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Левко, який випадково народився котом.
Фото Ніни ЖЕЖЕРИ.
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стор. 14»

Замість довгоочікуваного 

переходу в «Арсенал» 

півзахисник «Шахтаря» 

опинився в іншому 

лондонському клубі

Трансферні ігри

стор. 2»

Машина — не розкіш, розкіш — 
кошти на її пересування  

Такі бажані санкції проти рф набирають 

чинності, але разом з неприємностями 

москві вони змушують понервувати як 

європейців, так і наших співвітчизників

«Рута» від усіх 
хвороб

Полтавський лікар Таміла 

Литвиненко пройшла шлях 

від волонтера до начмеда 

військової частини

Сьогодні ще можна передплатити «Україну молоду» на лютий                                                     5 стор.              

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 39,558 грн

стор. 10»

Котячі історії
Покинуті напризволяще «пухнастики» мовчки нагадують перехожим, 
наскільки нікчемний вигляд має людська байдужість
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«У майбутньому так і казатимуть: «О, так, тут «накосячили» на цілий один 
путін. Та й «Вагнер» — це не приватна військова компанія, а звичайнісінька 
банда головорізів». 

Мішель Яковлєфф
колишній заступник командувача 

силами НАТО, французький генерал

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОГНОЗИ

Машина — 
не розкіш, розкіш 
— кошти на її 
пересування  
Такі бажані санкції проти рф набирають 
чинності, але разом з неприємностями 
москві вони змушують понервувати як 
європейців, так і наших співвітчизників
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Європа готується до другої хвилі нафтового ембарго: за два 
тижні морські поставки дизельного палива та інших продук-
тів нафтопереробки від рф будуть майже заборонені. Торік ЄС і 
Велика Британія імпортували з росії дизельне паливо обсягом 
приблизно в половину своїх потреб, тож його заміщення буде 
складним завданням для європейців, може навіть спричинити 
тимчасовий дефіцит бензину та дизелю, що  відразу відчують ук-
раїнські трейдери. В Україну паливо везуть тільки через захід-
ний кордон, в основному через автомобільні пункти, три річкові 
порти на Дунаї, невелика частка надходить залізницею.  
 Внутрішне виробництво пального в країні ледь жевріє. 
Росіяни продовжують нищити об’єкти нафтової інфраструк-
тури «під нуль»: минулого тижня двома ракетами С-300 був 
зруйнований мініНПЗ у Мерефі. Завод готувався у січні вида-
ти перші зразки товарної продукції, але представники підпри-
ємства кажуть, що відновлення наразі неможливе. Двома тиж-
нями раніше ті ж С-300 прилетіли на державний Шебелинсь-
кий ГПЗ (теж Харківська область). Завод не працював з лютого, 
але рашисти вирішили його зрівняти із землею. Таким чином, 
ворог продовжує нищити будь-які об’єкти інфраструктури на-
фтопродуктозабезпечення, до яких тільки може дотягнутися. 
Мета цього зрозуміла — залишити нас без пального. Українці 
страждають, непереливки й європейцям. 
 Реалізація довгоочікуваного нафтового ембарго для євро-
пейців — це не просто висловлення занепокоєності. Це досить 
непередбачуваний період турбулентності, як логістичної, так 
і цінової, до якого вони готувалися. В надзвичайному режимі 
перебудовували логістичні ланцюги та укладали нові контрак-
ти, але ризики все одно залишились. Як це позначиться на ук-
раїнцях? Щодо цін на пальне та дизель, то внутрішній попит 
уже давно на них не впливає, як і повальна «генераторизація». 
Як жартують, Україна — єдина країна в світі, яка живе на ге-
нераторах, але не це є проблемою. Ціни на паливо в 2022 році, 
за даними НБУ, зросли на 69,4% (на початку 2022 року бен-
зин коштував 25-30 грн/л, тепер — 50 грн, або близько $1,34 
в еквіваленті). 
 Незважаючи на такий різкий стрибок, ціна бензину в Ук-
раїні все одно залишається найнижчою в Європі. Дешевше в 
Білорусі ($1,14), от тільки якось віднести підконтрольну рф 
Білорусь до європейських країн язик не повертається. Про-
те реальна вартість палива для громадян України не така вже 
й низька. Як підрахував OBOZREVATEL, на середню зарпла-
ту британець може купити 2 тис. 96 л бензину, а українець — 
лише 298,5 л.
 На вартість бензину, дизеля та автогазу в нашій країні у 
2023 році впливатимуть три фактори — інфляція, девальвація 
та скорочення обсягів пропозиції, вважає директор спеціаль-
них проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. Останній фак-
тор напередодні 5 лютого 2023 року буде вирішальним, отже, 
ймовірні перебої з постачанням палива в Україну. В лютому на 
українських АЗС може стрибнути ціна на пальне і дизель. Жод-
них довгострокових контрактів українські трейдери не укла-
дають.  Тож зростання цін буде ситуативним, залежно від на-
явності палива на європейському ринку. Як пише «Фокус» у 
статті «Рік змін. Як подорожчають у 2023 році для українців 
газ, електроенергія та бензин», рівень здорожчання палива в 
Україні у 2023 році може становити від 0,8-2,5 грн. на літр па-
лива до 4-8 грн. на літр. Особливо складним очікується весня-
ний період, коли зросте попит на дизель з боку аграріїв. 
 «Зростання цін буде ситуативним, залежно від наявності 
палива на європейському ринку. Напередодні аграрного сезо-
ну темпи зростання цін на дизель будуть вищими, ближче до 
літа, швидше за все, активніше дорожчатиме автогаз. Бензин 
дорожчатиме, попит на нього не змінюється», — вважає Ген-
надій Рябцев. 
 На деякий час обсяги «вільного» палива в Європі скоротять-
ся, отже, як підкреслює авторитетний експерт Сергій Куюн, 
директор Консалтингової групи А-95: «Ми є частиною ринку 
Європи, там готуються до турбулентності, тому велика ймовір-
ність того, що ми теж це відчуємо. І готуватись до цього треба. 
Поки триває війна, ми не можемо бути абсолютно впевненими 
ні в чому». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Росія не змогла захопити Україну ні за три дні, 
ні за 11 місяців, тому в кремлівських старців ви-
зрів новий план. Повернувши на командний міс-
ток Валерія Герасимова, диктатор путін виста-
вив йому  новий дедлайн. Як повідомив представ-
ник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій 
Юсов телеканалу FREEДОМ, тепер уже йдеться 
про захоплення Донбасу до березня і формування 
у цьому регіоні певної зони безпеки. 
 У нашої та іноземних розвідок також є дані 
про активізацію ворога на ще одній ділянці фрон-
ту — запорізькій, а також про ймовірний наступ 
рашистів з боку білорусі. За інформацією керівни-
ка аналітичного центру Rochan Consulting Конра-
да Музики, армія бацьки Лукашенка перебуває 
на постійних навчаннях з квітня і вже відпрацю-
вала всі військові можливості для вступу у війну. 
До того ж у понеділок поблизу українського кордо-
ну розпочалося спільне льотно-тактичне навчан-
ня авіаційних підрозділів зс рф та рб із залученням 
бойових літаків обох країн. У Генштабі вже попе-
редили про зростання загрози ракетно-авіацій-
них ударів саме з повітряного простору путінсь-
кої маріонетки. Втім експерти не виключають, що 
часті інформаційні «вкиди» про наступ і несамо-
виті бомбардування мирних територій є лише спро-
бою посіяти паніку в українському суспільстві. 
 Водночас найбільш запеклі бої й далі тривають 
у районі Соледара та Бахмута. «Українські підроз-
діли продовжать тримати оборону в самому місті 
і на підступах, — повідомив речник Східного уг-
руповання ЗСУ Сергій Череватий. — На Бахмут-

ському напрямку сталося 259 ворожих обстрілів 
різними калібрами ствольної та реактивної арти-
лерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соле-
дар 134 рази обстріляв ворог. Але у важких боях 
на Авдіївському напрямку ворог зупинений, йому 
завдано серйозних втрат. Також відбили Біло-
горівку».
 Є вражаючі успіхи і в наших артилеристів. 
Лише у понеділок військові 45-ї окремої десантно-
штурмової бригади ЗСУ  точними ударами знищи-
ли три локальні склади і пересувні пункти боєпри-
пасів окупантів. Цей арсенал рашисти намагали-
ся розпорошити по всій території бойових дій. Ко-
регували роботу артилерії  бійці аеророзвідки під 
керівництвом Роберта Бровді. Про це у телеграм-
каналі  повідомив сам «Мадяр», висловивши за-
хоплення роботою професіоналів. 
 Тим часом у світовій пресі почали з’являтися 
інтерв’ю колишнього заступника командува-
ча силами НАТО, французького генерала Міше-
ля Яковлєффа, де він називає російську армію 
«збіговиськом, яким керують дебіли». «Є шка-
ла Ріхтера для виміру потужності землетрусів, 
а з’явиться шкала путіна для фіксації стратегіч-
них прорахунків та історичних помилок, — вва-
жає він. — У майбутньому так і казатимуть: «О, 
так, тут «накосячили» на цілий один путін. Та й 
«Вагнер» — це не приватна військова компанія, а 
звичайнісінька банда головорізів». На його дум-
ку, міф про грізну і непереможну армію рф не вит-
римав перевірку реальним, а не пропагандистсь-
ким боєм. 
 Але з психічно хворими воювати най-
важче... ■

НА ФРОНТІ

Шкала «один путін»
Прізвище кремлівського маніяка має всі шанси 
закарбуватися в історії як одиниця виміру стратегічних 
прорахунків та військових помилок

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині контррозвід-
ка Служби безпеки викрила ще 
одного агента фсб під час спец-
операції.
 Як повідомили «Україні 
молодій» у Черкаському об-
ласному управлінні СБУ, зло-
вмисником виявився праців-
ник медичної установи, якого 
на початку повномасштабного 
вторгнення завербували росій-
ські спецслужби.
 «За вказівками агресора він 
цілеспрямовано об’їжджав те-
риторію регіону і збирав інфор-
мацію про базування та пере-
міщення підрозділів Сил оборо-
ни. Насамперед ворожий агент 
намагався виявити бойові по-
зиції системи протиповітряної 
оборони та місця дислокації тре-
нувальних центрів сухопутних 
військ ЗСУ», — розповідають у 
спецслужбі. І уточнюють, що та-
кож він передавав окупантам ко-
ординати українських блокпос-
тів та адміністративних будівель 
правоохоронних органів на тери-
торії обласного центру.
 Крім цього, «звітував» пе-
ред фсб щодо локацій місцевих 
об’єктів критичної інфраструк-
тури, у тому числі енергогенеру-
ючих підприємств. Така розві-

дувальна інформація потрібна 
була ворогу для підготовки серії 
ракетних ударів по регіону.
 Співробітники Служби без-
пеки затримали зловмисника 
на спробі передати агресору за-
криті відомості про українські 
об’єкти. Зрадник надсилав роз-
віддані своєму російському ку-
ратору через анонімний телег-
рам-канал у вигляді відміток на 
електронних картах і фотома-
теріалів, кажуть правоохоронці. 
За їхніми словами, під час обшу-
ку за місцем проживання затри-
маного було вилучено мобільний 
телефон і планшет із доказами за-
конспірованого листування з фсб. 

Також у фігуранта виявлено пас-
порт зразка колишнього срср і 
про кремлівську символіку.
 Наразі слідчі СБУ повідоми-
ли йому про підозру за ч. 2 ст. 111 
Кримінального кодексу України 
(державна зрада, вчинена в умо-
вах воєнного стану).
 Суд обрав міру запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою, без права внесення за-
стави.
 Спецоперацію з викриття і 
затримання зловмисника про-
водили співробітники СБУ Чер-
каської області за процесуально-
го керівництва обласної проку-
ратури. ■

Агент рф працював медиком.
Фото надане СБУ в Черкаській області.

❙
❙

ЗРАДНИКИ

Замість лікувати — здавав
Співробітники Служби безпеки України затримали медика — 
російського агента

■
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Врятувати 
львівський 
сирник
Для збереження 
гастрономічних традицій 
України італійці випустили 
своєрідну Червону книгу 
продуктів харчування
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У рамках гранту Європейської дослідни-
цької ради завершено створення своєрідного 
гастрономічного атласу «Ковчег смаку Ук-
раїни». Науковці з різних країн вивчали ви-
користання рослин на території колишньо-
го срср і прилеглих до нього областей. Метою 
проєкту було зрозуміти, як змінюються знан-
ня та практика в контексті тоталітарного ре-
жиму, коли за роки авторитаризму традицій-
не використання рослин зникає або стає прос-
то спогадом.
 Унікальний каталог українських тради-
ційних продуктів і страв — атлас «Ковчег 
смаку в Україні» — випустив Італійський 
університет гастрономічних наук.
 Подібні атласи створюють із 2017 року в 
межах руху Slow Food, мета якого — запобіг-
ти зникненню місцевих харчових культур і 
протидіяти швидкому харчуванню. Кожне 
видання базується на дослідженнях тієї чи 
іншої локальної гастрокультури. До Украї-
ни вже було видано кулінарні атласи Албанії, 
Бразилії, Естонії, Кенії, Мексики, Нідерлан-
дів, Перу та Танзанії.
 Український атлас складається з 218 
сторінок та 85 традиційних продуктів, тва-
рин (особливі види бджіл, рогатої худоби, 
риби) і страв України, інформації про їхні 
регіональні особливості, зв’язок з біокуль-
турним простором, способи застосування чи 
приготування.
 «Міжнародна некомерційна організація 
Slow Food оголошує про запуск в Україні од-
ного зі своїх ключових проєктів — «Ковчег 
смаку». Це своєрідна Червона книга продук-
тів харчування, до якої входять локальні про-
дукти і традиційні методи їх приготування, 
що перебувають на межі зникнення», — за-
значають в організації Slow Food.
 Також в атласі, опублікованому у відкри-
тому доступі, є чимало рецептів традиційних 
страв, зокрема львівський сирник, узвар, пас-
ка, гайоші, шкваркові погачі чи яворівський 
пиріг. Одну з передмов до видання написав 
шеф-кухар Євген Клопотенко, який зізнав-
ся: близько 20% продуктів, описаних у ката-
лозі, стали для нього відкриттям.
 «Після кількох експедицій Україною та 
багаторічних досліджень мені здавалося, що 
я знаю все про національну гастрономію. Од-
нак близько 20% продуктів, які описані у 
цьо му каталозі, стали для мене приємним 
відкриттям і цінною знахідкою. Я буду го-
тувати, смакувати та відроджувати страви з 
цих продуктів. Щоб через зв’язок із минулим 
країни впливати на формування її майбутньо-
го», — написав Євген Клопотенко.
 Варто зауважити, що в останні десятиліт-
тя швидка трансформація продовольчих сис-
тем призвела до різкого глобального зменшен-
ня харчового біорізноманіття. Враховуючи не-
розривний зв’язок між природою та культу-
рою, втрата біологічного різноманіття йшла 
рука в руку з трансформацією та втратою тра-
диційних практик і знань, які є частиною не-
матеріальної культурної спадщини місце-
вих громад. Їжа та гастрономія були визнані 
невід’ємною частиною цієї спадщини.
 З огляду на зазначені негативні тенден-
ції вчені, міжнародні організації й активісти 
висунули на перший план необхідність кон-
кретних дій для відновлення та захисту хар-
чових продуктів та гастрономічних культур, 
які перебувають під загрозою зникнення.
 «Ковчег смаку» є однією з таких актуаль-
них міжнародних ініціатив, спрямованих на 
порятунок, захист і просування місцевої гас-
трономії. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Уперше в історії незалежної Ук-
раїни буде швидкісне сполучення між 
Черкасами та столицею.
 Як повідомляють в Укрзалізниці, 
наразі на цьому маршруті призначено 
Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси.
 Ще торік на Черкащині залізнич-
ники успішно завершили довгоочіку-
ваний проєкт з електрифікації, який 
дозволяє пустити до обласного центру 
комфортний та модерновий Hyundai 
Rotem.
 Із Києва поїзд відправлятиметь-
ся з 20 січня щоденно, крім вівтор-

ків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас 
о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд від-
правлятиметься з 21 січня щоденно, 
крім серед, о 6:33 і прибуватиме до 

Києва о 9:39. 
 Квитки вже доступні для придбан-
ня в застосунку Укрзалізниці, в чат-
боті, на сайті та в касах вокзалів. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Нашим захисникам, 
які боронять Україну в 
районі Бахмута, з Чер-
каської області відпра-
вили дві автівки — поза-
шляховик та вантажівку. 
Про таке чергове автопід-
силення від Черкащини 
повідомив голова Чер-
каської обласної війсь-

кової адміністрації Ігор 
Табурець. За його слова-
ми, обидві автівки над-
звичайно цінні в умовах 
бойових дій.
 «Позашляховик — для 
парамедиків, а вантажів-
ка з маніпулятором неза-
мінна для роботи з тех-
нікою», — зазначив пан 
Ігор і подякував за цю 
автодопомогу Черкась-

кому фанерному комбіна-
ту та мережі ресторанів 
FUGU. 
 «Наш соціально від-
повідальний бізнес не-
змінно тримає не лише 
економічний фронт, а й 
фронт підтримки ЗСУ», 
— підсумував голова Чер-
каської обласної військо-
вої адміністрації Ігор Та-
бурець.

 До речі, нещодавно ко-
лектив виконавчого комі-
тету Смілянської міської 
ради за власний кошт ку-
пив і передав на фронт ав-
томобіль KIA Sorento та 
квадрокоптер, а у Таль-
ному родина Руслана та 
Вікторії Присяжнюків 
віддала на передову влас-
ний автомобіль УАЗ. ■

Леся БОГОМОЛ

 Фандрейзингова платформа 
UNITED24 запустила проєкт «Від-
новлення країни», у рамках якого від-
будовуватимуть зруйноване війною 
житло.  Його реалізація розпочнеть-
ся в Ірпені, Бородянці, Гостомелі та 
Дмитріївській громаді, що першими 
постраждали від звірств рашистів. 
 Як повідомив голова Київської 
ОВА Олексій Кулеба, наразі заплано-
вано відбудову 18 багатоповерхівок, 
де раніше проживало 4 тис. 237 лю-
дей. В одну з них уже можуть повер-
нутися її мешканці. Йдеться про за-
вершену реконструкцію 131 кварти-
ри. Вартість усіх запланованих робіт 
— 719 мільйонів гривень. Завдяки 
донатам (пожертвам) іноземців та за-
рубіжних компаній зі 110 країн сві-
ту наразі вдалося зібрати 504 мільйо-
ни, але процес триває далі. «Я вдяч-
ний усім донорам, які допомагають 
відбудовувати Україну, — каже пан 
Кулеба. — Вдячний також президен-

ту України за ініціативу UNITED24. 
Об’єднавшись, усе відновимо і відбу-
дуємо».  
 Серед донаторів проєкту є чима-
ло світових знаменитостей і відо-
мих  брендів. Скажімо, один із будин-
ків узявся відновлювати модний дім 
Balenciaga. А відомий український 
футболіст Андрій Шевченко дав кош-
ти на реконструкцію зруйнованого 
стадіону в Ірпені.  
 Як  відомо, ініціатива UNITED24 за-
працювала 5 травня. Це платформа 

для збору коштів на допомогу Україні, 
що надає можливість зробити донат в 
один клік з будь-якої країни. Усі кош-
ти надходять на рахунки НБУ. Станом 
на 12 січня 2023 року через платфор-
му вдалося зібрати понад 10 мільяр-
дів гривень. Зокрема, німецький ви-
робник ліків Bayer перерахував 1,3 
мільйона євро на відновлення та ос-
нащення медичних закладів Украї-
ни. А керівник Uber персонально при-
їхав до Києва і передав 1,5 мільйона 
доларів на реанімобілі. ■

ВІДБУДОВА

Зі світу по нитці
Зруйновані війною будинки на Київщині 
відновлюватимуть, зокрема, й за кошти українських 
та іноземних донорів

■

ДОПОМОГА

Позашляховик для парамедиків
Захисникам у Бахмут черкащани 
відправили автомобілі

■

Із Черкас до Бахмута відправили вантажівку і позашляховик, а зі Сміли — авто і квадрокоптер.
Фото Черкаської ОВА.

❙
❙

ЗАЛІЗНИЦЯ

Гайнути 
в Київ
До Черкас зі столиці 
ходитиме Інтерсіті

■

У Черкасах очікують Інтерсіті з 20 січня.
ФОТО Укрзалізниці.

❙
❙
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Іван БОЙКО

 Бійцю Донецької окремої бригади 
Сил територіальної оборони ЗСУ з по-
зивним «Бур» лише 22 роки. А він уже 
справжній герой для своїх побратимів! 
 До військкомату він прийшов сам 
у перший день вторгнення. Про под-
виг «Бура» під Бахмутом повідомило 
Міністерство оборони України. Війсь-
кові скромно зазначають, що це одна з 
тисяч історій про оборону міста на До-
неччині, але кожна така історія має 
своїх героїв.
 Зазначається, що група, в якій був 
«Бур», заїхала на позиції на світанку. 
І майже одразу почалась ворожа атака, 
посунула ворожа піхота. За звичним 
сценарієм — спочатку прилетів дрон і 
почав скидати на хлопців гранати. Опіс-
ля почались прильоти важкого. Невдов-
зі по рації групу повідомили: «Орки вже 
поряд з вами». 
 Почалась перестрілка. У вирішаль-
ний момент, попри шквальний вогонь, 
цей воїн схопив РПГ і стріляв по во-
рожій піхоті та техніці, яка наблизи-
лася впритул. Один постріл, другий, 
третій... і першої хвилі ворожої піхоти 
вже немає.
  «Перша хвиля ворожої піхоти була 
знищена, але — постріл російського 
танка, снаряд розірвався за кілька мет-
рів від хлопців, і «Бура» засипало зем-
лею. Попри контузію та осколкове по-
ранення в плече, він виліз із бліндажа 
і далі утримував позицію з одним лиш 
побратимом, кожен на своєму фланзі», 

— зазначають в оборонному відомстві. 
 Хлопці стримували ворога, аж поки 
не закінчився боєкомплект. Потім від-
ступили, зібрали інших бійців та знову 
пішли в бій. «Бур» був перший і повів 
усіх за собою, щоб показати приклад ін-
шим — відступати не можемо!
 Результат бою: просування ворога 
стримали, підкріплення дочекалися і по-
зиції не віддали. А «Буру» лише 22... ■

Воїн тероборони з позивним«Бур». 
Фото Міноборони України.

❙
❙

ПОДВИГ

«Бур» під Бахмутом
Одна з тисяч історій про героїчну оборону міста на Донеччині

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Усі службові собаки одного з при-
кордонних відділів Ізмаїльського за-
гону на Одещині загинули під час 
першого масованого ворожого обстрі-
лу ще 24 лютого, коли почалося пов-
номасштабне вторгнення росії в Ук-
раїну. Серед них був і службовий пес 
Зевс, яким опікувався прикордонник 
Володимир. Це викликало у кінолога 
великий розпач, але ще більше — не-
абияку жагу до помсти за свого чоти-
рилапого побратима.
 «Я за свого Зевса буду нищити во-
рога безжально та до останнього», — 
сказав тоді прикордонник-контракт-
ник, який присвятив кінологічній 
службі понад 20 років і попросився у 
бойовий підрозділ.
 Цю життєву історію наводить МВС 
України. За даними правоохоронно-
го відомства, навесні 2022 року Во-
лодимир, який отримав від побра-
тимів позивний Voha, активно брав 
участь у боях під Сіверськодонець-
ком. Але другого травня боєць от-
римав осколкові поранення в спину 

та руки й був госпіталізований. 
 Утім у медичному закладі він від-
мовився від реабілітації та попросив-
ся назад до своїх побратимів. Ще впро-
довж півтора місяця Voha брав участь 
у боях під Святогірськом. 
 «Зараз Володимир підлікувався та 
продовжив службу в одному з підроз-
ділів на півдні країни. А ще підбирає 
собаку, з яким пройде навчання та шу-
катиме заборонені до перевезення че-
рез державний кордон предмети, як це 
він робив понад 20 років своєї служ-
би», — додають у МВС.
 Володимир зазначає, що у потріб-

ний час може знову стати зі зброєю 
в руках, аби гнати окупантів зі своєї 

рідної землі, та вірить у нашу велику 
Перемогу.

Прикордонник Voha та його загиблий пес Зевс.❙

НА КОРДОНІ

Помста за Зевса
Прикордонник-кінолог Володимир Voha нищив ворога за смерть 
службового собаки

■

Володимир брав участь у боях під Сіверськодонецьком та Святогірськом. 
Фото МВС.

❙
❙

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

 Одіозний депутат держдуми 
росії Олексій Журавльов, відомий 
своїми українофобськими заявами 
та виправданням російської агресії 
на пропагандистських шоу, наре-
шті зацікавив СБУ. 
 Наразі слідчі вітчизняної спец-
служби зібрали додаткові матеріа-
ли та розпочали нове кримінальне 
провадження щодо цього рашис-
та-обранця, який особисто брав 
участь у бойових діях на сході Ук-
раїни, приїздив до раніше окупова-
ного Ізюма (а нині визволеного), а 
також на Донбас. 
 Що й казати, цей посадовець 
з імперськими поглядами навіть 
увійшов до складу російського уг-
руповання бойовиків «інтернаціо-
нальная брігада «Пятнашка». А 
згодом, перебуваючи в лавах оку-
пантів, інспектував тимчасово за-
хоплені населені пункти та висту-
пав одним із головних «ньюзмей-
керів» кремля, включаючись в ефі-
ри пропагандистських телеканалів 
із фронту.
 За даними слідства, Журавльов 
розгорнув широку агітаційну кам-
панію на підтримку збройної аг-
ресії рф проти України. А під час 

пропагандистських заходів цей де-
путат публічно закликав до активі-
зації так званої «денацифікації» та 
знищення двох  мільйонів україн-
ців (!), які не бажають коритися ра-
шистам. 
 Також російський депутат агіту-
вав мешканців захоплених районів 
Донеччини вступати до окупацій-
них угруповань країни-агресора.
 Відомо, що раніше СБУ вже пові-
домила йому про підозру в посяган-
ні на територіальну цілісність і не-
доторканність України за участь у 
голосуванні держдуми рф про виз-
нання кремлем незалежності само-
проголошених «л/днр».
 Ця санкція статті передбачає 
покарання у вигляді 15 років або 
довічного позбавлення волі. Втім 
нові обставини слідчі СБУ кваліфі-
кують за такими статтями Кримі-
нального кодексу України: ст. 260 
— участь у діяльності не передба-
чених законом воєнізованих або 
 збройних формувань; ст. 436 — пуб-
лічні заклики до агресивної війни 
або до розв’язування воєнного кон-
флікту.
 Розслідування здійснюють спів-
робітники СБУ Івано-Франківської 
області за процесуального керів-
ництва обласної прокуратури. ■

ТЕРОРИЗМ

Мріяв імперець про 
денацифікацію 
Депутат держдуми Олексій Журавльов став 
фігурантом кримінального провадження СБУ

■
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 Можете кидати в мене капцями і ба-
нановими шкуринками, але я таки по-
дивився останній «Галубой аганьок». 
Правда, вже першого січня в записі і 
прокручуючи. Переді мною парувала 
тарілка з флячками (про що буде мова 
далі) і фляшка хрінівки. Ці два атрибу-
ти додавали мені духу, аби витримати 
цей крінж. 
 Пісні там звучали старі, совєтські, а 
виконували їх переважно старі співаки, 
майже всі в перуках — правда, в дуеті з 
молодими. Хлопи були з юними тьолка-
ми, а мадам Доліна — з пупсиком.
 Раніше на тих огоньках було багато 
гумористів. Цього разу гумор представ-
ляв лише один Петросян. Рівень цього 
гумору був неймовірно низький. Спочат-
ку він похохмив про замерзаючу Європу, 
потім зблиснув таким віршиком:
 Еслі ти паєл, памился,
  Дома у тебя тепло,
  Значіт русскім ти раділся,
  Са страною павєзло.
 Або: «Прі власті кандітєра жить било 
нє сладко, а прі власті коміка нє смєшно».
 Публіка постановочно регоче.
 Далі він зацитував Кутузова, який 
нібито сказав, що «русскоє воінство нє-
побєдімоє в боях і нєпадражаєма в вєлі-
кадушиі і дабрадєтєлі к мірнаму на-
сєлєнію побєждьонних».
 Нагадувати усі ті поразки, яких за-
знавала армія московитів за всю свою іс-
торію і від турків, і від козаків, і від по-
ляків, і від французів та австрійців — це 
довго і нудно. А от щодо вєлікадушия, то 
ми вже бачили, як воно проявлялося на 
окупованих теренах.
  Не обійшлося за столами і без Са-
лавйова та Скабєєвої з її чіканутою за-
чіскою.
 Повалій в примітивному шиньйоні 
заспівала «Червону руту» на фоні па-
цанів, які намагалися стрибати гопак. 
До чого тут гопак?
 Не посоромився виступити і колиш-
ній львів’янин Башмєт.
 Басков співав вбраний, наче 
«царєвіч» з малюнків Білібіна, йому під-
співували дами в довгих чудних сарафа-
нах і його улюблені мальчики.
 За столами вигулькували військові 
«просто з фронту», і всі вони піднімали 
тости за «мір» і «пабєду». Це дивно. Бо 
якщо хтось в Рашці виходив з плакатом 
«за мір», його арештовували.
 Додивитися до кінця цю злиденність 
мені таки не вистачило терпцю, і я ліг 
спати. А що перед тим читав про вітри-
ни довоєнного Львова, то наснилася мені 
вітрина крамниці з вудженим м’ясивом 
пана Ундерки на нижньому Личакові, 
яка представляла засніжений сільський 
краєвид, витворений з сувоїв смальцю, 
що скидалися на снігові замети, а посере-
дині — хатка з вуджених ковбас, до якої 
квапилася фігурка святого Миколая з ко-
шиком парівок (сосисок) на плечах.
 Вітрини цукерень мінялися доволі 
часто, мовби змагаючись між собою, чия 
фантазія переможе, про що з замилуван-
ням згадував Станіслав Лем.
 Наступного дня я поїхав до міста і 
прогулявся святковим містом, спеціаль-
но роздивляючись вітрини. Деякі були 
оздоблені, але креативність була така 
ж убога, як і «празнічний аганьок». 
Таких вітрин, про які згадували старі 
львів’яни, уже нема. Мало того — зни-
кають з вітрин і вивісок питомі галицькі 
назви. Та що галицькі — українські теж 
зникають. І я зі смутком спостерігаю, як 
у Львові вигулькують якісь «пончики» 
замість пампухів, свинячі «рульки» за-
мість гомілок, «мармеладові» забігай-
лівки замість мармулядових, «випічки» 
замість печива, «пряники» замість пір-
ників або медівників...
 Бо є певні люди, які не люблять діа-
лектів. Вони так і заявляють, що не люб-
лять діалектів. Але в цілому світі їх люб-
лять, видають книжки й журнали на діа-
лектах, знімають фільми й серіали. І усі 
перекладачі «Танґа смерті» використо-
вували якийсь свій діалект, коли тлу-
мачили галицизми чи львівський балак. 
Наприклад, для американського видан-
ня на допомогу покликали студента з 
Ямайки.

 І лише в одній країні нема діалектів. 
В Ізраїлі. Як мені пояснили, вони там 
змушені були перекладати мій роман 
літературною мовою. Іврит — порівня-
но молода мова і не встигла ще розвину-
ти свої говірки.
 Завітавши напередодні Нового року 
до «Галицької свіжини», був ошелеше-
ний. Я побачив там «зельц» замість на-
шого звичного сальцесону і «рубець». Я 
навіть засумнівався, куди зайшов. Чи це 
справді «Галицька свіжина»? Може, то 
таки «Совєтська свіжина»?
 Але ні, це була вона. Гм... Ну, тоді 
треба за звісною схемою: альбо хрестик, 
альбо майтки.
 А ще там я побачив ковбасу 
«Царську». Чому «Царська»? Хіба у нас 
із царями є якісь сентиментальні спога-
ди? Чому не цісарська або королівська?
 Та цього ще замало, бо там були та-
кож сосиски «Капітошка» і «Бутуз»!
 Вимовити це непристойне слово «ру-
бець» я не наважився. Тому попросив 
зважити мені шлунок. Нє, не мій, а теля-
чий. Взяв і сальцесон, продавчиня зро-
зуміла з першого слова.
 Був випадок, коли до крамниці у 
Винниках зайшли переселенці і попро-
сили «зельц», то їх дівчата кілька разів 
перепитували. Коли ж ті показали паль-
цями, дівчата здивовано відповіли: «Та 
це ж сальцесон!».
 Обидва слова походять від одного ні-
мецького, але все ж традиції його вжи-
вання в Україні різні. Зельц з’явився 
лише за совєтів. Зрештою, як і рубці. 
Продавали їх на Дорошенка, на Горо-
доцькій, в «Домовій кухні» навпроти 
«Жоржа» і ще в кількох місцях. А до 
флячків дуже добре йшла чарка горіл-
ки, тому там завше було людно. І товк-
лися там завше самі діловиті чоловіки.
 Правда, є такі парафіяни, що не 
лише флячків не гелемзають, а й кишку 
(кров’янку) і навіть драглі. Мені їх дуже 
шкода, бо все це знамениті смаколики. 
Надто, що флячки — улюблена страва не 
лише в Галичині, а й у Польщі та в Італії, 
бо є фляки по-п’ємонтськи, по-сардинсь-
ки, а я готую по-замарстинівськи.
 І якщо хтось думає, що то галицькі 
витребеньки називати телячий шлунок 
не рубцем, а флячками, то нехай зазир-
не у словник Грінченка і переконається, 
що рубець — це частина шлунка, але не 
страва, а стравою є саме флячки.
 А тепер мій рецепт винятково для 
гурманів.

Флячки по-замарстинівськи
 Шлунок продають уже очищений, 
але все ж варто його спочатку вимочи-
ти в зимній воді, аби поплавав собі пару 
годин. Потім кладемо в баняк із зимною 
водою, доводимо до кипіння, воду вили-
ваємо і, повторивши цей процес іще раз, 
варимо годину.
 Потім флячки виймаємо, краємо на 
грубі кавалки, кладемо в гарячу воду, 
солимо, перчимо, додаємо дві цибулини 
в лушпайках, моркву, петрушку, салєру 
цілими і варимо години чотири.
 Через чотири години зварену ярину 
викидаємо, шлунок виймаємо і ріжемо 
соломкою. Тепер він має варитися десь 
блиько години. Цю воду теж зливаємо, 
бо вивар зі шлунка не є аж таким циме-
сом. Нє, щоби то було щось трефне, але 
нічого цінного.
 Потім кладемо до баняка, заливаємо 
росолом (бульйоном) із будь-якого м’яса 
і варимо. Окремо тушкуємо цибулю, по-
терті на грубу терку моркву, петрушку 
і салєру і додаємо вже під кінець. А до 
того тлущу, в якому смажилася ярина, 
кладемо зо дві ложки масла і робимо за-
смажку з муки. Потім туди ж додаємо 
пів шклянки сметани, швидко перемі-
шуємо і вливаємо до флячків. ■

Юрій Винничук.
Фото з сайту zbruc.eu.

❙
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ОТАКОЇ!

Огоньок з флячками
Нагадувати усі поразки, яких зазнавала армія московитів за всю історію, — 
довго і нудно

■

Разом — до перемоги!
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2023 рiк:

на місяць — 52 грн. 86 коп.,

на два місяці — 105 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 264 грн. 30 коп.,

до кінця року — 581 грн. 46 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 67 грн. 86 коп.,

на два місяці — 135 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 339 грн. 30 коп.,

до кінця року — 746 грн. 46 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 5 грн. , на 
три місяці — 10 грн., на шість мі-
сяців — 14 грн., на дванадцять мі-
сяців — 22 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках 
і  читачi — як зi  столицi,  так i  з  гли-
бинки, — i  колеги-журналiсти оцi-
нюють як голов ну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i  надалi 
намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i  вашої уваги, шановнi 
читачi. 
 Оскільки цього року з огляду на 
військові дії  та економічну ситу-
ацію в країні  ми тільки наприкін-
ці грудня оголосили про передпла-
ту-2023, очевидно, багато читачів не 
встигли оформити передплату з  січ-
ня. Передплатити «Україну молоду» 
на 2023 рік можна найближчим ча-
сом — до 18 січня, і  ви отримувати-
мете газету з  лютого.  Оформити пе-
редплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів,  у пунктах при            -й мання пе-
редплати, на сайті  ПАТ «Укр пошта» 
www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і  за друкованим 
Каталогом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми 
традицiйно звертаємося: якщо ви 
багато рокiв передплачуєте «Украї-
ну молоду» — порадьте передпла-
ту i  своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2023■

Флячки по замарстинівськи.❙
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Збиралася служити в піхоті, 
проте волею долі потрапила 
до артилерії
 Маючи вищі категорії за дво-
ма лікарськими спеціальностя-
ми, пані Таміла працювала в Пол-
тавській обласній клінічній лікар-
ні імені М. В. Скліфосовського. 
«Коли 1993 року закінчила медич-
ний інститут і обійняла посаду лі-
каря, то стала першою з тих, хто 
заповнював медичні картки ук-
раїнською мовою, — повертається 
вона подумки в минуле. — А хтось 
і досі тримається за мову країни-
агресора. Ми дозволяємо панувати 
в нашій країні й церкві московсь-
кого патріархату, пам’ятникам 
російським письменникам та дія-
чам, забуваючи про те, що слідом 
за ними неминуче приходять ра-
шистські танки».
 2016 року Таміла Литвинен-
ко почала активно займатися 
волонтерською діяльністю (до 
того, говорить, просто, чим мог-
ла, допомагала нашим військо-
вим). «Разом з полтавцями На-
талією Костіною, Олексієм Ка-
бушкою (Царство йому Небесне), 
жителем Кременчука Леонідом 
Харченком возили «гуманітар-
ку» на фронт — практично на 
«нулівку», де до ворожих окопів 
було щонайбільше 300—500 мет-
рів. Загалом побували в багатьох 
«гарячих» точках. В один із та-
ких приїздів спілкувалися з ко-
мандиром 9-го батальйону 59-
ї окремої мотопіхотної бригади 
ЗСУ Сергієм Котенком (на жаль, 
він загинув у бою з російськими 
загарбниками під Запоріжжям 9 
березня 2022 року). Під час роз-
мови комбат висловив побажан-
ня, щоб я прийшла до них слу-
жити начальником підрозділу 
медичної служби первинної лан-
ки — медпункту батальйону, і 
навіть написав відношення. Та, 
почавши оформляти докумен-
ти, зіткнулася з тим, що у віці 
50 років представниць слабкої 
статі до армії вже не брали. Про-
те згодом президент підписав за-
кон, що дозволяє жінкам служи-
ти до 60 років. Тож, зателефону-
вавши в 9-й батальйон, поціка-
вилася, чи їхня пропозиція ще 
в силі. А мені відповіли, що лі-
карську посаду в них скоротили. 
Тоді пригадала, що, коли разом 
зі своєю волонтерською групою 
навідувала 30-ту окрему механі-
зовану бригаду, командир 2-го 
артилерійського дивізіону пос-
каржився, що в його підрозділі 
немає начмеда. Таким чином, 
збиралася служити в піхоті, про-
те волею долі потрапила до арти-
лерії. 2018 року розпочалася моя 
військова служба в ЗСУ за конт-
рактом. До 2021 року виконува-
ла обов’язки нач меда дивізіону. 
Потім дістала підвищення на по-
саді — стала начмедом військо-
вої частини», — описує перипе-
тії свого життя Таміла Іванівна. 
 Тепер за її плечима 4,5 року 
служби військовим лікарем. За 
цей час разом зі своїм підрозді-
лом вона провела дві планові ро-
тації тривалістю по 8 місяців на 
охопленому полум’ям війни Дон-
басі. Ставши начмедом військо-
вої частини, так само продовжує 
лікувати вояків — із тією лише 
різницею, що тих стало ще біль-
ше. При цьому на державне за-
безпечення медикаментами моя 
співрозмовниця не скаржить-
ся. Стверджує, що треба тіль-
ки вчасно подати заявку й потім 

відзвітувати про кожну вико-
ристану пігулку, а це тягне за со-
бою значний обсяг паперової ро-
боти: «Скажу відверто: не кожен 
лікар волів цим займатися — де-
хто, аби полегшити собі життя, 
вважав за краще звернутися до 
волонтерських центрів».

Із переломом, гіпсом 
і милицями вирушила 
на схід України
 Стосовно того, як змінилося 
її життя, жінка з усмішкою на 
вустах зауважує: насамперед до-
велося забути про сукні й взут-
тя на високих підборах, які вона 
так любила, і надягнути чоловічу 
військову форму, підігнану по фі-
гурі знайомою швачкою, та берці. 
«Коли обласна лікарня виплачу-
вала мені невелику зарплатню — 
4 тисячі гривень, я витрачала ці 
кошти на якісну військову фор-
му, яку ношу дотепер, а ще — на 
берці по нозі, що дуже важливо, 
— додає вона. — Бо якось на полі-
гоні зламала ногу — і потім із гіп-
сом на милицях вирушила на схід 
України. Командир тоді просто 
виганяв мене у відпустку, але я 
чудово розуміла, що в такому разі 
надавати хлопцям медичну допо-
могу буде просто нікому». 
 Коли разом зі своїм з’єд-
нанням полтавка виїжджає на 
завдання, то надягає ще й важ-
кий бронежилет та каску, бере 
рюкзак із медикаментами, а та-
кож автомат та пістолет (до речі, 
вона непогано володіє стрілець-
кою зброєю). «Коли першого 
разу відправлялися на Донбас, 
командир артдивізіону підій-
шов до мене й поділився: «Тамі-
ло Іванівно, скажу вам відвер-
то, що не хочу брати із собою жі-
нок». Я його підтримала: «Чу-
дова ідея! А на мене не зважайте 
— я їду з підрозділом, бо без лі-
каря вам не обійтися». Він спро-
бував, було, заперечити: там же, 

мовляв, для жінок немає елемен-
тарних побутових умов. Та мене 
цим не злякаєш, адже я виросла 
в селі — без тих побутових зруч-
ностей, до яких звикли міські 
жителі. Під час першої ротації 
ми з бійцями мешкали у при-
міщенні школи, зокрема я зай-
мала шкільний медпункт — то 
було дуже зручно. Першого року 
обходилася взагалі без помічни-
ків — була єдиним медпрацівни-
ком на весь дивізіон. І тільки під 
час другого заїзду в Донецьку об-
ласть уже мала підлеглих бойо-
вих медиків, — пригадує Тамі-
ла Литвиненко. — Траплялися 
всякі ситуації — війна є війна. 
Оскільки в мене артилерійський 
підрозділ, ми не стояли в око-
пах, а, коли надходила команда 
військового керівництва, виїжд-
жали на завдання. Маєте розумі-
ти, що артдивізіон складається з 
кількох вогневих батарей, кож-
на з яких має свою позицію. Одна 
батарея була черговою, тобто сто-
яла найближче до лінії зіткнен-
ня. Її першою піднімали по три-
возі, відповідно, вона й розпочи-
нала здійснювати маневр вог-
нем. Водночас розпорядженням 
по військовій частині визнача-
лося, де знаходиться точка збору 
поранених. Тобто я перебувала в 
такій точці, з якої, у разі, якщо 
щось трапиться з особовим скла-
дом, мені було б зручно дістати-
ся до будь-якої з вогневих бата-
рей. Так, я не стояла на бойових 
позиціях. Але, знаєте, там уза-
галі немає безпечних місць. Бо 
навіть якщо ти перебуваєш за 25 
кілометрів від лінії фронту, вар-
то пам’ятати, що радіус дії воро-
жої артилерії сягає 40 кіломет-
рів. До того ж в окопах, де дис-
локуються піхотинці, перебува-
ли наші корегувальники вогню, 
відтак мала навідуватися й туди, 
аби оглянути їх і в разі потреби 
надати медичну допомогу».

Знала всіх бійців підрозділу, 
а також те, у кого які хронічні 
недуги
 Пані Таміла стверджує, що 
знала всіх бійців підрозділу, до 
того ж володіла інформацією про 
те, у кого які хронічні недуги та 
яка реакція на препарати, бо у 
стресовій ситуації ти ж не пита-
тимеш бійця, чи є в нього на щось 
алергія. «Бачте, правильно пос-
тавлена планова робота має вели-
ке значення, — наголошує вій-
ськовий лікар. — Якщо я вчас-
но звернула увагу на нездужан-
ня бійця й підлікувала його, то 
за якихось три-чотири дні він по-
вертається у стрій. А в артилерії 
кожен вояк на рахунку. І коли в 
підрозділі всі здорові, отже, він 
може з успіхом виконувати пос-
тавлені завдання. Можу похвали-
тися, що, коли під час нашої дру-
гої ротації на Донбасі розпочала-
ся пандемія коронавірусної хво-
роби, у моєму підрозділі не було 
зафіксовано жодного випадку ін-
фікування новим вірусом. Бо я 
робила все, щоб цього не сталося. 
Потрібно розуміти, що у зв’язку 
зі специфікою бойової роботи ар-
тилерійських підрозділів у них 
більше хворих, аніж поранених. 
Скажімо, у період активних бой-
ових дій із 24 лютого тепер уже 
минулого року в моїй військовій 
частині маємо три поранених (і 
один боєць загинув, перебуваю-
чи у відрядженні). Один поране-
ний хлопчина от уже 7-й місяць 
лікується в Нідерландах — у ньо-
го складна травма нижньої кін-
цівки. На щастя, ногу тамтеш-
ні медики йому врятували, і наш 

артилерист уже пересувається з 
допомогою милиць. Він став од-
ним з українських військових, 
яких відібрали для лікування й 
реабілітації за кордоном. Звісно, 
у нас теж непогана медицина. 
Але, знаєте, для наших медиків 
це абсолютно новий досвід. При-
гадую, коли тільки-но збирала-
ся влитися до лав ЗСУ, зустріла 
головного хірурга нашої області 
Миколу Дубинського. І той мене 
застеріг: «Не здумай зашивати 
вогнепальні поранення!» Тобто 
досвід мирного життя не завж-
ди підходить для зони бойових 
дій. Аби рятувати не лише жит-
тя, а й здоров’я бійців, я змуше-
на була освоїти навики військо-
вої медицини, адаптуватися до 
нових умов, шукати нестандар-
тні схеми лікування». 
 За словами капітана медич-
ної служби, їй доводилося й пе-
реломи кісток лікувати, коли 
не було доступу до вузьких фах-
івців та відповідної апаратури, 
і різані рани зашивати, а потім 
знімати шви. «Так, я порушува-
ла канони, чого, у принципі, ро-
бити не мала права, — констатує 
Таміла Литвиненко. — А з іншо-
го боку — діяла так, як того ви-
магала ситуація. У війську ж по-
заштатних ситуацій хоч відбав-
ляй. Ніколи не забуду свого пер-
шого чергування на полігоні в 
30-й бригаді. Якраз розпочала-
ся вечеря, коли раптом надійш-
ло повідомлення: у їдальні в бій-
ця епілептичний напад. Мит-
тю схоплююся на ноги й біжу. І 
от уявіть собі картину: посині-
лий вояк лежить на землі, а на-

«Рута» 
хвороб

Полтавський лікар Таміла Литвиненко 
пройшла шлях від волонтера до начмеда 

військової частини

ГЕРОЯМ — СЛАВА!■
Ганна ЯРОШЕНКО

Уперше від початку повномасштабної збройної агресії москалів капітан медичної служби Таміла Лит-
виненко з позивним «Рута» приїхала додому до Полтави на лікування. «У мене офіційна відпустка за 
станом здоров’я, — пояснює вона. — Лікар теж хворіє й іноді потребує допомоги колег. Не завжди 
самому себе можна вилікувати». Та навіть за такого стану речей Таміла Іванівна постійно на зв’язку з 
медиком, яка виконує її обов’язки у військовій частині.

Капітан медичної служби Таміла Литвиненко.❙

Таміла Литвиненко з водієм санітарного автомобіля Сергієм Бєспаловим.❙
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товп оточив його щільним кіль-
цем. У палатці душно. Розумію, 
що бідолаху необхідно терміново 
винести на повітря, проте боюся, 
що, коли почну просити про це 
хлопців, згаю час. Тож сама ха-
паю мужика, який важить десь 
110 кілограмів, за петельки й 
ривком витягую з намету — де 
тільки й сили взялися. Далі мені 
почали допомагати. Але факт за-
лишається фактом: коли йдеться 
про життя чи здоров’я людини, 
треба діяти рішуче. Як виявило-
ся, то був не епілептичний напад 
— чоловік вдавився шматком су-
хого хліба. Коли ж я його різко 
смикнула, він закашлявся й по-
чав дихати».

Різану рану довелося зашивати 
при світлі ліхтарика на ходу 
потяга
 Таміла Іванівна стверджує, 
що їй неодноразово доводилося 
робити те, із чим не стикалася в 
довоєнній лікарській практиці. 
Наприклад, різану рану війсь-
ковий лікар зашивала при світлі 
ліхтарика на ходу потяга, при-
мудрившись при цьому ще й про-
стерилізувати інструменти. 
 «Розкажу вам про один випа-
док. Якось узимку ми мали пе-
редислокуватися з одного місця 
до іншого. Поки вантажилися до 
потяга, усі добряче втомилися і 
змерзли. Зазвичай не беру участі 
в цьому процесі, однак роблю об-
хід усіх постів, стежу за тим, щоб 
ніхто з бійців не дістав переохо-
лодження чи, не дай Боже, обмо-
роження. Якщо помічаю перші 
ознаки, прошу по рації заміни-
ти солдата. Або приношу хлоп-
цям чай, наказую їм рухатися. 
Бачте, багато вояків — молоді, 
тож навіть за цим маю стежи-
ти. І от нарешті всі сіли до потя-
га — тепер можна й розслабити-
ся. Аж тут до мене прибігає боєць 
на ім’я Дмитро, тримаючи перед 
собою руку, з якої цебенить кров. 
Як виявилося, він відкривав бля-
шанку зі шпротами і кришкою 
зробив глибокий поріз на ділянці 
між великим та вказівним паль-
цями. Спробувала перев’язати 

рану, проте вона знов почала кро-
вити, коли хлопець на радощах 
почав рухати рукою. Довелося 
з’єднувати краї порізу швом при 
світлі ліхтарика, на ходу потя-
га стерилізувати інструменти. У 
підсумку все, слава Богу, зажи-
ло. Дмитро якось демонстрував 
рубець, якого майже не видно. А 
бійці потім довго згадували той 
випадок — коли хтось відкривав 
банку з рибними консервами, 
жартували: «Покличте сюди нач-
меда! Командир наказав відкри-
вати бляшанки тільки у присут-
ності Таміли Іванівни». 
 «Окрім усього, доводить-
ся виступати й у ролі психоло-
га, — після короткої мовчанки 
зізнається військовий лікар. — 
Нерідко буває, що хтось із війсь-
кових приходить і каже: «Тамі-
ло Іванівно, хочу з вами просто 
поговорити». Коли емоції дося-
гають крайньої напруги, людям 
необхідно виговоритися, щоб їх 
при цьому хтось почув. Бійці чу-
дово знають, що розмова лишить-
ся тільки між нами».
 На початку повномасштаб-
ного вторгнення російських за-
гарбників артилеристи війсь-
кової частини, начмедом якої є 
Таміла Литвиненко, обороняли 
Київ, руйнуючи плани ворога за-
хопити столицю за три дні. Наша 
землячка говорить, що пишаєть-
ся своїми підопічними, які при-
цільно вдарили по пунктах роз-
ташування окупантів. Звісно ж, 
вона, як завжди, була разом зі 
своїм з’єднанням. 
 «Коли 24 лютого нас підняли 
по тривозі, ми із санінструктором 
Діаною, попередньо завантажив-
ши санітарний автомобіль «Бог-
дан» усім, що могло знадобитися 
у критичній ситуації, виїхали в 
точку збору, — повідомляє под-
робиці капітан медичної служби. 
— Спати нам тоді довелося в полі 
в холодному салоні авто. Санінс-
труктор поцікавилася, чому ми 
не включаємо пічки. Пояснення 
просте: я не знала, коли наступ-
ного разу вдасться заправити ав-
томашину пальним. Тоді, 24 лю-
того, ніхто нічого не знав, і ота 

невідомість лякала чи не най-
дужче. Я ж боялася, що от за-
раз прогріємо салон автомобіля, 
а коли раптом доведеться еваку-
ювати пораненого, пального не 
вистачить. Тож ми сиділи в хо-
лоді й куталися в що могли, при-
слухаючись до лунких пострілів 
наших артилеристів. Потім, дя-
кувати Богу, на нас вийшли міс-
цеві волонтери — вони дали змо-
гу й помитися в бані, і переодяг-
нутися, нагодували гарячою 
їжею».

Після перемоги мріє сісти 
за кермо своєї автівки 
й податися в мандрівку 
Україною
 Пані Таміла констатує: за 
роки служби в ЗСУ познайоми-
лася з багатьма достойними вій-
ськовослужбовцями — по суті, 
відкрила для себе інший світ. 
«Це справжні професіонали, які 
присвятили своє життя служін-
ню Батьківщині, — висловлює 
захват моя співрозмовниця. — 
Так, у збройних силах трапля-
ються й випадкові люди, і за-
робітчани, і ті, які пиячать. Та 
головне — є оте потужне ядро, 
на якому і тримається армія».
 Запитую, чи доводилося лі-
карю надавати допомогу війсь-
ковим, які перебрали алкоголю. 
«У мене принцип: ніколи не ста-
вити крапельниць для виведен-

ня із запою за державний кошт, 
— запевняє вона. — Вважаю: ко-
жен має відповідати за свої вчин-
ки. Якщо у вояка є гроші на ви-
пивку, отже, мають бути й на те, 
щоб «прокапатися». Тож при-
значаю всі необхідні препарати, 
а моя помічниця бере цей список, 
купує їх в аптеці за кошт війсь-
кового і ставить йому крапель-
ницю. Я ж лише контролюю, аби 
його стан не погіршився». 
 Відповідаючи ж на запитан-
ня, чи змінила її ця російсько-ук-
раїнська війна, служба в армії, 
пані Таміла розмірковує вголос: 
«Війна назавжди змінила кож-
ного з нас — це навіть не обгово-
рюється. Колись на Донбасі нам 
на зміну прийшла інша бригада, 
начмед якої тільки-но підписав 
контракт про проходження вій-
ськової служби. І я йому напро-
рокувала: «Стасе, повір, ти вже 
ніколи не будеш таким, яким був 
досі». Він тоді дуже здивувався. 
А через три місяці написав мені 
коротке повідомлення: «Ви були 
праві». Служба військовим ме-
диком — це не тільки фізичне, а 
й моральне навантаження. Адже 
тебе весь час переслідує страх, що 
тобі може не вистачити досвіду, 
знань, умінь, аби врятувати бій-
ця. Питання навіть не в тому, що 
ти пережив (хоч траплялися над-
звичайно тяжкі ситуації, про які 
не люблю розказувати), а як. Бо 

одну й ту саму важку подію ко-
жен переживає по-своєму: для 
одного це маленька трагедія, а 
для іншого — величезна. І кожен 
шукає спосіб, як усе це «розру-
лити». От я, скажімо, пишу вір-
ші. А ще у вільну хвилину виши-
ваю — це моє давнє захоплення. 
Безперечно, служба в армії мене 
змінила — я стала жорсткішою. 
Але те, що завжди жило в моєму 
серці: любов, добро — лишилося 
незмінним. Так, в армії навчи-
лася підвищувати голос у разі, 
якщо співрозмовник не сприй-
має спокійного тону. Хоч ніколи 
не лихословлю — для мене це не-
прийнятно. І переконана: люди 
вживають матюки тоді, коли їм 
бракує словникового запасу, аби 
висловити свої думки, емоції лі-
тературними словами. Та й вій-
ськові в моїй присутності стара-
ються не матюкатися — усе ж 
таки я для них жінка достатньо 
поважного віку». 
 Насамкінець цікавлюся, що 
найперше зробить капітан ме-
дичної служби після нашої пере-
моги в цій жорстокій, кривавій 
війні. «Сяду за кермо своєї ав-
тівки й подамся в мандри Украї-
ною, — жваво ділиться пані Та-
міла. — Це моя заповітна мрія. 
Бо зазвичай ми відвідуємо най-
цікавіші місця світу і при цьому 
зовсім не знаємо своєї країни — 
хіба це не нонсенс?» ■

від усіх

Командир артдивізіону вітає пані Тамілу з Міжнародним жіночим днем.
Фото з особистого архіву Таміли Литвиненко.

❙
❙

Окрім усього, Таміла Литвиненко проводить для бійців практичні заняття з тактичної медицини.❙

Військовому лікарю теж іноді хочеться поласувати полуницями.❙
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Оксана РАСУЛОВА
(cайт babel.ua)

До повномасштабного вторгнення 
росії Херсонщина була одним з осе-
редків українських ромів. Скільки їх 
виїхало з області — невідомо. На 
думку дослідника Януша Панченка, 
приблизно 80%. Януш кілька років 
розвивав молодіжні рухи Херсон-
щини, перекладав ромською мовою 
книги, був експертом Українського 
культурного фонду, робив дослід-
ження для міжнародних організа-
цій та працював у каховській школі 
соціальним педагогом. У липні він 
виїхав з окупації через Крим до Ні-
меччини, де мешкає і зараз. Роми 
— закрита спільнота з власними 
особливостями, яка не розповідає 
«чужим» про свої переживання і 
досвід. «Країна у країні», — каже 
про це Януш. Він один із небагатьох 
ромів, хто відкрито говорить про те, 
як впливає на них війна та окупація. 
Журналістка «Бабеля» Оксана Ра-
сулова поговорила з Янушем про 
те, як війна примусила ромів звер-
нути увагу на політику, власну ук-
раїнськість і змінила їхнє ставлення 
до влади та Збройних сил.

 ■ Якою була ромська громада 
Херсонської області до вторгнен-
ня?
 — У 2016-2017 роках я до-
сліджував, скільки насправді ро-
мів в області. Я знав, що понад 1 
тис. 700 — така цифра в офіцій-
ному переписі населення за 2001 
рік. Ще з радянських часів роми 
приховують національність, на-
зиваються молдаванами або ру-
мунами, навіть у документах. Я 
відвідав не всі райони Херсон-
щини та нарахував щонайменше 
3 тис. 500 ромів. Майже 90% — 
серви та кримські роми. Ці етніч-
ні групи закриті та мало спілку-
ються між собою.
 Активістами роми є теж всере-
дині своїх груп. У Каховці було 5-
6 активістів, стільки ж у Херсоні. 
Наша каховська молодіжна ор-
ганізація «Романо Тхан» із 2017 
року спершу працювала лише для 
сервів. Але мені стало цікаво ро-
бити щось і для решти ромів, тому 
я пішов працювати у школу в 
районі, де було багато дітей крим-
ських ромів — приблизно 20% від 
усіх учнів. За півтора року нала-
годив комунікацію з їхніми ро-
динами, і ми разом із кримськи-
ми ромами створили молодіжний 
центр. Двадцять третього лютого 
лишалося по стелити лінолеум і 
розставити меблі, але почалося 
вторгнення, росіяни окупували 
місто і зайняли приміщення.
 У перші дні вторгнення виїха-
ли майже 15% ромів. Переважно 
у Львів, Івано-Франківськ, куди 
їздили на заробітки раніше. Але 
що менше ставало продуктів, 
грошей і ліків, то більше людей 
виїжджало. Більшість ромів об-
ласті закуповують товар в Одесі 
та торгують на ринках Кахов-
ки чи Нової Каховки або живуть 
із сезонних робіт. Гроші в них є 
в той день, коли заробили. Тож 
вони продавали залишки товарів 
і виїжджали. А кінець зими — це 
зазвичай перехідний період, коли 
запаси закінчуються. До мене по-
чали звертатися по допомогу ро-
дини, які раніше мали дохід. Лю-
дям із заощадженнями було лег-
ше, звісно.
 Ромські спільноти переважно 
закриті, тож багато інформації 
про те, що відбувається, до них не 
доходило. Або були викривлені іс-
торії — наприклад, хтось сказав, 
що десь розстріляли рома, а цьо-
го не було. Але всі про це говори-
ли. Особливо старші люди порів-
нювали це з геноцидом ромів під 
час Другої світової або депорта-
ціями в Сибір. Вони боялися но-
вого винищення ромів і ще біль-
ше себе накручували.

 ■ Росіяни мають багато сте-
реотипів щодо інших народів, 
щодо ромів це, певно, стандарт-
но — «злодії та ворожки з кіньми 
й золотом». У них через це спе-
цифічне ставлення до ромів?
 — Я не знаю, що росіяни собі 
думають. Виглядає так, що вони 
не вибирають для грабунків кон-
кретно ромські будинки, але коли 
бачать, що господарі — роми, то 
шукають золото і наркотики. Так 
робили окупанти в Донецькій об-
ласті ще у 2014—2015 роках.
 У квітні до мене по волон-
терську допомогу за кілька днів 
звернулося багато нових людей. 
Виявилося, росіяни перестали ви-
давати ромам «гуманітарку» — її 
й брали неохоче, але їжі бракува-
ло. Ромка розповіла, що росіяни 
сказали не приходити, бо їх роз-
стріляють — мовляв, вони все 
одно не голосуватимуть на «рефе-
рендумі» та не підуть на проросій-
ські «мітинги». Ніякої користі.
 ■ Є ще стереотип, що роми лег-
ко збирають усі пожитки та пере-
їжджають, бо ж кочівники. Це 
спрацювало під час евакуації?
 — Специфіка культури ро-
мів у тому, що вся родина відмо-
вляється їхати, якщо хтось один 
лишається. Висока мобільність 
у спільноти є: у мирний час вони 
можуть пів року чи рік бути дале-
ко на заробітках, але під час вій-
ни це не працює. Роми надто пе-
реживають за майно та будинки.
Організованої місцевою громадою 
евакуації не було — виїжджали 
родинами або приєднувалися до 
загальної колони. Роми телефо-

нували мені та запитували, як 
виїхати, бо через свою закритість 
не завжди знали, що відбуваєть-
ся. З евакуацією працювали дві 
нехерсонські ромські організації 
— Voice of Romni та «Арка».
 ■ В окупації ти волонтерив — 
допомагав іншим ромам їжею та 
ліками. Як це працювало?
 — Ще до початку вторгнення 
ми працювали з німецькою фун-
дацією, яка має програму допомо-
ги жертвам геноциду в часи Дру-
гої світової, тобто народженим до 
1945 року. Після 24 лютого вони 
дали нам гроші на продукти та 
ліки для цих людей. Але кошти 
на картці, нею не завжди мож-
на було розрахуватися чи зняти 
готівку, до того ж ми не могли до-

помагати молодшим. Я розвозив 
допомогу в Каховці, Новій Кахов-
ці та Любимівці, але не залучав до 
цього активістів-підлітків, щоб не 
наражати їх на небезпеку.
 Після постів у фейсбуці мені 
почали писати благодійники — 
так з’явилися гроші на ще один 
бюджет для ромів, народжених 
після 1945-го. Роми в окупації й 
самі віддавали іншим продукти, 
яких мали в надлишку. Ми допо-
магали кільком українським ро-
динам, але більше працювали з 
ромами, бо вони про нас уже зна-
ли — це замкнене коло.
 Спершу я не хотів узагалі ні-
чого, тільки дивитися новини. 
Але організація дала гроші, люди 
почали звертатися. Перед вторг-

ненням я почав перекладати Біб-
лію і в окупації продовжив, це до-
помогло «розморозитися», вклю-
читися в іншу роботу. Так я почав 
волонтерити. Ми допомагали до 
липня, поки був більш-менш ста-
більний мобільний зв’язок.
 ■ Ти згадав про небезпеку пуб-
лічності в окупації для волон-
терів. Чи мав ти через це пробле-
ми? А загалом ромів викрадали 
чи грабували?
 — У мене проблем не було, але 
викрадення ромів було. Напри-
клад, 18-річного хлопця викрали 
у квітні на блокпості між Кахов-
кою та Новою Каховкою. Він їхав 
на велосипеді та не мав докумен-
тів. Його спершу утримували в 
Новій Каховці, а потім у Херсоні. 

ЕТНОСИ

«Пишаємося, що ми 
українці»
До окупації роми Херсонщини були аполітичні. Зараз вони донатять на ЗСУ та 
йдуть служити

■

Ромські діти знають, що таке «турбота» агресора.❙

Кацапи скаржаться на кримінальний стан в Україні. Неможливо на хвилинку танк залишити — відразу вкрадуть.❙
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Хлопець має проблеми з ментальним здоров’ям й у 
стресових ситуаціях стає надто активним, тож коли 
окупанти його били, їм здавалося, що він насмі-
хається або під наркотиками. Уже потім з’ясували, 
у чому справа, і перестали бити, але все одно тисну-
ли морально, примушували рити окопи, могили, хо-
вати залишки тіл росіян.
 Будинки ромів руйнували та грабували, викра-
дали їхні авто. До однієї з учениць моєї школи при-
йшли росіяни, бо хтось сказав, що її батько здає ЗСУ 
їхні позиції. Тоді його не було в місті, тож затрима-
ли родичів. Зрештою їх відпустили, але що сталося 
далі, я не знаю — дівчинка відписалася від мене в со-
цмережах. Думаю, з міркувань безпеки.
 А ще затримали мого [троюрідного] брата на 
блокпосту через переписку в інстаграмі, де він зне-
важливо говорить про росіян. Окупанти комусь те-

лефонували, але за п’ять годин ніхто не приїхав і не 
забрав його. Протримали на блокпосту й відпусти-
ли — пощастило.
 ■ Роми до армії загалом ставляться негативно і 
не підтримують саму ідею воювати за щось. Звідки 
такі переконання та чи змінив їх напад росії?
 — Роми — це країна всередині країни, будь-де. 
У їхньому світогляді влада або правоохоронці — це 
потенційна небезпека, від якої треба дистанціюва-
тися якнайдалі. Армія — частина влади. До того ж 
історично склалося так, що роми майже ніколи не 
воювали — кочове скотарство далеке від зброї.
 Професія військового була непрестижною, бо 
асоціювалася з поліцією, яка раніше влаштовувала 
облави на ромські поселення. Тож до ромів-військо-
вих ставилися з підозрою. Це почало змінюватися в 
березні. Спершу роми позитивно ставилися до тер-
оборони — адже так захищали свою родину та село 
чи місто. Натомість до ромів у ЗСУ так само стави-
лися насторожено. Бо навіщо їхати воювати в іншу 
область? А у квітні-травні окупація набрала обертів, 
і бути військовим у будь-якій українській структурі 
для ромів стало престижно, цим пишаються. Це пе-
реломний момент для світогляду ромів.
 ■ Ти писав у фейсбуці зовсім коротку історію. 
Ромка сказала: «Я не думала, шо буду так рєагіро-
вать, я ж циганка, мені тіпа должно будь всьо рав-
но, яка страна. А тепер я дивлюсь рускі канали та 
понімаю, як це гидко». Роми зараз більше асоцію-
ють себе з Україною?
 — Зараз престижно бути українцем, відповідно 
українським ромом — теж. Безумовно, на це впли-
нуло вторгнення. З іншого боку, можливо, деякі 
зміни відбувалися раніше, але ми не звертали на 
них уваги.
 Ще на початку вторгнення знайомі роми каза-
ли, що їм байдуже до політики, але вже за 3-4 міся-
ці вони змінювали думку і донатили на ЗСУ. На най-
простішому рівні це працює так: росіяни грабують і 
викрадають ромів — українці цього не роблять. Так 
роми, яким раніше було байдуже до України, тепер 
відчувають патріотизм.

 Про те, що роми теж ксенофобно ставилися до 
українців, говорили мало. А війна й на це вплину-
ла. Знайомий ром сказав, що тепер неважливе ет-
нічне походження — він краще буде спілкуватися 
з українцем, який його зрозуміє, аніж із кимось ін-
шим.
 ■ Чи є серед ромів колаборанти?
 — Про такі випадки я не знаю. Це малоймовір-
но взагалі. Це пов’язано зі сприйняттям влади як не-
безпеки — роми не будуть зв’язуватися з представ-
никами окупаційної влади. Якщо якісь роми мають 
симпатію до росії, це пов’язано з їхніми заробітками 
там.
 У грудні 2022 мені зателефонував ром із «ЛНР». 
Сказав, що Херсон стане росією і він шукає ромів, 
які цьому сприятимуть, — за голосування на «ре-
ферендумі» або заяви про те, що в Україні «гніт на-
цистів», платили б. Я посміявся і забув. Коли Хер-
сон окупували, я подумав, наскільки ж заздалегідь 
росіяни планували вторгнення, що навіть до рома 
дійшли. Він знову написав і запропонував стати «де-
путатом» від окупантів. Я сказав, що за жодні гро-
ші. Я говорив доволі відверто, багато виступав про-
ти окупації в соцмережах, він бачив ці публікації. 
Тому я боявся, що він здасть мене росіянам, але ні-
чого поганого не сталося. Зрештою я виїхав через 
Крим. Але щодо того хлопця — я ж навіть не знаю, 
чи він справді у ромській громаді Луганщини або 
приїхав із росії.
 ■ У лютому була новина про те, що «роми вкра-
ли танк». Це звучить доволі стереотипно. Ти бачиш 
у такому формулюванні шкоду? І чи був той випа-
док частиною ромського руху спротиву, він існує в 
окупації?
 — Організованого ромського руху спротиву 
саме в окупації немає, але загалом в Україні є ме-
режа ромських активістів [які виступають проти 
рф]. А про ту новину з «викраденням танка» я ба-
гато думав. І загалом вважаю, що це позитивна по-
дача, вона стала мемом. Якийсь ЗМІ проілюстрував 
новину картинкою з карикатурними ромами, але це 
єдиний подібний випадок. Загалом роми не кажуть, 
що ця новина виставляє їх крадіями. Часто їм за це 
потім дякували, але не в танку справа — дякували 
непричетним за позицію [яку показав цей випадок]. 
Навіть від ромів росії я чув похвалу за той танк.
 ■ Як зараз виглядає спілкування з ромами росії, 
до речі?
 — Є ромські організації, які підтримують вій-
ну, — наприклад щорічний концерт приурочили до 
анексії Луганської, Донецької, Запорізької та Хер-

сонської областей. Звісно, спілкування з ними без-
поворотно припиняють. Але я знаю ромів з росії, які 
виступають проти вторгнення в Україну, бо ромська 
ідентичність важливіша, ніж громадянська. У тако-
му разі ми контакти не обриваємо. А взагалі ромам 
у росії часто не до війни — вони мало про це знають 
і більше зайняті своїми проблемами, наприклад об-
лавами поліції.
 ■ Що зараз із ромською спільнотою в Каховці та 
Херсонській області загалом?
 — Там лишилися переважно літні люди з роди-
нами. Майже 80% ромів виїхали, але що далі, то 
складніше це робити — на підконтрольну Україні 
територію не пропускають, а їхати через Крим доро-
го. Ситуація погіршується — окупанти стають агре-
сивнішими, частіше грабують. Але я не маю багато 
інформації про це, адже люди, з якими я спілкував-
ся, поїхали.
 ■ Ти казав, що літні люди проводили паралелі 
між теперішньою війною та геноцидом ромів під час 
Другої світової. Чому про нього так мало відомо?
 — Про геноцид ромів заговорили лише у 
1990-х. Одна з причин — закритість спільноти. 
Роми не люблять нічого розповідати оточенню че-
рез страх, що це зашкодить. Для досліджень я прово-
джу багато інтерв’ю зі свідками геноциду, і вони досі 
бояться говорити. Але ця пам’ять збережена в ром-
ських сім’ях — діти й онуки добре знають історії про 
геноцид. Саме через нього тема Другої світової для 
ромів дуже близька — відчуття, ніби для них це від-
бувалося недавно. Я знаю кількох ромок, які зараз 
автоматично називають росіян німцями, іншим досі 
боляче чути німецьку, а ром, який пережив геноцид 
і зараз евакуювався до Німеччини, каже, що ніко-
ли не міг навіть уявити, що переховуватиметься від 
росіян у німців.
 Ситуація повільно змінюється, але тепер роми 
так само бояться говорити про пережите. Напри-
клад, про те, що російські солдати їх побили чи по-
грабували. Чи захочуть вони розповідати про те, що 
трапилося вчора, якщо не хочуть говорити про те, 
що сталося 80 років тому? ■

Януш Панченко.
Фото з сайту babel.ua.
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Війна і божевілля
Якими виростуть діти, які вже кілька 
місяців сидять під обстрілами в 
підвалах?
Галина ПАГУТЯК, письменниця, лавреатка Шевченківської премії 
з літератури
(сайт localhistory.org.ua)

 Цю тему не порушували ні радянські історики, ні тепе-
рішні українські. Немає жодних вітчизняних досліджень на 
тему про психічні розлади під час Другої світової війни, а 
згодом комуністичного терору. Не збирались цільово свід-
чення, не перевірялись історії хвороб, не досліджувалась ста-
тистика. 
 Тим часом серйозні психічні розлади є неминучим наслід-
ком війни чи терору. Доведення людей до них — злочин, як 
і тортури чи зґвалтування. Розлади психіки призводять до 
суїциду або розпаду особистості чи її деградації. Нацисти, як 
відомо, знищували цілі психлікарні. Комуністи на них пере-
творили цілу країну.
 У моєму селі Уріж на Дрогобиччині метричні книги збе-
реглись за 1944 рік, власне, тільки книга померлих. Отець 
Михайло Заяць (1891—1944) провадив її до самої своєї за-
гибелі від рук «визволителів». Родини він не мав, був це-
лебсом, отож не мусив переживати за рідних. Він ховав і ні-
мецьких солдатів на місцевому цвинтарі, ретельно записую-
чи їхні дані на випадок, якщо родичі стануть їх шукати. Одні 
з останніх записів у метричній книзі про суїцид у серпні-ве-
ресні 1944 року, коли німці вже тікали на Захід, а з ними — 
усі ті, хто не хотів заново пережити жахіття більшовицько-
го терору. 
 Перший запис — за 11 серпня 1944 року, «Єва Монас-
тирська, вдова по Михайлу, з Підмонастирика, з дому Пете-
гирич, нар. 23.03.1909, зарізалася сама бритвою». І другий 
— за 19 вересня 1944 року, «Дмитро Бабій, чоловік Анас-
тасії, нар. 24.10.1887 року. Спалив себе у божевіллі». Важ-
ко уявити, що пережили ці люди, аби звести рахунки з жит-
тям у такий жахливий спосіб. Суїциди трапляються повсю-
ди, але причиною цих випадків могло бути почуття повної 
безвиході, коли людина опиняється між молотом і ковадлом. 
І ще — страшенна екзистенційна втома.
 Чоловік на прізвисько «Бака» жив з матір’ю в єдиній на 
все село хаті під солом’яною стріхою. У дитинстві я не зна-
ла його історії. Він широко усміхався, мав піджак, зашпиле-
ний не на ґудзики, а на шпильки, і ніколи не знімав шапки-
вушанки. Надавався до того, щоб пасти корову, був розумо-
во відсталим. Діти знущались над ним. Підкрадались, зри-
вали шапку і втікали. Тоді Бака сідав на землю, прикривав 
голову руками і гірко плакав. Мати могла віддати його в «діт-
дом», як у нас кажуть про будинок пристарілих, але не зро-
била цього. Ціле життя захищала сина сварками і прокльо-
нами на адресу кривдників, хоча дорослі ніколи не знуща-
лись над Бакою. 
 Він не народився таким. Коли в селі стояли німці, якось 
до казана, де варилась їхня страва, підійшов трирічний хлоп-
чик. Кухар подумав, що той хоче щось вкрасти, і вдарив його 
по голові. Після цього дитина перетворилась на недоумка. 
Тому Бака так боявся незахищеної голови, і доки не чіпа-
ли його шапки, залишався у своєму світі, цілком задоволе-
ний життям, хоча його усмішка мене лякала в дитинстві. А 
прізвисько — від слова бак, у якому варили їжу. Той триріч-
ний хлопчик став прямою жертвою війни, а в його ровесни-
ків проблеми могли початись у зрілому віці. 
 У нас іще був Сорока, що навіть мав дружину. Чоловік як 
чоловік, але часом на нього щось находило і він починав хо-
дити по селі й казати, що загубив «папери» і мусить їх знай-
ти. Я в дитинстві його дуже боялась. Якось стрілась з ним 
на стежці — увесь сірий, з палаючими очима, він би прос-
то змів мене з дороги, якби я опинилась на його шляху. Діти 
розповідали, що він убив багато людей і нічого йому за це не 
було. Так, ніби покарання може повернути життя. Втім, Со-
рока не скривдив би навіть мухи. Періодично його забира-
ли до провінційної лікарні, хоча не думаю, що й у столичній 
вилікували б параною. Він якось прийшов і до нас, коли я 
була вже доросла, і я його не впізнала. Був тихий і зовсім не 
сірий. Теж ішлося про «папери», які змінять його життя на 
краще. За віком він був ровесником Баки, тож міг пережити 
якусь травму в дитинстві.
 Теперішня війна принесла нам не тільки розруху, каліц-
тва і смерть. Вчора я слухала репортаж про відновлений ди-
тячий садочок у Бучі, як вихователі спостерігають за по-
ведінкою дітей, щоб вчасно прийти їм на допомогу. Якими 
виростуть ті діти, що вже кілька місяців сидять під обстріла-
ми у підвалах, якщо їм вдасться вижити, залежить від бать-
ків і психологів. Їх не покинуть, я певна, але наскільки без-
захисними були діти ще тієї війни, історію якої нам подають 
як хронологію боїв, а не як людську трагедію. 
 У Павла Тичини є вірш «Війна» з такими рядками: «Тіль-
ки й є у нас ворог — наше серце. Благословіть, мамо, шука-
ти зілля. Шукати зілля на людське божевілля». Війна сама 
по собі є божевіллям — причина і наслідок. Однак світ досі 
не потрафив одягти Путіна та ним інфікованих у гамівну со-
рочку. Як кажуть у народі: «Що з мудрим знайдеш — з дур-
ним загубиш». ■

■

Я знаю кількох ромок, які зараз автоматично називають росіян німцями, 
іншим досі боляче чути німецьку, а ром, який пережив геноцид і зараз 
евакуювався до Німеччини, каже, що ніколи не міг навіть уявити, що 
переховуватиметься від росіян у німців.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

У киянина Євгена Афанасьєва на 
дарницькому ринку є магазин і 
притулок, де місяцями, а то й ро-
ками живуть нічийні коти. Бага-
тьом бідолахам він вже підібрав 
господарів, решту намагається 
прилаштувати у добрі руки. Ро-
бота ця нелегка. «Аби знайти дім, 
потрібно згодувати тонни корму, 
вигребти тонни г...на, зробити ти-
сячі фотографій і написати тисячі 
слів усіляких дурниць, — втомле-
но повідомив він на своїй сторінці 
у фейсбуці, напевно, не в кращий 
день свого життя. — Пощастить 
або дуже красивим, або тим, кого 
пожаліли. Середнячки вироста-
ють і залишаються середнячка-
ми. Для них ми утримуємо бокси, 
клітки, кімнати, квартири. Вони 
живуть, з’являються новенькі, 
які роз’їжджаються по нових до-
мівках. А середнячки живуть... Із 
часом про них меншає слів, стає 
менше фото і менше взагалі всьо-
го. Ти піднімаєш старі світлини — 
так це ж грудень 20-го! Потім ди-
вишся в вікно, де знову так само 
сіро, й продовжуєш чекати весну. 
Вони також чекають, нічого не ка-
жучи і не дорікаючи. Просто чека-
ють щодня. Саме тому в тебе теж 
щодня повинно бути усе добре, а 
краще — відмінно, аби і в них було 
все добре. Я шукаю людей, у яких 
теж завжди все добре всупереч 
усьому і які готові хоча б з одним 
з них поділитися своїм внутрішнім 
вогнем. Київ 0502914773».
Телефон залишаємо без комен-
тарів. Хто у темі, той зрозуміє.

«Випадково народився котом. 
А так — людина»
 Борис, Бенедикт і Левко — 
це коти, які живуть у замісько-
му будинку відомих столичних 
журналістів Ніни і Віталія Же-
жерів. У всіх трьох «хлопчи-
ків» — своєрідний характер і не 
менш проблемна доля. «Льовку 
ми взяли у волонтера Жені Афа-
насьєва, — каже Ніна. — Коли 
на фото побачила цього рудого 
красеня, то одразу ж зрозумі-
ла — нам потрібен кіт. Дарма, 
що вухо надірване і задні лап-
ки кривенькі, зате очі — людсь-
кі. Він — не боєць і не вміє себе 
відстояти, але нереально розум-
ний. Ми разом дивимося філь-
ми. З ним завжди легко знайти 
спільну мову. Абсолютно логіч-
на істота. Льова випадково наро-
дився котом. А так — людина». 
 Для Ніни притулок Євгена 
Афанасьєва — місце особливого 
болю. Наразі там живе 70 котів, 
яких він фактично утримує 
сам. Звичайно, час від часу бан-
ківську картку поповнюють ті, 
хто вже взяв до себе хвостатого 
«безхатька», але ще продовжує 
жити емоціями від побаченого. 
Є також щиросердні містяни, 
які зголосилися на роль тимча-
сових господарів, поки триває 
пошук постійних. Нерідко Єв-
ген їм дає свої гроші на перетри-
мування хвостатих квартиран-
тів, але й за такої умови охочих 
негусто. Куди більше тих, хто 
прагне перекинути до зони від-
повідальності волонтера свої ж 
турботи. «Люди, які із сіл ве-
зуть на ринок товар для прода-
жу, часто беруть з собою котів, 
аби підкинути їх до притулку, 

— каже Ніна. — Така ось турбо-
та. А це нічого, що лише на корм 
для однієї тварини потрібно що-
найменше 2 тисячі гривень на 
місяць. А вони ще ж і хворіють! 
Послуги ветеринарів наразі над-
звичайно дорогі. Втім горе-гос-
подарям — байдуже. Привезли, 
покинули, поїхали».
 Трапляються і зовсім дивні 
історії. Одна жінка переправи-
ла кицьку із Чорткова поїздом, 
бо на усій Тернопільщині для 
неї не знайшлося теплого кут-
ка. Буває й таке, що Євгену те-
лефонують сусіди квартир, гос-
подарі яких виїхали за кордон, 
покинувши свого улюбленця по-
мирати голодною смертю. Звіс-
но, зраджений кіт волає несамо-
вито на увесь будинок, від чого 
білий світ стає немилим. З до-
помогою поліції рятівники на-
магаються отримати дозвіл на 
визволення приреченого бран-
ця, але власники нерідко такої 
згоди не дають. Мовляв, нехай 
помирає, така його доля, але чу-
жих до хати не пустимо. 
 Більш «щиросердні» пе-

ред від’їздом випускають хат-
ніх тварин просто на вулицю. 
На початку війни вони масово 
бродили містами, довірливо за-
глядаючи перехожим у вічі. Се-
ред таких був і Нінин Бенедикт, 
який знайшовся на початку бе-
резня в районі Повітрофлотсь-
кого проспекту, звідки почало-
ся бомбардування столиці. «Я 
побачила фото відомого актора 
Івана Семисала у фейсбуці з на-
писом: «Подаруйте котові дім, 
бо свій він утратив, — прига-
дує вона. — Іван уже був у вій-
ськовій формі, бо одразу пішов 
у армію. В руках тримав тепер 
вже нашого напрочуд норовли-
вого Бенедикта. Цей кіт абсо-
лютно не соціалізований. Звик, 
що люблять тільки його, тому не 
вживається з іншими. Довелося 
новачку виділити окрему кімна-
ту». 
 А Борис знайшовся сам ще 
кошеням у кущі, неподалік від 
їхнього будинку. Сидів абсо-
лютно беззахисний, малий і го-

лодний. Плакав. Поруч лежа-
ло тільце його сестрички — вже 
мертвої. Навколо багато дач. 
Напевно, хтось викинув перед 
від’їздом до міста. На жаль, це 
дуже поширене лихо, з наслід-
ками якого часто доводиться бо-
ротися тим, хто у селі проживає 
постійно. Борис швидко подру-
жився з Левком, а колись залюб-
лений Бенедикт і досі тримаєть-
ся осторонь. 
 Нині заміське життя цього 
хвостатого царства не лише вла-
штоване, а й суспільно корисне. 
«Ми з котами наразі волонтерс-
твуємо, — каже Ніна. — Тобто 
відправляємо бляшанки від кор-
му знайомим, які виготовляють 
з них окопні свічки. Можна ска-
зати і так — посилаємо нашим 
котикам від наших котиків, без 
перебільшення, теплий привіт». 
І світлий також.

«Я побачив, як кіт їсть жовтяк, 
і все зрозумів»
 На подвір’ї вінничанина 
Олександра Неруби живе семе-
ро котів. До трьох своїх приби-

лася решта, і господар для себе 
вирішив, що мусить вберегти їх 
від голодного блукання світом. 
Мовляв, якщо вони обрали мене 
своїм годувальником, то вже 
мушу із цим щось робити. 
 Загалом їхнє спільне життя-
буття складалося цілком гар-
монійно, де кожен знав своє міс-
це і свідомо не порушував чужі 
кордони. Хатній поріг тут був 
прикордонною зоною з правом 
доступу до господарської будів-
лі. Але восени цей регламенто-
ваний спокій несподівано зруй-
нував красивий породистий 
сіамський котисько. Він стрім-
ко забіг у двір і, волаючи неса-
мовитим голосом, почав рвати-
ся саме до хати.
  Тоді ще стояла тепла днина. 
Господарі були на подвір’ї й не 
одразу збагнули, що з цим при-
бульцем не так. Була версія на-
віть, що він скажений. Але піс-
ля більш прискіпливого спосте-
реження дійшли висновку, що 
його у приватному секторі міс-

та хтось викинув з автівки. Мо-
вляв, десь притулиться і вижи-
ве. Зрештою, він таки притулив-
ся, але тривалий час заскакував 
на вуличні підвіконня, заглядав 
у людські очі за склом, вимага-
ючи, аби його пустили всереди-
ну. І тут нічого не вдієш. Просто 
цей красунчик звик жити балу-
ваним і в теплій квартирі. 
 Олександр довго вагався, чи 
приймати цього галасливого на-
хабу до свого численного заго-
ну, бо й так вже рукавичка — по 
саму зав’язку. Але визначити-
ся з остаточним рішенням йому 
допоміг сам котисько. «Сиджу я 
на стільці поблизу городу, грію-
ся на останньому теплому сон-
ці. Аж тут до двору знову забі-
гає цей розбійник, — пригадує 
господар. — Він підійшов ближ-
че, знайшов покинутий на гряд-
ці огірок і почав його гризти, з 
докором поглядаючи у мій бік. 
Я побачив як кіт їсть жовтяк, і 
все зрозумів».
 Із фейсбуку Євгена Афа-
насьєва:
 «Цього малюка підібрав мій 
знайомий у лісі, неподалік від 
траси. Зупинив машину, аби 
сходити до вітру. Було темно, 
але все ж побачив білий буді-
вельний мішок, всередині якого 
ворушилося щось живе. Мішок 
був перетягнутий дротом і обли-
тий соляркою. Чому не спали-
ли? Не знаю. Мабуть щось зля-
кало. Маленький добрий гно-
мик. Весь у лишаї з великою дір-
кою на шиї. Такий собі казковий 
персонаж з якоїсь дуже холод-
ної зимової злої казки. Людину 
любив несамовито. Здирався по 
одягу, обнімав шию і ліз цілува-
тися. Думаю, саме за це і був за-
суджений до лютої смерті... За-
раз, звичайно, вже давно у най-
кращій сім’ї. Зацілований і за-
люблений».

«Він перекинув телевізор, і 
його знову винесли на вулицю»
 Коли ти берешся рятувати 
бездомних тварин, то ніби доб-
ровільно заступаєш на службу 
без відпусток. Вирватися з цієї 
круговерті практично неможли-
во, бо вони чекають. Їхня віра в 
людину абсолютно ірраціональ-
на, ніби хтось прислав їх сюди 
задля пробудження в нас більш 
високого сенсу.
  Із фейсбуку Євгена Афа-
насьєва:
 «Вранці він зустрічає мене 
як найріднішу людину. Ось на-
стільки світлий і позитивний 
хлопець. Два роки тому я стояв 

біля бювету і знімав його на те-
лефон. Потім підписав це відео 
— «Запропонуйте дім...» За-
раз він живе у мене в магазині. 
Найстрашніше те, що його вже 
забирали додому, але вже у пер-
ший день він перекинув телеві-
зор, і його винесли знову на ву-
лицю. Відгукніться, панове, я 
вам подарую свій телевізор. Ска-
жімо, якби він так нашкодив у 
мене вдома, я посадив би його 
на підвіконня на теплий плед, 
щоб йому було зручніше диви-
тися, як я викидаю телевізор на 
смітник і довго махаю йому ру-
кою. А він би усміхався мені у 
відповідь: — Давай, повертай-
ся якнайшвидше, і ми разом ще 
щось скинемо».
 «Є дике бажання знайти їй 
дім. Підібрав на дорозі, коли 
поверталися з ветклініки. На 
задньому сидінні — «дівчин-
ка», вже здорова, після панки, 
але настрою нуль, бо два тижні 
тому в тій же клініці залишив-
ся малюк назавжди. Котовозки 
у таких випадках я ніколи не за-
бираю. Хворію потім ще місяць, 
не їм, уся їжа — до блювання. 
Вітамінів жменю закинув зран-
ку, мов космонавт, і побіг. А тут 
таке... Вона сиділа просто посе-
ред дороги і пила з калюжі. Я то-
варишу крикнув: «Гальмуй!» За 
годину вже була в магазині. Кра-
сива, зухвала. Ось зараз пишу, а 
вона сидить у мене на шиї. Якось 
кицька втекла з магазину. Я пе-
ревернув увесь цей гівноринок і 
знайшов її. Не лаяв, але вона все 
одно зрозуміла, що для мене то 
була страшна історія. Дівчин-
ка вона у мене розумна, тому 
більше таке не траплялося. Не 
можу про них не писати, бо їм 
усім потрібні домівки. На OLX 
це просто кішка з симпатичною 
мордочкою. Все. Не більше і не 
менше»...
 «Багатьох тварин ми заби-
раємо з вулиць вже з букетом 
хвороб. Ось цей хлопець тяж-
ко перехворів ріно, після чого 
все перейшло у хроніку. Днями 
він і ще четверо пухнастиків за-
вершують курс «Віраксу». За-
раз я задоволений їхнім загаль-
ним станом. Дуже красивий ве-
ликий хлопець. А найголовніше 
— він добрий, хоча має клики і 
перебуває у чудовому бійцівсь-
кому стані. При бажанні міг би 
пошматувати кого завгодно, як 
господарочка шматує капусту. 
Але цього не робить навіть піс-
ля того, як переніс сотні проце-
дур. Він дуже лагідний, любить 
людей і вірить їм». ■

ДОБРО І ЗЛО

Котячі історії
Покинуті напризволяще «пухнастики» мовчки нагадують 
перехожим, наскільки нікчемний вигляд має людська байдужість

■

Іван Семисал з норовливим красенем, який ще не звався Бенедиктом.
Фото з Фейсбуку. 

❙
❙

Левко, який випадково народився котом.
Фото Ніни ЖЕЖЕРИ.

❙
❙

Їхня віра в людину абсолютно ірраціональна, ніби 
хтось прислав їх сюди задля пробудження в нас 
більш високого сенсу.
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Картопляно-грибна запіканка
 Картопля і гриби — це, напевно, ті про-
дукти, що використовують для пісної  тра-
пези найчастіше. Їх можна відварювати, 
запікати, смажити, а також готувати різ-
ні запіканки та інші страви.
 Для приготування картопляно-грибної 
запіканки знадобляться:
 — картопля — 8 штук;
 — гриби свіжі або заморожені — 750 
грамів;
 — цибуля ріпчаста — 2 штуки;
 — спеції та сіль — за смаком.
 Гриби відварюємо, відтискаємо і пере-
кручуємо на м’ясорубці. Картоплю також 
подрібнюємо за допомогою м’ясорубки. 
Обидві маси перемішуємо, до них додаємо 
дрібно порізану цибулю, сіль і спеції.
 Отриману суміш перекладаємо в спе-
ціальну форму і запікаємо близько години 
в розігрітій духовці.
 За бажанням можна заправити страву 
часником і подрібненою зеленню.

Плов з овочами
 Пісний варіант знаменитого плову ви-
ходить нітрохи не гірше м’ясного, гриби 
надають стравам пікантного смаку.
 Для приготування плову знадоблять-
ся:
 — рис — 1 скл.;
 — грибний бульйон — 2 скл.;
 — зелений горошок — 150 г;
 — мариновані або заморожені опеньки 
— 150 грамів;
 — цибуля ріпчаста — 1 шт.;
 — томатна паста — 2 л.;
 — зелень;
 — цукор — пів ложки;
 — каррі, чорний перець і сіль — за сма-
ком.
 Спочатку готується розсіл зі склянки 
води, в яку додаємо томатну пасту, цукор 
і сіль. Після закипання розсолу кладемо в 
нього горошок і проварюємо близько 5 хви-
лин.
 Ріпчасту цибулю необхідно нарізати на 
невеликі кубики та злегка спасерувати на 
будь-якій олії. Тепер до цибулі можна до-
дати опеньки та трохи обсмажити.
 Перед закладанням рису в горщики 
його необхідно ретельно перебрати та кіль-
ка разів промити.
 Розклавши рис у горщики, додаємо від-
вар із горошком, а також цибулю з гриба-

ми. Тепер можна страву посолити та дода-
ти приправи.
 Підготовлену для приготування кашу 
заливаємо гарячим грибним бульйоном. 
Після цього всі горщики закриваємо криш-
ками і ставимо в духовку, нагріту до 200 
градусів. Готується овочевий плов близь-
ко 40 хвилин.

«Полуниці» з оселедця
 «Оселедець під шубою» — одна з 
найулюбленіших страв, однак витонче-
ною її ніяк не назвеш. Тож якщо в гості до 
вас збираються подружки, треба приду-
мати щось таке, щоб ця закуска вигляда-
ла мило і гарно, наприклад, сформувати  
чарівні і спокусливі полунички.
 Продуктів знадобиться небагато: 
 — 1 великий буряк; 
 — 1 картоплина;
 — 1 морквина; 
 — оселедець. 
 Усі овочі ми напередодні відварюємо і 
остуджуємо, щоб було зручніше обробля-
ти.
 Із обробкою риби не хочеться возити-
ся, тому господині часто купують філе у 
маринаді. Однак краще надати перева-
гу цілому оселедцю — він і смачніший, і 
«хімії» менше.
 Позбавляємося усіх риб’ячих кісток і 
нарізаємо філе дрібними шматочками. 
 Буряк очищаємо і натираємо на дріб-
ній тертці. Відкидаємо на друшляк, щоб 
сік стік. Чим сухішою буде отримана бу-
рякова маса, тим краще.
 Картоплю також натираємо на дрібній 
тертці, а моркву — на великій.
 Буряк змішуємо з картоплею до одно-
рідної маси — це дозволить нашим май-
бутнім «полуничкам» стати світлішими 
і наблизитися до натурального кольору 
дуже стиглої ягоди. Майонез додавати не 
варто, оскільки це зробить масу рідкішою 
і вона буде погано ліпитися. А ось у натер-
ту моркву додаємо пісний  майонез.
 Беремо невелику кількість буряково-
картопляної маси і робимо з неї корж. Звер-
ху кладемо моркву з майонезом, а на неї — 
оселедець. Краї коржів залишаємо вільни-
ми, щоб закрити ними начинку. Для цьо-
го скачуємо кульку, з якої потім формуємо 
ягідку. З листочків петрушки робимо «ша-
почку» полуниці, зі стеблин — плодоніж-
ку. З кунжуту — насіння.

 Закуска готова! Можна прикрашати 
святковий стіл.

Крабовий рулет із лаваша 
 Ця страва добре підійде для святкових 
застіль, однак якщо є час та натхнення, 
можна приготувати і в будній день. Нічо-
го складного та надзвичайного. Закуска 
не потребує навіть термічної обробки, а в 
розрізі виглядає просто розкішно.
 Для приготування вам знадобляться:
 — тонкий лаваш — 1 шт.;
 — майонезний соус — за смаком;
 — кукурудза десертна — 1 банка;
 — крабові палички — 400 грамів;
 — морква по-корейськи — 200 г;
 — зелена цибуля;
 — сіль за смаком.
 Лист лаваша розгорніть та щедро 
змастіть майонезом, зверху посипте посі-
ченою зеленою цибулею та морквою по-
корейськи.
 Крабові палички дрібно наріжте або на-
тріть на тертку та розподіліть по лавашу. 
Зверху посипте кукурудзою. За бажанням 
посоліть.
 Акуратно, не розриваючи тонкий ла-
ваш і не вивалюючи начинку, скрутіть 
його в рулет. Готову страву поставте в хо-
лодильник на 30 хвилин просочитися.
 Поріжте на шматочки і подайте на 
стіл. 

Салат із пекінської капусти та ананасів
 Цей пісний салат із пекінської капусти 
дуже швидко готується, потрібно лишень 
мати необхідні інгредієнти. Оскільки всі 
вони не потребують попереднього приго-
тування, то за п’ять хвилин рецепт можна 
втілити в життя.
 Це безпрограшний варіант смачного са-
лату в період посту, оскільки, скуштував-
ши його, всі залишаються задоволені.
 Для приготування знадобляться:
 — пекінська капуста — 1 шт.;
 — ананаси — 1 банка (580 г);
 — кукурудза консервована — 1 банка 
(300 г);
 — солодкий перець — 2 шт.;
 — сухарики житні — 1 пачка (100 г);
 — пісний майонез — 150 г.
 Пекінську капусту миємо та дрібно 
шинкуємо. Кільця ананасів ріжемо шма-
точками. Перець миємо, очищаємо від сер-
цевини та нарізаємо соломкою.
 Сухарики викладаємо в салатницю до 

інших інгредієнтів, заправляємо пісним 
майонезом і все перемішуємо.
 Наш салат із пекінської капусти гото-
вий. Смачного!

Цибуляники у томатній підливі
 Цибуляники — страва, що називаєть-
ся, «дешево і сердито». Дешево, бо для цієї 
закуски знадобляться лише цибуля, ман-
ка та яйця. А сердито — бо наплачетеся ви, 
готуючи її. І, звісно, спеції. Але запевняю 
вас, що оладки з цибулі будуть смачними і 
без усіляких приправ.
 А якщо ви цибуляники протушкуєте у 
томатній підливці — ваших гостей і за вуха 
не відтягнете від цієї страви.
 Для приготування двох порцій (12 се-
редніх оладок) знадобляться:
 — 3 цибулини середнього розміру 
— для оладок і половинка цибулини — 
для засмажки (хоча засмажку робити 
необов’язково);
 — 2 яйця;
 — 4 ст. ложки манки;
 — сіль, чорний перець;
 — олія для смаження.
 Цибуляники готуються дуже швидко 
і просто. Цибулю шинкуємо ножем дріб-
ненько, солимо, перчимо, жмакаємо ру-
ками. Додаємо до цибулі 2 яйця, 4 ст. лож-
ки манки, перемішуємо і даємо постояти 
хвилин 10, щоб манка розбухла. Оце й усе 
— тісто на оладки з цибулі готове.
 Смажимо цибуляники з обох боків на 
сковорідці й викладаємо в каструльку, ка-
занок чи мультиварку, щоб іще протуш-
кувати 10 хвилин. Для цього можна прос-
то додати до них трохи води і поставити на 
малий вогонь. Але якщо є в наявності вер-
шкове масло і томати, то робимо цибуля-
ники в томаті.
 Для цього підсмажуємо на вершковому 
маслі або олії ще пів дрібно порізаної цибу-
лини, додаємо до неї томати або воду з то-
матною пастою чи кетчупом і тушкуємо 
на малому вогні пару хвилин. Потім зали-
ваємо наші цибуляники цією засмажкою 
і протушковуємо на малому вогні ще хви-
лин 10. Усе. 
 Цибуляники за цим рецептом мож-
на їсти як гарячими, так і холодними. Це 
дуже смачно! 
 Тож хто сказав, що піст не повинен бути 
смачним? Спробуйте приготувати за наши-
ми рецептами — і ви переконаєтеся у зво-
ротному. ■

ГОЛОДНА КУТЯ

Водохресний Святвечір-2023: 
що приготувати 
на свято
Розвіюємо міф: пісні страви також можуть бути смачними

■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Різдвяні свята тривають. Водохресний Святий вечір, що відзначають 18 січня, для українців є особ-
ливим, тому й готували до нього заздалегідь. Напередодні дотримувалися одноденного суворого 
посту, а ввечері, після сходу першої зірки, вся сім’я сідала за стіл вечеряти пісними стравами.
У центрі столу, як і на Різдво та старий Новий рік, — кутя, приготовлена із зерен пшениці. Проте 
на Водохреще вона має бути голодною, тобто без масла та вершків, лише з додаванням усякої 
всячини: маку, родзинок, меду, горіхів, цукатів, сухофруктів.
Узвар відварюють із сушених яблук, груш, слив, вишні, кураги, родзинок. Він символізує живу 
воду, що очищає душу та тіло, має не тільки неповторний смак, а й неймовірну користь. Щоб 
отримати гарний колір напою, крім традиційних сухофруктів, до нього можна додати заморо-
жені ягоди та сушену шипшину і, звісно, цукор або мед.
Борщ готують пісний, без бульйону та м’яса. Деякі господині додають до нього квасолю, гриби 
або так звані грибні вушка — невеликі пельмені з тіста з грибною начинкою.
Ще одна традиційна страва на Святвечір — вареники. Найчастіше їх ліплять із картоплею та 
грибами, капустою або солодкі варіанти — з фруктами та ягодами.
Однією з головних страв на Водохреще здавна вважалися голубці, а варіації начинок могли 
бути найрізноманітнішими: з овочами та рисом, грибами, з рибним філе. 
Також на стіл ставили багато різних видів випічки: коржі, пироги, оладки, млинці та обрядове 
печиво «Хрести».
Це традиційні страви, що готували господині у переддень Водохреща. А вже на саме свято 
— 19 січня — стіл ломився від усіляких наїдків із м’яса та птиці. Та й без запеченого поросяти 
і домашніх ковбасок не обходилися.
А який же асортимент страв готують сучасні українські господині на Водохресний Святвечір?

Запіканка з грибами — ситна й ароматна страва, при цьому гриби можна 
використовувати будь-які, на власний смак.

❙
❙

Плов з овочами — це смачна і корисна 
вегетаріанська страва, яку оцінять 
навіть шанувальники м’яса.

❙
❙
❙Оригінальний спосіб подати оселедець 

під шубою так, щоб гості не здогадалися.
❙
❙

Рулет із лаваша та крабовими паличками 
не залишить нікого байдужим.

❙
❙

Салат з пекінки та сухариків завжди актуальний
— чи то в будень, чи для святкового столу.

❙
❙



Валентина ГРИГОРЕНКО

 Особливо в період повномасштаб-
ної війни українському кіно на своїй те-
риторії дуже складно пробитися звичним 
шляхом у кінотеатри, бо навіть якщо на-
магаються працювати такі загалом нечи-
сельні заклади ще до масштабних руй-
нувань від російської зброї — то однак 
на заваді стають вимушені перерви через 
сигнали повітряної тривоги та вимикання 
світла. Тільки-но стало відомо, що запла-
нований на 19 січня старт прокату стріч-
ки «Памфір» режисера Дмитра Сухолит-
кого-Собчука, болючі соціальні події якої 
крутяться навколо зимового колоритного 
свята Маланки на Буковині, перенесли на 
23 березня. 
 «Памфір» став одним з 23 ігро-
вих фільмів, які відібрали для участі у 
Двотижневику режисерів у рамках 75-го 
Каннського міжнародного фестивалю, 
який відбувався у другій половині трав-
ня 2022 року. Дивлячись це кіно, згадуєш 
«Тіні забутих предків» Сергія Параджа-
нова — у ньому так само філігранно пе-

редається прихована від сторонніх прав-
да життя у контексті збережених тради-
цій, де намагаються в одній конкретній 
сім’ї плекати любов: до дружини, чолові-
ка, сина, матері і батька, Бога. А на пе-
репоні можуть стати стежки контрабан-
ди цигарок за кордон, які контролюються 
мафією, очолюваною місцевою владою. 
 Акторка Олена Хохлаткіна — вико-
навиця ролі матері головного героя, який 
має прізвисько Памфір, так розповідає 
про зйомки: «Дев’ять місяців, весь зні-

мальний період — це було прекрас-
не творче життя, незважаючи на пере-
рви на локдаун. У нас спочатку були екс-
педиції, чого, власне, зараз ніхто не прак-
тикує. Нам, усій кіносім’ї за сценарієм, 
організували проживання в Івано-Фран-
ківській і Чернівецькій областях у сере-
довищі, про яке потім знімали фільм. Ло-
каціями були і прикордонна застава, де 
я як героїня стрічки працювала, і завод 
— для іншої героїні. Ще — будинок, де 
ми жили з батьком головного героя. Ми 

мали змогу всотувати у себе місцевий ко-
лорит, надихатися горами».
 У 2019 році «Памфір» став одним 
із переможців 11-го конкурсного відбо-
ру Держкіно та отримав державну фінан-
сову підтримку. Стрічка також отрима-
ла підтримку Польського інституту кіно 
(PISF), швейцарського фонду Visions Sud 
Est, одного з найвідоміших європейських 

фондів, які фінансують експерименталь-
не кіно — Hubert Bals Fund, французь-
кого національного центру кіно — CNC 
Aide aux cinemas du monde, міжнарод-
ного фонду Goteborg Film Fund та Черні-
вецької облдержадміністрації. У ролях: 
Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, 
Іван Шаран, Олександр Ярема, Римма 
Зюбіна, Олексій Лейбюк. ■
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Орендна субсидія
 На відміну від закону 
№2309-ІХ, який до цього часу 
не підписаний президентом Ук-
раїни, закон №2313-ІХ від 1 січ-
ня 2023 року мав би запустити 
механізм, покликаний не лише 
підтримати книжкову галузь в 
умовах війни, а й стимулювати 
відкриття нових книгарень по 
всій країні, збільшити за кілька 
років у 2-3 рази тиражі й асорти-
мент українських книжок. При-
наймні такі меседжі заклада-
ли розробники закону — пред-
ставники громадськості, влади 
та книжкової галузі в рамках 
ініціативи «Українська книж-
кова революція».
 Отже, до законів Украї-
ни «Про видавничу справу» та 
«Про державну підтримку кни-
говидавничої справи в Україні» 
було внесено кілька цікавих та 
важливих новацій. Відтепер за 
кошти державного та місцевих 
бюджетів для бібліотек мали б 
закуповувати лише ті книжки, 
відомості про які включено до 
електронного каталогу «Книж-
ки на ринку». Інститут книги, 
що адмініструє каталог, має на-
давати видавцям і книгарням 
можливість вносити до автома-
тизованої системи дані про наяв-
ні книги.
 За задумом авторів, це було б 
простим та зручним інструмен-
том для всіх: видавці пропону-
ють наявні для продажу видан-
ня, а бібліотекарі формують ба-
жаний для закупівлі асорти-
мент. На жаль, нині посилання 
на каталог не спрацьовує.
 Іншою новацією мало б бути 
те, що держава надаватиме дер-
жавну субсидію на відшкодуван-
ня витрат на найм або піднайм 
(оренду або суборенду) нерухомо-
го майна (будівель, споруд, при-
міщень, їх окремих частин), що 

використовується суб’єктом ви-
давничої справи як спеціалізо-
ваний магазин для торгівлі кни-
гами винятково українською мо-
вою чи також мовами Євросоюзу 
і корінних народів України. На 
момент розробки цього закону 
в Україні вже було мало таких 
книгарень — не більше двохсот, 
а зараз залишилося ще менше.
 Прийом та розгляд заяв від 
розповсюджувачів видавничої 
(книжкової) продукції про на-
дання державної субсидії має 
здійснюватись з 1 квітня 2023 
року. Державна субсидія не на-
дається за періоди, що передують 
першому кварталу 2023 року.
 Для отримання державної 
субсидії книгарня має працюва-
ти з використанням РРО й отри-
мувати не менш як 80% своїх до-
ходів від продажу книг, а торгові 
зали з книжковими полицями й 
доступом покупців мають стано-
вити не менш як 80% її площі.
 Закон передбачає, що кни-
гарні, які відповідатимуть цим 
вимогам, зможуть отримати сві-
доцтво/сертифікат на відповід-
ність від Державного комітету з 
телебачення і радіомовлення, а 
потім звернутися до Українсько-
го інституту книги по субсидію.
 Розмір субсидії має стано-
вити 20% від доходів з продажу 
книжок, але не має перевищува-
ти вартості оренди за договором 
і встановлених законом гранич-
них розмірів відшкодування на 
квадратний метр, які різняться 
залежно від чисельності населен-
ня територіальної громади. Гра-
нична площа, на яку держава 
може надавати відшкодування, 
також різна — від 150 квадрат-
них метрів у містах з населенням 
понад пів мільйона до 50 метрів у 
громадах з населенням менш як 
30 тисяч людей.

Сертифікати на придбання 
книжок
 Ще однією новацією мало 
бути надання з 2023 року сертифі-
катів на придбання українських 
книжок при отриманні свідоцтва 
про народження, а також при от-
риманні паспорта громадянина 
України у 14 років. Сума сертифі-
ката — 0,3 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня 
календарного року, в якому ви-
дається сертифікат. Сьогодні це 
805,2 грн.
 Сертифікат може використо-
вуватись винятково для придбан-
ня книжкових видань держав-
ною мовою у паперовій та/або 
електронній формі, у тому числі 
в аудіофайлах, видань для осіб з 
вадами зору (крім книжкових ви-
дань, що мають походження або 
виготовлені та/або ввезені з тери-
торії держави-агресора, тимчасо-
во окупованої території України), 
у розповсюджувача видавничої 
продукції, який у встановленому 
порядку внесений до Державного 
реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів видавничої 
продукції та до переліку розпов-
сюджувачів видавничої продук-
ції, що забезпечують придбання 
громадянами книжкових видань 
з використанням сертифіката.
 На жаль, за інформацією, оз-
вученою 4 січня директоркою Ук-
раїнського інституту книги Олек-
сандрою Коваль в ефірі Українсь-
кого радіо, цьогоріч виділення 
субсидій для книгарень, а також 
сертифікати для дітей виявились 
під загрозою: «В держ бюджеті не-
має на це коштів...»

 Хоча вони, на думку очіль-
ниці, звісно, дуже допомогли б, 
як це було наприкінці 2021-го і 
на початку 2022 року, коли була 
єПідтримка — 1000 грн. Це одра-
зу було відчутно і для книжкової 
торгівлі, і для видавців».
 Дійсно, підтверджує заснов-
ник «Лабораторії» та бібліотеки 
Librarius Антон Мартинов: «За 
два місяці дії єПідтримки україн-
ці витратили на книжки мільярд 
гривень. На сайті видавництва 
«Лабораторія» програма збіль-
шила кількість замовлень у 4-5 
разів. Але російське вторгнення 
спричинило провал на 70-90%».
 «Виробництво книжок падає 
у зв’язку з різким падінням пла-
тоспроможного попиту. Якби ук-
раїнці могли і хотіли купувати 
більше книжок, то, можливо, і 
субсидії не знадобилися б. Мож-
на було б цей фінансовий обіг за-
безпечувати з продажів книжок, 
нарощувати їхнє виробництво. 
Але є так, як є, на жаль», — кон-
статує Олександра Коваль.
 Щоб якось покращити ситуа-
цію, у 2022 році Інститут ініцію-
вав проєкт «Книжки без кор-
донів». «Українські видавці на-
дали безплатно макети книжок 
українською мовою, і їх було над-
руковано в різних країнах. Це та-
кож орієнтовно 300 тисяч кни-
жок, які безкоштовно було роз-
повсюджено серед дітей».
 А з січня 2023 року Інститут 
книги розпочав працювати над 
великим міжнародним проєк-
том, розрахованим на два роки: за 
програмою «Креативної Європи»   
300 тисяч книжок-білінгв будуть 
надруковані у 5 країнах.

 Крім того, говорить дирек-
торка, спільно з Міністерством 
культури України Інститут кни-
ги працює над тим, щоб забезпе-
чити книжками бібліотеки деоку-
пованих територій, адже коштів 
на закупівлю книжок також не-
має. «Але ми плануємо звернути-
ся до громадськості, щоб люди в 
книгарнях придбали ці книжки 
і скерували їх у конкретні бібліо-
теки. Незабаром на сайті Інститу-
ту книги буде оприлюднено спи-
сок бібліотек, що особливо потре-
бують книжок. Ми будемо раді, 
якщо вони наповнюватимуться 
хоча б із домашніх запасів. Але 
краще було б їх придбати», — го-
ворить пані Коваль. ■

НА ЧАСІ

Книгою добре ворога бити
Чи запрацюють нові законодавчі норми 
стимулювання розвитку українського 
книговидання і книгорозповсюдження

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Після повідомлення про відсутність 
коштів у бюджеті на виконання поло-
жень закону про підтримку книговидав-
ничої галузі (річна вартість якого ста-
новить менш як 0,02% видатків держ-
бюджету) почали бити тривогу відомі 
письменники, читачі та працівники важ-
ливого для суспільства сегмента.
 У заяві, оприлюдненій 13 січня, під 
якою підписи, зокрема, Оксани Забуж-
ко, Сашка Дерманського, Юрія Винни-
чука, Ганни Гопко, наголошується, що 
«eкраїнські книжки — це також зброя у 
війні проти «русского міра». Закони ух-
валювали саме під час війни і з огляду на 
воєнні обставини. Вони виконують одра-
зу три важливі завдання — захищають 
наш культурно-інформаційний простір від 
«русского міра», сприяють розвитку ук-
раїнської культури і творять самодостат-
ній український книжковий ринок як скла-
дову української економіки. Невиконання 
цих законів є прямою загрозою для націо-
нальної безпеки України».
 Підписанти, окрім внесення від-
повідних змін до Закону «Про Дер-
жавний бюджет України на 2023 рік» 
щодо субсидій для книгарень і книж-
кових сертифікатів для дітей, вимага-
ють також підписання президентом Ук-
раїни закону №2309-ІХ, який не потре-
бує ні копійки бюджетних видатків, але 
є важливим елементом інституційної 
підтримки книжкової галузі й захисту 
України від «русского міра».
 Реакція від владних структур все-
ляє надію на виправлення ситуації — 
14 січня Український інститут книги 
повідомив, що спільно з Міністерством 
культури та інформаційної політики 
працюють над пропозицією щодо змін 
до чинного бюджету, аби такі напря-
ми діяльності, як надання субсидій для 
стаціонарних книгарень та сертифікати 
на книжки для дітей, було профінансо-
вано вже цього року. Для формування 
фінансово-економічного обґрунтуван-
ня створюється повний перелік стаціо-
нарних книгарень, які зараз працюють 
в Україні і які претендуватимуть на суб-
сидії від держави.
 Очікуємо на результат.

■

Ярослава РІЗНИКОВА

Понад 300 голосами парламентаріїв у повномасштабно-воєнному 2022-
му було ухвалено два закони України — №2313-ІХ «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського 
книговидання і книгорозповсюдження» і №2309-ІХ «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та 
розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресо-
ра, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України».

ТАКЕ КІНО

«Памфір»: не лише 
маски Маланки
Прокат стрічки режисера Дмитра 
Сухолиткого-Собчука перенесли на березень

■

Найстрашніші маски не обрядового свята, а реального життя.
Фото компанії Film.UA Distribution.

❙
❙
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Віра АГЕЄВА, докторка 
філологічних наук, 
літературознавиця
(сайт localhistory.org.ua)

У нього було певне 
літературне обдару-
вання, і мати, Олена 
Пчілка, обрала для 
сина псевдонім Ми-
хайло Обачний. Але 
сам він обрав мате-
матику і фізику. У молоді роки Косач на-
віть вважав, що нездатність до матема-
тики свідчить про цілковиту незрілість 
особистості. Пізніше, отримавши посаду 
приват-доцента Харківського університе-
ту, він захопився налагодженням метео-
рологічної служби. Мріяв про найбільшу 
у Європі мережу метеостанцій. Проте ін-
фекційна хвороба раптово перекреслила 
усі плани 34-річного вченого.  

Ошатні дівчатка й хлопчики, які 
розмовляли між собою українською
 Історія родини Косачів добре задоку-
ментована у численних спогадах, листу-
ванні, фотографіях, портретах, музей-
них експонатах. Це дає виразне уявлен-
ня про те, як формувалося молоде по-
коління, котрому пощастило втілити 
розроблений батьками проєкт віднов-
лення національної державності.
 Михайло Косач, старший син одно-
го з чільних діячів Старої громади Пет-
ра Косача, мав певне літературне обда-
рування. А що мати робила все можливе, 
аби діти долучилися до письменницько-
го ремесла, то Михайло разом з молод-
шою сестрою Лесею з дитячих літ пере-
кладали й писали власні твори. 
 У 1880-х роках у Києві зорганізува-
ли київську «Плеяду». Молодіжне літе-
ратурно-мистецьке угруповання опіку-
валося виданнями, перекладами й по-
ширенням історичних знань, зокрема 
й серед селянства. З-поміж яскравих 
постатей, яких не бракувало в тому ен-
тузіастичному товаристві, вирізнявся 
Михайло. 
 Якраз тоді й з’явилися на київських 
вулицях, в алеях Ботанічного саду ошат-
но вбрані дівчатка й хлопчики з гарних 
родин, що викликали подив перехо-
жих. Вони розмовляли між собою ук-
раїнською, причому їхня вироблена лі-
тературна мова навіть на обивательське 
вухо відрізнялася від тої, якою послуго-
вувалися няньки й куховарки в замож-
них садибах. 
 Настанова змінити узвичаєні форми 
соціалізації стосувалася, зокрема, й ос-
вітніх стратегій, які вироблялися для по-
коління «громадівських» дітей, аби вбе-
регти їх від русифікаторських впливів. 

Експеримент батьків і бунт молоді
 Аби унезалежнитися від програм 
офіційних гімназій, Ольга Драгомано-
ва-Косач зважилася на дуже складний 
експеримент. Діти довго вчилися з до-
машніми вчителями, екстерном скла-
дали шкільні іспити. У ситуації, коли 
не було ні підручників, ні навіть просто 
дитячих книжок, завдання видавалося 
майже нездійсненним. 
 Людмила Старицька, близька под-
руга Лесі, згадувала, як їй, зовсім ма-
ленькій, «дядя Коля», тобто материн 
брат Микола Лисенко, читав диктанти з 
творів Нечуя-Левицького. Звичайно ж, 
Нечуїв синтаксис для молодшої школи 
надається дуже погано, але букварів  і 
збірників катастрофічно бракувало. 
 У листуванні з бабусею Єлисаветою 
Драгомановою маємо чимало свідчень 
Лариси Косач про домашні заняття ра-
зом із братом. Вчили латину й грецьку, 
нові мови. У грудні 1881 року вона звіту-
вала: «Мы учымось дома, до насъ ходыть 
учытель студентъ і ходыть до насъ каж-
ный день я  іще беру уроки на фортопяні 
і хожу разъ въ неділю». 
 Мати вважала тодішні дитячі книж-
ки надто дидактичними, тож дітям 
пропонували різну пізнавальну лекту-
ру. Настольними стали «Міфи класич-
ної давнини» (в російському перекладі 
з німецької), українські казки, зібрані 
Іваном Рудченком, описи мандрів і роз-
повіді про «диких людей». У той час у 
Колодяжному Михайло з Лесею пропа-
дали в лісі, плавали на човнах, грали-

ся в Робінзона (сестра добре виконувала 
роль вірного П’ятниці), в Юнака та Білу 
Вілу.  Уже старшим Михайло любив хо-
дити з батьком на полювання.
 Оскільки Шевченкові роковини — 
свято антидержавне, «сепаратистське», 
то діти Косачів дуже рано прилучилися 
до протестної діяльності : вони вчать вір-
ші й влаштовують вистави. Для домаш-
нього театру Олена Пчілка спеціально 
написала лялькову п’єсу «Кармелюк». 
А Микола Лисенко скомпонував кіль-
ка дитячих опер, спонукаючи малечу до 
сценічних дебютів. Він також підготу-
вав україномовний посібник з музичної 
грамоти. 
 Родини Косачів — Лисенків — Ста-
рицьких мешкали поруч на Маріїнсько-
Благовіщенській вулиці. Їхнє коло нази-
вали «Сполученими штатами». Незрід-
ка там влаштовували літературні кон-
курси. Давалось якесь слово, яке мало 
стати зав’язкою белетристичного сюже-
ту. Журі вибирало переможця, а кращі 
тексти нагороджували «золотим жето-
ном» і друкували на сторінках «Киевс-
кой старины». Для сина Олена Пчілка 
обрала псевдонім Михайло Обачний.
 Триб родинного життя Косачів ди-
вував навіть близьке товариство. Пере-
повідають, як Володимир Самійленко, 
поет і неперевершений пародист, читав 
на дружньому зібранні гумореску: що у 
Косачів мати не дає дітям десерту, коли 
вони не напишуть обов’язковий обсяг 
«поетичної продукції». У гостях у гу-
мориста тоді був і Михайло Косач. Він 
сміявся разом з усіма і запевнив, що со-
лодкого дітей все ж не позбавляють. 
 Домашня освіта мала очевидні перева-
ги. У мемуарах збереглася історія про пе-
дагогічний тріумф Олени Пчілки. Її деся-
тирічний Михайло розговорився про по-
ходження Червоної Руси з іменитим гос-
тем, провідним російським істориком, 
автором гімназичних підручників Дмит-
ром Іловайським. Між Михайликом та 
Дмитром Івановичем розгорілася дис-
кусія, і професор змушений був визна-
ти інтелектуальну перевагу малого опо-
нента. Він захоплено сказав Ользі Пет-
рівні, що в неї росте «справжній дока». 
А дитина чемно відмовилася від похвали: 
мовляв, просто багато читав про це. Не-
вдовзі еволюція шовіністичних поглядів 
привела Іловайського в чорносотенний 
«Союз русского народа». 
 Індивідуалізм став гаслом модерніст-
ської доби, а проблеми особистої неза-
лежності дебатувалися дуже пристрас-
но. Бунт молодого покоління підривав 
патріархальні заборони, засади подвій-
ної моралі й беззаперечну владу батьків 
над дітьми. Інтелектуальні зацікавлен-
ня й свобода творчості не мали обмежу-
ватися. Важливим стало право вибору, а 
відтак і неподільна відповідальність за 
нього. 

Фізик з Естонії
 Водночас література й історія зоста-
лися для Михайла Косача лише гарним 
захопленням. Його талант виявився ін-
шим. Про двадцятирічного Михайла Ла-
риса Косач не без доброї іронії написала 
дядькові Михайлу Драгоманову: «Тіль-
ки що увійшов у хату і патетично промо-
вив: Чудова річ — диференціали». 
 Надалі студент фізико-математич-
ного факультету київського університе-
ту Святого Володимира навіть мораль-
ні якості своїх знайомих часом оціню-
вав за рівнем математичних здібностей: 
вердикт щодо нездатності до математи-
ки означав суворий присуд про цілкови-
ту незрілість особистості. 

 У Києві Михайло Косач цікавився 
не лише математикою. Він опікувався 
перекладацькою програмою «Плеяди». 
Записував матеріали для «Словника ук-
раїнської мови» (згодом вийшов у 4 то-
мах). Студенти облаштовували громад-
ську бібліотеку: просили українських 
письменників присилати свої твори. У 
той час молодий Косач ще й співав у хорі 
Миколи Лисенка. В його архіві зберігся 
цікавий лист. Невідома дівчина, почув-
ши в Ботанічному саду українські пісні 
у виконанні Михайла, благає його про 
знайомство, бо не може збутися свого за-
чарування.
 Зробивши рішучий вибір на користь 
«диференціалів», Михайло подався до-
учуватися в естонський Дерпт, нині — 
місто Тарту. Там його захопила фізика. 
На балтійських берегах і дихалося віль-
ніше, ніж на дніпровських, бо цензура 
там була ліберальнішою. Батькам син 
із захопленням описував багатство там-
тешніх бібліотек. 
 У Дерпті Михайло отримав зван-
ня «дійсного студента математики» й 
«ступінь кандидата фізики». Свою пра-
цю «Актиноелектричні явища» Михай-
ло Косач намагався видати у Львові, кон-
сультуючися з цього приводу з Іваном 
Франком. Він хотів публікації своєю, а 
не чужою, мовою. Працюючи лаборан-
том у фізичному кабінеті, він вивчав 
електромагнітні та світлові хвилі, зай-
мався цілком новою галуззю — рент-
генівськими знімками. Врешті Михай-
ло Косач захистив дисертацію «Відобра-
ження світла в кристалічному одноосьо-
вому середовищі» і почав клопотатися 
про повернення в Україну.
 А на дозвіллі проєктував млин для 
колодяжанського господарства, бо ста-
рий не відповідав технічним новаціям. 
Посилаючи проєкт батькові, радив, як 
братися до будівництва, яким майстрам 
доручати. Іншим разом радив установи-
ти помпу для води. Чи присилав старан-
но накреслену схему копання рівчачків 
у саду, аби зберегти воду під плодовими 
деревами. 
 Загалом, господарством старший син 
переймався. Коли Петро Антонович ви-
рішив продати Колодяжне, схоже, саме 
розважливі Михайлові поради перекона-
ли батька не робити цього: поруч якраз 
проклали залізницю, ціни на землю ви-
росли і господарство можна було тепер 
вести ефективніше. 
 Серед його друзів дитинства в Коло-
дяжному була Шурочка Судовщикова. 
Косачі нею опікувалися. Її батько нале-
жав до Старої громади, був політичним 
засланцем. Рано осиротівши, дівчинка 
жила в родині Драгоманових у Києві. 
Розумна, скептична, цілеспрямована, 
виростала жінкою нової формації. Гім-
назія із золотою медаллю, Вищі жіночі 
курси, мрії про власну кар’єру. У вере-
сні 1893 вони з Михайлом Косачем од-
ружилися. Вінчалися у Києво-Подоль-
ській Христорождественській церкві.
 До слова, фотографування було ще 
однією великою пристрастю Михай-
ла Косача. Сотні його негативів на склі 
збереглися у родинних  архівах. Чолові-
кове обожнювання допомогло Олексан-
дрі повірити в себе: вона почала писати 
українською й успішно дебютувала під 
псевдонімом Грицько Григоренко книж-
кою «Наші люди на селі», що вийшла у 
Тарту 1898 року.
 Отримавши посаду приват-доцента 
Харківського університету, Михайло 
Косач захопився налагодженням метео-
рологічної служби. Започаткував цей 
проєкт Микола Пильчиков, син члена 

Кирило-Мефодіївського товариства, ак-
тивного громадівського діяча Дмитра 
Пильчикова. Видатний фізик, дійсний 
член Лондонського фарадеєвського то-
вариства, він асигнував у проєкт власні 
кошти.
 Хоча обладнання в Харкові виявило-
ся набагато біднішим, ніж у Дерпті, Ми-
хайло Косач вибудовував амбітні плани. 
Він здобув фінансування на будівництво 
обсерваторії, мріяв про найбільшу в Єв-
ропі мережу метеостанцій. Хотів вив-
чити коливання рівня ґрунтових вод, 
вплив різних факторів на врожайність. 
Викладав і загальну фізику, й метеоро-
логію, електродинаміку, інші спеціаль-
ні дисципліни. Викладання йому подо-
балося, любив живе спілкування. А ще 
розбудовував родинне обійстя — Безбо-
родьків хутір на Полтавщині, успадко-
ваний Олександрою.
 У Харкові тоді багато робили для 
пожвавлення українського книгови-
дання. Косачі дружили з Олександрою 
Єфименко — першою в Російській ім-
перії жінкою-істориком, що отримала 
докторський ступінь і звання професо-
ра, авторкою блискучих підручників з 
історії України, активною учасницею 
харківської Громади. До їхнього близь-
кого кола належали і Гнат Хоткевич, і 
Христина Алчевська. Діяв харківський 
видавничий комітет. Під його егідою 
Михайло Косач видав том «Кобзарські 
думи». Планували й інші етнографічні 
видання.
 Однак усі свої яскраві задуми Косач 
утілити не встиг. Раптова інфекційна 
хвороба у жовтні 1903-го — і буквально 
за кілька днів тридцятичотирирічного 
Михайла Косача не стало. В останні лі-
карняні години він усе кликав сестер і 
дружину... 
 Олександра Судовщикова-Косач на-
писала неймовірно одвертий, сповідаль-
ний роман «Хаос». У ньому вона, зокре-
ма, згадувала про закордонну подорож 
з Михайлом як про найкращі дні сво-
го життя: «Блакитне озеро Женевське, 
різьблений філігранний Відень, тінис-
тий Рейнський водоспад, тиха чарівна 
Венеція». У цьому романі вона зафік-
сувала найдорожчі спогади про втра-
ченого чоловіка, лишила нам історію 
непересічної молодої людини рубежу 
століть, котра багато встигла, а ще біль-
ше не встигла зробити. У цей психоло-
гічний портрет хочеться якнайпильні-
ше вглядатися. Цікаво, що за життя 
вона так і не зважилася опублікувати 
твір. ■

У ЧОМУ ТАЛАНТ?

Непересічна людина 
рубежу століть
Фізик і письменник Михайло Косач

■

Лариса і Михайло Косачі. Київ, 1881 рік.
Фото з сайту localhistory.org.ua.

❙
❙
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На користь «синіх»
 Вочевидь, в «Арсеналі» 
вирішили, що 100 мільйонів 
євро — занадто високий цін-
ник для Мудрика. «Ми хоче-
мо покращити склад нашої 
команди. Але ми укладати-
мемо контракти, які нам під 
силу і які, на нашу думку, бу-
дуть правильні для клубу», 
— так відреагував на угоду, 
котра не склалася, іспансь-
кий наставник «Арсеналу» 
Мікель Артета.
 Слідкуючи за перипетія-
ми трансферної історії Мудри-
ка, багато хто з вітчизняних 
експертів зауважував, що сто 
мільйонів євро, котрі наполег-
ливо просив «Шахтар», і справ-
ді виглядають захмарною су-
мою. Коли ж Мудрик разом з 
«гірниками» після зимової від-
пустки вирушив на навчально-
тренувальний збір до Туреччи-
ни, подумалося, що історія з 
його переходом до АПЛ зайш-
ла в глухий кут і він надалі за-
лишатиметься в українському 
чемпіонаті.
 Утім на Мудрика знайшов-
ся свій покупець. Подейку-
ють, що переходом Мудрика 
до АПЛ займалася велика гру-
па агентів, менеджерів та посе-
редників. Приміром, на пере-
мовини до Лондона з потенцій-
ним покупцем їздив директор 
з футболу «Шахтаря» Даріо 
Срна. А персональні інтереси 
футболіста, за свідченням ок-
ремих ЗМІ, відстоював спор-
тивний директор «Дніпра»-1 
(а донедавна — «Металіста») 
Євген Красніков, добре знайо-
мий з Михайлом відтоді, як 
уродженець Краснограда, що 
на Харківщині, з’явився у мо-
лодіжній команді саме хар-
ківського «Металіста».
 Новий власник «аристо-
кратів» — американець Тодд 
Боелі, якому росіянин Роман 
Абрамович через накладені 
на нього урядом Великої Бри-
танії санкційні обмеження був 
змушений продати клуб, ви-
соко оцінив коштовного ново-
бранця: «Ми раді вітати Ми-
хайла у «Челсі». Він надзви-
чайно цікавий талант, який, 
ми віримо, стане чудовим до-
повненням до нашої команди 
як зараз, так і найближчими 
роками. Він додасть глибини 
нашій атаці, і ми знаємо, що 
його дуже тепло приймуть у 
Лондоні».

Перспективне майбутнє 
 Можна припустити, що на 
підсумковий вибір Мудрика 
вплинули й умови персональ-
ного контракту, котрий, за 
даними інсайдерів, виявився 
вдвічі кращим, ніж пропону-
вали «каноніри». За повідом-
ленням The Independent, за-
плата Мудрика в «Челсі» ста-
новитиме 100 тисяч фунтів на 
тиждень.
 «Я дуже радий підписати 
контракт із «Челсі». Це вели-
кий клуб, що грає у фантас-
тичній лізі, і це дуже приваб-
ливий проєкт для мене на ць-
ому етапі моєї кар’єри. Я ра-
дий познайомитися зі своїми 
новими товаришами по коман-
ді, і  з нетерпінням чекаю мож-

ливості працювати і вчитися у 
Грема Поттера і його помічни-
ків», — цитує Мудрика офіцій-
ний сайт «аристократів». По-
дейкують, що саме особиста 
телефонна розмова з очільни-
ком «Челсі» Поттером мала 
вирішальний вплив на рішен-
ня Мудрика змінити свій вибір 
з «Арсеналу» на користь «арис-
тократів». У підсумку Мудрик 
підписав із «Челсі» контракт 
до літа 2030 року. Згідно з уго-
дою, за свого перспективного 
«вінгера» «Шахтар» отримає 
70 млн євро основним плате-
жем, а 30 млн — у вигляді бо-
нусів.
 До речі, для «Челсі» Муд-
рик став п’ятим за трансфер-
ною вартістю придбанням. 
Водночас для України транс-
фер Мудрика — найдорожчий 
в її історії. Раніше пальма пер-
шості в цьому питанні належа-
ла Андрію Шевченку, котрий 
у 2006 році перейшов із «Міла-
на» до «Челсі» за 44 мільйони 
євро.
 «Це молодий гравець із при-
голомшливою якістю гри у фі-
нальній третині поля. Він дуже 
швидкий та прямолінійний. 
Думаю, що він сподобається 
публіці. У нього велике май-
бутнє. Буду щасливий, якщо 
залишуся в Челсі до кінця його 
контракту», — каже про сво-
го нового підопічного Поттер. 
А колишній наставник «Шах-
таря», котрий нині працює в 
«Динамо», Мірча Луческу до-
дає: «Мудрик — копія Мбап-
пе. Тож буде чудово побачити, 
як він грає на вищому рівні, 
ніж зараз. Його якості та пер-
спективи не викликають сум-
нівів».
 Красивого футболу в най-
сильнішому клубному чемпіо-
наті Європи очікує від Михай-
ла і власник «Шахтаря» Рінат 
Ахметов: «Цей хлопець влас-
ним прикладом довів, що не-
можливе може стати можли-
вим завдяки таланту та пра-
ці. Я абсолютно впевнений, 
що яскравій, гарній грі Ми-
хайла аплодуватиме вся Євро-
па. Щоправда, таких гравців, 
як Мудрик, потрібно запрошу-
вати до нашого клубу, нашого 
українського чемпіонату й за-
войовувати з такими гравця-
ми європейські трофеї, а не 
вболівати за них, навіть коли 
вони грають у найкращих клу-
бах світу. На жаль, зараз це не-
можливо, тому що в Україні 
йде підла, несправедлива вій-
на, розв’язана проти нас росій-
ською федерацією. Але я пере-
конаний, що ми переможемо. 
І зіграємо товариський матч із 
«Челсі» на «Донбас Арені» в 
українському Донецьку».
 Приїзд «аристократів» піс-
ля завершення війни на «Дон-
бас Арену» — одна з умов, пе-
редбачених у рамках трансфе-
ру Михайла Мудрика. Іншим 
підсумком цієї угоди стало рі-
шення донецького клубу спря-
мувати 20 млн фунтів із загаль-
ної суми трансферу на допомо-
гу українським військовим.

* * *
 На тлі стомільйонного пе-
реходу Мудрика до «Челсі» 
неймовірно скромно виглядає 

інформація про намір лідера 
київського «Динамо» Вікто-
ра Циганкова залишити клуб 
та перебратися до табору се-
редняка іспанської прімери — 
«Жирони». Утім, нічого див-
ного, про «Жирону», котра до 
2016 року взагалі ніколи не 
грала в елітному дивізіоні Іс-
панії, чули далеко не всі. Та 
й деталей самої угоди Циган-
кова з клубом наразі немає. 
За одними даними, до «Жиро-
ни» Віктор перейде влітку 2023 
року на правах вільного агента. 
Інші джерела свідчать, що Ци-
ганков хоч і пройшов медог-
ляд в іспанському клубі, свого 
підпису під документом іще не 
поставив, бо прагне покращити 
фінансові умови персонального 
контракту.
 А от повернення Олександ-

ра Шовковського до «Динамо» 
— справа завершена. Відпра-
цювавши свій контракт у на-
ціональній збірній України, де 
колишній динамівський гол-
кіпер займав посаду асистента 
головного тренера Олександра 
Петракова, Шовковський при-
йняв запрошення «біло-синіх» 
і став помічником Мірчі Лучес-
ку. Дехто прогнозує, що таким 
чином власники «Динамо» вже 
зараз готують наступника для 
румунського спеціаліста, кон-
тракт якого з київським клу-
бом розрахований до літа 2024 
року. 
 Проте почесний президент 
«Динамо» Григорій Суркіс про-
сить не фантазувати: «Шов-
ковський повернувся до рідно-
го клубу, який ніколи не був 
закритий для нього. Він рідна 

для нас людина, бо віддав «Ди-
намо» більшу частину свого 
свідомого життя. Він працював 
у національній команді, але на 
сьогоднішній день штаб збірної 
України розформований і ніх-
то не знає, хто буде головним 
тренером. А Луческу потрібен 
асистент. Чи буде він у майбут-
ньому головним тренером «Ди-
намо»? Важко сказати, що буде 
за два роки, коли закінчиться 
контракт у Луческу».
 До речі, поки в УАФ розмір-
ковують над кандидатурою но-
вого наставника національної 
збірної України, попередній її 
керманич — Олександр Петра-
ков — після завершення своєї 
роботи з «синьо-жовтими» очо-
лив збірну Вірменії, змінивши 
на тренерському містку іспан-
ця Хоакіна Капарроса. ■

ФУТБОЛ

Трансферні ігри
Замість довгоочікуваного переходу в «Арсенал» півзахисник 
«Шахтаря» опинився в іншому лондонському клубі

■

Михайло Мудрик під час своєї презентації на «Стемфорд Брідж».
Фото з сайту isport.ua.

❙
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Після роботи в національній збірній України Олександр Шовковський буде асистентом Мірчі Луческу в «Динамо». 
Фото з сайту cdynamo.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

Молодий український талант Михайло Мудрик, який голосно за-
явив про себе під час виступу донецького «Шахтаря» в груповому 
раунді Ліги чемпіонів-2022/2023, нарешті перебрався до Туман-
ного Альбіону. Затяжна трансферна епопея з його переходом до 
англійської прем’єр-ліги, як і очікувалося, завершилася переїздом 
до Лондона.
Щоправда, вбрався Михайло не в біло-червоні кольори «Арсена-
лу». Одягнув він синю футболку лондонського «Челсі», котрому, 
на відміну від конкурента, вдалося виконати високі фінансові ви-
моги донецького клубу.
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«Даємо можливість якомога більшій кількості спортсменів стартувати на 
Кубку світу та на Кубку IBU. А далі лише час покаже, хто з них проявить 
себе і скористається наданою можливістю. А от в наступному сезоні ми 

вже з більшою увагою будемо дивитися на якість, ніж на кількість».
Юрай Санітра
головний тренер чоловічої збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Основна сітка Відкритого 
чемпіонату Австралії офіційно 
стартувала: всі п’ять представ-
ниць України в перший же зма-
гальний день боролися за вихід 
до другого раунду.
 Чи не найлегший жереб у 
стартовому колі був у першої 
ракетки України, представ-
ниці топ-40 рейтингу Ангелі-
ни Калініної, котрій протисто-
яла «кваліфаєрка», колишня 
дев’ята ракетка світу Коко Ван-
девей зі США: Ангеліна трохи 
більш ніж за годину оформила 
дебютний вихід до другого ра-
унду австралійського «мейд-
жора» (6:3, 6:1). Проте далі на 
неї чекає суперниця зовсім ін-
шого рівня: 11-та ракетка пла-
нети, одна з тіньових фавориток 
турніру Петра Квітова.
 Зворотна ситуація сталась у 
Марти Костюк, яка у стартово-
му матчі впевнено здолала сія-
ну американку, 28-му ракетку 
світу Аманду Анісімову. Далі 
на Марту, яка торік зупини-
лась у третьому колі, чекає авс-
тралійка Олівія Гадецки, при 
цьому саме українка вважаєть-
ся фавориткою.
 Окрім Калініної, вперше 
матч в основі Australian Open 
виграла Катерина Байндль. 28-
річна українка, яка наприкінці 
минулого року повернулась до 
топ-100 завдяки вдалим висту-
пам на турнірах серії ITF та 
WTA 125, у непростому поєдин-
ку була сильнішою за росіянку 
Камілу Рахімову, котра, як і 
всі представники рф і Білорусі, 
виступає в нейтральному ста-
тусі: 7:5, 6:7, 6:1. До цьогоріч-
ного розіграшу турніру Катери-
на програвала в першому колі 
чотири рази поспіль (з 2017-го 
по 2020 рік). Наступна суперни-

ця Байндль — американка Кеті 
Макнеллі.
 Найбільше не пощасти-
ло з жеребом Даяні Ястремсь-
кій, котра після повернення 
в тур поки ніяк не може знай-
ти свою гру і вилітає в перших 
колах уже на восьмому «шоло-
мі» поспіль. Цього разу Даяна 
не змогла нічого протистави-
ти латвійці, чемпіонці Ролан 
Гарроса-2017 та партнерці на-
шої Людмили Кіченок по пар-
ному розряду Альоні Остапен-
ко: 4:6, 2:6.
 На жаль, попри вдалу 
кваліфікацію, проблеми зі 
здоров’ям завадили Лесі Цурен-
ко нав’язати боротьбу в першо-
му колі чешці Муховій: 2:6, 1:6. 
33-річна українка, яка у відборі 
не програла жодного сету, рів-
но почала матч, проте після ра-
хунку 2:2 у першому сеті змог-
ла виграти лише один гейм, 
звернувшись по допомогу до лі-
карів. Незважаючи на прикру 
поразку, Леся вдалою грою у 
кваліфікації довела, що є кон-
курентоспроможною на рівні 
топ-100 і, за відсутності про-

блем зі здоров’ям, може претен-
дувати і на більше. Ще однією 
втіхою для Лесі є й призові: 
тенісисти, які програють у пер-
шому колі, отримують 100 ти-
сяч доларів.
 По-справжньому історич-
ним для України став відбір до 
основної сітки у чоловічому ін-
дивідуальному розряді. Абсо-
лютний дебютант турнірів «Ве-
ликого шолома», перша ракет-
ка України Олексій Крутих із 
першої ж спроби зумів проби-
тись до основи. Найскладнішим 

матчем відбору став для Олек-
сія поєдинок з американцем 
Кудлою, який Крутих виграв 
у трьох партіях: 3:6, 6:4, 6:4. У 
першому колі основи 22-річний 
тенісист спробує дати бій імени-
тому аргентинцю Дієго Шварц-
ману, який, щоправда, приїхав 
на турнір із травмою та серією з 
восьми поразок поспіль.
 А чинний чемпіон турніру 
— Рафаель Надаль — без про-
блем розпочав захист титулу: 
іспанець «на класі» здолав у 
чотирьох сетах британця Дрей-

пера. Чи не головним суперни-
ком Рафи буде, звісно, серб Но-
вак Джокович, котрий дев’ять 
разів перемагав на австралійсь-
кому «мейджорі». 
 А от у жінок точно буде нова 
чемпіонка, оскільки тріумфа-
торка 2022 року, австралійка 
Ешлі Барті, після своєї звитяги 
вирішила піти з тенісу на піку. 
Найбільше шансів на успіх цьо-
горіч експерти дають новій 
тенісній королеві Ізі Швьонтек 
із Польщі: лідерка рейтингу вже 
вийшла до другого кола. ■

Олексій Крутих із першої ж спроби пробився до основи «шолома».
Фото: Великий теніс України.

❙
❙

ТЕНІС

Жереб щасливий і не дуже
Три українки вийшли 
до другого кола 
відкритого чемпіонату 
Австрії, а Олексій 
Крутих дебютує 
в основі

■

Григорій ХАТА

 Вітчизняні біатлоністи завжди перед 
очима мають чіткий орієнтир. Практич-
но вся їхня підготовка підпорядковуєть-
ся якомога кращому виступу на щоріч-
них чемпіонатах світу. Винятком, звіс-
но, стають Олімпійські ігри, увага до 
яких сягає максимального рівня.
 У нинішньому сезоні українська 
біатлонна збірна сфокусована на «мун-
діалі» в Обергофі, котрий відбудеться 
8—19 лютого.
 Процес підготовки «синьо-жовтих» 
до головного старту сезону оптималь-
ним аж ніяк не назвеш. Серед причин 
не тільки велика російсько-українська 
війна та зміна в керівництві ФБУ. Від 
початку зимової фази сезону з табору 
вітчизняної збірної регулярно лунають 
повідомлення про хвороби її основних 
біатлоністів та біатлоністок.
 Приміром, капітан чоловічої ко-
манди Дмитро Підручний переніс опе-
рацію на коліні. Лідерку жіночої збір-
ної Юлію Джиму на тривалий лікарня-
ний відправив коронавірус. Загалом 
випробування зимовою застудою дове-
лося пройти чи не всім нашим збірни-
кам та збірницям. Зрозуміле в цьому 
контексті є бажання старшого трене-
ра жіночої збірної України Олександ-
ра Кравченка, котрий найбільше хоче, 

«аби не хворіли люди». 
 Хай там як, а заповнювати тимча-
сово вивільнені вакансії наставникам 
доводиться представниками резервної 
збірної. При цьому очільник чоловічої 
команди Юрай Санітра не надто хви-
люється за поточні результати, наго-
лошуючи на тому, що нинішній сезон 
— це лише перший рік нового олімпій-
ського циклу. «Даємо можливість яко-
мога більшій кількості спортсменів 
стартувати на Кубку світу та на Кубку 
IBU. А далі лише час покаже, хто з них 
проявить себе і скористається наданою 
можливістю. А от у наступному сезоні 
ми вже з більшою увагою будемо диви-
тися на якість, ніж на кількість», — по-
яснює словацький наставник.
 Головним індикатором рівня готов-
ності вітчизняних біатлоністів служать 
естафетні перегони. На етапі Кубка сві-
ту в Рупольдингу чоловіча четвірка (у 
складі — Прима, Насико, Цимбал і Дуд-
ченко) вперше в сезоні забігла в квітко-
ву церемонію, ставши в підсумку шос-
тою. «Хлопці — молодці, впоралися зі 
своїм завданням. І хоча вони ще не в 
оптимальній формі, мене тішить їхній 
прогрес. Зараз шосте місце для нас — 
як перемога», — сказав Санітра.
 Водночас у жіночої естафетної ко-
манди справи йдуть не так добре. Упро-
довж нинішнього сезону вітчизняний 

квартет біатлоністок завершує коман-
дні перегони на Кубку світу більшою 
мірою в другій десятці.
 У Рупольдингу команда в складі 
Анастасії Меркушиної, Юлії Джи-
ми, Анни Кривонос та Олени Білосюк 
фінішувала на 11-й позиції, програв-
ши першій збірній понад три хвили-

ни. Утім Олександр Кравченко збері-
гає оптимізм: «Зараз мені подобається, 
що у нас в естафетах є хоч якась бороть-
ба. Утім нам не вистачає однієї люди-
ни, яка б могла суттєво допомогти ко-
манді. Дівчата стараються. Надалі я не 
обіцяю медалі, але хоч якийсь позитив, 
особливо в естафетах, ми побачимо». ■

Для українських біатлоністів шосте місце в естафеті в Рупольдингу — майже як перемога.
Фото з сайту isport.ua.

❙
❙

БІАТЛОН

Не хворіти!
На етапі Кубка світу в Рупольдингу вітчизняні 
біатлоністи показали кращий результат у сезоні

■
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 У результаті референдуму Ли-
ман відійшов до України. В опиту-
ванні брали участь танки, міномети, 
гаубиці, хаймерси.

* * *
 — Чи знає хтось як переслати 
гроші в росію?
 — Через Сергія Притулу. Дуже 
надійний переказ.

* * *
 — В Україні підтримка Залуж-
ного — 102%.
 — Звідки взялися ті 2%?
 — Полонені.

* * *
 — Діду, а то правда, що у вас у 
хліві кулемети заховані?
 — Та ти що, то ворог наговорює.
 — А правда, що у вас танк у сіні 
стоїть?
 — Та ні, то все кляті вороги.
 — Дідусю, а то правда, що в 

криниці у вас підводний човен?
 — Ну, чого нема, того нема.

* * *
 Перепрошивка Himars до 500 кі-
лометрів, безкоштовно. Радіоринок 
в Одесі. Запитати Миколу.

* * *
 Собака любить м’ясо, ворона 
любить сир. А я люблю бавовну з 
доставкою у Крим.

* * *
 Притула купує супутник.
 Роскосмос: «Я вообщє нє хочу із 
космоса улєтать, здєсь так класно».

* * *
 По масовій втечі з Криму мож-
на робити висновок: росіяни вірять у 
ЗСУ.

* * *
 Від Ніни з Києва поставте для 
Валерія Федоровича Залужного піс-
ню: «Хто, як не ти, спалить мости?»

 По горизонталі: 3. Частина тек-
сту всередині розділу книги чи стат-
ті, характерна для шкільних підруч-
ників. 7. Одяг для спання. 8. Умовна 
назва місця утримання «неугодних» 
та проукраїнськи налаштованих гро-
мадян, допитів і тортур, влаштованих 
росіянами на тимчасово окупованих 
територіях. 10. Величезна хвиля, ха-
рактерна для узбережжя Японії. 11. 
Сценічне ім’я Вахтанга Кікабідзе, ве-
ликого друга України. 12. Найбільше 
місто Туреччини та Європи, п’яте міс-
то світу за кількістю населення. 14. 
Гірський масив у Молдові. 16. Кар-
топля, капуста, буряк, морква, гарбуз. 
17. Курильний тютюн нижчого сорту. 
21. Транспортний засіб, на якому Тур 
Хейєрдал  1947 року переплив Тихий 
океан. 23. Непроглядна темрява. 24. 
Африканський лелека. 25. Новела Ва-
силя Стефаника. 26. Місто на Дніпро-
петровщині.
 По вертикалі: 1. Обертання 
навколо осі на одній нозі в балеті. 
2. Спеціальна суміш, яку використо-
вують у запалювальних авіабомбах, 
ракетах, вогнеметах. 3. Давньоєги-
петські «берестяні грамоти». 4. Один 

із засобів масової інформації, який 
треба слухати. 5. Листяне дерево. 
6. М’ясо фазана. 9. Французька зо-
лота монета XVII—XVIII століть. 12. 
Отруйна комаха, яка може сама себе 
вкусити. 13. Людина, що приховує 
своє ім’я, а тому ніколи не лишає під-
пису. 15. Засіб для миття голови. 18. 
Столиця Канади. 19. «Під лежачий 
... вода не тече» (народна приказ-
ка). 20. Плоскогір’я на висоті більш 
як 200 метрів над рівнем моря. 22. 
Карти для гадання. ■
 

Кросворд №2
від 11 січня

20—21 січня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без опадів. Вiтер північно-західний. Тем-
пература вночi +3...+4, удень +2...+4. Післязавтра вночі 
+2...+3, удень +1...+4.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий сніг. 
Славське: вночі 0...-1, удень -2...-3. 
Яремче: вночі -1...+1, удень -1...-2. 
Міжгір’я: вночі 0...+1, удень 0...-1. 
Рахів: уночі -1...+1, удень 0...-1.

Марія ТКАЧЕНКО

 Бена Аффлека сфотогра-
фували під час зйомки рекла-
ми кав’ярні Dunkin’ Donuts — 
у ній папараці найчастіше лов-
лять актора. Крім того, в одному 
з інтерв’ю актор сам зізнавався, 
що дуже любить пончики саме з 
цієї кав’ярні.
 У відео, яке потрапило до ме-
режі, він спілкується з відвідува-
чами як касир, продає пончики, а 
також фліртує зі своєю дружиною, 
співачкою Дженніфер Лопес.
 Клієнти кав’ярні, яким відо-
мий актор встиг продати пончи-
ки, поділилися враженнями з ви-
данням The Washington Post.
 «Він був дуже кумедний, доб-
розичливий і надзвичайно ми-
лий. Звичайно, у нього досі бос-
тонський акцент», — розпові-

ла користувачка інстаграма Ліза 
Макей. Дівчина додала, що ак-
тор, як і належить касиру, ска-
зав їй, що вона чудово виглядає, 
перш ніж прийняти замовлення. 
Ліза також заявила, що якби вона 
знала, що зустрінеться із зіркою, 
вона підготувалася б краще: зро-
била макіяж і зачіску.
 У мережі зазначили, що під 
час обслуговування клієнтів 
кав’ярні Бен Аффлек мав щасли-
вий вигляд: раніше шанувальни-
ки помічали, що на фотографіях 
папараці актор завжди похму-
рий.
 «Недарма Бен Аффлек багато 
років споживав Dunkin’ Donuts — 
тепер ось у рекламі знімається», 
— прокоментували в телеграм-
каналі «Антиглянець».
 А в телеграм-каналі журналіс-
та Саші Амато Golden Chihuahua 

запропонували кав’ярні випус-
тити багатомільйонну рекламну 
кампанію зі слоганом «І в найгір-
ші, і в найщасливіші часи ми за-
вжди поруч».
 Нагадаємо, що не так давно 
Джей Ло і Бен з’єдналися через 
майже 20 років після розриву. 
Пара вже встигла зіграти розкіш-
не весілля. А зовсім скоро співач-
ка випустить новий альбом, який 
частково буде присвячений Бену.
 Новий музичний альбом спі-
вачка назвала This is Me... Now, 
що в перекладі означає «Це я... 
зараз». Цікаво, що 20 років тому 
Дженіфер Лопес випустила аль-
бом «This is me... Then» («Це я... 
тоді»), який також був присвяче-
ний Аффлеку.
 Одна з пісень нового альбому 
називається Dear Ben pt. II, що оз-
начає «Любий Бен, частина II».■

Бен Аффлек у рекламі мережі кав’ярень із пончиками.
Фото з сайту focus.ua.

❙
❙

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Любов не минула даремно
Бен Аффлек знявся у рекламі своїх улюблених пончиків у ролі касира. 
Серед клієнтів актора виявилася й Дженніфер Лопес

■

Все своє ношу з собою
Баул. Він же тривожна валіза. Він же органайзер для речей
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