очільника кремля опускають:
«Геть путіна!», «Путін — лузер!» тощо,
але якось дуже повільно.
Нам же необхідно зміцнюватись
вступом до НАТО. Але залишаються
невирішені понад сотня складних завдань: боротьба з корупцією, припинення тиску на свободу слова, на опозицію,
реформа правосуддя. І одна зі знакових
— «кроти» в українській владі. Прізвища декого з них дуже відомі на Заході. Американська конгресменка Вікторія Спартц про них чітко сказала: не
може бути нормальної підтримки, доки
у владі є російські «кроти».
Ми маємо всі шанси в наступному
році, після нашої перемоги та поразки
росії, що ослабить, розбалансує її, і ніхто не зможе, крім п’яного медведєва під
час абстинентного синдрому, щось сказати проти членства України в НАТО —
стати членом Альянсу. А через 2-3 роки
— узгодити гарантії безпеки.
Тому виникає природне запитання:
чому ми граємося в цю далеку дорогу?
Може, хтось так надиктовує Зеленському, щоб не викорчовувати кремлівських
«кротів», не припиняти тиск на свободу
слова, не боротися з корупцією? ■
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■ ГЛАС НАРОДУ

Українці дуже сильно змінилися — і водночас
вони не змінилися по своїй суті. Змінилися у
ставленні до держави, у ставленні до своєї історії, мови, інших країн, національностей, до
свого майбутнього, — це зовнішні оцінки. А
от внутрішньо українець змінюється надзвичайно повільно, але змінюється, і війна справді в першу чергу рухає українця в бік самовизначення і відкритості до змін.
Так вважає директор Соціологічної групи
«Рейтинг» Олексій Антипович, з яким ми
розмовляємо про ідентичність, патріотизм та
цінності сучасних українців.

«93% українців
вірять у Перемогу»

Ми як держава виявилися здатними
вийти зі стану «болота»
Нещодавно Соціологічна група
«Рейтинг» оприлюднила 17-те загальнонаціональне опитування в умовах
війни «Ідентичність. Патріотизм. Цінності». Чим цікаве це дослідження саме
для вас, Олексію Георгійовичу?
— Цікава динаміка за рік, — а ми багато питань поставили в це дослідження з попереднього, яке було присвячене Дню Незалежності, і, власне, за рік у нас відбулися
карколомні зміни. Насправді всі вони відбулися в лютому-березні цього року, а далі
вже просто кристалізувалися, — але за рік
ми бачимо, наскільки українці по-іншому
почали дивитися і на власну державу, і на
себе, і на своє минуле.
Тут перш за все потрібно говорити про
те, як українці оцінюють ситуацію в країні.
Якщо звернути увагу на питання оцінки
правильності чи неправильності напрямку розвитку справ в Україні, то на сьогоднішній день три чверті українців оцінюють рух нашої держави як правильний, і
лише 12–13% говорять, що ми рухаємося
неправильно. Так от, якщо дивитися на багаторічну динаміку цього питання, то вона
була абсолютно протилежною — і в 2010му, 2011-му, 2012 роках, і у 2017-му, 2018
роках — рівно навпаки, три чверті казали, що ми рухаємося неправильно, і лише
якісь 13% казали, що ми рухаємося правильно.
За всю історію замірів цього питання було тільки два сплески — це Революція гідності, весна 2014 року, тоді близько третини українців почали говорити, що
ми розвиваємося правильно, але все одно
близько половини казали, що наш напрямок неправильний. І другий сплеск узагалі
вперше в історії замірів цього питання —
понад 50% українців після перемоги Зеленського на виборах у 2019 році вважали,
що наша держава рухається правильно, а
про неправильний рух говорили близько
чверті. Але буквально через пів року-рік
після перемоги Зеленського, навіть в тому
ж таки 2019 році, оцінки були вже значно
стриманіші, а в 2020-му та 2021 роках ми
знову отримали те, що й завжди, тобто три
чверті громадян говорили, що ми рухаємося неправильно.
Так от, війна це все змінила, і це такий
дуже агрегований показник, який уміщує
у себе все. Війна продемонструвала, що ми
як народ і Україна як держава здатні вийти зі стану «болота», в якому ми весь час перебували.
Які емоції відчувають українці, думаючи про Україну?
— Ще рік тому ми відчували сум, трохи гордість, відчували страх, сором, байдужість. А зараз це все змінилося у бік відчуття гордості за свою країну, відчуття навіть радості від того, що ми даємо відсіч, що
ми боремося за свою незалежність, що ми
відстоюємо свою державу, відстоюємо своє
право бути українцями. І тут також зміни
карколомні, спадають на думку слова Залужного, що нам буде важко, але вже ніколи не буде соромно. Рік тому сором за
свою державу відчували близько 20% українців, а зараз таких майже немає, йдеться про 1-2%.
Дуже цікавим є показник емоції гніву.
З одного боку, мало би бути, що ми через війну мали цей гнів відчувати значно
більше, аніж раніше. Але нічого подібного, гнів відчувають, думаючи про країну,
лише 5% українців. Ми все ж таки не зламалися в психологічному і гуманістичному плані, залишаємося людьми, які допомагають одне одному під час війни, людьми, які працюють на Перемогу.
Сучасний українець не відокремлює
себе від держави, чи не так?
■
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Соціолог Олексій Антипович про те, як нас змінила війна
— Про громадян і про ідентифікацію
себе з Україною — це, напевно, основна
зміна уявлень українців про те, які вони
є. У нас рік тому громадянами України називали себе вісім із десяти українців — це
дуже хороший показник, це 80% умовно,
це абсолютна більшість, але це ж не десять
з десяти. А зараз, під час війни, майже десять з десяти українців називають себе громадянами України. Відбулося прийняття
своєї держави українцями, і тепер ставлення до неї, швидше, навіть не до як власної
території, тепер це — наша держава, і вона
має бути незалежною, за що ми і боремось.
Ми запитали: назвіть слова, якою має бути
майбутня Україна. Перша відповідь —
вільна Україна, наступна відповідь — незалежна Україна, третя відповідь — багата
Україна. Але найцікавіше у слові «вільна»,
його обирали першим словом більшість українців, хоча в цілому «незалежність» обрали більше у відсотковому значенні. Для
українців воля означає набагато більше,
аніж будь-які інші чинники, навіть у тому
числі матеріальні: чи багата держава, чи
забезпечена, чи квітуча, — все це має меншу вагу, аніж наша воля, і в цьому, напевно, наша ментальність.
І майбутнє бачиться оптимістично. Ми
запитали, на якій сходинці, на думку українців, перебуває зараз Україна, беручи до уваги умовні сім сходинок, де сьома
— найвища. І отримали показник майже
«п’ятірки», це трошки більше, ніж середина, — ми перебуваємо вже на непоганій
сходинці, за власними оцінками, звичай-

❙ Олексій Антипович.
❙ Фото з сайту rbc.ua.
раїнців мають позитивне ставлення до
росіян. Так, понад 80% українців мають
негативне або холодне ставлення, ще 14%
мають нейтральне ставлення, але динаміка
говорить про те, що скоро буде 1% або 0%
позитивного ставлення.
Така сама динаміка, тільки трошки
стриманіша, щодо мешканців Білорусі.
Ще донедавна, у 2018 році, три чверті українців позитивно ставилися до білорусів.
У 2021 році дві третини позитивно ставилися до білорусів. А в квітні вже тільки кожен п’ятий українець позитивно ставився

«Ще рік тому ми відчували сум, трохи гордість, відчували страх,
сором, байдужість. А зараз це все змінилося».
но. Це зміна самооцінки, в цьому питанні
ми виросли, тому що рік тому в нас «трієчка» була як середня сходинка. Але якщо
ми питаємо,на якій сходинці буде Україна через десять років, зараз абсолютна більшість українців, дві третини, говорять про
те, що ми будемо на найвищій сходинці, —
значить, ми бачимо наше майбутнє, віримо
в Перемогу.

Віра в Перемогу дає позитивні очікування
щодо майбутнього
Скільки українців вірять у нашу Перемогу?
— 93% українців вірять у Перемогу, і
ця віра непохитна. Буквально в перші дні
військового вторгнення росії ми зробили
перше воєнне опитування, і вже тоді 70%
українців вірили, що ми зможемо відбити напад росії, а на сьогодні 93% вірять у
нашу Перемогу. І це дає позитивні очікування щодо майбутнього нашої держави та
кожного окремого громадянина.
■ Ставлення до росіян і білорусів погіршилося. Це, напевно, назавжди?
— Ми запитували в українців, чи можливе відновлення дружніх відносин між
українцями і росіянами через деякий час.
І на піку, коли з’явилася інформація про
звірства росіян у Бучі, 86% українців говорили, що відновлення стосунків з росіянами неможливе взагалі або що це можливо через 20-30 років, — це зміна одного покоління. А на сьогодні майже 80% дають
ці відповіді. В цілому українці зараз не бачать відновлення стосунків з росіянами,
щонайменше до зміни як мінімум одного
покоління. Про те, що ми швидко, протягом кількох років, відновимо стосунки з
росіянами, говорять лише 5% українців,
це дуже мало.
Якщо путін і росія як держава — це ворог для 100% українців, то лише 3% ук-

до мешканців Білорусі, а зараз лише 10%,
тобто вдвічі за три місяці погіршилося
ставлення до білорусів.
На цьому тлі погіршилося ставлення і до
мешканців так званих «Л/ДНР», і до мешканців Криму. Навіть на початку війни ми
фіксували, що до мешканців Криму 40%
позитивного ставлення, зараз лише 20%.
Мешканців Криму, напевно, десь починають сприймати як колаборантів, відповідно до них буде змінюватися і ставлення. Те
саме стосується і «Л/ДНР», які взагалі воюють зі зброєю проти нашої армії, і ставлення
до них так само буде погіршуватися.

Питання мови в Україні є вирішеним
Сьогодні поряд з громадянським піднесенням відбувається піднесення української мови.
— У нас традиційно в Україні існувало
три підходи, три площини, в яких можна
було оцінити питання мови. Перша площина — це використання мови в побуті. Тут у
нас відбуваються дуже повільні зміни, бо,
навіть незважаючи на війну, в нас як розмовляли в побуті вдома українською мовою
половина українців, так і розмовляють.
Неважливо, що це 48% у 2021 році чи це
51% у 2022-му. Зараз незначно, але зросла
кількість людей, які користуються в побуті
постійно українською. Значно швидшим є
перехід із винятково російської мови вдома на так звану двомовність, коли розмовляють і українською, і російською. Якщо
зазвичай в останні роки близько чверті українців вдома спілкувалися російською мовою, то зараз таких залишилося заледве
13%, тобто падіння вдвічі. Натомість там
незначна частка вийшла в категорію, яка
спілкується вдома українською мовою, а
більшість із цих власне російськомовних,
які перестали бути російськомовними, перейшли в категорію, яка говорить двома

мовами.
Другою площиною є питання рідної
мови, де є внутрішня самоідентифікація
людини за мовною ознакою. Тут у нас майже 80% вважають українську мову рідною.
Але трохи менш ніж кожен п’ятий українець усе одно говорять, що їхньою рідною
мовою є російська. Тобто ми маємо багато людей, які, говорячи вдома російською,
називають рідною мовою українську. Це
десь до третини таких людей — російськомовних, які вважають українську рідною.
Третя площина — політичне значення
української мови. Коли ми говоримо про
те, як мають співіснувати українська та
російська мови, то на сьогодні майже 90%
українців кажуть, що українська мова має
бути єдиною державною. Дуже довго в нас
близько двох третин українців вважали,
що українська мова має бути єдиною державною. Це багато, але погодьтеся, що
зростання на понад 20% цього показника
за період війни — дуже суттєве. А ще донедавна більш ніж кожен п’ятий українець
говорив про те, що російська мова повинна бути другою державною на території України. От уявіть собі, що зараз таких лише
3%, тобто зниження в сім разів. Тож я вважаю питання мови в Україні абсолютно вирішеним.
Цікавим є, як переходять українці на
українську мову. Ми запитали і порівняли,
як часто українці спілкувалися українською до війни і в останні пів року. І бачимо, що майже кожен п’ятий, тобто майже
20%, перейшли з початком війни або на
постійне, або на частіше використання української мови. А переходили на українську мову або російськомовні, або ті, хто спілкувався двома мовами. Якщо подивитися
на це питання саме серед цієї категорії, то
40% з них або постійно почали спілкуватися українською, або збільшили частину
спілкування українською.
Це дуже велика динаміка і вона є позитивною, ми бачимо, що переходять на
українську мову мешканці півдня і сходу, люди, які змінили місце проживання.
Тому це перемішування українців усередині нашої держави вже має, а далі матиме ще більше позитивних аспектів.
Головне, щоб Україна отримала Перемогу і потім продовжувала будувати оновлену
державу. Адже до війни українці жили відокремлено від держави, займалися своїми
справами, а держава існувала сама по собі,
й українці були дуже незадоволені нею.
На сьогодні це змінилося, змінилася наша
внутрішня оцінка своєї держави, коли з аутсайдера у власних оцінках на тлі європейських держав тепер ми як мінімум стали «середнячками», а взагалі — лідерами на європейському континенті. ■
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Дві війни за одне життя

Мій однокласник
— колаборант

Моя прабабуся пережила Голодомор, Другу світову та окупацію Ірпеня
москалями
Єлизавета БОНДАРЕНКО,
студентка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Анна ФРАНК

Я жила в Ірпені. День 24 лютого цього
року запам’ятаю назавжди, а перші вибухи не чула, бо люблю довго поспати.
Прокинулася об 11-й. Слухаючи спів
пташок та нічого не підозрюючи, взяла
телефон до рук і... не повірила в те, що
прочитала. Почалася повномасштабна
війна.
Ми сподівалися, що це швидко
закінчиться. Але з кожним днем
ставало все гірше.
Ніколи не забуду слова мами після
того, як до Ірпеня ввірвалися російські війська та кадировці: «Якщо ми з
татом скажемо вам ховатися та мовчати, ви це зробите, а ми намагатимемося захистити вас». На той момент я
відчула відповідальність за свого молодшого братика, адже зрозуміла, що
на війні можливо все.
До початку березня ми перебували в
Ірпені. Лягаючи спати під гучні вибухи ракет, снарядів, не знали, що нас
очікує найближчої ночі.
Одного разу прокинулися о п’ятій
ранку від дуже гучного звуку. Я вирішила, що у наш будинок летить ракета. Подумки ми всі попрощалися з
життям. Але то був винищувач, який
пролетів дуже низько над нашим будинком. Мабуть, він направлявся
бомбардувати аеродом у Гостомелі.
Після цього тато вирішив, що ми повинні виїжджати. Це було 4 березня.
Ми швидко зібрали речі та рушили колоною автомобілів. Але бабуся, дідусь, прабабуся, дядько та мій
хрещений вирішили залишитися в
Ірпені.
Бабуся зізнається, що той день
був найтяжчим днем у її житті. Серце рвалося. Було дуже важко відпускати від себе доньку (мою маму. —
Авт.) з онуками, але вона заспокоювала себе тим, що, евакуювавшись, вони
будуть у безпеці. Оминаючи дороги,
які обстрілювали, ми їхали до Львова, де живе мій старший брат. Щодня виходили на зв’язок з рідними,
які залишилися в Ірпені. Але в один
момент це обірвалося. Ні до кого ми
не могли додзвонитися, запитати, як
вони. Лише читали страшні новини у
телеграм-каналах про наше місто. Це
був найстрашніший момент у нашому
житті.

У лісі біля будинку стояли російські
танки
За словами моєї бабусі, яка пережила окупацію Ірпеня, у підвалі нашого будинку переховувалося семеро людей. Будинок розташований
біля лісу, буквально через дорогу.
Саме з цієї сторони російські війська заходили в місто. У лісі, де ми гуляли раніше з друзями, куди я щодня виходила з собакою, тепер стояли
російські танки.
«Ми вийшли на вулицю 6 березня
й побачили велику кількість техніки
зі знаком Z, яка їхала в бік Центрального парку. У підвалі земля тремтіла і було відчуття, що ці танки їхали
просто над головою. Чесно кажучи, я
прийняла те, що ми не виживемо і я
не побачу своїх рідних», — пригадує
бабуся.
Наш та ще декілька дворів опинилися у центрі подій: з одного боку
були російські війська, а з іншого —
українські. Кожного дня, з ранку до
вечора було чути вибухи снарядів,
перестрілки, рух танків, які проїжджали зовсім поряд, та ще багато чого
жахливого.

Бути зрадником для когось —
«звичайна робота»

❙ «Моя прабабуся — смілива і мужня жінка», вважає автор матеріалу.
«Ми сиділи у тому підвалі 24 години на добу, і якби не він, то ми всі б загинули. Без зв’язку і світла виживали
кожного дня. Єдина розвага була в нас
— рахувати кількість ракет, які пролітають, чи кількість вибухів. Чесно
кажучи, зараз я вже і не пам’ятаю,
скільки всього чули за добу. І щоразу
не знали, куди прилетить. Було дуже
страшно, і ми в основному мовчали»,
— розповідає мій хрещений.
У підвалі ховалася і моя прабабуся, яка пережила Голодомор і
Другу світову війну. Вона все запитувала свою доньку (мою бабусю. —
Авт.): «Це знову німці напали, знову війна?».
Прабабуся, яка родом із Чернігівщини, під час війни важко працювала, рубала дрова, щоб їй дали хоч трохи їжі для молодших братиків та сестричок .
Вони їли гнилі овочі, адже більше
нічого не було. Їм було страшно та моторошно, коли німецькі солдати заходили до хати. Вона повинна була
їх погодувати, віддати останнє, щоб її
братиків та сестричок залишили живими... Розповідаючи про це мені кілька років тому, вона казала, що добре,
що зараз мир у світі, що такого вже не
буде. Тоді я у цьому навіть не сумнівалася, аж до 24 лютого 2022 року.
А тепер я не перестаю думати про
те, чому у ХХІ столітті стали можливими такі звірства заради територій і
звичайних амбіцій літньої людини,
знову проливається кров ні в чому не
винних дітей, людей?
Під час окупації Ірпеня 60-річна сусідка, яка переховувалася у нашому підвалі, ледве не померла від
серцевого нападу. Вночі, коли дуже
сильно бомбили, їй стало зле. Мій
хрещений дав жінці води. Думав, що
це допоможе перебороти стрес. Але її
вік дався взнаки. У неї почався серцевий напад. Вона втратила свідомість,
її тіло тремтіло. Вона повільно помирала, але, на щастя, хрещений зміг
знайти таблетки, які вона приймала.
Усе обійшлося.
Він зізнається, що це був той момент, коли страх та паніка охопили
його. Після тієї ситуації хрещений
сказав усім, щоб розповіли, де лежать
ліки, які приймає кожен, якщо погано почувається. Адже лікарів поряд
не було.
Коли вночі стрілянина трохи затихала, вони усі разом готували їжу
в підвалі, закриваючи чимось вікна,
щоб не було видно вогню. Харчі дуже
економили, адже не знали, скільки

ще пробудуть у підземеллі. Всі страждали від того, що не мали жодної інформації, не знали, що робити, куди
тікати. Адже розуміли: якщо вийдуть на вулицю, то ніколи не побачать
своїх рідних.

Число 13 стало щасливим днем
порятунку
До 13 березня моя бабуся, дідусь,
дядько, хрещений та сусіди перебували в підвалі в окупації під гучними
обстрілами. І раптом вранці сталося
диво. По моїх рідних приїхала волонтерка, яка домовилася з російськими
військовими, щоб вони пропустили її
машину до Романівського мосту, звідки евакуювалися сотні людей.
«Ця жінка, яка вже три дні поспіль евакуювала людей, котрі ще
залишалися в окупованому Ірпені,
була дуже сміливою. Нам дали п’ять
хвилин, щоб зібратися. Вона нас заспокоювала, що гірше вже позаду,
все буде добре, що скоро побачимо
своїх рідних. Але застерігала: якщо
зупинять, кажіть, що ви мирні», —
згадує бабуся.
Бабуся ніколи не забуде цей день,
коли їх вивозила волонтерка. Щастя
й страх змішалися докупи. По Пушкінській вулиці на тротуарах лежали
трупи. Усі стовпи були повалені, будинки — спалені. Без сліз на це було
неможливо дивитися. Попереду стояли два ворожі танки, на яких сиділи
російські солдати зі зброєю. Один почав злазити зі свого танка, заряджаючи автомат, але, на щастя, все обійшлося. Мої рідні з сусідами дісталися до
мосту, де сіли на автобус до Академмістечка, а звідти вже на прямий автобус до Львова.
Усі дні перебування в окупації моя
бабуся молилася Богу з ранку до вечора. Вона вірить у те, що саме він зберіг
їм життя, дав побачитися зі своєю
сім’єю. В молитві бабуся знаходила
спокій, надію на краще, саме це не давало їм здатися, опустити руки. Вона
дуже вдячна вищій силі, яка сприяла
тому, що вони з легкістю змогли проїхати повз російських солдатів на танках, які їх навіть не зупинили.
Зараз моя бабуся вдячна за те,
що усі її рідні живі. І вірить, що син,
який пішов добровольцем до ЗСУ, повернеться живим.
Пережити таке жахіття не побажаєш нікому, навіть ворогу. Але українському народу потрібно вірити
в ЗСУ, в те, що ми переможемо, що
здолаємо ворогів спільними зусиллями. ■

Як поїхала з дому у
2014 році, так майже нічого й не знаю про своїх
місцевих однокласників. Спілкування ускладнилося через те,
що вони вважали мене
«зрадницею», адже виїхала на територію України. Отакі забобони у
підлітків Донбасу.
Йду центром міста, в
обох руках пакети, пакети й пакети. Сонечко припікає, хочеться
просто лягти у затінку
під черговою ялинкою.
А далі розберемося. Неподалік мене пригальмовує великий, як носоріг,
джип, опускається скло.
У вікні з’являється обличчя мого однокласника — він зовсім не змінився. Ну і вуха а ля Чебурашка, як тут можна
помилитися?
— Привіт, а ти шо
тут?
— Привіт, а ти шо?
— Ну то давай підвезу чи шо.
Ледь забираюся до
салону зі своїми пакунками. Хлопець одягнутий у все чорне — джинси, футболка, кепка. І це
в такий теплий день. Запитую в нього про одяг,
він відповідає:
— Ну так у «МГБ»
дрескод.
Пів хвилини у мовчанні, перетравлюю інформацію. «МГБ» — місцева «служба безпеки»,
що роками викорінювала все проукраїнське на
цій території, знущалася з місцевого населення, яке підтримує Україну. І от мій однокласник
— один із них. Теоретично він може просто зараз
мене заарештувати і кинути «на підвал». Але я
чомусь його не боюся. Я
радше розчарована.
— Не міг знайти нормальну роботу? — питаю.
— А це нормальна
робота. Як оце хтось казав, зроби хобі своєї роботою, і тобі ніколи не
доведеться працювати.
— Мені страшно навіть уявити, яке в тебе
хобі.
— Нє, ну не прямо
хобі... — розмірковує.
— Я тут реалізувався.
— Знущаєшся з людей за гроші? — я точно
не збираюся догоджати
йому «зручними» питаннями.
— Я не знущаюся.
Я заарештовую злочинців, які загрожують національній безпеці «республіки».
— Як загрожують?
Вважають себе українцями? Пісні українські слухають? Не хочуть
себе траурними прапо-

рами обвішувати? Мають інші погляди?
— За погляди ми не
арештовуємо, тільки за
справи, — він уже нервує.
Викручує
кермо,
просить мене дістати з його сумки сигарети й запальничку. Відкриваю сумку, бачу балаклаву та пістолет.
— Не та застібка, —
каже.
Це я вже й без нього
зрозуміла.
— А балаклава тобі
навіщо?
— Щоб не наражати
на небезпеку своїх рідних.
— То ти чогось боїшся. Це добре. Якщо
боїшся, то розумієш, що
робиш щось неправильне.
— Я все роблю відповідно до законодавства...
— Законодавства неіснуючої країни?
— Ну чого, нас же от
визнала Росія, Нікарагуа.., — сам сміється.
— Не боїшся, що за
все відповідати доведеться? Що колись і ти
на підвалі будеш?
— Я готовий.
Ця розмова для нього
неприємна, я відчуваю.
Для місцевих він герой,
«страж порядка». Він не
звик до таких запитань.
Що я відчуваю? Роздратування, розчарування,
відразу. Ми одного віку,
зростали в одному середовищі, навчалися в одному класі, як вийшло, що він — працівник
«МГБ», а я — його потенційна жертва?
Дорогу нам перекриває аграрна техніка з
українськими номерними знаками.
— Це кадирівці з
Херсона пригнали, тут
її стільки, — говорить
мені.
— Дуже благородно,
правда? — уїдливості
мені не займати.
Далі їдемо мовчки.
Мені хочется заїхати
йому ляпаса за все, що
зараз переживає мій народ, адже саме у його обличчі для мене втілилося це зло.
Я виходжу з машини, мені нема чого сказати. Я знаю, що, коли
запахне смаженим, він
утече до росії. Це означає, що він ніколи не
буде покараний за свої
вчинки. А ми тепер чудово знаємо, чим обертається безкарність.
Я мовчки витягаю
свої пакети, пакети й
пакети та йду. Мені хочеться помитися після
цієї розмови. Краще б я
йшла пішки. І не з центру міста, а взагалі —
звідси. ■
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Непохитність вибору і щира
вірність Батьківщині
33 роки тому було створено Народний рух України

❙ Частина делегатів Установчого з’їзду Народного руху України під час фотографування.
❙ Фото з сайту radiosvoboda.org.
Анатолій КОВАЛЬЧУК,
учасник боротьби за незалежність України
Патріотична громадськість, усі, хто знає
новітню історію нашої Батьківщини й боровся за її волю, відзначили чергову, вже 33-тю,
річницю створення Народного руху України.
Постання НРУ — історична подія, яка належить до найбільш значущих з-поміж тих, що
відбулися в Україні впродовж останніх 1015 років XX століття. Про неї треба згадувати не тільки в ювілейні роки, з нагоди «круглих» дат. А й нині, коли триває оборонна війна проти московського агресора. Коли Збройні сили України і весь наш народ піднялися
на захист державної незалежності й територіальної цілісності Батьківщини.
Установчі збори громадсько-політичної
організації, що мала назву «Народний рух
України за перебудову», відбувалися 8-10
вересня 1989 року в актовій залі Київського політехнічного інституту. В роботі форуму взяли участь понад 1 тис. 100 делегатів з
усіх областей України. Вони представляли
майже 280 тисяч членів місцевих осередків
Руху — масової демократичної організації,
що творилася самим народом. Усвідомлено й
добровільно, а не за чиїмись вказівками «згори». В НРУ об’єдналися найбільш патріотичні, освічені, відважні та сміливі сини й дочки
України. Серед делегатів установчих зборів
були люди різного віку і професій. Важливо, що, крім українців, у роботі зборів брали
участь представники багатьох інших національностей.
З-поміж декількох десятків ухвалених
зборами документів найголовнішими були
статут і програма новоствореної організації.
Делегати також сформували керівні органи
Руху.
Створення НРУ продемонструвало світові: український народ, незважаючи на жорстокі репресії, на багатодесятирічну політи-

ку денаціоналізації і зросійщення (омосковлення), що її проводили кремль і його місцеві
посіпаки, зберіг національну ідентичність —
мову, культуру, історичну пам’ять. І прагнення мирно, без силових методів відновити
втрачену національну державність. Від самого початку боротьби за волю Батьківщини ми продемонстрували найкращі риси українського характеру: миролюбність, толерантність, наполегливість, витримку, поміркованість і стриманість. Вагомо заявили про
те, що поділяємо загальнолюдські політичні й моральні цінності і бажаємо приєднатися до великої родини вільних, демократичних і заможних народів Європи.
Рух за перебудову насправді діяв як Рух
за Вільну Україну і став важливим чинником
громадянського суспільства, що вже почало формуватися в Україні в другій половині
1980-х після проголошення політики перебудови. З перших днів діяльності наша організація стала великою, авторитетною політичною силою, альтернативною Компартії.
Завдяки енергійній просвітницько-агітаційній діяльності мільйонів прихильників
НРУ — як об’єднання всіх тогочасних патріотичних громадських формувань — навесні 1990 року до Верховної Ради України було
обрано близько 140 депутатів-демократів,
переважно членів і прихильників Руху. Для
консолідації та узгодження дій ці політики
утворили у ВР депутатську групу — Народну
Раду на чолі з академіком Ігорем Юхновським. Відчуваючи постійну народну підтримку, депутати-члени НР ініціювали ухвалення низки прогресивних нормативно-правових актів. Найголовніші серед них — Декларація про державний суверенітет України й
Акт проголошення незалежності України.
Подібно до того, як це відбулося в сусідніх країнах, коли польська «Солідарність»
і литовський «Саюдіс», досягнувши головних програмних цілей, припинили діяль-

ність або трансформувалися в політичні партії, НРУ після відновлення державної незалежності України також став партією. Ще
багато років вона була потужною політичною
силою, мала депутатську фракцію у ВР. На
жаль, нині НРУ втратив силу і вплив. Якщо
має своїх депутатів, то лише в деяких районних радах. Отже, досягши головної стратегічної мети, виконавши найважливіше програмне завдання, Рух як організація поступово зійшов з політичної арени.
Верховна Рада аж у 2015 році таки ухвалила окремий закон, яким визнала борцями
за незалежність України у XX ст. осіб, які в
лавах НРУ (станом на 24 серпня 1991 р.) боролися за відновлення державної незалежності Батьківщини. Закон констатує важливий, незаперечний факт: саме сотні тисяч
патріотів (а не тільки обрані народом політики!) відіграли головну, визначальну роль
у відновленні української державності, закріпленої Актом проголошення незалежності України, ухваленим Верховною Радою
України 24 серпня 1991 року.
Послідовною боротьбою за волю Батьківщини, патріотичною, просвітницькою і державотворчою діяльністю НРУ назавжди золотими літерами вписав славну сторінку в
історію боротьби нашого народу за суверенну, демократичну, правову, соціальну Українську Державу. Активні учасники Руху
завжди, за всіх обставин власним позитивним прикладом, добрими справами (не тільки словами!) послідовно підтверджували
непохитність ідейно-політичному вибору і
щиру вірність Україні. Вони доклали багато
зусиль для патріотичного виховання нинішніх оборонців нашої Вітчизни.
Слава Україні! Слава попереднім і сучасному поколінням героїчних борців за збереження і захист державності, за відновлення
територіальної єдності Батьківщини! Борімося й перемагаймо, нам Бог допомагає! ■
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До наших
читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен
номер газети — це папiр
(iмпортований, тому недешевий), друк i доставка
Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi
цi роки витримувала конкуренцiю на газетному
ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати
спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни,
аби об’єктивна iнформацiя була доступною для
читачiв. Певне зростання вартостi за 2020-2022
роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi притому, що до її роботи з доставки видання —
безлiч претензiй.
І сьогоднi, в час російської агресії, редакцiя перебуває в складному фiнансовому становищi. Хоча
цілий ряд видань у воєнний час припинили вихід,
ми, після вимушеної перерви, відновили випуск газети і робимо наш внесок у
таку жадану всіма українцями перемогу над московитами. Перемогу на всіх
фронтах, з інформаційним включно.
Це ще й притому, що
значна частина співробітників редакції змушена
була евакуюватися, зокрема з розбомбленого Ірпеня
та Харкова. Однак вони в
міру можливостей і зараз
роблять свою справу дистанційно.
Війна додатково вдарила по наших фінансових можливостях, ми відчуваємо брак необхідних
коштів. Тому звертаємось
до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу
своєї змоги.
Зi свого боку, ми
обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми
забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною iнформацiєю. Ми також робитимемо все можливе для
відстоювання головних
нацiональних цiнностей,
утвердження реальної незалежності України, для
перемоги над кацапським
агресором.
Банкiвськi реквiзити для
перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005
557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО
351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток
газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив
«України молодої»
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■ ДРИЖАКИ

Спитає лютий, чи ти взутий
Усі готуються до холодної та складної зими. А як підготуватися містянам у багатоповерхівках? Купити обігрівач
чи генератор? А може, взагалі виїхати з міста в село?
Юліана СКІБІЦЬКА,
«Бабель»

Український уряд і мери міст попереджають, що прийдешні осінь
і зима будуть найскладнішими за всі роки незалежності. Росія,
напевне, посилить газовий шантаж і спробує залишити Україну
без тепла. Найоптимістичніший сценарій — зниження температури в домівках під час опалювального сезону зі звичних 21 градуса до 16-18. Найпесимістичніший — перебої з газом, електрикою
та опаленням або навіть повний блекаут міст. Міста готуються
до такого розвитку подій, наприклад, мер Києва Віталій Кличко
в інтерв’ю «Бабелю» запевнив, що в Києві є генератори, паливо
та мазут. Цього вистачить на декілька тижнів автономного існування столиці, але в першу чергу запаси підуть на функціонування шкіл, лікарень та інших соціальних установ. Юліана Скібіцька
поговорила зі спеціалістом з «розумних» будинків Олександром
Тимошенком та гірським гідом і професіональним туристом Романом Чабаном. Разом вони склали максимально повну інструкцію для мешканців багатоповерхівок, які не планують мерзнути
цієї зими.
■ Почати треба з чогось капітального. Може, разом із
сусідами утеплити будинок?
— По-перше, часу на утеплення всього будинку майже не залишилося — ви просто не встигнете це зробити до
холодів. Утеплення — це не
лише робота майстрів. Треба
зібратися і дійти згоди з усіма мешканцями, потім знайти підрядників і зібрати необхідну суму. З останнім у великих будинках завжди проблеми — комусь «добре і так»,
для когось «надто дорого». І
про «дорого» — таки правда.
Утеплення одного квадратного метра фасаду разом із матеріалами та роботою коштує
від 500 до 900 гривень. Ціна
залежить від матеріалу — пінополіуретан — найдешевший, мінеральна вата — найдорожча.
Можна, звичайно, зробити
все швидше і менш масштабно: утеплити лише свою квартиру, але ефект буде значно
менший — неутеплені квартири над і під вами будуть вас
охолоджувати.
■ Тоді, може, щось зробити
з вікнами, щоб через них не
втрачати тепло?
— Якщо у вас старі
дерев’яні вікна, які продуваються, їх варто замінити на
пластикові. Обирайте двокамерні або трикамерні склопакети. Вони в півтора-два рази
краще за однокамерні зберігають тепло та мають кращу
звукоізоляцію. Але і коштують приблизно в півтора раза
дорожче. Ціна квадратного
метра однокамерних стартує
від 900 гривень, двокамерних
та трикамерних — від 1 тис.
500 гривень.
Якщо у вас уже стоять
пластикові вікна, перевірте,
щоб вони щільно зачинялися,
бо з часом можуть з’являтися
перекоси і щілини.
■ А можна якось утеплити
квартиру зсередини? Наприклад, стіни чи підлогу?
— Утеплювати стіни всередині оселі немає сенсу —
вони все одно промерзнуть
наскрізь. Простий приклад:
коли вам холодно — ви п’єте
гарячий чай, але він рятує не
надовго. Для того, щоб зігрітися по-справжньому, вам
треба утеплитися зовні —
або підвищити температуру
повітря, або тепло одягтися.

Приблизно так само це працює і зі стінами.
Врятувати від холоду може
тепла підлога. Оскільки тепло підіймається знизу вгору, енергоефективність такого методу досить висока.
«Працює» така підлога або
від електрики, або за принципом звичайних батарей. Але,
щоб обладнати нею квартиру, треба робити капітальний
ремонт і зривати стару підлогу. До того ж якщо ви живете
не в новобудові і у вас квартира старого зразка, вам підійде
лише електрична тепла підлога. Робити водяну, тобто пускати по трубах теплу воду з
батарей — ризиковано. Для
цього вам треба «врізатися» у
стояк. Якщо щось піде не так,
можете залишити без опалення весь будинок.
■ Можливо, варто перейти
на автономне опалення?
— Це не завжди можливо, бо в містах різна політика.
Наприклад, у Чернігові, це заборонено. Як пояснює міська
влада, якщо всі або більшість
перейдуть на автономне опалення, не буде ресурсів для роботи міських тепломереж.
Автономне опалення може
бути індивідуальним, коли
ваша квартира обігрівається
власним котлом, або для цілого будинку, коли мешканці
встановлюють власну котельню. Для цього в більшості міст
(і в Києві також) потрібно отримати дозвіл міськвиконкому — це доволі складний бюрократичний процес. Переходити на автономне опалення потрібно всім будинком, зі
згоди всіх сусідів. За законодавством України, проводити
автономну систему опалення
в квартири вище 10-го поверху заборонено. Ну і нарешті,
часу в вас майже не лишилось
— відключити будинок від
центрального опалення можна до 1 вересня, поки не почалася підготовка до опалювального сезону.
Для того, щоб провести індивідуальне опалення в
квартиру, вам також потрібен дозвіл міськвиконкому.
Такі роботи краще проводити
навесні, коли закінчився опалювальний сезон і ви впевнені, що не будете використовувати опалювальні системи.
Ще один нюанс: якщо ви живете вище 10-го поверху, га-

❙ У гарній компанії завжди тепло.
❙ Фото з сайту susidy.city.
зовий котел ви встановити не
зможете, бо це заборонено законодавством через проблеми
з тиском газу на такій висоті.
Вам залишається тільки електричний котел — а це (поки)
менш вигідно, ніж користуватися газовим. Фактично, на
ціні за опалення ви не зекономите. А у разі перебоїв з електрикою — отримаєте і перебої
з теплом.
До речі, якщо ви плануєте
опалювати квартиру газовою
плитою — відмовтеся від цієї
ідеї, бо є ризик отруїтися чадним газом.
■ Тоді залишається обігрівач. Але ж ними користуватимуться всі — чи витримає мережа?
— Якщо ви живете в новобудові, переживати за напругу
не варто. Так само не варто переживати, якщо ваш будинок
не газифікований і всі користуються електроплитами чи
електрокотлами — в таких будинках більший запас потужності. Якщо у вас уже стоїть
електрокотел, тоді загалом немає сенсу купувати електричний обігрівач, бо котел і так
виконує його функцію.
У старому будинку можна
дотримуватися простих рекомендацій, щоб не перевантажувати квартирну мережу. Наприклад, не вмикати два обігрівачі
в одну розетку і взагалі розводити всі електричні прилади по
різних кімнатах. А також постійно за ними стежити.
■ Який обігрівач обрати?
— Насправді всі електричні обігрівачі працюють за приблизно однаковим принципом.
У будь-якому обігрівачі
нагрівальний елемент — це
або спіраль, або тен. Олійний
обігрівач додатковим елементом має олійну рідину, конвекційні працюють за принципом обігрівання повітря.
Але суть одна — перетворити
енергію на тепло. Єдина різниця між ними — це інертність.
Наприклад, олійний обігрівач буде довше нагріватися,
але й довше віддавати теп-

ло. Конвекційні швидко нагріваються і швидко охолоджуються, так само працюють
і обігрівачі типу UFO та комбіновані керамічні обігрівачі. Також зважайте на те, що
конвекційні обігрівачі сильно сушать повітря, тому приміщення потрібно регулярно
провітрювати.
Ціна на різні типи обігрівачів теж різна. Конвекційні
найдешевші — від 1 тис. 500
гривень. Керамічні панелі
коштують від 2 тисяч гривень, олійні обігрівачі — від
2 тис. 500 гривень, UFO — від
3 тисяч гривень.
Щоб зекономити на електроенергії, краще брати обігрівач із таймером і регулятором
температури. Вони орієнтуються на температуру в кімнаті й
працюють залежно від неї. Це
зручно. Взагалі намагайтеся
підтримувати температуру в
приміщенні, бо так обігрівач
працюватиме ефективніше,
ніж коли він обігріває повністю холодну кімнату.
■ А якщо в мене кондиціонер, може, краще користуватися ним?
— З позиції економії це
може бути навіть вигідніше.
Але це стосується тільки інверторних кондиціонерів, у
яких є функція обігріву. Такі
кондиціонери можуть працювати навіть у наднизьких температурах — до -25 градусів.
Але і коштують вони значно
дорожче за звичайні.
■ Останнім часом дуже популярні електроковдри. Я теж
хочу купити, але боюся, що
вона вдарить мене струмом.
— Електроковдри зараз
дуже популярні, бо це, по
суті, обігрівач, який гріє безпосередньо вас. Але, як і з
будь-яким електроприладом,
з такою ковдрою треба бути
обережними. Її не можна абияк складати або залишати без
нагляду. Якщо шнур живлення незнімний (таке буває в дешевших моделях), прати її не
можна, а якщо прання дозволяється, то точно за інструкцією, інакше можна пошкоди-

ти нагрівальні елементи.
Краще купувати електроковдри перевірених брендів — наприклад, німецьких Mediasana, Beurer чи українського Trio (і це не реклама). У таких моделях є кілька
температурних режимів, а також автоматична регуляція,
яка захистить від перегріву
і буде періодично вимикати
ковдру. Не варто економити
— зараз можна знайти дешеві
ковдри від 400—500 гривень,
але на їхню якість розраховувати не варто. Якщо ваш бюджет перевищує три тисячі
гривень, гарну ковдру ви придбаєте без проблем навіть зараз, коли на них високий попит.
■ Думаю купити генератор
на випадок, якщо вимкнуть
електрику. Це хороша ідея?
— У багатоквартирному будинку — ні. Генератор
дуже шумний, він коптить.
Ваші сусіди не будуть у захваті від звуків та запахів,
якщо ви поставите генератор
на балконі. Але можна разом
із сусідами купити генератор
на весь під’їзд для освітлення
бомбосховища — це справді
хороша ідея.
■ А ще в інтернеті радять купити пічку-буржуйку,
може, тоді її?
— Це теж сумнівний
варіант. Вона дає багато кіптяви, і в квартирі в принципі
немає місця для буржуйки. А
ще для неї постійно треба шукати дрова.
А от портативні кемпінгові пічки для опалення кімнати підійдуть. В Європі, де
розвинена культура кемпінгу,
це дуже популярно — там уже
давно придумали спеціальні
газові пічки для обігріву великих наметів. До такої пічки під’єднується газовий баллон, і поки там є газ, тепло подається через вентилятор.
Ще один варіант, який теж
використовують туристи, —
це пічка-бонда, або пічка на
трісках. Але її можна поставити хіба що на балконі, бо
високий ризик пожежі, а ще
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від неї також буде сильна кіптява. Але ця пічка
не потребує газу, для неї потрібні маленькі тріски товщиною з кулькову ручку (або шишки, але
навряд чи вони у вас знайдуться), і вона даватиме
доволі багато полум’я. Це чудовий варіант і для
того, щоб приготувати щось біля під’їзду.
■ Знаю, що туристи беруть у походи газовий
пальник. А в квартирі він згодиться?
— Газовий пальник — це дійсно хороший
варіант, бо він доволі компактний, у разі бомбардування його можна кинути в рюкзак разом із туристичним газовим балоном і забрати з собою в
бомбосховище. Є інтегровані системи, які можуть
бути і на газі, і на рідкому паливі. Найпростіше
брати ті, що на газі, — вони дешеві і доступні, їх
можна без проблем купити. Для побутового використання краще брати пальники зі шлангом, бо
взимку, коли газ виходить з балона, він охолоджується і може перестати витікати. Коли є шланг,
ви можете просто підняти балон, тоді він витікатиме у форсунку і горітиме. Окрім покупки самого пальника, треба запастися газом і взяти не менше трьох туристичних балонів, по 450 г кожен. За
умови ощадного використання такого балона вистачить на два-три тижні.
■ А це безпечно?
— Якщо дотримуватися елементарних правил, то цілком. Елементарні правила — це, наприклад, не користуватися пальником біля тюлів.
Пальник — це, по суті, те саме, що й газова плита, тільки він дає вогонь меншої площі. Відповідно, якісь відкриті спалахи вогню майже неможливі. Але краще не використовувати пальник у
дуже тісному приміщенні — наприклад, якщо ви
ховаєтеся у ванній під час повітряної тривоги і вирішили щось там приготувати. Якщо іншого виходу немає — час від часу провітрюйте це приміщення, бо є ймовірність, що чадний газ буде накопичуватися.
■ Уявляю найгірший сценарій: немає ні газу,
ні електрики, ні опалення. Що ж тоді робити?
— Утепляйтеся. В кімнаті можна зменшити
площу приміщення, створити закуток і закрити
його, наприклад, меблями. Можна використовувати хімічні грілки. І головне — це одяг. Ви маєте бути тепло і правильно вдягнені. Має бути декілька шарів одежі і, що важливо, — вільної. Наприклад, якщо ви одягли термобілизну, светр, а
зверху на вас тісна куртка — вам буде холодно.
Тримайте зарядженим павербанк, запасіться
автономним світлом, наприклад на батарейках, і
батарейками також. Купіть налобний ліхтарик —
з ним зручно спускатися в бомбосховище чи готувати їжу, коли немає світла.
■ А як обрати хорошу термобілизну?
— Термобілизна для активного руху і спорту має щільно облягати тіло, повсякденна —
необов’язково. Вона має бути не бавовняна —
зверніть на це увагу. Бавовняна тканина не тепла
і не вбирає вологу. Термобілизна може бути вовняна, синтетична або флісова. Фліс — це теж синтетика, але в нього інша специфіка дії, тому його
виділяють окремо. Вовняна класна тим, що вона
тепла і працює, як термос, — ви накопичуєте певну температуру, і білизна буде її утримувати. А
ще вона не пахне. Але є і недолік — якісна вовняна термобілизна дорога. Це приблизно 70-100 євро
за верх і 60-80 за низ. А ще вовняна трошки менше
служить — десь 4-5 років проти 5-7 у синтетичної.
Синтетичну білизну краще обирати для низьких
температур. Тоді вона буде швидко висихати.
Деякі виробники можуть писати тільки щільність тканини. Варто звертати увагу, скільки
грамів тканини на квадратний метр. Наприклад,
якщо пишуть, що в синтетичній термобілизні 200
грамів на квадратний метр, то це термобілизна
для осені, для середніх температур. Якщо 240 чи
290, то це вже для низької температури. Вовняна
з такими ж самими показниками буде теплішою.
Але варто розуміти, що термобілизна — це не
панацея, її треба додатково утеплювати кількома
шарами одягу. Якщо поверх термобілизни ви одягнете бавовняну футболку, тепло вам не буде. Підійде флісовий светр чи вовняний, якась пуховка.
Також обов’язково стежте за шкарпетками і
взуттям. Взуття може погано сохнути, а якщо ногам холодно — то холодно і нам. Тому варто купити хороші туристичні шкарпетки. Не забувайте також і про спідню білизну. Пахову зону треба берегти від переохолоджень. Іноді взимку краще взяти найтоншу синтетичну білизну, а зверху
вже одягти термокальсони. Так буде тепліше, ніж
якщо ви одягнете якісь котонові боксерки.
■ Це все якось дорого, складно і страшно —
може, краще поїхати з міста кудись у село?
— У приватному будинку справді пережити холодну зиму може бути легше, ніж у квартирі. Але
тільки якщо будинок готовий до цього. Тобто, є
пічка з грубою, запаси дров, палива, води. Якщо у
вас є на прикметі такий будинок, то лишитися на
зиму там може бути хорошою ідеєю. Якщо ж немає, то їхати кудись і випробовувати долю не варто. ■
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■ ДОБРА СПРАВА

Хороше яблуко лікаря варто
Літнє подружжя доправило понад пів тонни яблук із власного саду до
обласних лікарні та шпиталю

❙ До Ольги та Олександра Сакалів, котрі саме привезли яблука до Полтавського обласного клінічного госпіталю, підійшли
❙ поранені бійці, які там лікуються.
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область
Подружжя Ольга та Олександр Сакали із села Ковалівка, що входить до Полтавської територіальної громади, наприкінці 2013 року борщем, картоплею та пирогами підгодовувало полтавських «майданівців». А коли
розпочалися воєнні дії на Донбасі, чоловік та жінка як
могли допомагали нашим бійцям на фронті (про цих чудових людей «Україна молода» писала). На 20 сотках
власного городу свідомо саджали більше, ніж зазвичай,
овочів і потім передавали військовим томатний сік, квашені помідори й капусту «Смерть «рашистам» — таку
назву придумала пані Ольга, яка до будь-якої справи
підходить творчо. А до Полтавського військового шпиталю подружжя позаторік доправило власною «Таврією»
із зображенням герба України на капоті кілограмів 700
яблук зі свого саду. Уже й не пам’ятають, скільки ходок
тоді зробили.
Нині пані Ользі 74 роки, а пану Олександру — 81,
тож, за їхніми словами, сил уже значно поменшало. З
огляду на це обробляють лише невеликий клаптик городу. Але ж у їхньому саду цьогоріч знову вродило стільки
яблук, що від їхньої ваги гілля гнеться аж до землі, а то
й ламається.
«Найперше обірвали з двох яблунь великі соковиті
плоди сорту «Слава переможцям». Ольга почала це робити сама, бо з мене вже помічник, відверто кажучи, неважний — можу хіба що потримати драбину, щоб дружина не впала. А завершити справу допомогли двоє проворних місцевих хлопців, — розповідає пан Олександр.
— Усього наповнили плодами зі свого саду дев’ять картонних коробок з-під фруктів — в одну таку коробку поміщається три 10-літрові відра яблук.
Довідавшись про те, що в Полтавській обласній
клінічній лікарні нині лікується багато поранених бійців, вирішили спершу відвезти яблука туди. Зателефонували лікарю, до якого давно звертаємося, коли потрібна якась консультація чи медична допомога, і він дав
нам номер телефону завідувачки харчоблоку медзакладу. Тож, зробивши дві ходки, доставили яблука до харчоблоку, попередивши завідувачку, що плоди цього сорту довго не лежать. І знаєте, коли згодом вона відзвітувала, що їх рознесли по палатах свіжими, потім — печеними, а ще варили з них для пацієнтів компот, пекли
пиріжки з яблучною начинкою, — мені стало спокійно
на душі від того, що наші зусилля не були даремними».
Наступними в саду Ольги та Олександра Сакалів достигли яблука сорту «Макінтош». Попри те, що вони середнього розміру, смак мають воістину королівський.
Яблука цього сорту трохи не вмістилися у три картонні
коробки з-під фруктів. Їх подружжя з допомогою волонтерки з Полтави Зої Воронянської прилаштувало в Полтавський обласний клінічний госпіталь, де нині також
лікуються багато поранених. Пані Зоя знайшла й хлопців, які занесли коробки з яблуками до їдальні шпиталю.
«Захоплююся цими літніми людьми, — похвалила подружжя волонтерка. — Вони є прикладом того, як, попри
вік та хвороби, лишатися корисними, наближати нашу
перемогу».

❙ Попри вік та хвороби, подружжя Ольга й
❙ Олександр Сакали хочуть бути корисними,
❙ аби наблизити нашу перемогу.
А після того невгамовне подружжя привезло до харчоблоку обласної лікарні ще й шість картонних коробок
(це близько 150 кілограмів) ароматних (із присмаком винограду) яблук сорту «Пепінка золотиста». «Загалом уже
доправили до обох лікувальних закладів понад пів тонни плодів, — підсумовує пан Олександр. — І це не кінець.
Думаю, буде ще кілограмів 120 яблук пізніших сортів.
Тож неодмінно знову підкинемо їх, бо хочеться бодай чимось порадувати поранених вояків. Знаєте, я сам переніс п’ять хірургічних операцій, уже навіть пересуватися важко, та, коли сідаю за кермо, відчуваю, що живу.
Тож доправити яблука до Полтави для мене не є великою
проблемою. От тільки одна біда — у Ковалівці дуже розбиті дороги. Раніше їх хоча б латали. Коли ж наше село
приєдналося до Полтавської територіальної громади, не
лише доріг, а й узагалі порядку не стало».
Окрім усього, вдома подружжя робить із яблук та
груш сушку. А ще Ольга та Олександр Сакали вичавлюють із фруктів та консервують сік. «Сушку поміщаємо
до 5-6-літрових пластикових бутлів, а потім передаємо
хлопцям на фронт. Торік наповнили 15 таких бутлів. А
яблучного соку вже понад два десятки банок закрили (і
продовжуємо це робити), тож теж неодмінно поділимося з нашими вояками, — обіцяє пані Ольга. — Напишіть
і про те, що всі жителі Ковалівки долучаються до допомоги ЗСУ, гуртом збирають «гуманітарку» і передають
її на фронт. Наприклад, одна із жіночок постійно пече
для військових хліб, додаючи в тісто шматочки гарбуза. Кажуть, що він смачний і довго не черствіє. Усіх нас
об’єднує велике бажання, аби якнайшвидше настала
наша перемога». ■
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Валькірія і мотанки
Рідні «азовців» наступного дня після теракту
в Оленівці знімали відео «Важливі»
Катерина КОШЕЛЬ

Про воїнів-оборонців Маріуполя через розповіді їхніх матерів і дружин нещодавно нагадали у відео «Важливі». У ньому — відомі вже жінки: Ірина Юрченко, мати бійцяфотографа Дмитра Козицького, та мати двох синів-«азовців» маріупольчанка Неля.
А поряд — дві жінки у повністю закритих масках, бо їхні відверті свідчення можуть
зашкодити полоненим близьким.
Спільне відео «Важливі» створили Рада дружин і матерів «Жінки зі сталі» (Наталка Зарицька) спільно з соціальним проєктом «Важлива» (Катерина Карпенко) — щоб
укотре нагадати світові про ті жахіття, які зараз переживають українські полонені
Герої, й акцентувати на тому, що загратовані ворогом захисники лишаються досі в
небезпеці. Після теракту в Оленівці у ніч проти 29 липня нічого достеменно не відомо про стан українських військовополонених, їх місцезнаходження та чи живі вони.
Їхні рiднi щодня вiдчувають нестерпнi муки болю та вiдчаю.
Відео створено для жінок, які переживають важкі життєві ситуації, з метою підтримати
їх та показати, що краса та сила є у кожній з них та що вони не самі. Українське жiноцтво не можна недооцiнювати. Ті, хто лишився, можуть трансформувати свiй невимовний бiль у силу та дiю, щоб боротися за захисникiв так, як воїни боролись за нас.
Навіть якщо наші нині у полонi чи хто зник безвiсти — однак кожен з них стоїть на захистi Батькiвщини. І кожен заслуговує вiдчувати, що вiн має надiйний тил.
Українськi жiнки: матерi, дружини, сестри — вони не слабкi, вони сталевi. Вони мають силу розповiсти свiтовi свої iсторiї, не опускати руки та невпинно рухатися до перемоги. Любов та
краса української жiнки можуть здолати
багато перепон, вистояти і дочекатися.
Ідея проєкту народилася десь на початку літа. Ретельно продумували кожну деталь для того, щоб правильно донести настрої, переживання і сподівання всіх жінок спільноти та усіх тих, хто
чекає вдома своїх рідних.
Думка про те, щоб здійснити зйомку
в Пирогові, одразу всім сподобалась, бо
це своєрідне місце сили. Саме там можна побачити безкрайні українські поля
стиглої пшениці та синє небо, які є кольорами нашого національного прапора. Саме там можна відчути старовинний дух будівель, атмосферу з різних куточків України та торкнутись нашої української історії.
Ідея одягнути героїнь у вишиванки
з’явилася сама собою. Для кожної підбирали свій колір, а також спеціальну вишивку-оберіг.
Жінки, які вже котрий місяць носять
у собі нестерпний біль та тугу, згуртувались, завдяки чому можуть не опускати рук та діяти. Якщо наші Воїни змогли пройти весь жах та продовжують боротись, ми також маємо знайти у собі сили,
щоб боротись за них, як вони за нас. Тому
виникла ідея одягнути лицарські обладунки. Вони справжні та дуже важкі, ми
трохи не очікували цього, але мали показати ворогу, що українська жінка має не
тільки козацький дух, а й витримку, коли
приходить час захищати своє!
Зйомка відбувалась наступного дня
після теракту в Оленівці. Спершу ми навіть не були впевнені, що всі дівчата приїдуть, бо настрій був жахливий, ми не могли повірити, що це справді сталось. Але
згодом ми зібрались та вирішили, що повинні продовжувати свою справу заради
наших Героїв.
Увесь день ми підтримували одна
одну. Також із нами була команда з проєкту, наші партнери, всі дуже допомагали нам, за що ми всім дуже вдячні.
Окрім жіночних та одночасно сталевих образів в обладунках, у відео також представлені й мотанки. Ці ляльки
ручної роботи споконвіку служили сакральними оберегами. Це дуже важливо,
бо мотанка являє собою поєднання сімейних зв’язків. Це символ-талісман, у який
ми вклали сенс добра і надії. А з іншого
боку — захист від нечисті. I хоч у нас зараз немає телефонного зв’язку з нашими рiдними, але ми знаємо, що вони вiдчувають нашу любов, це надає їм сил.
Образ дівчини-валькірії у весільній
сукні та шоломі з мечем виник уже згодом, це ідея однієї з героїнь — втілити образ усіх наречених, які, на жаль, не дочекаються своїх коханих. Але, попри
все, жiноча краса і сила здолає зло, а доб-

ро обов’язково переможе.
Зараз дуже важливо, щоб люди не забували, що наші Захисники ще не вдома,
що про них досі немає ніякої інформації
та невідомо, де вони та чи живі. Треба кричати на весь світ, використовувати з розумом та холодною головою всі важелі, щоб
повернути їх до рідних. Якщо кожен зробить хоч трішки, то разом це буде вже багато для нашої перемоги.
Ось кілька історій.
Розповідає дружина військового, яка
перебувала з ним два місяці на «Азовсталі»:
— Ми з чоловіком та маленьким сином
до повномасштабного вторгнення жили у
Маріуполі. В ніч на 24 лютого чоловіка
викликали на службу, бо він у нас військовий. Зібравши речі на три дні, ми переїхали з сином до бабусі в інший район. Там
ми жили вдев’ятьох у двокімнатній квартирі та готували на вулиці, спали по черзі,
щоб можна було попереджати інших про
обстріли.
У заблокованому місті, яке обстрілювалося з ранку до ночі, ми б не вижили,

❙ Історії «азовців» розповіли їхні рідні у відеопроєкті «Важливі».
❙ Фото надане організацією «Жінки зі сталі».
Потім нас виводили міжнародні організації. Перед виходом мене застерегли
почистити телефон та не зізнаватися, хто
мій чоловік. Але під час фільтрації у мене
в речах знайшли його фото та повели на
допит. Сім годин ФСБ мене допитували,
кричали, обзивали, забрали телефон, змушували назвати позивні. Я плакала, але
говорила, що нічого не знаю.
Зараз я знаю тільки те, що мій чоловік
у полоні, що його було поранено. Та я бачила відео, як його виводили з «Азовсталі». Я у постійному очікуванні на його
повернення і сподіваюся хоч на якусь вісточку. Дуже допомагають дівчата з «Жінок зі сталі», вони намагаються зробити
все, щоб допомогти.
Наречена військового з прихованим обличчям у чорному:
— Завжди думала, що щастя любить
тишу, і не розуміла, навіщо виносити на
загал почуття та стосунки. Утім зараз
увесь світ кричить. Ми тим більше маємо
право говорити про те, що наші чоловіки
— герої для нас та України.
З моїм коханим ми зустрілись близько
чотирьох років тому, все було не так просто, але, як ми з ним завжди говорили, ми
не шукаємо легких шляхів.
Понад вісім років тому він обрав нелегкий шлях — шлях служби Батьківщині.
Я якось одразу зрозуміла, що це він, мій
чоловік, сильний, сміливий, словом, він
для мене найкращий.
Я та вся моя сім’я війну безпосередньо

Зазвичай він писав мені, що все добре. Утім одного разу сказав, що,
здається, про них усі забули та їх просто вб’ють або вони помруть, як
собаки — без їжі та води.
тому чоловік забрав нас на «Азовсталь»,
де ми пробули два місяці.
Життя у бункері було дуже тяжке,
спали на дерев’яних піддонах, їли суп раз
на день. З нами були діти, яких ми намагались якось відволікати іграми та навчанням від нескінченних гучних ударів бомбардувань.
Чоловік намагався приходити до нас
кожного дня та приносив то печиво, то
консерви, якби не він, ми б могли не вижити. А він жив заради нас, обіцяв, що
обов’язково обвінчаємось, як виберемось.
Більше за все він не хотів нас підвести.
Був час, коли нам здавалось, що осьось усе скінчиться і ми підемо додому. А
іноді ми думали, що ми там назавжди.
Спільна біда зблизила нас із людьми у бункері, ми стали, ніби велика родина.
Вибухи були чутно постійно, від них виносило сталеві двері, іноді бомби пробивали
аж чотири поверхи, а стіни складались як
карткові будинки.
У такі моменти я міцно притискала
до себе сина, щоб якщо помремо — то разом.
Якось чоловік призначив дату, коли
прийде по нас, ми чекали з речами день,
два, кілька тижнів. Потім через знайомого солдата вдалось передати записку.
Згодом від чоловіка прийшла відповідь,
що його було поранено саме у той день,
коли він мав до нас прийти; він перебував у госпіталі. Ще написав, щоб не хвилювались і що він обов’язково до нас повернеться.

відчули у 2014 році. Нині життя міняти
доводиться вже вдруге.
24 лютого перевернуло мій світ. Війна змусила мене постійно боятися. Перші
тижні думала, що зовсім з глузду з’їду,
але, коли він мені згодом писав і дзвонив,
це будо для мене найбільшим щастям.
Щоразу він говорив, що дуже мене кохає,
і трохи шкодував про те, скільки часу ми
витратили марно. Ми обговорювали багато планів на майбутнє. Звучало безліч слів
кохання та підтримки. І кожен раз я відчувала, який він сильний та мужній; він
там захищає нас, щодня ризикуючи життям, Утім постійно говорив мені, що все
добре. Жартував: «Тільки інколи смачненького хочеться». Інші слова та розмови
дуже хочу залишити тільки між нами.
Як зустріну його... ой, я це прокручувала у себе в голові дуже багато разів, я
вважаю, що треба бути сильною, тому що
поруч — дуже сильний чоловік.
Я не повинна розкисати… Я хочу огорнути його увагою, коханням та підтримкою. І буду готувати йому найсмачніші
смаколики, які він тільки забажає.
Зараз зв’язку немає. Та щодня я вірю і
знаю, що скоро коханий буде поряд. Вірю,
що скоро це все закінчиться. Він повернеться, і я зможу його міцно обійняти.
Вони — незламні! Ми повинні їм це
сказати! Боремося і не опускаємо рук. І
громадська організація «Жінки зі сталі»
— цьому приклад.
Ми щиро віримо і бажаємо, щоб кожен
захисник повернувся додому живий, щоб

усі родини знову з’єдналися і жили у мирній щасливій Україні. Так і буде! А зараз
маємо підтримувати одне одного з усією
турботою наших сердець.
Мама двох «азовців», один з яких загинув, а другий у полоні:
— Ми з синами — уродженці Маріуполя, тут ми народилися, виросли, вчилися,
одружилися у цьому прекрасному місті,
якого вже немає.
Мій старший син Ігор після служіння
у морській прикордонній службі за шість
років дослужився до старшого сержанта
та став командиром прикордонного катера. Після закінчення контракту почав
служити в полку «Азов».
Молодший син Микита — в ЗСУ з 2017
року. Пробувши три роки в окопах під Донецьком, по закінченні контракту вирішив, що його війна скінчилась, і одружився. Але з початку повномасштабної війни
пішов до брата воювати за Батьківщину.
Потім у нашому місті почався жах.
Було вимкнено світло, воду, зв’язок, ми
готували на вулиці. Мені вдалось виїхати
16 березня. А вже 1 квітня молодший зателефонував і сказав, що старший — «двохсотий».
Світ спостерігав за жахіттям, яке відбувалось на «Азовсталі», упродовж понад
80 діб. Я знала, що там моя дитина, на голову якої летять бомби та проти якої застосовують хімічну зброю.
Зазвичай він писав мені, що все добре.
Утім одного разу сказав, що, здається, про
них усі забули та їх просто вб’ють або вони
помруть, як собаки — без їжі та води.
Я не чула свого сина з моменту виходу із заводу 16 травня. Після теракту в
Оленівці мені досі не відомо, що з ним та
де він. Зараз мені дуже допомагає робота у
спільноті «Жінки зі сталі». Ми стали проводити пошуки, спілкуватися з представниками СБУ, ГУР, МВС. Почали зустрічатися з родичами бійців, які потребували інформаційної допомоги.
Ми підтримуємо одна одну. Легше,
коли розумієш, шо ти не сам на сам зі
своїм горем.
Ми маємо постійно говорити про наших Захисників, про Оленівку — щоб
люди та міжнародна спільнота не забували про них. Ми намагаємося робити все
можливе, щоб повернути наших рідних
додому. ■
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■ ЮВІЛЕЙ

Павло Кущ: Досі вірю, що
написання отого веселого і
дошкульного листа не обійшлося
без моїх далеких родичів
Письменник-гуморист, колишній власкор «України молодої» в
Донецькій області, відзначає «круглу дату» вагомим творчим доробком
Лариса САЛІМОНОВИЧ

За три тижні до свого ювілею письменник і журналіст Павло Кущ так
описав у ФБ власне відчуття часу: «Літній день догорає. 32 серпня
завтра не буде. І у віці, скажімо, п‘ятдесят десять років увійти у майбутнє літо ще нікому не вдавалося... Утім, якщо починаючи з весни
2014-го, кожний наступний військово-переселенський прожитий рік
рахувати за два чи відразу за три, то є резон вважати себе майже
довгожителем».
А вже під час інтерв’ю «УМ» на запитання «Як воно живеться письменнику-гумористу і двічі переселенцю у цей трагічний час?» колишній кореспондент нашої газети у Донецькій області процитував такі
рядки: «Якби не міг збирати я веселого й смішного, давно розпалася
б душа під тягарем страшного». Ці слова належать фронтовику, легендарному гумористу Павлу Глазовому, столітній ювілей якого ми
відзначили 30 серпня. Схоже, справжню силу веселого слова у важкі
часи знають лише письменники цього унікального жанру.

«Я твердо вирішив: першою
буде книжка для дітей»
■ Павле, напередодні ювілею
тебе можна привітати ще й із виходом чергової книги, назва якої
натякає на вірність автора своєму улюбленому жанру. Чи, може,
останні лихоліття внесли якісь
сумні корективи?
— Ні, не внесли. Друкарський
дім Олега Федорова дійсно видав
на-гора книжку короткої прози
«Телепланетяни». Там іронія і
сарказм, посмішка і сум, втіха
і біль... Коротше, книжка про
наше життя: вчорашнє, сьогоднішнє і навіть завтрашнє. Частину накладу віддаємо захисникам
України. Ще частину заплановано продати, а виручені кошти підуть за тією ж адресою. Презентація видання попередньо запланована у Національному музеї літератури в жовтні.
■ Павле, не раз хотіла запитати в тебе, чому вподобав саме сатиру і гумор? Як на сьогодні —
досить несподіваний вибір.
— Малим я свято вірив, що
мене знайшли в кущах, бо ж на
мене всі казали «кущик». А ще в
нашому запорізькому степу щедро родили не тільки пшениця, а
й сміх. І вже школярем, уважно розглядаючи картину Рєпіна «Запорожці пишуть листа
турецькому султану», намагався вгадати, а де ж там мій далекий родич? Бо в Запорозькій Січі
один із куренів так і звався — Кущівський. І досі вірю, що без моїх
родичів написання отого листа
точно не відбулося.
Словом, так склалося, що найпершою моєю публікацією у райгазеті стала не інформація, а гумористичне оповіданнячко. І спасибі
старшим колегам, які розгледіли
у мені оту «іскринку» і категорично порадили вчитися на журналіста, розвиваючи цей хист.
Розвивав його вже на факультеті
журналістики КДУ імені Т. Шевченка: гуморески друкували в обласних та центральних газетах і
навіть у легендарному журналі
«Перець», що виходив накладом два мільйони. І в «районці» у
Чигирині, куди потрапив за розподілом, також започаткував і вів
сторінку гумору і сатири «Чигиринський перець». Пізніше вже з
Донецька готував шпальту «Чортополох» в «Україні молодій» і
«Дон Хіхот» у «Голосі України».

■ Донеччина має репутацію
краю шахтарів, металургів та
інших суворих реалій. Хіба там
до сміху?
— Авжеж! Місцеві чиновники, депутати, «крутелики»скоробагатьки чи невтомні борці з «українізацією» — справжня знахідка для сатирика! Це поперше. А по-друге, чудові умови
для роботи були якраз у газеті
«Україна молода». Власним коресподентом у цьому виданні
пропрацював аж 16 років і саме
там відбувся як журналіст і письменник. Можуть підтвердити всі
колеги: мудрий, дуже терплячий
і толерантний редактор Михайло Дорошенко тоді створив чудову творчу атмосферу, завдяки
якій підібрався чудовий колектив, і всі разом ми робили дуже
цікаву, гостру, динамічну і авторитетну газету, яка користується великою популярністю серед
читачів. Їй-бо, тоді працювалося
справді з насолодою та натхненням. І твори для перших збірок
гумору і сатири писалися якраз
у той період.
■ Однак першою книжкою,
яка побачила світ, усе ж стала
дитяча повість.
— Так. Бо написати книжку
для дітей мріяв ще у дитинстві.
Зрештою рукопис повісті «Далі
буде» став одним з переможців
загальноукраїнського конкурсу для молодих авторів «Гранослов» 1993 року і мав вийти окремим накладом у столиці. Та щось
не склалося, бо ж пам’ятаємо ті
90-ті роки! Однак я твердо вирішив: першою буде книжка для
дітей. Це теж «моя» тема.

«Нявкісти» і досі на передовій
інформаційної та справжньої
війни»
■ ...А потім сталася ця клята «руская вєсна». Чи писалося тоді щось, окрім газетних матеріалів?
— Потворна «вєсна» насправді виявилася лютою зимою, бо
геть заморозила подальші творчі плани. А ось передвоєнні роки
для мене були нівроку успішними: у 2011 році за книжку «Братани по розуму» отримав літературну премію імені Остапа Вишні. До речі, для вітчизняних авторів, які працюють у веселому
жанрі, ця відзнака щось на зразок неіснуючого звання «герой

❙ Павло Кущ і його книжка
❙ «Телепланетяни».

гумористичної праці».
Водночас написав і видав
книжки «Метеорит» і «АБВ,
або Операція «Ставкозавр». Ці
книги номінувалися на здобуття літературно-мистецької премії імені Лесі України за твори
для дітей та юнацтва, і за підсумками 2015 року мені вручили цю відзнаку.
Утім наразі згадую про написане до війни, а навесні 2014-го
змушений був поставити на паузу веселі та дитячі жанри. Хоча
сатиру не полишав і в Донецьку,
і після вимушеного виїзду з окупованої території, де українські журналісти і ми з дружиною
потрапили до «підвальних» і
«розстрільних» списків. Квартира, все майно, книжки і рукописи окремих творів залишилися там.
Але тоді багато їздив територією Донеччини і писав для
«Урядового кур’єра». Поступово повернувся і до роботи над дитячими творами. Писалося важкувато, однак у 2016 році вийшла книжечка «Чотири нявкісти
і ВІН», тираж якої ми передали до шкіл та бібліотек Донеччини, а також малим переселенцям прифронтового краю. До
речі, «нявкісти» мають тісний
зв’язок з «Україною молодою»,
адже посильну допомогу для виходу книжки надала наша колега Інна Тесленко.
«Чотири нявкісти і ВІН» критики назвали першою вітчизняною книгою для дітей про війну.
А те, що вона справді вдалася,
збагнув, ще й побачивши реакцію в рф. Якесь, даруйте, воріженько-стерво передало туди
інфу про книжку — і соціальні
мережі та деякі відомі видання
росії, серед яких і одіозний телеканал «Звєзда», як злі собаки, накинулися на автора зі зливою звинувачень. Начебто я виконав спеціальне замовлення
Порошенка та спецлужб, написав повість із «винятково проукраїнських позицій», «налаштовую дітей проти росії».
■ Кращої реклами для книги, до речі, навмисне й не вигадаєш!
— Із цього скигління та зави-

вання ворогів стало очевидно, що
мої скромні творчі зусилля влучили у їхнє найвразливіше місце. Тоді навіть забагатів думкою:
а може, керівники держави чи
державних видавництв раптом
теж збагнуть ефективність твору, який бісить ворогів, і надрукують «нявкістів» іще більшим
накладом? Дзуськи. Як відповіла мені одна показна «патріотка» і керівниця потужного видавництва, вихід книжки був
би для них «економічно невигідним»... Тому винятково завдяки
волонтерам ми після 2016 року
перевидавали «нявкістів» іще
двічі й тираж відправляли на гарячий схід. Якось мене питали,
де дістати книжку, в серпні цього року. Отож «нявкісти» і досі
на передовій інформаційної та
спражньої війни.
■ Павле, ти як прозаїк є серед
авторів антології воєнної лірики
«Весна озброєна», що нещодавно вийшла у світ завдяки зусиллям Національної спілки письменників України та видавництва «Ліра-Л». Невже почав писати ще й поетичні твори?
— Та ні. Для цього треба
ще дві руки, дві голови й чотири музи! Але на окремі гострі
поетичні рядки мене пробивало й раніше. А наприкінці лютого та на початку березня —
тим більше. Всіх нас тоді «дістали» відкрите для рашистів небо
і повітряні тривоги. Тому написав їдкий «помічний заговір».
Він розпочинається словами:
«Гучна повітряна тривого, лети
й завий до Таганрога! До Орла і до
Тамбова, до Пєрмі і до Ростова!..»
І далі ще низка назв російських
міст і нарешті бункер кремлівського поганця-zуйла.
Цей
невеличкий
текст
з’явився у соціальних мережах,
і знову мені перепало від опонентів. Деякі «друзі» лаяли і казали, що я здурів. Який іще Орел
і Ростов? Та росія переможе вже
через два дні й ніколи такого в
них не буде. Та наші люди, мабуть, голосно читали отой «заговір». У сусідніх російських регіонах таки почало збуватися!
■ Та й у Криму!
— І в моїй окупованій нині

Андріївці, звідки тоді дзвонив
упевнений у перемозі раші колаборант. У серпні там прицільно
висадили в повітря склад і базу
орків.
■ Ого, виходить, слово Куща
здатне формувати ще й потрібну
реальність! Чаклував ти, я так
розумію, вже під час другої вимушеної евакуації?
— Так, це було в Чернівцях,
куди ми з дружиною виїхали,
аби мати нагоду працювати й надалі. Національна спілка журналістів України якраз організовувала в цьому місті Центр журналістської солідарності, і залучили до роботи й мене.

«Трохи вгамовую і лякаю
біль тими ж гумористичносатиричними творами»
■ Чи з’являвся намір написати твір про вимушених переселенців, враховуючи особистий
досвід?
— Схоже, читаєш мої думки. Ця тема міцно сидить у мені
й болить із весни 2014 року. Про
неї не можу не думати, навіть
коли пишу відносно веселіші
твори. Та коли починаю подумки повертатися до власних спогадів, сам собі трохи нагадую
кота, який ходить довкола гарячої миски, але не наважується туди лізти лапою. Він чекає,
поки оте у мисці трохи вичахне. Так і я: сподіваюсь, виболена душа теж трохи заспокоїться.
Проте на відміну від отого кота,
не чекаю, поки біль сам щезне,
а трохи вгамовую і лякаю його
тими ж гумористично-сатиричними творами.
■ Можеш уявити, якими будуть Донецьк і Луганськ після
визволення від загарбників?
— Ларисо, за законами жанру, найчастіше «на закуску» є
запитання якраз про плани на
майбутнє. Отож це і входить у
мої плани: побачити на власні очі звільнені міста Донбасу,
Запорізької та Херсонської областей, Криму і написати звідти репортажі чи інші матеріали
і твори. Принаймні я досі вірю,
що доля ще подарує мені можливість пройтися вулицями українського Донецька, де вісім
років тому жорстока війна перекреслила більшість життєвих і творчих планів. І, звичайно, сподіваюся ще не раз побувати у своїй степовій Андріївці на Запоріжжі та вклонитися
могилам рідних і близьких. ■
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Ярослава РІЗНИКОВА

■ ПРЕМ’ЄРА

До кінця вересня проходитиме сьомий Міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері». Нинішнього повномасштабно воєнного року
його акцент — «Мистецтво перемоги» (Thе art of Victory).
Відкрився цей фестивальний
сезон світовою прем’єрою опери
«Катерина» — масштабної, глибоко філософічної вистави, реалізованої колективом Одеського національного театру опери та
балету попри всі загрози воєнного часу.
Над створенням постановки
працювала надзвичайно потужна
команда: художник Ігор Анисенко, хореограф Олексій Скляренко, головний диригент В’ячеслав
Чернухо-Воліч, лібрето й музику написав відомий український
композитор, випускник Одеської
консерваторії Олександр Родін.
Постановочний процес тримався на потужній творчій енергії режисерки Оксани Тараненко. Ініціаторкою та художньою
керівницею проєкту виступила
гендиректор театру Надія Бабіч.
Емоційна драматичність матеріалу Тараса Шевченка, використана для написання лібрето,
підсилена прекрасною музикою
в усьому її мелодійному багатстві й фактурно-оркестровому
різноманітті, з першої хвилини
захопила увагу глядача. Глибини та характерної ритмічності
дійству додали високопрофесійна робота зі світлом і відео, хореографічна складова, розгорнуті
хорові сцени. Вдалу сценографію підкреслили вишукані костюмні рішення.
На сцені витворювалась
справжня магія української автентики, далека від горезвісної
«шароварщини». Це досягалось
як зануренням присутніх у плетиво звукових, фактурних, колористичних образів, так і вдалим
включенням у сюжет елементів
українських народних обрядів,
а також авторським креативним
зверненням до усталених народних символів, якими здавна є калина, дім, колиска, мавка, сонце,
завірюха, смерть, криниця тощо.

«Кохайтеся, чорнобриві, та
не з москалями»

Тетяна РУДЕНКО

За кілька днів до 85-річчя першого звучатимуть його «Три серенади» для фортепіано та струнного
оркестру.
Євгену Станковичу 80 виповнилося 19 вересня. Його «Елегію
пам’яті Станіслава Людкевича»
для струнного оркестру виконуватимуть на концертах у рамках
проєкту «Польсько-українські музичні діалоги» в Києві, у Концертній залі Національної музичної
академії України — 25 вересня,
вже наступного дня — у Житомирі, 28 вересня — у Кропивницькому і 29 вересня — в Черкасах.
Звучатимуть на цих чотирьох
концертах знакові твори польської
музики — знаменита Сінфонієтта
для струнних володаря «Греммі»
Кшиштофа Пендерецького, родинне коріння якого сягає на Тернопільщину; Концерт для клавесина та струнних Генріка Міколая
Гурецького у версії для фортепіано та струнних та Вітольда Лютославського твір із тривожною назвою «Траурна музика», яка народжувалася упродовж чотирьох
років (1954–1958) і має посвяту «В
пам’ять Белі Бартоку».
«До програми також долучено
твори трохи менш відомих польських композиторів, утім так само з
цікавими та вагомими музичними надбаннями, — розповідає організатор «Польсько-українських
музичних діалогів» Роман Ревакович. — Вагомою для польського музичного середовища є постать

Наприкінці вересня знову
стартують «Польсько-українські музичні діалоги», які вже
традиційно в Україні організовує маестро Роман Ревакович із
Варшави, який має українське
коріння. Найпомітнішим проєктом диригента, поряд із названим, є «Дні української музики у Варшаві», що пройшли на
початку вересня увосьме. Варто згадати й те, що минулоріч у
листопаді пан Ревакович завершував тур іще одного проєкту —
«Польська музика в Україні» —
концертом у Маріуполі Донецької області.
Нині, у період дії воєнного
стану в Україні, коли понад пів
року Росія повномасштабно намагається здолати незалежну державу, звучатимуть чотири концерти «Польсько-українських
музичних діалогів» у Києві, Житомирі, Кропивницькому та Черкасах. Виконавці: Національний
ансамбль солістів «Київська камерата», соліст: Дмитро Таванець
(фортепіано), диригуватиме Роман Ревакович. Перший концерт
25 вересня відбудеться в рамках
фестивалю «Київ Мюзік-Фест».
Виступи зацікавлять тих, хто
бажає пошанувати творчість цьогорічних українських ювілярів —
найвідоміших композиторів старшого покоління Валентина Сильвестрова та Євгена Станковича.

Успішній оперній постановці «Катерина» за Шевченковим сюжетом аплодує Одеса

❙ Розповідають історію Катерини
❙ в однойменній опері
❙ персонажі вертепу.
Композитор Олександр Родін,
розвиваючи сюжетну лінію, ніби
«нанизав» та взаємодоповнив
звучання народних інструментів
елементами архаїчних, традиційних і сучасних музичних форм. А
хор, як єдиний організм, вокально і драматично наповнив простір
сцени життям.
Надзвичайно плідною стала ідея використати героїв класичного народного різдвяноноворічного вертепу (Смерть,
Чорт, Відьма, Циган, Шинкарка, Янгол та лірник Перебендя) для розповіді історії
головної героїні. Ці персонажі з’явились на сцені з першої
хвилини й залишалися присутніми протягом усієї вистави, надаючи їй глибини та афористичності.
Вражаюче актуальними та
майстерно продуманими були мі-

❙ Опера «Катерина» — це креативне трактування традиційних образів.
❙ Фото Одеської національної опери.
зансцени з російським військом
— дикою, агресивною, п’яною
сірою солдатською масою, позбавленою індивідуальності. При
цьому образ москаля Івана, особливо в першому акті, потребував
би більшої артикуляції.
Сенсові паралелі літературного, музичного й візуального упродовж усього магічного дійства
тримали глядачів в емоційному
напруженні. А фінальна хорова
акапельна сцена цієї якісно і талановито поставленої опери була
сприйнята багатьма зі сльозами
на очах.
Мабуть, через трагічну долю

української дівчини Катерини
глядачі змогли розгледіти щось
значно більш узагальнене і глобальне — лихо довірливого українського народу. Бо боротьба
«свого» й «чужого» розгортається не лише на рівні окремих персонажів (Катерина — Іван, «чорнобриві» — «москалі»). Це протистояння відбувається у сфері
онтологічній — як конфлікт
добра і зла, життя і смерті, Бога
й Диявола. Відбувається як у душах людей, так і в суспільстві загалом.
Під час відкриття мистецького фестивалю «Оксамито-

вий сезон в Одеській опері.
Мистецтво перемоги» міністр
культури та інформаційної
політики Олександр Ткаченко висловив подяку та повагу Збройним силам України.
Бо саме завдяки нашим захисникам глядачі у період великої російсько-української
війни мають можливість бути
свідками історичної події —
прем’єри конкурентоздатної
опери «Катерина» українською мовою українського композитора за сюжетом Шевченкової поеми. ■

■ ВИСОКА НОТА

Музика взаємності і діалогу
Ювілярів Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова
віншуватимуть у Києві, Житомирі, Кропивницькому і Черкасах
Бенедикта Коновальського, який
минулоріч відійшов у засвіти у
віці 93 років. Його твори виконувалися на концертах і фестивалях
у найпрестижніших концертних
залах Європи, зокрема у Дюсельдорфі та Кельні, Зальцбурзі, Лондоні, Парижі, у США, Мексиці, а
також в Азії — у Пусані (Південна Корея) і Сінгапурі. Як диригент
Бенедикт Коновальський здійснив низку прем’єр творів польських композиторів. У концерті
представлятимемо «Гірську рапсодію» для струнного оркестру».
Звучатимуть «Чотири твори
в польському стилі» для струнного оркестру Станіслава Морито, композитора, твори якого виконують у багатьох країнах, органіста, який упродовж
2005–2012 років був ректором
Музичного університету Фридерика Шопена у Варшаві. До речі,
за його каденції виш прийняв статутне рішення, яке обмежує можливість викладацької роботи після 70 років, що надало шанс молодшим кадрам проявляти педа-

❙ Твори Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова звучатимуть у
❙ концертах «Польсько-українських музичних діалогів».
❙ Фото з відкритих джерел.
гогічну активність.
Концертний проєкт відбувається у співпраці зі Спілкою
композиторів України, Національною музичною академією
України та філармоніями у Житомирі, Кропивницькому та Черкасах. Фінансово підтримують
«Польсько-українські музичні

діалоги» міністерство культури
та національної спадщини Республіки Польща, місто Варшава, фонд Creators for Ukraine,
яким керує CISAC у співпраці із
ZAiKS, та Польський інститут
у Києві. Серед інформаційних
спонсорів проєкту — газета «Україна молода». ■
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Костянтин РОДИК

У торішньому рейтингу роман Олени
Стяжкіної «Смерть лева Сесіла мала
сенс» (Л.: Видавництво Старого Лева)
посів 8-ме місце серед 45 претендентів.
Та якби експерти оцінювали лише літературне експериментаторство — ця книжка могла би стати першою. Пані Стяжкіна
— передовсім науковиця-історикиня, що
вже опублікувала декілька цікавих праць
(дві з них ми аналізували — див. «УМ»
від 10.02.2022 та 24.02.2022). Можливо,
нефілологічний підхід до літератури і
провокує розкуте ставлення до форми,
але водночас і не застерігає від помилок
класиків.
Наша авторка вирішала написати
класичну сімейну сагу. Серед персонажів — три покоління чотирьох сімей.
Світовим гуру в цьому багатоголосому
жанрі є Вільям Фолкнер, якого, здається, Олена Стяжкіна й мала за взірець.
Але великі не в усьому є прикладом до
наслідування. Бо — люди, а люди помиляються. Це знали вже у перенаселеному великими Давньому Римі: errare
humanum est. Слабка ідентифікація голосів у американського класика — така
собі супутня втрата внаслідок граничної концентрації на іншому. Тож, як
дотепно зазначає Михайло Бриних, «у
Фолкнера пока розбереш, хто там кінь,
а хто — людина, можна травму мислі
получіть» (Шидеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. Том
І. — К.: Laurus, 2013). А Бриних, між
іншим, неабиякий фанат автора роману
«Шум і лють».
Хто говорить? до кого? про кого? —
оцей протяг з боку Фолкнера повсякчас
звітрює читацьку увагу в книжці Стяжкіної. Інакше кажучи, треба бути Фолкнером, аби відволікти читача від гармидеру одночасного говоріння. І як він це
робить? Максимально концентрується
на комунікації різних смаків і поглядів
— на зіткненні досвідів. На щастя, пані
Стяжкіна наслідує і кращий бік славетного модерніста. «Смерть лева Сесіла...»
— це поліфонія голосів, що засвідчують
катастрофу масової свідомости.
Романна історія починається від високого совєтського «застою» — і до російсько-української війни. Попри чутливість
авторки до інтонацій та сленгових інновацій, що незрідка зблискує м’яким гумором, — це похмура історія. Реквієм,
заупокійна меса — за загубленим життям під окупацією. Окупація у широкому сенсі: від неусвідомленої совєтської —
до гіперреальної російської.
В одній зі своїх наукових розвідок
О. Стяжкіна наводить слова італійського інтелектуала Прімо Леві: «Сценарії
життя людей під окупацією... неможливо включити в жодний сталий концепт,
окрім концепту «сірої зони моралі» (Рокада: Чотири нариси з історії Другої світової. — К.: Дух і Літера, 2020). Там же
вона пише про те, що активні носії окупаційних символів «втратили невинуватість». Ні, в романі немає сцен розмахування прапорами, червоними чи
триколорами. Персонажі здебільшого
ідентифікують себе «аполітичними». Та
в якийсь момент хтось із них усвідомлює,
що «відповідальність за вибір настає навіть тоді, коли не робиш жодного».
Досвід окупації — невимовно жорстокий: «Вона боялася пам’ятати точніше». Ще одне чутливе спостереження
Олени Стяжкіної (біженки з окупованого Донецька, до речі) — «люди жили, не
підводячи очей». І так — по всій лінійці підокупаційних рефлексій, аж до тих,
хто «невтомно втомлювалися від війни
десь на пляжах Туреччини». А ось дещо
несподіване міркування котрогось із
персонажів: «Смішно буде, якщо загинути від нашої «отвєткі». І додав: «Ну,
хоч не обідно». І — вже не пригадати, чи
це той самий голос: «Нас не можна запхати назад... ми — ртуть. На вигляд
красиві, сріблясті, але отруйні, токсичні бризки».
У романі є яскравий епізод: дід при-

■ СИМВОЛИ І СЕНСИ

Ідентифікація Фінка:
донецькі мутації
ходить до школи (в Києві) забрати додому онучку й натрапляє на її класну керівницю. Та, бризкаючи слиною, кричить:
чого ви її вчите?! подивіться, що вона
написала?! Це про твір до «8 березня».
Дівчинка-підліток почала його просто:
«Моя бабця — снайпер». Вчителька шаленіє: «Це — пропаганда війни. А ми —
за мир. Росія — наш сусід. Ми майже
один народ». Епізод датований 2019-м.
А в голові у діда раптом складається новий текст в онуковій стилістиці — про
вчительку: «Вона пахне кислою капустою. Вона любить щі. У неї красиві чоботи, вони називаються копита. У неї
дві звивини. Одна називається «Замир»,
інша «Мижебратья». У неї є й інші звивини, однак вона ними не користується без наказу командира. Якщо правильно врахувати вітер, вона опиниться в
Москві. Моя вчителька — вата. Вона
дасть усіх нас убити і з’їсти. Її саму
вже з’їли».
Спеціалісти з «вати» могли би прокоментувати це так: «Маргіналітет»
(Іван Семесюк. Щоденник україножера. — К.: Люта справа, 2014). Або так:
«Русь-олівьє» (Артем Полежака. Стіхи
о жизні. — К.: Люта справа, 2016). Проте за усім цим — проблема реінтеграції
(й не лише територіальної), обсягу якої
поки що, схоже, не усвідомлює ніхто:
ані уряд, ані інтелектуали. Щоб краще
розуміти складні окупаційні процеси,
варто покликати на допомогу літературу
— окрім літераторів-донеччан, переконливо рекомендую ще й «Букову землю»
(2019) Марії Матіос. Варто прислухатися до письменників, як колись у Британії дослухалися до Орвелла.
Утім, «Смерть лева Сесіла...» — не
роман ідей. Це, радше, роман виховання. Тут і про фантомні претензії замість
реальної самооцінки («він був співаком
в оперному, але не видатним, без сольних виступів. Коли трупу скорочували,
він узяв пів ставки освітлювача сцени»). І про неприщеплену медіаграмотність, через що «давно підчитує Біблію,
щоб зрозуміти собі, як воно там буде». І,
звісно, про те, що всі нещасливі сім’ї нещасливі по-своєму — такий собі серіал
клонів «Анни Карєніної», аж до геть
протилежного: «— Ти хочеш розлучення? — Ні. Я хочу тебе вбити».
Усі рецензенти роману Олени Стяжкіної зосереджувалися головно на його
двомовности, яко головному формальному експерименті. Тетяна Петренко зазначає, що майже половина твору звучить російською, «а тоді у книзі
поступово з’являються вкраплення
української і все більші шматки тексту нею. Здається, що таким чином
авторка, як археологиня, зчищає з історії верхній насип радянської гомогенності» (Тіктор Медіа, 05.10.2021).
Це так, але варто звернути увагу на те,
коли, а головне — чому це відбувається в романі.
Уже в експозиції з’являється БабаJ
— міфологічна берегиня, за чию територіальну прописку змагаються різні райони Донецька. Але озивається
вона лише посеред роману (у свідомості
персонажів, ясна річ) — і то винятково українською. Авжеж, незручно відповідати БабіJ російською (а може, й небезпечно), бо вона спілкується виклично
і тільки рідною. БабаJ — противага Шубіну, відомому персонажеві шахтарського фольклору (про нього дуже цікаво у
книжці Олександра Михеда «Я змішаю
твою кров з вугіллям». Зрозуміти український Схід». — К.: Наш формат,
2020). Шубін — утілення окупаційної
упокорености, вимушеної колаборації.

БабаJ — альтернатива; голос крови, голос
землі, голос розуму.
Друга надважлива персона у «мовному сюжеті» роману — німець Гайнріх
Фінк, народжений у СССР після Другої
світової. «Писав, що він рускій, та відгукувався на ім’я Геннадій». На початку історії він — заступник голови райвиконкому одного з центральних районів
Донецька. Саме йому належить абсурдна (як на наші часи) та цілком звичайна (за совєтськими мірками) ідея: на
честь якогось там ювілею народження
чи смерти німецького комуніста Тельмана наректи в цей день його ім’ям новонароджених. Таких — четверо, два подружжя погоджуються одразу з огляду на
призи: килим та кольоровий телевізор.
Решта торгується за «Жигулі».
Саме цей Фінк — пам’ятаючи, що
він насправді Гайнріх, — виявився найстійкішим до зросійщення. Це він —
той «дід», що опікувався «онучкою»,
котра потерпала — на п’ятому році війни (!) — за свою бабусю-снайперку. А українці (ідеться про донеччан) геть забули імена, дані батьками: «Став як усі.
У мене відібрало мову, замість цього додало грошей, щоб вистачило на креветки». Як слушно зазначає згадувана критикиня Петренко, «Смерть лева Сесіла
мала сенс» — це археологічна експедиція в нетрі одного донецького племені».
Добрий знавець літератури Рости-

слав Семків, аналізуючи світову хрестоматію, писав: «Модернізм — це реалізм,
який втратив свою прозорість та логіку. Світоглядно автори-модерністи
більше не вірять, що дійсність можна
описати за допомогою простих слів і
правильних речень» (Як читати класиків. — К.: Pabulum, 2018). Модернізм,
у світоглядному сенсі, виник із Першої
світової війни. Можливо, оте неприборкане шумовіння голосів у Вільяма Фолкнера було не так технічним недоглядом,
як наслідком руйнівного стану невизначености. Ми сьогодні чи не всі — у цьому
стані. І авторка «Смерти лева Сесіла...»
також.
Американський сторітелінгер Рон
Кеппс пише: «Історії, які відбуваються
в середовищі стресу, безладдя й небезпеки, існують поза межами архетипу. Ці
історії дістаються самої суті того, чим
персонаж, людська істота, є насправді»
(Як писати про війну. — К.: Смолоскип,
2021). Олена Стяжкіна вийшла за межі
архетипної історії. Уже тільки це вартує
зняття капелюха. Нехай з формального
боку її роман і викликає запитання, письменницька потенція засвідчена настільки, що чекаєш її наступної книжки. ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ТЕНІС

Корисний досвід, але без результату
Українська чоловіча збірна «з боями» програла угорцям у Кубку Девіса
Олексій ПАВЛИШ
Після завершення останнього в сезоні турніру серії
Grand Slam — US Open — та перед фінальною частиною сезону, кульмінацією якої стануть
Підсумкові турніри, представники ATP-туру отримали «вікно» для матчів Кубка Девіса.
Поки топзбірні в елітному дивізіоні вирішували долю
путівок у плей-оф за бажаний
трофей, українська команда
вирішувала зовсім інші завдання: у матчі першої світової групи їй протистояла Угорщина.
Поєдинок, який мав відбутися
в Україні, через війну перенесли у Вільнюс.
Зважаючи на заявку обох команд, саме угорці були фаворитами. Так, у розпорядженні капітана «синьо-жовтої» збірної
не було рейтинг-лідерів України Крутих, Сачка й Марченка,
які вирішили зосередитися на
«челенджерах». На причину їхньої відсутності натякнув екслідер збірної Сергій Стаховський,
який написав, що це з вини федерації команда не може зібрати найсильніший склад. Віцепрезидент збірної Євген Зукін
у відповідь заявив, мовляв, перераховане тріо, як і свого часу
Стаховський, вимагали завеликі призові.
Зрештою, на матч з угорцями Медведєв викликав гравців,
які стоять в одиночному рейтингу далеко від топ-300.
Угорська ж збірна зібрала
найсильніший склад на чолі
з гравцем топ-100 Фучовичем. Саме чвертьфіналіст минулорічного Уїмблдону і приніс номінальним гостям дві перемоги: спочатку він відкрив

❙ Ілля Білобородько та Владислав Манафов принесли збірній єдине очко у протистоянні з угорцями.
❙ Фото: btu.org.ua.
рахунок у матчевій зустрічі,
а потім і приніс своїй команді вирішальне третє очко. Попри суттєву різницю у класі, українські тенісисти все ж зуміли
виграти один матч: Ілля Білобородько у парі з Владиславом
Манафовим були сильнішими
за дует Файта/Марожан.
Перед цим В’ячеслав Бєлінський у дебютній грі за збірну у двох сетах програв Фучовічу, а Владислав Орлов — Пірошу. У вирішальному ж поєдинку Білобородько поступився у
двох сетах все тому ж Фучовичу, хоча й мав шанси перевести
гру у третю партію.
Таким чином, українська команда другий рік поспіль

поступається у першому раунді першої світової групи, у якому розігрується місце у кваліфікацію фінальної частини Кубка
Девіса. Минулого сезону наші
тенісисти програли команді
Норвегії. У березні наступного
року українці мають боротися
за право залишитися у першій
світовій групі.
«У нас був гарний тиждень
тут. Як ви знаєте, ми повинні були грати цей матч удома,
в Україні, і ми отримали тут, у
Вільнюсі, практично свій другий дім. Дуже хочу подякувати
Федерації тенісу Литви, тенісній академії Вільнюса за допомогу з тренуваннями, за чудовий прийом.

Єдина річ, якої нам не вистачало в цьому матчі, — домашньої
атмосфери на трибунах, наших уболівальників. Дуже незвичайно було чути тишу перед
важливими очками», — заявив
після зустрічі Андрій Медведєв.
При цьому він звернув увагу на
недостатню підтримку з боку
угорців.
«Було б чудово зіграти проти
такої команди, як Угорщина, у
Бучі, Ірпені чи Маріуполі. Можливо, у Херсоні, який ми незабаром звільнимо, чи у Харкові.
Тому що протягом усього цього тижня був лише один представник з їхньої команди — це
Мартон Фучович, хто приходив,
щоб висловити свою підтримку

та симпатію нашій команді. Я
був по-справжньому здивований, що ніхто більше з їхньої
делегації не знайшов хвилинки,
щоб просто побажати нам зіграти наступний матч удома. І, звичайно, дивлячись на політичну ситуацію, на дії їхнього уряду, дуже сподіваюся, що ми ще
зіграємо з цією командою в нашій країні, в одному з міст, які
були зруйновані їхніми партнерами — росією. Війна поділяє
все на біле та чорне, немає жодної сірої зони. Вони намагаються залишатися в ній, але так це
не працює», — наголосив капітан української збірної.
Коментуючи ж виступ своїх
підопічних, Медведєв похвалив їх за старання, хоча й визнав, що угорські тенісисти мають більш високий клас.
«Це був гарний тиждень, цікаві матчі та корисний досвід
для нас. Ми боремося не лише в
ім’я тенісу, а й за нашу країну,
нашу армію, наших людей, які
гинуть щодня. Ми чудово провели пару, як мені здається, і далі
я теж намагався добре зіграти
в одиночному матчі. У другій
партії я мав хороші шанси, але
не зміг ними скористатися, зробив трохи більше невимушених
помилок в атаці. Це лише вдруге
в моїй кар’єрі, коли я грав із суперником із топ-100 рейтингу»,
— резюмував Білобородько.
У жіночій же сітці успішним
став тиждень для Марти Костюк, яка у парі з чешкою Терезою Мартінцовою тріумфувала
на турнірі WTA 250 у словенському Порторожі. Це перший трофей Марти на рівні WTA в обох
розрядах. Після перемоги у Словенії українка вперше піднялась
до топ-40 парного рейтингу. ■

■ БОКС

Британський
консенсус
Раніше не домовившись про об’єднавчий бій
з Тайсоном Ф’юрі, команда Олександра Усика
націлилася на поєдинок з ексчемпіоном світу
Григорій ХАТА
Навряд чи в боксі існує більш приваблива ідея, ніж поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Проте його організація — процес неймовірно складний, особливо якщо йдеться про надважкий боксерський дивізіон. Одразу пригадується
історія Володимира Кличка, котрий хоч
і мав величезне бажання об’єднати чемпіонські пояси, проте так і не зміг вийти
в ринг на об’єднавчий бій. Не виключено,
що довго бігати за суперником, аби зібрати
повну колекцію поясів, доведеться й Олександру Усику.
Здавалося, що після захисту в протистоянні з Ентоні Джошуа своїх титулів
за версіями WBA, WBO та IBF Усик швидко порозумівся з володарем чемпіонського пояса WBC Тайсоном Ф’юрі, й їхня абсолютна дуель не за горами. Утім Ф’юрі

не був би собою, якби легко погодився на
об’єднавчий бій. Тайсон, було, вже готувався до виходу на спортивну пенсію, однак поява на горизонті нового чемпіона,
котрий сміливо кинув йому виклик, змусила британця переглянути свої плани.
Щоправда, одразу приймати виклик Усика він не став, а для початку забажав битися з Джошуа.
Егіс Клімас, менеджер Олександра
Усика, зазначає, що з Тайсоном Ф’юрі ніколи нічого передбачити не можна, тому
зараз український боксер схиляється до
бою проти Деонтея Вайлдера. «З Ф’юрі
ніколи нічого незрозуміло, — каже менеджер українського боксера Егіс Клімас. — Він то завершує кар’єру, то не завершує. То він хоче битися з Усиком, то
він хоче битися з Джошуа. Ф’юрі постійно створює всім проблеми. Особливо в той
момент, коли доходить до бою за всі поя-

❙ Олександру Усику доведеться зачекати з планами про об’єднавчий бій у надважкому дивізіоні.
❙ Фото з сайту sport.24tv.ua.
си. А що буде, якщо він програє Джошуа?
Тоді буде реванш, а бій за всі пояси відсувається на невизначений час».
Насправді ж до бою Усик — Ф’юрі зараз у боксерському світі мало хто готовий.
Промоутер Джошуа Едді Хірн зізнався,
що у бою-реванші між Усиком та Джошуа
сподівався на перемогу свого клієнта з Великої Британії. У чемпіонську зірку Ентоні Хірн вірить і надалі. «Вірю, що Джошуа може перемогти Тайсона Ф’юрі. Я не
очікував, що після Усика Джошуа захоче одразу битися з Ф’юрі. Але тут вирішує
Ентоні. Він сказав, що потім такого бою
може і не бути, треба вирішувати зараз.
Тож ведемо переговори з Ф’юрі», — сказав Хірн.
У команді ж Усика спокійно ставляться
до вибриків Циганського Барона й готують

для українського боксера зустріч з іншим
потужним бійцем. «Ф’юрі просто боїться Усика, але ми за ним бігати не будемо.
Усик має три пояси, а у Ф’юрі — один пояс.
Тож поки що Олександр налаштований на
бій з Вайлдером», — каже Клімас. До слова, Деонтей Вайлдер — це саме той боєць,
котрому в чемпіонську епоху Володимира
Кличка належав пояс WBC і на шляху до
котрого український суперчемпіон зазнав
двох поразок, після чого припинив активну боксерську кар’єру.
А сам Усик наголошує: «Мене не хвилює те, що Ф’юрі має намір битися з кимось іншим. Я не злюся через це, але
Ф’юрі просто позбавляє фанів одного з
найбільших історичних боїв. І це його
вина, не моя. Нехай б’ється з ким хоче, я
спокійний з цього приводу». ■
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«Знаю наших гравців, наш потенціал, в який футбол ми можемо грати.
Ми нікого не боїмося, всіх поважаємо,
але також знаємо, за кого ми граємо».

Андрій Ярмоленко
український футболіст
Григорій ХАТА
Збірна України мала всі
шанси наприкінці року зіграти на чемпіонаті світу в Катарі, однак мінімальна поразка Уельсу в фіналі кваліфікації залишила команду
Олександра Петракова поза
межами грандіозного футбольного форуму. Відтак головним
для «синьо-жовтих» турніром
2022 року стала Ліга націй.
Змагання хоч і напівофіційні,
проте не позбавлені для вітчизняних збірників потужного стимулу. У разі виграшу своєї групи українська команда в наступному розіграші
ЛН отримає можливість знову
провести серію поєдинків з командами топрівня, а це, що не
кажи, чудова можливість для
прогресу.
У боротьбі ж за перемогу в
групі 1-го дивізіону «В» збірній України доведеться позмагатися з командою Шотландії. Після трьох зіграних турів
підопічні Петракова випереджають «біло-синіх» на один
пункт, проте попереду на опонентів чекає спарена дуель,
від якої, по суті, й залежатиме остаточний розподіл місць
у квартеті.
Готуючись до другої частини групового раунду Ліги націй-2022/2023, у таборі збірної України активно згадували переможний поєдинок
із шотландцями, зіграний у
півфіналі «плей-оф» кваліфікації ЧС-2022. Однак капітан
«синьо-жовтих» Андрій Ярмоленко наголошує, що минула гра з Шотландією (3:1) —
то вже історія. Без сумніву,
суперник прагнутиме реваншуватися за невдачу у відборі
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■ ЗБІРНА

«Щоб не було соромно»
Українські футболісти обіцяють порадувати співвітчизників хорошою грою в Лізі націй

❙ Основну частину підготовки до першого матчу з Шотландією в Лізі націй збірна України проводила в Польщі.
❙ Фото з сайту uaf.ua.
на катарський «мундіаль», а
в ситуації, коли «синьо-жовтим» обидва матчі доведеться грати поза межами України, шотландська збірна в турнірному плані матиме невели-

ку перевагу.
Додаткова у команди Петракова проблема — травми
кількох ключових виконавців. У матчах за свої клуби
постраждали динамівці Геор-

гій Бущан та Микола Шапаренко, а також Олександр Зінченко з лондонського «Арсеналу», і грати поєдинки проти
Шотландії та Вірменії «синьожовтим» доведеться без них.

Хай там як, а Андрій Ярмоленко обіцяє дати суперникам бій. «Знаю наших гравців,
наш потенціал, у який футбол
ми можемо грати. Ми нікого
не боїмося, всіх поважаємо,
але також знаємо, за кого ми
граємо. За результат, як завжди, нічого не можу сказати, але можу пообіцяти вболівальникам та всім українцям,
що віддамо всі сили й зробимо
все, щоб за нас не було соромно», — каже капітан збірної
України.
Голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін додає: «Ігри за
національну збірну не можуть
бути неважливими. Кожен
матч важливий, тому потрібно
грати тільки на перемогу». За
сім днів українській команді
доведеться провести три поєдинки. І в збірній Петракова
розуміють, яким непростим
буде це випробування.
При цьому нова зірка
«Шахтаря» Михайло Мудрик переконує: «Кожна гра —
виклик. Нам не треба нагадувати, що вся Україна дивитиметься поєдинок із шотландцями. Потрібно порадувати
українців. Хлопці підтримують один одного. Коли в команді колектив є одним цілим,
її дуже складно перемогти на
полі, навіть якщо клас суперника вищий». ■

■ ОРГПИТАННЯ

Слова патріота
Представники російського футболу забажали
дискваліфікації головного тренера збірної України
Григорій ХАТА
Напередодні візиту збірної України на Туманний Альбіон одне з провідних британських видань — The Guardian
— опублікувало новину про те, що до
УЄФА надійшло звернення від російського футбольного союзу з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної
України Олександра Петракова за порушення ним «етичного кодексу».
Як ідеться на сторінках видання,
функціонери РФС звинуватили українського спеціаліста в недотриманні
ним політичного нейтралітету та дискримінаційних висловлюваннях на адресу росіян. Мовляв, в інтерв’ю кільком
закордонним ЗМІ Олександр Петраков
говорив про свій намір стати на захист
столиці України зі зброєю в руках та закликав міжнародні спортивні організації відсторонити російських спортсменів
від змагань на п’ять років, чим порушив
кодекси УЄФА та ФІФА, які забороняють дискримінацію будь-якої країни.
Водночас з’ясувалося, що звернення
до вищих футбольних інстанцій російські функціонери надіслали ще влітку.
І УЄФА навіть вже встигло отримати
відповідь від УАФ, де пояснюють слова
Петракова.
«Коли на його країну напали нелюди-загарбники, він був готовий захи-

щати свою землю, своїх жінок та дітей.
Його не взяли до армії через відсутність
військового досвіду, але його крок є свідченням відданості країні та патріотизму. Про яку дискримінацію може йтися
в нації, яка свідомо робить геноцид проти іншої?» — заявили в УАФ.
На захист Олександра Петракова
став і його знаний колега по тренерському цеху Сергій Ребров. «Для Петракова честь, що агресор почав про нього говорити. Але він озвучив не тільки свою
думку, а й думку кожного українця. Питання тільки, чому дискваліфікувати
російських спортсменів на п’ять років?
Вважаю, що відсторонення має діяти до
того часу, доки в росії залишається агресивний режим путіна», — заявив Ребров.
До речі, історія Петракова стала приводом для телефонного дзвінка президента України Володимира Зеленського
керівнику УЄФА. Щойно ЗМІ викрили
наміри рфс дискваліфікувати очільника
«синьо-жовтих», як глава Українського держави повідомив про свою розмову
з президентом УЄФА Александером Чеферіном та подякував йому за солідарність з Україною.
А тим часом в Європі розгорівся скандал з наміром збірної росії, котра, нагадаємо, відстронена від усіх міжнародних
матчів, провести товариський поєдинок

❙ Слова Олександра Петракова зарубіжним ЗМІ викликали невдоволення в рфс.
❙ Фото з сайту sport.ua.
із командою Боснії та Герцеговини.
Вийшло так, що проведення товариських поєдинків не суперечить рішенню Виконкому УЄФА про відсторонення
російських команд від участі в змаганнях під егідою Європейського футболь-

ного союзу. Водночас проти такого «товарняка» виступила ціла група боснійських політиків та гравців національної збірної, що автоматично поставило
під сумнів план російських футбольних
функціонерів. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Янгол міста Марії
Якби не загинув, то неодмінно став би Героєм України й за життя — у цьому впевнені всі, хто добре знав
відважного воїна, захисника Маріуполя, «азовця»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 ВЕРЕСНЯ 2022

■ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ

Від дітей і онуків
Як гурт ONUKA допомагає
наближати перемогу
Адреналіна ШУГАЙ
У межах глобальної конференції NEARCON 2022 у Португалії
відбулася подія Ukrainian Night.
Code of freedom. На NEARCON
розробники з різних країн світу
традиційно діляться досвідом та
знайомляться з різними сучасними стартапами. «Українська ніч»,
яка відбулася в межах цієї конференції, мала на меті ознайомити учасників з Україною, її унікальною культурою, стилем, національною кухнею та музикою.
Хедлайнером цього заходу став
український електро-фолк-бенд
ONUKA. Солістка гурту Ната
Жижченко згодом написала у
фейсбуці, що під час «Ночі» вдалося зібрати понад мільйон гривень. «Частина цих коштів піде на
закупівлю модульних зовнішніх
фіксаторів, яких потребують українські лікарні через збільшення кількості постраждалих. Інша
частина суми буде спрямована на
підготовку до зими відрізаних від
цивілізації районів Харківської
області: на закупівлю обігрівачів,
продуктів харчування та засобів
гігієни», — додала в своєму дописі
лідерка гурту.
Тим часом ONUKA продовжує гастролювати з благодійними концертами світом. Тільки у
вересні гурт виступив у Естонії,
Румунії, Португалії. Перед тим,
улітку, був тур у США. Надалі заплановано концерти в Німеччині
та Польщі, плануються виступи в
Ізраїлі. «Продовжуємо показувати, як звучить Україна, продовжуємо розповідати, що в Україні
сьогодні триває війна, та вчергове
нагадуємо світові про нашу сміливість, продовжуємо перераховувати зібрані кошти на потреби
ЗСУ та наближаємось до перемоги», — додає ONUKA.
Крім того, Ната Жижченко
є амбасадоркою фонду «Це моє

місто», який займається адресною допомогою
громаді міста Чернігів.
Тому частину коштів
з кожного концерту
спрямовують на відновлення зруйнованих домівок та потреби містян Чернігова.
До речі, в Чернігові розташований
будинок її дідуся,
який навчив Наталю грати на сопілці, прищепив любов до музики й
України. Увесь
попередній довоєнний рік Наталя з чоловіком реставрували це родинне
гніздо і в березні планували
тут відсвяткувати день
народження співачки. У будинку, збудованому ще в
1904 році,
в и р о с ло кілька
поколінь
Наталиних предків. Він Ната Жижченко.
пережив
дві світові війни, а тепер випало
пережити й третю. Оселя справді
є неймовірно красивою — прикрашена вирізьбленим із дерева «мереживом». Це справжній музей і
пам’ятка архітектури.
«Я виросла в цьому будинку,
там і навчалася музики. Це цитадель моєї творчості, захоплення народним мистецтвом, мого
дитинства. Все в житті оберталося навколо цього будинку, де постійно були гості, де лунали музи-
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❙

ка та співи», — розповіла співачка
в інтерв’ю виданню Vogue. — Це
був довгий процес, ми намагалися зберегти всю автентику: підвіконня, стіни, стелю, меблі, які виготовив мій прадід, скатертини,
рушники, майстерню дідуся, яку
він сам облаштував». Будинок, на
щастя, вцілів під час обстрілів.
Хоча Ната навесні була сповнена рішучості й запевняла: «Якщо
знищать — буду піднімати його з
попелу»... ■

■ ПОГОДА

По горизонталі: 1. Середньовічний маг, який прагнув знайти
«філософський камінь», що перетворює метали на золото. 5. Молодший брат мотоцикла. 8. Маргінали в
Стародавній Греції, яких не допускали до участі у виборах. 9. Назва етнічної групи людей: племені, племінного союзу, народності, нації чи етнографічного угруповання у їх складі.
10. Міцна палиця. 11. Драматичний
жанр. 14. Пристрій для розминання чи розтирання тіла. 16. «Борітеся
— поборете! Вам ... помагає!» (Тарас
Шевченко). 17. Інша назва застібкизамка на одязі. 19. Татаро-турецька фортеця, від якої отримала назву піщана коса-півострів у західній
частині Азовського моря. 22. Садист, який отримує задоволення від
страждань жертви. 24. М’яка дорога
тканина. 26. Підвісна сітка, призначена для спання чи відпочинку. 29.
Ім’я голлівудського актора, чия бабуся родом з Одеси. 30. Ритуальний
пісний хліб, який католики ламають
на Великдень. 31. Роман Валер’яна
Підмогильного. 32. Популярна назва
плавленого сирка, який можна мастити на хліб. 33. Найбільше місто Канади.
По вертикалі: 1. Гармонійне
поєднання кількох музичних звуків
або голосів. 2. Східний десерт, від
повторення назви якого в роті солодше не стає. 3. Відома комедія,
в якій знялися Джим Керрі та Камерон Діас. 4. Спеціальний знак, який
був на плечі Міледі. 5. «Не зрозумів,

повторіть, будь ласка» на армійському сленгу. 6. Індійський штат та провінція на сході Пакистану. 7. Пристрій
для підважування машини, щоб замінити колесо. 12. Столиця однієї з
наймогутніших імперій Стародавнього Світу. 13. «А ... милий вареничків хоче. А ... милий вареничків
хоче. Навари, милая, навари, милая,
навари, у-ха-ха, моя чорнобривая!»
(українська народна пісня). 15. Самоцвіт. 16. Те, що забивають, коли
хочуть відволікти увагу. 17. Традиційне побажання разом з перемогою.
18. Крововилив у мозок. 20. Шанобливе звертання до старших у мусульман. 21. Різновид папуг. 23. Титан,
брат Прометея, якого боги змусили
тримати на плечах Небо. 25. «Серце» автомобіля. 26. Легендарний автор «Іліади» та «Одіссеї». 27. Член
організації «вільних каменярів». 28.
Японське місто. ■
Кросворд №27
від 14 вересня

22—23 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно
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Дивлячись на те, що крадуть
російські окупанти, — відчуваєш
себе буржуазією, тому що в тебе є
блендер...
***
Якщо в підозрілої особи під
час перевірки телефону не виявлено жодної фотографії лічильника — це точно диверсант.
***
Тепер на одеських пляжах,
приклавши до вуха любу мушлю,

можна буде почути: «Говорит москва-ква-ква-ква».
***
Московія вперше за 350 років
воює без українських вояків, увесь
світ побачив, що з того вийшло.
***
В нас в Україні дітей приносять
лелеки. Виростають орли-соколи.
А в росії дітей знаходять у капусті.
Ростуть 100% козли.
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Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вiтер
пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +7...+9, удень
+12...+14. Пiслязавтра вночi +7...+9, удень +12...+14.

