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Служба безпеки України завзято вичищає зрадників. Але кількість колаборантів вражає...
Фото з сайту mil.in.ua.
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Баул. Він же тривожна 

валіза. Він же 

органайзер для речей 

Все своє ношу 
з собою

стор. 4»

Не 
Арестовичем 

єдиним
Владні синдроми: 

байкарі, провокатори, 

«кроти», гопники

Нові обмеження 
для обмежених

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 39,751 грн

стор. 5»

Хто ви, 
прихильники 
кацапів?

Прислужитися 
кремлівському 
режиму можна 
по-різному, тому 
поняття «колаборант» 
набагато ширше, ніж 
здається на перший 
погляд

США та країни ЄС, які 

запровадили граничну 

ціну на російську нафту, 

погодилися вже у березні її 

переглянути 



СЕРЕДА, 25 СІЧНЯ 20232 ІнФорУМ
«...Те, що заявляють ворожі «помийниці», не потрібно читати, а тим більше 
популяризувати. Вони вже Київ брали за три дні і Бахмут узяли ще у липні. 
Ворог веде також інформаційну війну, сіючи панічні настрої». 

Андрій Іллєнко
боєць Нацгвардії України

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах в обласному он-
кологічному диспансері про-
вели планову лапароскопічну 
операцію за допомогою теле-
медичної платформи Epiqar, 
котра об’єднує в єдину мере-
жу камери, встановлені в опе-
раційних, та надає медикам 
у будь-якій точці світу мож-
ливість бачити всю операцію і 
вести консультації.
 Як розповідають у цьому лі-
кувальному закладі, згадана 
система дає абсолютний ефект 
присутності в операційній — ві-
деоряд, звук, розширення 4К. 
Усе це дозволяє до найменших 
деталей спостерігати за перебі-
гом операції. 
 «Наші лікарі тепер зможуть 
віртуально залучати до склад-
них операцій своїх колег з будь-
якої точки світу. Відтак шанси 
на порятунок пацієнтів лише 
множитимуться. Також наші 

лікарі мають можливість вхо-
дити до мережі закладів, під-
ключених до системи медичних 
консультацій Teledoc Health», 
— зазначають у Черкаському 
обласному онкодиспансері.
 Лікувальний заклад активно 
проводить трансплантації кістко-
вого мозку, тож через телемедич-
ну платформу запитує консуль-
тації з колегами з Національного 
інституту раку та НДСЛ «Охмат-
дит». Консультант, який може 
перебувати в будь-якому місці, 
має змогу повертати в різні боки 
камеру, відповідно й екран, змі-

нювати кут нахилу, збільшувати 
ділянку, яку йому треба деталь-
но оглянути. 
 Також робот Litev3 може 
бути розміщений біля пацієн-
та, котрий готується до транс-
плантації, аби можна було дис-
танційно вести за ним спосте-
реження і спілкування, адже в 
цей час хвора людина перебуває 
в спеціальній палаті з очисткою 
повітря, води й контакт із нею 
необхідно мінімізувати.
 За словами Ігоря Гайдая, 
завідувача організаційно-ме-
тодичним відділом Черкась-

кого обласного онкологічного 
диспансеру, це була перевірка 
роботи віртуальної операцій-
ної Epiqar, і вона показала, які 
можливості відкриваються для 
лікарів у перспективі. 
 Пан Ігор каже, що це була 
планова звичайна операція, для 

її успішного проведення кон-
сультативних послуг його ко-
лег було достатньо. Але наразі є 
можливість за допомогою Epiqar 
запитувати консультації колег з 
інших профільних медичних за-
кладів при складних оператив-
них втручаннях. ■

Триває операція за допомогою телемедичної платформи Epiqar.
Фото з ФБ-сторінки Черкаського обласного онкодиспансеру.
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МЕДИЦИНА

Робот біля пацієнта
У Черкасах запрацювала віртуальна 
операційна система Epiqar

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями під Бахмутом ворог 
втратив важливу бойову по-
зицію, хоча одержимо нама-
гається влаштувати для свого 
телевізора бодай невелику пе-
ремогу. «Один із прикордон-
них підрозділів, який нещо-
давно витримав кілька штур-
мових ударів противника, 
просунувся вперед та зайняв 
позицію окупантів, — пові-
домили у Держприкордон-
службі. — Вогневу підтрим-
ку контратаки забезпечили 
прикордонні бойові групи мі-
нометів. Військовослужбов-
ці Держприкордонслужби, 
захисники Бахмута, активно 
використовують наявне важке 
озброєння для оборони й кон-
тратак біля цього міста-фор-
теці».
 Виявилася значно пере-
більшеною і радість окупантів 
з того приводу, що вони ніби-
то близькі до захоплення тра-
си Бахмут—Костянтинівка. 
Цю новину поширили деякі 
наші інтернет-видання, поси-
лаючись на дані рашистських 
телеграм-каналів. 
 «Давайте не вестися на во-
рожу пропаганду, — проко-
ментував ситуацію «Апостро-
фу» боєць Нацгвардії Андрій 
Іллєнко. — По-перше, траса 
під нашим контролем. А по-
друге, те, що заявляють во-
рожі «помийниці», не потріб-
но читати, а тим більше попу-
ляризувати. Вони вже Київ 
брали за три дні і Бахмут узя-
ли ще у липні. Ворог веде та-
кож інформаційну війну, сію-
чи панічні настрої». 
 Фейком виявилася й ін-
формація про масштабний на-
ступ рашистів у Запорізько-
му регіоні. Як повідомив гла-
ва об’єднаного пресцентру 
Сил оборони Таврійського на-
прямку Євген Єрін, оголоше-
ний «масштаб» звівся до регу-
лярних атак малими групами 

по 10 осіб. На деяких ділянках 
фронту ця тактика мала част-
ковий успіх. Однак на сьогодні 
ЗСУ відкинули ворога на вис-
хідні позиції і б’ють не лише 
по складах із боєприпасами, а 
й по скупченню «мобіків». 
 До речі, свою живу силу 
керівництво армії орків і далі 
не шкодує. За словами голо-
ви Луганської військової ад-
міністрації Сергія Гайдая, на 
цю ділянку фронту їх перепра-
вили у неймовірній кількості, 
тому тримати вогневі рубежі 
нашим захисникам украй не-
просто. «На московії сьогод-
ні, за нашими оцінками, при-
звано вже не 300, а 315 тисяч, 
— підтвердив цю інформацію 
«Укрінформу» заступник на-
чальника ГУР Міноборони Ук-
раїни Вадим Скібіцький. — 
Вони проводять чергову мо-
білізацію на тимчасово окупо-
ваних територіях Луганської 
та Донецької областей. За та-
ких темпів війни там просто 
чоловічого працездатного на-
селення скоро не залишить-
ся».
 Свої позиції рашисти за-
кидають живою силою і тому, 
що в них почалися серйоз-
ні проблеми з боєприпасами. 
У війську вже оголосили су-
вору економію і витягують зі 
складів старі запаси. «Москва 
почала знімати техніку та оз-
броєння зі зберігання, з арсе-
налів 30-річної давності, яке 
потребує ремонту й обслугову-
вання, — каже Вадим Скібіць-
кий. — Ми це знаємо, скажі-
мо, з 2-ї дивізії та 1-ї танко-
вої армії. Вони мали закін-
чити бойове погодження ще 
першого грудня, а закінчили 
першого січня. Тобто цілий 
мі сяць чекали, щоб дивізію 
укомплектували озброєнням, 
якого зараз у виробництві не-
має. Якщо рф проведе додат-
кову мобілізацію ще 500 тисяч 
осіб, то проблеми зі зброєю по-
силяться». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Свідомі українці у теперіш-
ній трагічний час російсько-ук-
раїнської війни боронять дер-
жаву: хтось безпосередньо на 
фронті, а хтось працює на пере-
могу в тилу. Саме такими є чет-
веро хмельничан, котрі в одному 
з гаражів уже протягом кількох 
років модернізують шоломи для 
українських захисників.
 Один із розробників — Дмитро 
Столярчук — розповідає, що з по-
чатком широкомасштабного втор-
гнення чоловікам доводиться пра-
цювати майже без вихідних, щоб 
якомога швидше забезпечити за-
мовлення для військовослужбов-
ців, які виконують бойові завдан-
ня. «Ми вже запустили у вироб-
ництво аналог американського 
шолома FAST Ballistic High Cut, 
який використовують найчасті-
ше військовослужбовці Сил спе-
ціального призначення, а також 
мінометники та артилеристи (ці 
шоломи «безвухі»). Маємо і його 
загальновійськовий варіант», — 
каже Дмитро.
 Ідейним розробником є керів-
ник колективу Андрій, який з 
перших днів лютневого вторг-

нення російських ординців за-
хищає Україну від окупантів у 
складі одного з підрозділів Сил 
спеціальних операцій. Саме він 
генерує ідеї, як краще модерні-
зувати шоломи, що потрібно до-
дати, що змінити.
 Хлопці також модернізують 
новітній український шолом 
TOR-D, ставлять свою запатенто-
вану підвісну систему, свою  по-
душечку та кавери власного ви-
робництва. Металевий обвіс — 
авторська розробка українсь-
ких винахідників, саме завдяки 
їй вони з легкістю впізнають свої 
шоломи на фото чи відео з пере-
дових позицій. Три шоломи, які 
вони модернізували, має у своє-
му «арсеналі» навіть Головноко-
мандувач ЗС України Валерій За-
лужний.
 Дмитро розповідає, що не-
одноразово шоломи, які вони 
розробляли, рятували життя ук-
раїнських захисників. «У 90% 
випадків шоломи захищають 
саме від уламків. Але військові 
розповідали: як виходили з-під 
обстрілу, влучило по одному з 
них з автомата й кулемета, і шо-
лом витримав, лише залишились 
вм’ятини. Все залежить від від-

стані й удачі», — каже майстер.
 Із квітня 2022 року хлоп-
ці виготовили понад 800 шоло-
мів. Із початком масованих об-
стрілів України доводилось пра-
цювати й без світла. «Ворогу не 
вдасться нас залякати. Знищен-
ня інфраструктури нашої краї-
ни, відключення світла ніяк не 
вплинуть на нашу перемогу. Це 
тільки ще більше викликає не-
нависть та лють і бажання як-
найшвидше знищити та прогна-
ти російських окупантів з нашої 
землі», — запевняє Дмитро.
 У майбутньому хлопці плану-
ють також працювати над обвіса-
ми для автоматичної зброї та бро-
нежилетів.
 Зауважимо, що у Харкові во-
лонтери створили захисний шо-
лом для медиків, а в Києві під-
приємство налагодило процес ви-
готовлення кевларових шоломів і 
виробляє їх для наших захисни-
ків. А в столичному Національ-
ному авіаційному університеті 
на кафедрі «Прикладної механі-
ки та інженерії матеріалів» нау-
ковці інтенсивно працюють над 
розробкою новітніх бронекомпо-
зитів для касок наших захисни-
ків. ■

НА ФРОНТІ

Стоять, як фортеця
Наші захисники продовжують стримувати 
ворожу навалу, яка має значну перевагу 
в техніці та живій силі

■ЗАХИСТ

Американські шоломи 
по-українськи 
Четверо хмельничан забезпечили захистом навіть Валерія Залужного

■

Троє друзів втілюють ідеї товариша із Сил спецпризначення.
Фото з сайту shotam.info.
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ОГОЛОШЕННЯ

 Розшукується Омельченко Катерина Василівна 
1961 р. н., яка проживає в м. Києві, вул. Навашина, 
13/2, для оформлення спадщини. Її мати Омельченко 
Надія Федорівна померла 18.11.2021 р.

■

Леся БОГОМОЛ

 Аграрії деокупованих територій 
цієї весни матимуть серйозні пробле-
ми з посівною, оскільки їхні угіддя за-
міновані рашистами. Бригади саперів 
очистили від вибухових пристроїв уже 
сотні гектарів, але це лише крапля в 
морі. 
 Аби вирішити цю проблему, інже-
нери підприємства Frendt LLC спільно 
з науковцями Вінницького національ-
ного технічного університету створи-
ли спеціальну технологію, поєднавши 
прилади дистанційного управління та 
звичайні трактори. До речі, для такої 
справи згодяться машини, які вже ви-
черпали свій трудовий ресурс і не бу-
дуть великою втратою у випадку під-
риву на міні. 
 Як повідомив у фейсбуці заступник 
Вінницького міського голови Андрій 
Очеретний, ця система досить проста. 
На машину з обох боків кріплять спе-
ціальні металодетектори. Прилади від-
слідковують можливу небезпеку й од-
разу передають інформацію на диспет-
черський пункт. У разі виявлення ви-
бухівки машина припиняє рух і чекає 
подальших вказівок оператора. 
 За словами пана Очеретного, ця 
розробка не тільки суттєво спростить 
роботу вибухотехнічних служб, а й вбе-
реже життя людей.
 «Через війну аграрії зіткнулися 
з серйозним викликом — поля бук-
вально всіяні вибухівкою, — каже він. 
— Тому йдеться про надзвичайно ко-
рисну розробку для тих областей Ук-
раїни, що були в окупації чи постраж-
дали внаслідок бойових дій. Це Київсь-
ка, Чернігівська, Сумська, Харківська, 
Миколаївська області. Завдяки вінни-

цьким розробникам фермери швидше 
зможуть повернути землю для безпеч-
ного обробітку».
 Після визволення від окупантів ре-
шти українських територій ця техноло-
гія стане у пригоді ще й у Луганському, 
Донецькому, Запорізькому і Херсонсь-
кому регіонах. Саме тому розробники 
технічної новинки створили навчаль-
ний центр, де готуватимуть спеціаль-

них фахівців. «Ми вчитимемо новим 
технологіям людей, які втратили робо-
ту. Тобто дамо їм нову кваліфікацію, — 
каже директор Frendt LLC Віталій Шу-
беранський. — Спеціалізована техніка 
коштує мільйони доларів, а ми може-
мо брати господарську техніку, що вже 
не використовується у виробництві. За-
вдяки цьому розробка має низьку собі-
вартість». ■

Людмила СТРИГУН

 З Черкащини на фронт 
днями відправили ще чотири 
автомобілі. Про це «Україні 
молодій» повідомили в Чер-
каській обласній військовій 
адміністрації. За словами 
голови Черкаської ОВА Іго-
ря Табурця, ці автівки від-
правили в один із найгарячі-
ших напрямків на передову, 
де воюють земляки-черка-
щани. «Знаю, що військові 
ці авто дуже там чекають», 
— розповідає очільник.
 За його словами, поза-
шляховики повнопривід-
ні. На передній лінії фрон-
ту вони особливо цінні. Ав-
томобілі пройшли техобслу-
говування — це обов’язкова 
умова для будь-якої техніки, 
яку Черкаська область пере-
дає нашим захисникам.
 «Соціально відповідаль-
ний бізнес Черкащини вкотре 
показав силу підтримки ЗСУ. 
Дякую Араіку Мкртчяну, 
Арсену Мкртчяну, Віктору 
Шуліці та всім, хто долучив-

ся. Разом робимо важливе», 
— каже голова Черкаської 
ОВА Ігор Табурець.
 До речі, черкаська роди-

на підприємців Мкртчянів 
власним коштом відправляє 
на фронт не перший транс-
портний засіб. У день народ-

ження Арсена його батько 
Араік Рафікович купив авто 
і передав його на передову 
ЗСУ. ■

ІСТОРІЯ

Гарт, сила 
і містика 
Чотири ракурси життя 
Степана Бандери у новій 
книзі Петра Кралюка

Олексій КОСТЮЧЕНКО

 Нещодавно вийшов роман «Сильні та оди-
нокі» відомого письменника, філософа, про-
фесора Національного університету «Острозь-
ка академія» Петра Кралюка. У творі автор 
відкриває читачам постать Степана Бандери 
як сильну та цілеспрямовану фігуру.
 «Мені хотілося показати Степана Банде-
ру як людину, яка зуміла перебороти свою 
хворобу. Якщо ви бачили світлини з його 
студентського життя, то, можливо, звернули 
увагу, що він ходив з паличкою, але подаль-
ша боротьба його не тільки загартувала, а й 
вилікувала. Мене вразило, що Степан Бан-
дера вже з молодих років готувався до того, 
що він перебуватиме у в’язниці, він сам го-
тував себе до тортур. З іншого боку, Степан 
Бандера — надзвичайно містична фігура, та 
й навіть його вбивство містичне. Мені здаєть-
ся, він відчував, що його вб’ють», — розповів 
Петро Кралюк.
 Твір складається з чотирьох частин. Пер-
ша — діалог Степана Бандери зі слідчим, по-
лонізованим українцем. Це своєрідна інте-
лектуальна боротьба. Друга частина — це 
розмова Степана Бандери з Яремою Виш-
невецьким, який приходить на розмову до 
Бандери в мареннях, коли він перебуває в 
підвалі тюрми «Святий хрест» у Польщі.
 «Я уявляю, що до Степана Бандери 
приходить Ярема Вишневецький у снах, у 
своєрідних мареннях. І між ними відбуваєть-
ся розмова. У кожного своя правда», — роз-
повів Петро Кралюк.
 Події третьої частини роману відбувають-
ся в концтаборі «Заксенхаузен», де перебували 
Андрій Мельник, Олег Ольжич та Яків Джу-
гашвілі — син Йосипа Сталіна. «І ось я собі уя-
вив, що б сталося, якби Степан Бандера зуст-
рівся з Яковом Джугашвілі, а можливо, вони 
зустрічалися і, можливо, в них були певні роз-
мови? Або про що міг Степан Бандера говорити 
з Олегом Ольжичем чи з Андрієм Мельником? 
Які відбувалися б між ними розмови, які вони 
порушували б теми. Це, власне, третя части-
на», — зазначив Петро Кралюк.
 У четвертій частині роману автор розпові-
дає про вбивцю Степана Бандери — Богдана 
Сташинського, який урешті зізнається в цьо-
му злочині й кається. «Це своєрідна сповідь 
Сташинського, який походив із Львівщини 
і якого в молоді роки завербували, після чого 
він став совєцьким агентом і довго полював на 
Степана Бандеру. Але після цього вбивства, 
це теж своєрідна містика, через два роки вті-
кає до Західної Німеччини і здається поліції, 
де розповідає, що він — убивця Степана Бан-
дери», — каже автор роману. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаській області СБУ викрила 
переселенку, яка відкрито підтримувала 
окупантів і сприяла ворожій пропаганді. 
Як повідомили «УМ» в управлінні СБУ в 
Черкаській області, уродженка Лугансь-
кої області, яка переселилася на Золотоні-
щину, неодноразово поширювала дописи 
на підтримку загарбницьких військ рф. 
Власні пости, фото з ворожою символікою 
та репости з російських пропагандистсь-
ких пабліків вона розміщувала на власній 
сторінці в «Однокласниках».
 «Крім того, жінка підтримувала оку-
пацію міст України та схвалювала зло-
чинні дії країни-агресора. Українських 
захисників «Азовсталі» вона вважала 
«нацистами» та закликала українських 
полонених не обмінювати, а залучати до 
відбудови зруйнованих міст сходу», — 
наголошують у спецслужбі.
 Під час обшуку за місцем проживан-
ня фігурантки правоохоронці вилучили 
телефон із доказами протиправної діяль-

ності. Наразі слідчі СБУ повідомили про-
пагандистці про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 
436-2 (виправдовування, визнання пра-
вомірною, заперечення збройної агресії 
російської федерації проти України, гло-
рифікація її учасників) Кримінально-
го кодексу України. Суд обрав міру за-
побіжного заходу — домашній арешт. 
 Заходи з викриття зловмисниці про-
водили співробітники СБУ в Черкаській 
області за процесуального керівництва 
обласної прокуратури. ■

Степан Бандера у «Пласті», 1923 р.
Архівне фото.

❙
❙

КРИМІНАЛ

Люба згуба
Умієш окупантів вихваляти 
— будь готовим 
за законом відповідати

■

У переселенки, яка любить «русскій мір».
Фото надане пресслужбою управління СБУ 

в Черкаській області.

❙
❙
❙

ДОПОМОГА ЗСУ

На передову — своїм ходом
Черкащани відправили на фронт іще чотири позашляховики

■

Позашляховики від черкащан їдуть на фронт.
Фото надане Черкаською ОВА.

❙
❙

АГРОСЕКТОР

Сам собі сапер
На Вінниччині розробили пристрій для розміновування 
полів, який монтується на сільгосптехніку

■

Нова розробка задіює застарілу техніку.
Фото з фейсбуку.

❙
❙
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Клептомани владної 
верхівки
 Олексій Арестович — це 
чинна влада в розрізі. І якщо є 
певна істина в його словах про 
затяжний характер війни, то 
вона не в його переконаності, 
а в тому, що у владі чимало 
таких самих підозрілих пер-
сонажів різного калібру. Ок-
рім триндюків, там є і дійові 
особи з ефесбешним флером, 
«кроти», корупціонери. 
 Скажімо, хто замовник — 
суспільство здогадується, а 
хто «організував» трагедію 
гвинтокрила з керівництвом 
МВС? Що за цим усім стоїть? 
 Або чого варта історія з 
хабарем заступнику міністра 
розвитку громад, територій та 
інфраструктури? 
 І треш — звинувачення чи-
новників Міністерства оборони 
у функціонуванні в цьому воєн-
ному відомстві схеми закупів-
лі для солдатів на фронт (!) про-
дуктів харчування за ціною, 
втричі вищою, ніж у супермар-
кетах Києва! Щоправда, Мін-
оборони заявило, що відомості 
розповсюджуються «з ознака-
ми навмисних маніпуляцій та 
вводять в оману», і підготувало 
матеріали для СБУ про поши-
рення завідомо неправдивої ін-
формації». Але воно також під-
тверджує, що ціни в контракті 
несподівано виявились вищи-
ми за роздрібні в столичних ма-
газинах. Несподівано? 
 Ще хтось намагатиметься 
закривати журналістам роти, 
мовляв, війна — не час для 
правди про дії можновлад-
ців? Ну то нехай чиновники 
тихесенько собі накрадуться? 
Вони ж — небожителі з Бан-
кової та Грушевського? Чи 
клептомани найвищого леве-
ла, а не супутники в орбіті Зе-
ленського? Вже навіть лідер 
провладної фракції СН Давид 
Арахамія каже, що теза «не 
на часі» не працює, мовляв, 
навесні будуть посадки. По-
бачимо. 
 Та і вовтузіння наших за-
хідних партнерів із необхід-
ною нам зброєю — дають, не 
дають або невчасно дають — 
також через, м’яко кажучи, 
підозри та недовіру до офіцій-
ного Києва. 
 І хоча президент України 
й сказав, що останній «Рам-
штайн» зміцнить нашу стій-
кість», але такі необхідні 
нам танки то їдуть, то вже не 
їдуть, то знову розвертаються 
до нас. 

 А що, подумаєш, яйце 17 
гривень коштує... «Вестер-
ни» ще грошей надішлють — і 
по 20 можна буде закуповува-
ти. Якщо пригадати неофіцій-
ні канали, то станом на листо-
пад минулого року з початку 
війни благодійними потоками 
в Україну було перераховано 
близько 9 мільярдів доларів. 

Помилка резидента? 
 Отже, звільнення Аресто-
вича для ЗЕ стало не дуже доб-
рим знаком. Те, що щурі вті-
кають із корабля, що тоне, — 
це зрозуміло. Окрім цього, ЗЕ 
і Єрмак залишились без сво-
го головного рупора, який 
міг ходити по ефірах і говори-
ти будь-яку гидоту без будь-
якої відповідальності. Як-от 
14 січня, коли російські теро-
ристи прицільно завдали ра-
кетного удару по багатоповер-
хівці Дніпра, в якій мешкало 

понад 1,1 тис. осіб.
 Слова радника ОП про 
збиття ракети нашим ППО 
зіграли на руку ворогу. Крем-
лівські пропагандисти затято 
продовжили дискредитацію 
Збройних сил України. 
 16 січня у ВРУ збирали під-
писи за усунення Арестовича. 
17 січня стало відомо, що він 
сам написав заяву про звіль-
нення з посади радника ОП. 
 Яка юридична вага тієї за-
яви, якщо Арестович — поза-
штатний радник, наразі особ-
ливо не заморочувались, воче-
видь, без того вистачило тем 
для аналізу? 
 Отже, чи далеко від ОП відій-
де головний лепетун Банкової? 
Бо Арестович хоч і штопаний, 
але таки необхідний владі. Вод-
ночас хто його справжні госпо-
дарі, котрі, ймовірно, давали 
йому завдання, — нехай розби-
рається СБУ. 
 Однак, імовірно, він і на-
далі впарюватиме свою псев-
допсихологічну маячню лег-
ковірним ідіотам, будучи ко-
рисним у певному політично-
му каламутному середовищі. 
 Співголова громадської 
ініціативи «Права справа» 
Дмитро Снєгирьов вважає, 
що СБУ має зайнятись особою 
пана Арестовича, бо він підоз-
рює ексрадника Єрмака у при-

четності до ФСБ. 
 За словами Снєгирьова, пі-
дозріло, що Арестович прой-
шов спецперевірку, коли до 
його зашифрованої біогра-
фії є чимало запитань. Влас-
не, «Права справа» назбирала 
певні докази, але вони наразі 
ніким не беруться до уваги. 

Єрмак у поміч
 Помиляються ті, хто вва-
жають Арестовича простим 
артистом-триндюком. Його 
психологічні трюки й вивер-
ти — неоднозначні. 
 Скажімо, 20 грудня мину-
лого року президент Зеленсь-
кий відвідав одну з гострих 
позицій — Бахмут, там він 
нагородив бійців відзнаками 
та цінними подарунками. Ця 
поїздка відбулась після ух-
валення в парламенті закону 
про посилення відповідаль-
ності за дезертирство. Щодо 
цього документа є чимало не-
вдоволених. 
 І моментально виходить 
нова відеопорція Арестовича 
з концентрацією уваги й гри 
з підсвідомістю солдатів. Мо-
вляв, могли б вистрелити — а 
що ви там, мовляв, наприйма-
ли? — а не вистрелили.
 «У політичний культурі 
російської федерації цар — це 
все для селян і тільки за них 
бореться; у страшному сні не 
може наснитися, щоб поряд 
із керівником росії був хтось 

зі зброєю. А Зеленський стояв 
в оточенні сотень солдатів та 
офіцерів, які озброєні та будь-
якої миті можуть вистрелити, 
якщо вже на те пішло», — на-
каламутив ексрадник ОП.
 «Страшний Єрмак — не-
гідник і сірий кардинал, підла 
сволота — теж там перебуває, і 
в нього можуть вистрелити. Га-
разд, президент — символ і так 
далі. Але це ж гад (Єрмак. — 
Ред.), це ж сірий кардинал. Ну 
от у нього вистрелити. І чинов-
ники Міністерства оборони, які, 
як завжди, недодають, крадуть 
і підставляють солдатів, також 
там перебувають», — отут Арес-
тович не збрехав.
 От до чого ці аналогії? 
Маніпулятивний спіч. У стилі 
кремля. Нібито про сміливо-
го президента та відважного 
канцлера ОП, а між рядками 
— чому не погрожували Вер-
ховному головнокомандува-
чу. Не на тих поставив пан 
Арестович. Ті, хто воюють і в 
Бахмуті, й на всіх наших ру-
бежах, — апріорі іншого скла-
ду, світогляду, духу, свідо-
мості, ступеня міцності.

Дискредитація 
непідготовлених?
 Водночас іще одна дискре-
дитація українських захисни-
ків від Арестовича. Він про-

довжив тему дезертирства, па-
ралельно з висвітленням цієї 
проблеми блогером, письмен-
ником, старшим сержантом 47-
ї бригади Валерієм Маркусом. 
 Місяць тому за наказом 
командування Маркус ра-
зом зі своїм товаришем почав 
створювати елітний військо-
вий батальйон. Командуван-
ня ЗСУ прийняло авторську 
програму, розроблену Марку-
сом і співкомандиром нового 
підрозділу. Її визнали цілком 
сучасною та оригінальною. У 
своєму Youtube-каналі вій-

ськовий блогер виклав відео 
лекції, яку проводив із сер-
жантами нового елітного ба-
тальйону саме на тему відсут-
ності мотивації у певної час-
тини новачків на фронті. 
 Головною причиною де-
структивних настроїв бійців 
Маркус назвав низький фахо-
вий рівень окремих команди-
рів — сержантів, саме тих, хто 
має бути й морально, й фізич-
но пліч-о-пліч із головними 
дійовими особами поля бою за 
нашу свободу — солдатами.
 Тема низької мотивації ак-
туальна в усіх арміях світу. 
Однак Арестович, знову знеці-
нюючи українську армію, па-
ралельно з Маркусом почав 
говорити про ледь не масовий 
характер дезертирства. Воче-
видь, додаючи темі необхідної 
для ворога ваги.
 Слід зазначити, що ще на-
прикінці минулого літа Ва-
лерій Маркус назвав Аресто-
вича «відомим пи***болом». 
Він тоді зазначав, що людям 
треба «конструктивно та хо-
лодно» пояснювати те, що від-
бувається, і так, щоб у них не 
було паніки, але й не давати 
їм хибну картину. Військово-
службовець також стверджу-
вав, що думки, озвучувані ві-
домими експертами, є не біль-
ше, ніж шоу, яке не має нічого 

спільного з реальністю. При 
цьому він згадав про експерта 
Олега Жданова та тоді ще рад-
ника офісу президента Олек-
сія Арестовича.
 Однак найчіткіше і з пози-
цій логіки та здорового аналі-
зу реальності щодо теми поде-
куди низької мотивації та її 
інтерпретації на широкий за-
гал висловився відомий жур-
наліст і воєнний експерт Юрій 
Бутусов. Зокрема, він зазна-
чив про відсутність у влади 
стратегії підготовки людей до 
бойових дій. 
 «Треба припинити практи-
ку направлення на фронт не-
підготовлених людей, які не 
отримали початкових, базо-
вих навичок. І не варто під час 
такої війни, коли у ворога до-
статня перевага, говорити про 
всі воєнні недоліки. Я думаю, 
що наразі ми всі повинні пра-
цювати над удосконаленням 
роботи організації, підготов-
ки та застосування людей на 
війні. Це те, чого нам не вис-
тачає, на мій погляд, найбіль-
ше. І саме до цього має бути 
прикута найбільша увага. 
Якість застосування людей 
за спеціальністю, за здібнос-
тями, за рівнем підготовки, 
за компетенціями, організа-
ція цих людей з відповідними 
стандартами підготовки — це 
основна проблема».
 Тож до нового закону про 
дезертирство в частині якості 
підготовки бійців для фронту 
також є питання? 
 Отже, війна стала краш-
тестом. І хтось іще в перші 
місяці його пройшов дуже 
ефективно, а хтось — певні 
системи, підсистеми, особи 
— показали, що вони не здат-
ні відповідати вимогам цього 
часу і цій війні. 
 Проте є ті, хто пройшов цей 
тест зі знаком «плюс», а є й ті, 
хто теж пройшов, але з «міну-
сом» для нашої держави. 
 Умовні арестовичі мають 
зійти з екранів і систем впли-
ву на прийняття державних 
рішень. Однак ми змушені че-
кати висновків компетентних 
органів. ■

Умовні арестовичі мають зійти з екранів і систем впливу на прийняття 
державних рішень.

КОЛІЗІЇ

Не Арестовичем 
єдиним
Владні синдроми: байкарі, провокатори, «кроти», гопники

■Тетяна ПАРХОМЧУК

Історія про те, як Олексій Арестович залишився без свого ста-
тусу позаштатного радника глави офісу президента Андрія Єр-
мака після своєї «інсайдерської» інформації щодо трагедії в 
Дніпрі 14 січня, дійсно сумна в системі державотворення. Тому 
що отакі гротескні персонажі з легендаризованою, непрозо-
рою біографією представляють найвищу владу і несуть з усіх 
екранів усіляку отруту, аби для влади зробити тест суспільної 
думки. Таке постійне смикання, за Арестовичем, слабких місць 
украй небезпечне в період повномасштабної війни — сильни-
ми вони не стануть, це не той процес, а от ворогу для підси-
лення його схибленої пропаганди дають нову брехливу поживу 
для прокачування своїх затуплених громадян. 
В Україні версія Олексія Арестовича про поганий розрахунок 
збиття російської ракети нашими ППО в Дніпрі стала остан-
ньою краплею. І для активної громадськості, і для посадовців. 
Серед перших, окрім мера Дніпра Філатова та командування 
ЗСУ, відшмагав Арестовича просто по місцю сидіння «Миро-
творець», занісши його до своїх списків як «професійного 
провокатора». 
Змушена була підтягнутись і Банкова, заявивши про якісь 
кадрові зміни в ОП. Які саме й кого вони стосуються? Дня-
ми з’явилося повідомлення, що звільнився заступник Єрмака 
Кирило Тимошенко. Як-то кажуть, Остапа понесло. Уже після 
заяви про відхід від позаштатної роботи в ОП Олексій Аресто-
вич у відео в соцмережі висловив сумніви в тому, що «Україна 
гарантовано виграє війну». Потім він сказав, що мав на увазі, 
що перемога затягується, бо все складніше, ніж здавалося 
раніше. 
Його заблокував інстаграм, але чи надовго?..

Маркус та Арестович.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

На Харківщині є села, де прислуж-
ники рашистів проживають поруч 
із тими, кого вони відправляли до 
ворожих катівень. Причина дав-
ня: суди наразі часто відпускають 
на волю навіть тих гауляйтерів, 
вину яких довели у прокуратурі, 
Нац поліції та СБУ. Ця історія дуже 
нагадує «синдром Нелі Штепи», 
справу якої свого часу відмовилися 
вести слуги Феміди усієї суддівської 
системи Харкова. Тобто налякані 
клерки викручувалися як могли 
(строчили «самовідводи», тікали на 
лікарняні, змінювали місце роботи), 
але так і не наважилися винести бо-
дай якийсь вердикт. Де проживає 
тепер харизматична «королєва Сла-
вянска», сказати важко, але її спра-
ва живе і традиційно квітне тепер 
уже під час повномасштабної війни.

 «Я не хотів відкривати дорогу 
зрадам»
 У Савинській територіальній 
громаді на Харківщині стався 
дивний, але вже цілком прогнозо-
ваний випадок. Громадянку Ка-
терину Донник суд відпустив під 
домашній арешт після того, як 
прокуратура, Нацполіція і СБУ 
довели її причетність до тісної 
співпраці з рашистами. На служ-
бу до них вона вступила не лише 
без примусу, а ще й із певним ен-
тузіазмом, дочекавшись, без пере-
більшення, своїх «визволителів». 
«України тут не буде ніколи, — 
запевняла вона односельців. — 
Тут буде лише росія. Ми зробимо 
від нас усе залежне, аби Україна 
сюди ніколи не повернулася». 
 В усіх починаннях цю жінку 
активно підтримував її чоловік, 
який був військовослужбовцем і 
навіть брав участь в АТО. «Саме 
він почав першим організовувати 
роботу зі створення катівень і зда-
чі своїх побратимів, які були при-
звані з нашої територіальної гро-
мади, — повідомила начальни-
ця Савинської селищної військо-
вої адміністрації Оксана Супрун в 
інтерв’ю «Харківському пресклу-
бу». — Катерину Донник затри-
мали за підозрою в колабора-
ціонізмі, але суд їй обрав запобіж-
ний захід — перебування вдома з 
підпискою про невиїзд. Вона й 
далі живе поруч з односельцями, 
до яких приходила з озброєними 
російськими військовослужбов-
цями, принижувала, погрожува-
ла, забирала людей». 
 Родина пані Оксани на собі 
відчула наслідки діяльності ота-
ких недосяжних для правосуддя 
«донників». У Балаклії, де оку-
панти організували найбільшу 
в окрузі катівню, був замордова-
ний до смерті її двоюрідний брат 
Максим. У пам’яті він залишився 
як патріот, першокласний юрист 
і надзвичайно смілива людина. 
Саме за його наведенням було 
знищено дуже багато пунктів пе-
ребування рашистів у районі. 
 Побував у балаклійських 
камерах смерті і 70-літній жи-
тель Савинців Анатолій Гарага-
тий. Усе життя він пропрацю-
вав відеооператором на місцево-
му комбінаті, фільмуючи заодно 
і важливі моменти з життя рідно-
го селища. Отож, коли повз його 
багатоповерхівку почали сунути 
колони ворожої техніки, він зняв 

усе з балкона на камеру й виста-
вив в інтернет із закликом чини-
ти опір окупантам. 
 Приїхали по нього у травні. 
Вісім дужих молодиків у масках. 
Вилучили відеокамеру, докумен-
ти й усі більш-менш цінні речі. 
Найбільше літній чоловік шко-
дує за золотим ланцюжком, бо та 
скромна прикраса має зворуш-
ливу історію. Напередодні вій-
ни пан Анатолій з дружиною пе-
реплавили свої обручки, аби зро-
бити онучці подарунок на випуск-
ний вечір, а ті бусурмани забрали. 
І в кого? У літнього подружжя з 
дуже скромним статком. Нічого 
святого. 
 Бити затриманого почали вже 
в машині, аби одразу втямив, 
з ким має справу. Далі — біль-
ше. Його катували електричним 
струмом, знищували морально, 
водили до забризканої кров’ю 

стіни, на якій закарбувалися 
сліди від куль. Часто на допи-
тах чоловік непритомнів. «Сон-
це ми бачили кілька хвилин на 
день, коли нас виводили до вби-
ральні, — пригадує він. — Вели, 
ніби мавп. Тобто руки ми повин-
ні класти на плечі тих, хто йшов 
попереду. Голову треба опуска-
ти вниз, на конвоїрів не дивити-
ся. Як тільки піднімаєш очі, тут 
же б’ють прикладом». 
 А знущалися над паном Ана-
толієм рашисти з конкретним 
умислом. Вони хотіли, аби він 
зняв на відео пропагандистський 
ролик про те, як добре савинцям 
живеться при путінському ре-
жимі. Напевно, те відео спочат-
ку крутили б у чорноротої ска-
бєєвої, а далі скрізь. Чоловік чес-
но зізнався, що на якомусь етапі 
таки не витримав катувань і був 
готовий піти на співпрацю, але 
після ночі, коли йому дали остан-
ній шанс на обдумування, сказав 
своє рішуче: «Ні». «Я не хотів за-
лишитися у вічності зрадником, 
— пояснив він своє рішення ви-
данню «Грані. ру». — Для мене 
це означало зрадити батьків, зра-
дити дітей. І ще. Я був би перший, 
а тим, хто опинився б у подібній 
ситуації потім, зрадити вже було 
б простіше. Я не хотів відкривати 
дорогу зрадам». 
 Звільнили рашисти літнього 
бранця після 100 днів знущань, 
наказавши, аби мовчав. Тоді 
вже отримала широкий розго-
лос Буча, і ці бузувіри почали бо-
ятися міжнародного правосуддя. 

А ось українські судді, схоже, не 
мають такого страху, випускаючи 
на волю тих, хто свідомо відправ-
ляв сусідів на смерть. Результат 
плачевний.
 «Я слідкую за соціальними 
мережами і бачу: патріоти обу-
рені тим фактом, що Катерину 
Донник не взяли під варту, — 
каже Оксана Супрун. — Але ж є 
чимало людей, які й тепер боять-
ся висловлюватися з цього при-
воду. Вони хочуть уникнути яки-
хось зустрічних дій з боку колабо-
рантів, що й досі почуваються до-
сить упевнено».

 «У нас є люди, які дуже багато 
допомагали оркам»
 Анатолій Гарагатий уже по-
вернувся у стрій і продовжує зні-
мати свої безцінні для історії ві-
део. Героєм одного з його нових 
сюжетів став житель сусідньої 

Щурівки Анатолій Кабашний. 
Чоловік каже, що усі пів року оку-
пації фактично не жив удома, ос-
кільки у списку гауляйтерів був 
одним із перших. «У нас є люди, 
які дуже багато допомагали ор-
кам, — каже він. — Зокрема, поз-
давали їм батьків АТОвців. Усіх. 
А у мене син в АТО з 2014 року. До-
велося нам усім десь ховатися». 
 Про «господарювання» ра-
шистських зайд у Щурівці пан 
Анатолій розповідає з сумною 
гидливістю. «Човни на Донці усі 
позривали. На пасіці рамки з ву-
ликів повитягували. Викопали 
картоплю, позабирали речі. У ха-
тах, де немає людей, розбивали 
вікна і вигрібали все — чайники, 
каструлі, одяг. Нічого не залиши-
ли. Виїхати звідси було неможли-
во. Купити продукти можна було 
лише у колаборантів, які щось 
привозили зі сторони Вільхуват-
ки, але правили за товар непо-
мірні ціни. Старики почали мер-
ти. Ми їх хоронили без трун, без 
нічого. Копали ями і хоронили». 
 Своє майбутнє Анатолій Бо-
рисович описує, ніби крізь густий 
туман. Через місяць — весна, але 
відсіятися він не зможе, оскільки 
рашисти розбили всю його сільсь-
когосподарську техніку прямим 
попаданням, включно з новісінь-
ким трактором. До того ж усі нав-
колишні поля й досі заміновано. 
З минулого врожаю там лишило-
ся 200 гектарів незібраної пшени-
ці, бо її ніхто не косив через війну. 
Як бути далі — він не знає. 
 Немає відповіді на це запитан-

ня і в Романа Кабашного — сина 
пана Анатолія, який захищає Ук-
раїну з 2014 року. Сюжет про сво-
го батька він прокоментував у 
фейсбуці досить стримано як для 
такого випадку. Тут доречне було 
б круте чоловіче слівце і з більш 
емоційним оціночним суджен-
ням. «Це мій батько, який перехо-
вувався від окупантів з 8 березня 
до 6 вересня, — каже він. — Тих, 
хто до нього направляв окупан-
тів у пошуках мене, суди пови-
пускали, а деяких навіть не за-
тримували. Щодо господарства: 
весь урожай або знищено, або в за-
мінованому полі, техніка знище-
на та викрадена. Реакція держа-
ви вражає. ДПС дивується, чому 
не сплачено податки та де ми поді-
ли врожай, погрожує перевірка-
ми. А Ощадбанк із кредиту 5 від-
сотків підняв ставку до 18. Бан-
ку нецікаво, що я на війні, а гос-
подарство не може працювати. В 
мене багато фейсбучних друзів з 
різних політсил. Може, підкаже-
те, як жити далі? Може, підка-
жете, чим платити за кредитами, 
бо зарплати разом із бойовими не 
вистачає. Може, когось тегнете, 
буду вдячний».

Навіщо ви є?
 Після цього сюжету склало-
ся враження, що колаборанти 
у нас сьогодні процвітають не 
лише по віддалених селах. Вони 
скрізь, де можна нашкодити лю-
дям і, відповідно, державі. Гни-
ла олігархічна система навіть 
під час війни залишається не-
похитною у своєму невігластві, 
ллючи воду на млин окупантів. 
І тепер уже зовсім неважливо, з 
якого саме мотиву таке творить-
ся, адже для Романа Кабашного 
клерки з банку з податківцями 
так само небезпечні, як і гауляй-
тери «донники», що пів року по-
лювали на його батька. Власне, 
клерки теж полюють де-факто, 
хоча їхнє полювання має інший 
юридичний статус.
 Чи може бути якось інак-
ше? Може. «Організація нашої 

влади паном Гетманцевим (тоб-
то наповнення бюджету) дорів-
нює «двійці», — повідомив кана-
лу «Укрлайф.ті.ві» відомий еко-
номіст Михайло Гагаркін. — А 
можна ще й «нуль» поставити, 
бо під час війни вкрай необхід-
но створювати нові робочі місця і 
вводити лояльніші норми оподат-
кування. А ще знищується схема-
тоз, схеми, знищуються коруп-
ційні дії. А у нас усе це зараз тіль-
ки зростає. Докази такої діяль-
ності можна знайти у відкритому 
доступі на багатьох телеграм-ка-
налах. Причому факти повністю 
підтверджено відео і конкретни-
ми документами. Але нікому до 
цього немає діла. Ніби в країні й 
немає війни». 
 Один із таких фактів днями 
«вибухнув» у ЗМІ з подачі видан-
ня ZN.UA. Йдеться про контракт 
на послуги організації харчуван-
ня у 2023 році для військових час-
тин шести нефронтових регіонів. 
Угоду на суму 13,16 мільярда гри-
вень уклало Міністерство оборо-
ни з типовою фірмою-«проклад-
кою». Як свідчать опубліковані 
документи, апетити в авторів обо-
рудки непристойні навіть з огля-
ду на мирний час. Скажімо, одне 
яйце в них коштує 17 гривень, 
тоді як столична мережа «Сіль-
по» продає за 7. Звісно, вартість 
продукту безпосередньо від това-
ровиробника була б нижчою. Кар-
топлю військове відомство теж за-
куповує «золоту» — по 22 гривні 
за кілограм, хоча сьогодні її мож-
на придбати за 6-7. 
 Державна аудиторська служба 
нібито вже зайнялася перевіркою 
одіозних фактів, про що повідоми-
ла заступниця очільника парла-
ментського Комітету з нацбезпе-
ки Мар’яна Безугла. «Наше Мін-
оборони зробило дуже багато під 
час війни у 2022 році, — сказала 
вона. — Але й упущення, тим біль-
ше корупційні ризики, не можуть 
бути залишені поза увагою». 
 Вже навіть цікаво, яку вони 
вигадають легенду для відбілю-
вання нової чорної справи. 

КОЛАБОРАНТИ

Хто ви, прихильники кацапів?
Прислужитися кремлівському режиму можна по-різному, тому поняття «колаборант» набагато ширше, ніж здається 
на перший погляд

■

Анатолій Гарагатий знову в строю. 
Фото «Грані.ру».

❙
❙

На запитання батька атовця Романа Кабашного, який на війні з 2014 року, 
поки що немає відповідей. 
Фото з фейсбука.

❙
❙
❙

Українські судді, схоже, не мають такого страху, випускаючи 
на волю тих, хто свідомо відправляв сусідів на смерть.
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Світлана МИЧКО

Надзвичайно складним був мину-
лий рік для всіх царин і галузей в 
Україні. Не могли бути винятком 
і медіа. Про те, що відбувалося і 
відбувається з українськими ЗМІ, 
насамперед із друкованими ви-
даннями, розмовляємо з головою 
Національної спілки журналістів 
України Сергієм Томіленком.

 ■ Пане Сергію, зрозуміло, що 
не обійшлося без втрат і на ін-
формаційному фронті... Мож-
ливо, є якась статистика щодо 
того, скільки газет узагалі за-
крилося, скільки редакцій при-
пинили діяльність через окупа-
цію, скільки евакуювалися і пра-
цюють дистанційно? 
 — Точної підсумкової статис-
тики наразі немає, зарано ще, 
мабуть, та й щодо газет немає та-
ких офіційних реєстрів, як у те-
лерадіо. Є тисячі зареєстрова-
них газет, але скільки з них за-
раз виходять — сказати важко, 
а по онлайнових виданнях яки-
хось державних реєстрів узагалі 
немає. Та ключовий висновок 
року однозначно невтішний. На-
слідки війни, разом з попередні-
ми тривалими несприятливими 
факторами, як-от карантини че-
рез пандемію коронавірусу, при-
звели до того, що діяльність бага-
тьох українських медіа зупини-
лася в експрес-режимі. Частина 
редакцій, особливо локальних, 
у яких був запас стійкості, пе-
рейшли на волонтерство і про-
довжують інформувати людей 
на сайтах та в соцмережах. Але 
така діяльність хоч і є цінною, та 
не дає змоги підтримувати самі 
медіа і їхні колективи, отриму-
вати кошти для функціонування 
повноцінного редакційного про-
цесу. Тому, на жаль, доводиться 
констатувати, що в Україні по-
чалося масове безробіття жур-
налістів. І дуже багато колег ос-
таннім часом звертаються до нас 
по поради та консультації щодо 
ліквідації редакцій, скорочення 
персоналу тощо. 
 Водночас частина медіа, як 
показало, зокрема, наше опиту-
вання на телеграм-каналі Спіл-
ки, це приблизно 10 відсотків, 
— фіксують навіть зростання 
своїх можливостей, збільшен-
ня заробітної плати, розширен-
ня діяльності тощо. Правда, це 
відбувається не за рахунок ук-
раїнського ринку, а за рахунок 
можливостей, що їх пропонують 
різні зарубіжні донорські про-
грами, інституції, фонди, які 
надають гранти на конкурсній 
основі. І, відповідно, ті редакто-
ри і журналісти, які мають пев-
ний досвід написання грантових 
проєктів, мають чималі можли-
вості для їх реалізації та отри-
мання коштів. Як приклад для 
натхнення можу навести резуль-
тат наших колег із «Володими-
рецького вісника» (Рівненщи-
на), котрі завдяки участі в гран-
тових проєктах та програмах 
отримали в 2022 році понад 500 
тисяч гривень на підтримку сво-
го видання.
 ■ Донорська допомога з-за кор-
дону стала єдиним рятівним ко-
лом для українських редакцій?
 — Ще одним важливим на-
прямом стала оптимізація діяль-
ності редакцій за рахунок ско-
рочень, економії, вдосконален-
ня процесів тощо. Але у частини 
медіа, передусім з деокупованих 
територій, приміром, Херсона, 
Ізюма, Лимана, Бахмута, внут-
рішніх ресурсів узагалі не за-
лишилося. Адже редакції були 
зруйновані, майно знищене, і 
ситуацію для медійного бізнесу 
можна було порівняти з випале-
ною землею. То в таких випадках 
відновлення стало можливим ви-

нятково завдяки міжнародним 
програмам та ініціативам. 
 До речі, підтримка таких ре-
дакцій є пріоритетом і для Націо-
нальної спілки журналістів Ук-
раїни. Ми оперативно реагуємо 
на звільнення українських тери-
торій від окупантів, відразу шу-
каємо редакції та першими звер-
таємось із пропозиціями щодо 
відновлення діяльності. Таким 
чином за рахунок пожертв на-
ших зарубіжних партнерів, зок-
рема з Японії, ми мали змогу про-
фінансувати вихід перших після 
деокупації номерів 15 видань у 
різних регіонах.
 ■ Знаю, що Спілка зараз ро-
бить для редакцій дуже багато. 
Якими є основні напрями допо-
моги?
 — З початком війни вся наша 
робота перетворилася на гаря-
чу лінію. Відповідно ми асистує-
мо чи намагаємося реагувати на 
всі питання і проблеми, з яки-
ми звертаються до нас журналіс-
ти і медіа. Про один із напрямів 
я вже говорив — це відновлення 
виходу газет на деокупованих те-
риторіях. Другим стала екстрена 
матеріальна допомога журналіс-
там, які евакуювалися, журналіс-
там-переселенцям та тим, хто так 
чи інакше постраждав через вій-
ну. Завдяки коштам Міжнарод-
ної та Європейської федерацій 
журналістів такі виплати отри-
мали з березня сотні українських 
журналістів. Також ми надаємо 
технічну допомогу — забезпечує-
мо ноутбуками, фото апаратами 
та іншою технікою тих колег, хто 
потребує, насамперед із деокупо-
ваних територій.
 Наступний напрям — це ство-
рення мережі центрів журналіст-
ської солідарності. В шести регіо-
нальних офісах наші працівники 
створили своєрідні пункти нез-
ламності з усією необхідною тех-
нікою, зв’язком та іншими пот-
рібними колегам речами. Через 
цю мережу надається і комплек-
сна допомога з різних питань, із 
якими до нас звертаються жур-
налісти. 
 Іще один вид нашої діяль-
ності спрямований на підвищен-
ня фізичної та психологічної без-
пеки журналістів. Згадані цент-
ри солідарності та обласні осеред-
ки НСЖУ стали і своєрідними 

пунктами прокату захисного спо-
рядження (бронежилетів, шоло-
мів, тактичних аптечок тощо) для 
медійників, які їдуть у зону бойо-
вих дій. Ці якісні брендовані речі 
надають передусім штаб-кварти-
ра ЮНЕСКО та Міжнародна феде-
рація журналістів, а також інші 
зарубіжні організації-партнери. 
Розвинувся в нас у відповідь на за-
пити колег і сервіс із надання пси-
хологічної допомоги. За сприян-
ня штаб-квартири ЮНЕСКО ми 
відкрили гарячу лінію психоло-
гічної допомоги журналістам та 
членам їхніх родин. Співпрацює-
мо з високопрофесійними психо-
логами та психотерапевтами, які 
мають досвід саме оперативно-
го консультування. Крім цього, з 
просвітницькою місією щомісяця 
проводимо для журналістів вебі-
нари з психологічної безпеки та 
підтримки. 
 І нарешті — експертний на-
прямок, який оформився внаслі-
док прямого контакту з сотнями 
журналістів. Спілка надає висо-
кого рівня експертизу для між-
народних партнерів і донорів, ми 
виступаємо посередниками і ад-
вокатами українських медіа, що 
працюють у регіонах. Верифікує-
мо журналістів, редакторів, ситу-
ації в редакціях, відтак передаємо 
ці кейси зарубіжним партнерам, 
які надають фінансову підтрим-
ку. Наприклад, ми напрацювали 
такі кейси спільно з Академією 
української преси для організа-
ції IREX, котра відтак надала ва-
гому підтримку херсонській га-
зеті «Новий день» відразу після 
евакуації редакції з Херсона. 
 Також у партнерстві з польсь-
кими та скандинавськими ком-
паніями реалізовано масштаб-
ні проєкти з підтримки місцевих 
медіа, завдяки яким журналісти, 
учасники наших творчих проєк-
тів «Ми з України!» та «Жур-
налісти — важливі», за нашою ре-
комендацією отримали фінансу-
вання від польських та сканди-
навських медіа. В цілому за цим 
напрямом галузь отримала понад 
80 тисяч євро. 
 А одним з останніх чудових 
прикладів визнання експерт-
ності Спілки стало те, що швей-
царський фонд Hirondelle розпо-
чав реалізацію 10-місячного про-
єкту з підтримки стійкості 20 ре-
гіональних медіа сходу та півдня 
України. У підсумку сказаного я 
назвав би ключовим словом року 
слово «солідарність», бо саме за-
вдяки їй і об’єднанню зусиль ми 
змогли допомогти багатьом ре-
дакціям і журналістам.
 ■ Наскільки я зрозуміла, під-
тримка зарубіжних донорів в ос-
новному спрямована на регіо-
нальні та локальні медіа. А як із 
допомогою національним газе-
там, яких уже майже не залиши-
лось і які перебувають у не менш 
складній ситуації?
 — НСЖУ сьогодні має мож-
ливість підтримувати в основно-
му локальні та регіональні медіа, 
які є пріоритетом для наших за-
рубіжних партнерів, або ж — ок-
ремих журналістів. Але для на-
ціональних медіа також є великі 

можливості у різних грантових 
проєктах. Треба лише слідку-
вати за пропозиціями і активно 
брати участь у всіх конкурсах.
 Щодо персональної допомоги 
окремим колегам, то її надавали 
і працівникам національних ви-
дань, які постраждали через вій-
ну. Буде вона й у перспективі. 
Так, зокрема, наше піврічне ад-
вокатування економічної під-
тримки журналістів України 
перед міжнародними донорами 
було успішним і в тому плані, 
що штаб-квартира ЮНЕСКО 
підтримала нас і оголосила про 
надання екстрених грантів для 
журналістів, які продовжують 
залишатися в професії, хоч вій-
на серйозно вдарила по їхнь ому 
матеріальному становищу. Ми 
провели конкурсний відбір кан-
дидатів (було 500 заявок), і дня-
ми профінансовано 160 осіб — 
вони отримують стипендію в 
еквіваленті 600 доларів. Серед 
них і близько 30 журналістів, 
які представляють національні 
та локальні київські медіа.
 ■ Пане Сергію, це вже зовсім 
інша тема, але не можу не попро-
сити вас прокоментувати прий-
няття неоднозначного Закону 
про медіа, проти частини поло-
жень якого тривалий час актив-
но виступала і Спілка, і жур-
налісти та редактори українсь-
ких видань.
 — Так, «серіал», який тривав 
з 2020 року, завершився. З одно-
го боку, як професійна Спілка 
ми, звичайно, вітаємо імплемен-
тацію європейських зобов’язань 
України. Зокрема підтримуємо 
боротьбу з ворожою пропаган-
дою і посилення відповідальності 
за неї. Водночас ми, як і наші за-
рубіжні партнери — Міжнарод-
на федерація журналістів, Євро-
пейська федерація журналістів, 
Американський комітет захисту 
журналістів, — наголошуємо на 
певних застереженнях. Вони сто-
суються того, що величезна пов-
нота влади і повноважень кон-
центрується в руках національ-
ного медіарегулятора. 
 Як відомо, Нацрада з питань 
телебачення та радіомовлен-
ня стає вже єдиним регулято-
ром для всіх видів ЗМІ, зокрема 
для всіх друкованих та онлайн- 
медіа. Наші ж застереження на-
самперед стосуються політичної 
незалежності медіарегулятора 
в умовах, коли членів Нацради 
призначає президент країни чи 
президентська більшість у Вер-
ховній Раді. На відміну від країн 
усталеної західної демократії, де 
такий регулятор має високу сус-
пільну довіру, бо там представ-
лені авторитетні медійники і про-
вадиться пряма підзвітність сус-
пільству та медійній спільноті, а 
не владі. 
 Також непокоїть те, що в цей 
складний воєнний час, коли жур-
налісти ведуть постійну боротьбу 
і на інформаційному фронті, і за 
виживання своїх медіа, фоліант 
обсягом майже у 300 сторінок 
прийнято без належних обгово-
рень і відповідної дискусії. Наші 
журналісти і редактори є зако-

нослухняними громадянами, 
тож дуже ймовірне виникнення 
ситуацій, що вони змушені бу-
дуть витрачати дорогоцінний час 
не на створення потрібних чита-
чам матеріалів і не на порятунок 
своїх медіа, а на оці 300 сторінок, 
щоб дотриматись усіх вимог і не 
отримати якихось штрафів чи 
приписів. 
 Звичайно, фінальна версія 
цього закону набагато м’якіша 
від початкової, що була оприлюд-
нена у 2020 році. І в цьому є заслу-
га і НСЖУ, і багатьох незалеж-
них журналістів, які весь цей час 
активно відстоювали свої права. 
В результаті автори і розробни-
ки пом’якшили деякі конструк-
ції і врахували певні зауваження. 
Попри це, хочу звернути увагу на 
висновки юридичного управлін-
ня Верховної Ради, які були опри-
люднені за день до голосування і 
де теж вказано на численні неуз-
годженості в законопроєкті, що 
можуть спричинити багато про-
блем у ході практичного застосу-
вання. Також юристи зазначили, 
що обґрунтування необхідності 
положень на всіх 300 сторінках 
вимогами європейських інститу-
цій є не зовсім коректним. 
 Тож залишається сподівати-
ся, що якщо все-таки імплемен-
товано важливу європейську ди-
рективу і оскільки європейсь-
кі інституції в цілому привітали 
медійну реформу, то фактич-
но гарантом свободи слова в Ук-
раїні і того, що новий закон не 
призведе до системних репресій, 
мають виступати саме Європей-
ська комісія та уряди європейсь-
ких країн. Із тим, щоб вони дій-
сно підключалися в ті моменти, 
коли будуть спроби в чомусь не 
дотриматись тих європейських 
цінностей і декларацій, якими 
проголошувалося прийняття 
цього закону.
 ■ Чи є якийсь важливий ме-
седж, з яким ви хотіли б зверну-
тися до всіх колег?
  — Хочу закликати жур-
налістів і редакторів докласти 
максимум зусиль для того, аби, 
попри всі існуючі проблеми і 
труднощі, вони все ж таки зали-
шалися в професії, не йшли з неї, 
бо місія журналістики є сьогод-
ні надзвичайно важливою для 
українського суспільства. Нато-
мість НСЖУ як найбільше про-
фесійне об’єднання медійників 
України робитиме все можли-
ве, щоб із допомогою зарубіж-
них партнерів та міжнародних 
організацій надавати їм макси-
мальну підтримку в найважчі 
періоди діяльності. Але й самих 
колег прошу бути якомога ак-
тивнішими у пошуку ресурсів, 
слідкувати за усіма оголошення-
ми, вірити й у свої сили, й у під-
тримку донорів, навчатися но-
вого, наполегливо звертатися 
по підтримку і для своїх медіа, і 
для своїх читачів. Це однозначно 
спрацьовує! І треба обов’язково 
використовувати всі ті можли-
вості, що з’явилися завдяки гло-
бальній міжнародній солідар-
ності на підтримку українських 
медіа, яка існує сьогодні. ■

СВОБОДУ — СЛОВУ!

Сергій Томіленко: Треба обов’язково 
використовувати всі ті можливості, що 
з’явилися завдяки глобальній міжнародній 
солідарності на підтримку українських ЗМІ
Голова Національної спілки журналістів України — про підтримку видань в умовах війни

■

Сергій Томіленко.
Фото з архіву НСЖУ.

❙
❙
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Олександр КОСОВЕЦЬ, почесний працівник гідрометслужби 
України, член Вченої ради Українського географічного 
товариства; 
Андрій КУЦИЙ, директор Центральної геофізичної обсерваторії 
імені Бориса Срезневського

 У 1966 році на XXIII з’їзді КПРС було повернуто посаду 
Генерального секретаря ЦК КПРС, яким став Л. І. Брежнєв. 
До цього у 1953—1966 рр. фактично найвища посада у де-
ржаві іменувалась Перший секретар, яким до 1964 року був 
Микита Хрущов, а в 1964—1966 рр. — Леонід Брежнєв. 
 У 1970-х рр., коли відбувався розквіт космічної галузі 
СРСР, з’явились виробничі об’єднання, які очолювали гене-
ральні директори. Тобто приклад КПРС втілювався в жит-
тя. Відмінність між директором та генеральним директо-
ром полягає в тому, що директор здійснює керівництво од-
нією організаційною одиницею (підприємством, організа-
цією, комплексом тощо), а генеральний директор зазвичай 
керує кількома організаційними одиницями, що склада-
ють відповідну об’єднану структуру (асоціацію, концерн, 
об’єднання тощо). До завдань і обов’язків яких, серед ін-
шого, належить загальне керівництво підприємствами. Та-
кими, зокрема, стали керівники «Південмашу», Київсько-
го радіозаводу, заводу «Арсенал» тощо.
 З часом генеральні директори з’явилися у вугільній про-
мисловості, де створювались виробничі об’єднання з кіль-
кох підприємств. Не відстали і геологи. Але прикметно, що 
у гуманітарній сфері ніяких генеральних директорів у Ра-
дянському Союзі не було. Проголошення незалежності Ук-
раїни сприяло не лише розвитку державних інституцій, а й 
марнославству. Зокрема, з’явились гендиректори у деяких 
обласних філармоніях та усіх національних театрах.
 На наш погляд, треба з гуманітарної сфери взагалі вилу-
чити термін «генеральний директор». Один з авторів стат-
ті пропрацював майже 32 роки на посаді директора обсерва-
торії, яка не має аналогів у Європі за розгалуженістю напря-
мів діяльності, й жодного дня не шкодував, що він — «про-
стий» директор. 
 Також ми вважаємо, що актуальною темою є непомірно 
роздута кількість навчальних закладів, які мають статус «на-
ціональних». Станом на кінець 2022 року в Україні їх нара-
ховується понад 100. Безумовно, така їхня кількість не від-
повідає рівню підготовки випускників чи розвитку науки в 
цих закладах. Це насамперед свідчення марнославства рек-
торів та непринциповості окремих працівників державної ви-
конавчої влади, які масово присвоювали статус «Національ-
ний» закладам, які не гідні цього високого звання, зокрема 
тим, що розташовані навіть не у районних центрах.
 На Заході, на який прийнято посилатись останнім часом, 
існують вікові університети: Кембридж, Оксфорд, Ягел-
лонський, Болонський, Карловський, Сорбонна тощо. Їх не 
перейменовують і не додають титулів. 
 Після нашої перемоги у війні з росією необхідно навести 
лад у найменуванні посад керівників, де не має бути місця 
гендиректору.
 На наш погляд, суттєвого скорочення потребує кількість 
навчальних закладів зі статусом «Національний», щоб тіль-
ки ті, що залишилися з цим статусом, були флагманами ос-
віти і науки України, їхні випускники пишалися цими за-
кладами. Врешті-решт, Україна має з часом отримати Но-
белівську премію не тільки в галузі прав людини з полі-
тичних міркувань, а й за розвиток фундаментальних наук. 
І наявність в одному обласному центрі університету імені 
Альфреда Нобеля ніяк не додає статусу його випускникам.
 Та чи всі «національні» справді є національними закла-
дами? Навряд. Щоб не бути голослівними, згадаємо, що 
напри кінці грудня 2022 року колектив Національної му-
зичної академії України імені П. І. Чайковського (колиш-
ня Київська консерваторія), яка заснована 1913 року, відмо-
вився зняти іменну назву. Але насамперед розберемось, чи 
взагалі має носити консерваторія це ім’я. Хоча Петро Чай-
ковський і є нащадком козацького роду Чайки, але його пре-
док відмовився від прізвища Чайка і переробив на «пансь-
ке». До речі, помер Петро Чайковський у Санкт-Петербурзі  
1893 р., за 20 років до створення закладу. Таким чином до 
власне академії він не має ніякого стосунку.
 Тож поки міністр культури думає, що робити у даній си-
туації, пропонуємо простий вихід — зняти назву «націо-
нальна» з музичної академії України імені П. І. Чайковсь-
кого, відповідно зменшивши її фінансування. Це буде при-
кладом для інших «умників», які не хочуть відмовлятись 
від назв, що пов’язані з імперськими: як царським так і ко-
муністичним минулим. 
 На нашу думку, ця академія по праву може носити ім’я 
всесвітньо відомого композитора Миколи Леонтовича, який 
був убитий чекістом у батьківській хаті у 1921 році. ■

ОКРЕМА ДУМКА

Титульна 
лихоманка
Війна закінчиться: чи поменшає 
«генеральних» і «національних»?

■

Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Отже, це буде дві цінові 
стелі на нафтопродукти з рф. 
Одна буде встановлена для про-
дуктів, що торгуються з пре-
мією до сирої нафти (дизель-
не паливо, газойль), друга — 
для продуктів, що продаються 
з дисконтом до нафти (мазут). 
Нагадаємо, 5 грудня набуло 
чинності рішення щодо запро-
вадження ембарго на постачан-
ня нафти з росії за ціною, яка 
має певну планку ($60 за ба-
рель). Цей механізм передба-
чає заборону транспортуван-
ня російської нафти морським 
шляхом, а також її страхуван-
ня та брокерські послуги. Звіс-
но, ембарго ще треба «достис-
кати» на практиці. Так, у груд-

ні ембарго практично не спра-
цювало: обсяг експорту до ЄС 
сирої нафти з рф залишився 
на рівні 1 млн тонн, як і в лис-
топаді 2022-го. Починаючи 
з дати ембарго 5 грудня 2022 
року експорт склав близько 
560 тис. тонн — або 55%. Суд-
новласниками 5 танкерів, що 
прибули з вантажем сирої на-
фти рф до країн ЄС, стали ком-
панії Греції. Ефект різдвяних 
канікул спрацював дивно: єв-
ропейці відпочивали та ні на 
що не реагували, а «ліниві» 
греки заробляли гроші, незва-
жаючи на  свята. А от у січні 
санкції запрацювали на повну 
силу і боляче вдарили по крем-
лю: мінус 160 млн євро ($172 
млн) у день. Із 5 лютого, коли 
обмеження буде поширене на 
нафтопродукти,  втрачена ви-
года рф зросте до $280 млн на 
день — про це йдеться у звіті 
Центру досліджень Гельсінкі 
в галузі енергетики і чистого 
повітря (CREA). 

 Так, росія продає та навіть 
нарощує продаж нафти в Азію, 
про що несамовито верещить на 
кожному розі. Але мовчить про 
те, що угоди укладаються з усе 
більшими дисконтами.
 Рф продає нафту марки 
Urals, ціна на яку визначається 
за вартістю Brent (у всьому світі 
еталонним сортом нафти вва-
жається європейський Brent) 
мінус знижка. Російська нафта 
вважається «важкою» та сірчис-
тою. У грудні знижка на нафту з 
рф уже склала $30 за нормаль-
них $3-4. І після введення нової 
цінової стелі знижуватиметь-
ся ще. Ціль заходів зі знижен-
ня граничної межі — змусити 
росію або продавати нафту ниж-
че за собівартість або законсер-
вувати нафтові свердловини.

 Бюджет «скаженої бензоко-
лонки» невпинно чахне: нафто-
газові доходи росії впали (рік до 
року) на 41,2%, зокрема доходи 
від продажу нафти — на 33,1%, 
від продажу газу — на 49,4%. 
Так, прямого ефекту на війну це 
не буде мати, економічні санк-
ції не працюють як чудодійний 
рубильник. Ні вмикання гро-
шового друкарського станка, ні 
зниження рівня життя пересіч-
них росіян не зможе заставити 
московську владу припинити 
війну. Як вважає відомий еко-
номіст Чиказького університе-
ту Костянтин Сонін: «Якщо на-
віть рівень інфляції в росії з 
нинішніх 12% підвищиться до 
25% — це не приведе до змін. 
Але економіка може створи-
ти підгрунтя для відповідної 
політичної ситуації». Показо-
во: згідно з публікацією Forbs, 
за рік кількість російських мі-
льярдерів, переважно близь-
ких до Путіна, зменшилась із 
123 до 88. 

 А тим часом невгамовні 
Польща та Литва, яких жарто-
ма називають «провідними яст-
рубами ЄС щодо росії», хочуть, 
щоб партнери застосували об-
меження щодо ядерного сек-
тора росії в рамках 10-го паке-
та європейських санкцій. Ще 
раніше Україна закликала ЄС 
включити російську державну 
атомну енергокомпанію «Роса-
том» до наступного пакета сан-
кцій, але цю ініціативу блоку-
вала Угорщина, яка має чотири 
атомні реактори, побудовані в 
росії, (і планує збільшити їхню 
кількість ще на два). Та мину-
лого тижня вже західні дип-
ломати запропонували внести 
«Росатом» або його керівниц-
тво до «чорного списку». Це 
сталося після публікації The 

Washihgton Post, в якій ішло-
ся, зокрема, про те, що корпо-
рація «Росатом» уже після пов-
номасштабного російського на-
паду на Україну могла імпорту-
вати матеріали та електроніку 
для виробників ракет, снарядів 
та бронетехніки. Треба заува-
жити, що атомна галузь чи не 
єдина з високотехнологічних, 
де співробітництво з рф для сві-
тової спільноти є досить важ-
ливим. І не лише у виробництві 
компонентів ядерного пального. 
На сьогодні росія будує по всьо-
му світу 23 атомні електростан-
ції. Тісні контакти також у на-
уковій сфері, але це не завади-
ло вченим , що працюють на ві-
домому андронному колайдері 
в Женеві, відмовитися від спів-
праці з російськими колегами, 
не чекаючи на рішення про сан-
кції. І, нарешті, щодо алмазів, 
які друзі не тільки дівчат. Дип-
ломати кажуть, що знову спро-
бують покласти край торгівлі 
алмазами Бельгії з росією. ■

САНКЦІЇ

Нові обмеження 
для обмежених
США та країни ЄС, які запровадили граничну ціну на російську 
нафту, погодилися вже у березні її переглянути

■

Бюджет «скаженої бензоколонки» невпинно чахне: нафтогазові доходи росії 
впали (рік до року) на 41,2%, зокрема доходи від продажу нафти — на 
33,1%, від продажу газу — на 49,4%.
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Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

 Фірма Melgo «обшиває» 
фронт уже вісім років пос-
піль. Її сумково-наплічнико-
ве спорядження користується 
незмінним попитом у військо-
вих і туристів.
 Найбільший запит існує на 
транспортні баули. Їхній плюс 
у тому, що вони не мають за-
мків і блискавок, які можуть 
зламатися.
 — Баул має зручні лям-
ки, він вологозахисний та до-
сить міцний. Завантаження 
— вертикальне. Це простий 
та надійний склад для речей, 
— розповідає про переваги 
такої сумки засновник фірми 
Melgo 42-річний Сергій Гол-
чанський із смт Козельщина 
Полтавської області. — Баули 
шиємо великі, на 100 літрів, і 
маленькі — на 25. Великі ко-
ристуються попитом не лише 
у військових, а й у туристів. 
Маленькі багато хто викорис-
товує як тривожну валізу.
 Наразі Melgo щодня виго-
товляє 70 баулів різних роз-
мірів. А ще спальники, тех-
нічні чохли, тактичні рюкза-
ки... Продукція на фабриці не 
залежується — фірма має кон-
тракти майже з десятком ма-
газинів військторгу, магази-
нами спорттоварів і, що нази-
вається, працює з коліс. Се-
ред її постійних замовників 
— військові підрозділи, які 
давно оцінили якість продук-
ції. Вони виходять прямо на 
виробників. 
 До речі, дизайн цих то-
варів розробляє сам дирек-
тор. Цікаво те, що вісім років 
тому він, за фахом менеджер-
економіст, навіть не уявляв, 
як працює швейна машинка. 
Зайнятися швейним бізнесом 
його змусили обставини. А 
саме: відсутність термобілиз-
ни, якої в 2014 році дуже пот-
ребували бійці на фронті. До-
лучившись до Міжнародного 
благодійного фонду «Волош-
ка» волонтерської допомоги 
воїнам, який заснував його 
колега і земляк із Запоріжжя 
Віталій Тілеженко, Сергій ак-
тивно шукав можливості за-
безпечити бійців найнеобхід-
нішим й особисто возив «гу-
манітарку» до лінії зіткнен-
ня. Найбільшою проблемою з 
настанням холодів було при-
дбати термобілизну, бо замо-
влення на неї були розписані 
й проплачені на три місяці 
вперед. Тоді Сергій вирішив 
шити утеплену білизну для 
захисників самостійно. Йому 
знадобилося два дні посиле-
них індивідуальних занять, 
щоб опанувати швейне вироб-
ництво й зрозуміти деякі тон-

кощі. Після цього разом з од-
нодумцями відкрив невели-
ку майстерню в Борисполі, в 
якій сам був дизайнером і роз-
крійником. 
 Досить швидко товари фір-
ми Melgo набули популярності 
серед військових. Її асортимент 
щомісяця розширювався, адже 
хлопці з передової то просили 
щось удосконалити, то замо-
вляли речі, яких ніхто не шив. 
Причому нерідко ті замовлен-
ня були лише на рівні ідеї. На-
приклад, армійці просили по-
шити підсумок без будь-яких 
уточнень. А це спорядження 
має ж різне призначення: для 
магазина, ріжка, гранат... З 
різним кріпленням. Довелося 
Сергію спочатку вивчити всі ці 
нюанси в інтернеті, самостійно 
зробити ескізи. 
 Те саме було і з ношами для 
транспортування поранених. 
Щоб їх пошити, Голчанський 

знову мав проштудіювати ін-
тернет. Але все вдалося. На 
безкаркасні ноші існував ве-
ликий попит. До речі, дехто з 
волонтерів досі шиє їх на бе-
зоплатній основі за креслен-
нями, отриманими від Melgo. 
 Загалом за ці вісім років 
фірма освоїла близько ста 
видів товарів військового при-
значення. На початку їй допо-
магали волонтери, які забез-
печували виробництво ткани-
нами й іншими витратними 
матеріалами, а також приду-
мували якісь дизайнерські 
моделі, виходячи з реальних 
потреб бійців, самі щось крої-
ли. Це впливало на собівар-
тість готової продукції. Ска-
жімо, в одних виробників на 
той час балаклава коштувала 
80 гривень, а у Melgo — лише 
30. Фішкою фірми завжди 
було те, що вона постачала на 
український ринок продук-

цію військового призначен-
ня практично за собівартіс-
тю, або, як кажуть, за волон-
терською ціною. Частково й 
зараз передає бійцям ці речі 
безплатно.
 Улітку позаминулого року 

Сергій Голчанський перевіз 
свій бізнес у селище міського 
типу Козельщина на Полтав-
щині. Сьогодні в ньому вже два 
цехи — закрійний і швейний, 
де встановлене нове обладнан-
ня. На виробництві, яке пос-
тійно розширюється, зайнято 
близько десятка робітниць — 
як місцевих мешканців, так і 
переселенок. ■ 

НЕЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

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

■

Сергій Голчанський — і швець, 
і кравець...

❙
❙

А скільки добра сюди влізе!❙Швейну справу менеджер-економіст опанував за два дні. 
Фото надане Сергієм Голчанським.

❙
❙

Не «дамська» сумочка.❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаська ІТ-компанія SPD-Ukraine 
в межах корпоративного волонтерства 
перерахувала нашій Cherkasy Regional 
Development Agency понад 3,6 мільйо-
на гривень — на перемогу України. 
 Як розповідає голова Черкась-
кої обласної військової адміністрації 
Ігор Табурець, «після цього ми відразу 
скомунікували з цілою низкою наших 
військових підрозділів, правоохорон-
ними органами і спільно визначили 
їхні оперативні потреби, а тоді заку-
пили й уже передали все необхідне за 
призначенням».
 За його словами, серед речей, куп-
лених за кошти айтівців для наших 
захисників, — один квадрокоптер DJI 
Matrice 30T, 8 акумуляторних батарей 
до квадрокоптерів, 28 шин для ванта-
жівок автобатальйону, 20 радіостан-
цій Motorola, 20 акумуляторних ба-

тарей для рацiй Motorola, 13 теплові-
зорів різних типів і характеристик, 6 
генераторів, 9 ліхтарів-прожекторів 
Nitecore від 1200 до 1500 люмен, 9 ла-
зерних цілевказівників, 1 тис. метрів 
кабелю.
 «Дякую, SPD-Ukraine, за вашу ро-

боту на економічному фронті Черка-
щини і за підтримку наших захисни-

ків», — підсумовує голова Черкаської 
ОВА Ігор Табурець. ■

І це все також куплено на кошти програмістів.
Фото надане Черкаською ОВА.

❙
❙

ДОПОМОГА

Програмування на перемогу
Черкаські айтівці 
перерахували 
для військових 
3,6 мільйона гривень

■
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Андрій ТОПАЧЕВСЬКИЙ, лауреат 
премії ім. В’ячеслава Чорновола, 
заслужений діяч мистецтв 
України

1984 рік був останнім у до-
сить тривалому періоді нашої 
історії, відомому як «бреж-
нєвський» застій, коли «ге-
ронтократи» один за одним 
ненадовго змінювали своїх 
попередників, поступаючись 
почесним місцем черговому 
перевіреному старцеві. Ось-
ось мала настати Перебудо-
ва з Михайлом Горбачовим, 
до якої суспільство вже було 
готове, про що свідчили де-
які зміни у свідомості навіть 
серед очільників державних 
установ. І хоча для одержан-
ня почесного звання «заслу-
женого» чи «народного», як і 
раніше, слід було намалювати 
Леніна (хоч би й на Говерлі, 
як в одного з ужгородських 
художників), але серед номі-
націй на Шевченківську пре-
мію з’явилася «Література 
для дітей». Таким чином, 40 
років тому поет Микола Вінг-
рановський став номінантом, 
а у 1984-му — її лауреатом, 
одним із перших, які здобули 
це звання без ідейно-догідли-
вої писанини.

Учень Довженка
 Великий поет народив-
ся у листопаді 1936-го. Йому 
минуло 30, коли про нього 
дізналися не лише в Україні. 
З’явилися перші іноземні пе-
реклади... І тут до Києва при-
буває англійський письмен-
ник Джеймс Олдрідж. Його 
романи видавалися в СРСР 
масовими накладами. Керів-
ництво Спілки письменників 
підготувало відповідну зуст-
річ, але та пройшла не за очі-
куваним сценарієм. 
 Вислухавши офіційні при-
вітання, «прогресивний» анг-
лієць раптом звернувся до Ми-
коли Вінграновського: «Мені 
подобається ваш бунтівний 
погляд. Ось мій подарунок 
вам на спогад». І простягнув 
йому свою люльку разом з тю-
тюном... Чимало клопоту діс-
талося Миколі по цій корот-
кій розмові. Не так за люль-
ку, як за «бунтівний»: проти 
кого він бунтує?!
 Та зустрілися ми дещо піз-
ніше, коли після армійської 
служби я в 1971 році прийшов 
на студію «Укркінохроніка» 
як редактор. Микола ж був 
режисером та ще й вважався 
учнем Олександра Довженка. 
Грав у його фільмі «Поема про 
море». Хоча затоплення Дніп-
ра під гниле Каховське «море» 
(водосховище) було злочином. 
Нібито несумісність, проти-
лежність? Так. І тому, ма-
буть, ми пам’ятаємо режисе-
ра і актора, а імена проєктан-
тів і будівельників греблі, що 
під Каховкою, пішли у небут-
тя. Та про поєднання несуміс-
ного — далі.
 До документального кіно 
його покликав задум ство-
рити серію коротких стрічок 
про столиці України, серед 
яких були Глухів, Батурин, 
Чигирин і навіть Гуляйполе. 
Зробив також і фільм про ук-
раїнські річки, озвучивши 
своїми віршами. Мені як при-
родознавцеві показав його пе-
ред звукозаписом.
 Мій перший фільм «Олек-
сандр Копиленко» він гостро 
розкритикував. Але винним 
вважав не сценариста (тоб-
то мене), не режисера, щоб не 
образити нас, а самого героя, 
тобто відомого письменника 
Копиленка, та інших персона-

жів цього фільму — Збанаць-
кого, Смолича. Тактовність, 
безконфліктність чи натяк на 
те, що нам не пощастило поєд-
нати протилежності? Мабуть, 
останнє.

Усе за сценарієм — не 
означає «добре»
 Автор цих рядків іще за-
став на кіностудії колишніх 
фронтових кінооператорів. 
Слід зазначити, що вони були 
переважно схильні не до кі-
носпостереження, тобто відоб-
раження реальної дійсності, а 
до «постановки» кожного епі-
зоду. Це були Гольдштейн, 
Гольбрих, Мєстєчкін, Орлян-
кін. Останній і пояснив мені 
цю особливість своїх колег. 
 Якщо у німців т. зв. роти 
пропаганди працювали прос-
то під кулями, то приїзд ра-
дянського кінооператора до 
якоїсь дивізії був дуже важ-
ливою подією. І командир за 
нього відповідав. Тому три-
мав «кіношника» біля себе, у 
бліндажі, аж поки бій не скін-
читься. Тоді оператор казав: 
«Тепер зробимо все, як мало 
бути. Бійці мчать вперед з 
криком «ура». Полонені нім-
ці виходять з піднятими ру-
ками». 
 Пропаганді потрібні пере-
моги! При цьому текст пояс-
нював зображення або воно 
ілюструвало наперед написа-
ний текст. Водночас там пра-
цював і видатний оператор 
(і режисер) Юрко Ткаченко, 
який не боявся читати вголос 
футуриста Михайла Семен-
ка, співати чумацьких і ко-
зацьких дум. Усе ж тривали 
часи правління Петра Шелес-
та, коли такі «вольності» хоч 
і крізь зуби, але визнавали...
 У Вінграновського і Тка-
ченка творився синкретичний 
образ, що виникав зі співстав-
лення зображення і поетично-
го тексту. Тобто викрешува-
лася третя, вища і важливі-
ша, думка.
 Красу і гармонійність від-
чував особливо гостро, на рів-
ні підсвідомості. Бувало, мон-
туючи фільм, раптом кидає 
все — «повна фігня!» «Та що 
ти, — кажу, — все за логікою, 
згідно зі сценарієм». «У тому-
то й біда», — з жалем відпові-
дає, маючи на увазі обох — і 
мене, і свою кінострічку.

«Жучки» і рибне місце
 Напевно, поет був щирим, 
кажучи в інтерв’ю для «Лі-
тературної України»: «Воно 
виходить у мене, сказати б, 
само по собі. Це не моя при-
мха, не спеціальна запрог-
рамованість. Справді, десь 
воно само у мене йде — і ди-
тячі книжки, і твори для до-
рослих, і режисура, і ті ролі, 
що зіграв як актор. Це не об-
тяжує і не заважає. Навпаки, 
якось міняється ритм твого 
внутрішнього життя».
 Справді — непідробна, при-

родна роль не обтяжує. Біль-
шість з нас, погано чи добре, 
може зіграти одну роль. На-
томість талановитий актор 
виступає у багатьох ролях, 
глибоко втілюючись у ство-
рений образ. Але — у своєму 
«амплуа».
 Цікавився питаннями за-
хисту природного довкілля: 
«Ви з Юрком Щербаком (той 
очолював «Зелений світ») доб-
ру справу просуваєте». І отже, 
ми не раз говорили про дов-
женкову зачаровану Десну, її 
заплаву і чудові озера. І поїха-
ли туди на риболовлю, сівши 
на катер, що прямував до Де-
сни з Подолу. 
 І треба ж! На цьому катері 
нам зустрівся, з вудками і 
наплічником, Андрій Кочур 
— син видатного літературо-
знавця, перекладача, та ще 
й — в’язня сумління, відомо-
го дисидента і правозахисни-
ка Григорія Кочура. Між Ми-
колою і Андрієм виникла су-
перечка на тему релігії, про 
її місце в нашому житті. Ми-
кола раптом вигадав, ніби ця 
зустріч невипадкова, і його 
миттєво поглинула роль пере-
слідуваного: за ним стежать. 
«Жучків» тоді ще не було, але 
ж наплічник... «Геть попів з 
їхнім смердючим... (!), — ви-
гукнув він, адресуючись до 
щойно вигаданої, химерної, 
ворожої аудиторії. На Де-
сні ж, коли Андрій зі своїми 
снастями пішов у інший бік 
від нас, Микола одразу вий-
шов з ролі: «Крутяться тут... 
що ж, показуй своє рибне міс-
це».
 І знову нова роль — співчут-
тя до живої істоти. Шкода на-
живляти черв’яка на гачок! Я 
робив це за нього, Микола ж 
тільки закидав свою вудку та 
тягав окунців, явно невдово-
лений. Згодом я зрозумів, чим 
саме. Нецікава роль! Співак 
Таранець розповідав, як вони 
з Вінграновським ловили на 
ставку коропів: той тільки 
встигав наживляти. То була 
вже роль мисливця.

«Ви ж таки люди, не 
собаки!» 
 Якось, монтуючи свою кі-
нострічку, ніби між іншим, 
каже Микола: «Хочу до Іслан-
дії поїхати, на гейзери поди-
витися». Але хоч надворі була 
вже пізня Перебудова, зазви-
чай пишалися й тим, що їзди-
ли до «соціалістичного» Буда-
пешта — якщо за тобою нема 
нічого «підозрілого», та й то 
— у складі туристичної групи, 
під наглядом «компетентних 
органів». 
 Хизувався своїми можли-
востями чи просто грав роль 
мрійника? Але і справді їздив 
до «капкраїн» — як і Драч, 
Коротич, Олійник... Такими 
поїздками займалося «Това-
риство дружби і культурних 
зв’язків із закордоном», що 
навіть видавало газету «Вісті 
з України» (за іронією долі, 
нині у тому будинку — по-
сольство Китаю). Учасники 
поїздок мали пропагувати ра-
дянський спосіб життя і ду-
мання, зокрема у колах ук-
раїнської діаспори. Хочеть-
ся вірити, що це була своєрід-
на дипломатія як «мистецтво 
можливого».
 Жодного разу я не бачив 
його на трибуні. Виступати 
на різних зборах та художніх 
радах не бажав. Мабуть, че-
рез те, що роль промовця і лі-
дера (на відміну від, скажімо, 
Дмитра Павличка) була йому 
чужою. Але уважно слухав 
інших, зауважуючи сусідові: 
«От молодець! Сміливо. Такі 
хлопці як прийдуть до влади, 
то зроблять державу!» Тоді ми 
з ним і гадки не мали, що на 
це підуть життя і зусилля ці-
лого покоління.
 Міркуючи про українство, 
що після багаторічних пере-
слідувань і депортацій, на на-
ших очах проростало крізь 
міщанську нехіть та бай-
дужість партійно-чиновниць-
кого апарату, казав: «І звід-
ки ж це ще береться? Точно 
— не з космосу». Генеруючу 
силу народу розумів чимось 

вищим за відоме історичне 
явище, вбачав у цьому якесь 
трансцендентне диво чи вище 
призначення.
 Наприкінці 1980-х років 
з’явилася нова технологія — 
відео, що замінила звичайну 
кіноплівку. На студії «Укрте-
лефільм» новий творчий 
підрозділ — відеооб’єднання 
— очолила Тамара Бойко 
(ймовірно, далека родичка 
Тараса Шевченка). Вона ж і 
вигадала зняти серію коро-
теньких відеофільмів, т. зв. 
«роликів» по кілька хвилин, 
де видатні поети прочитають 
свої улюблені вірші Шевчен-
ка... 
 Першим відгукнувся Він-
грановський. Знімали у Літе-
ратурно-меморіальному му-
зеї-садибі Шевченка, що на 
однойменному провулку біля 
нинішнього майдану Неза-
лежності. Читаючи, Микола 
обійшов увесь музей; у кімна-
тах і на подвір’ї, під високими 
деревами, що пам’ятали само-
го Шевченка, виразно звучав 
його сильний, переконливий 
голос: «О люди! люди небора-
ки! Нащо здалися вам царі? 
Нащо здалися вам псарі? Ви 
ж таки люди, не собаки!» 
 Микола уважно оглядав 
експозицію, звернувши увагу 
на факсимільну сторінку яко-
гось вірша, написану влас-
ною рукою Шевченка: «Ні-
чого не закреслено. Так, ніби 
воно само народилося». Мож-
на лише додати, що всі Шев-
ченкові вірші, від найпершого 
«Реве та стогне Дніпр широ-
кий», творилися на однаково 
недосяжному, неповторному 
рівні. Спробуйте замінити хоч 
одне слово! Не вийшло? Ото ж 
бо. Власне, це, мабуть, і є од-
нією з ознак геніальності.
 ...Довгожителем він, як і 
Шевченко, не став. Не був го-
товий до такої ролі? Про це ми 
вже не спитаємо тих, хто ото-
чував його в ті останні роки. 
Але він поєднав у собі те, що 
не поєднується за звичайних 
умов, — протилежності. ■

Микола Вінграновський грав у фільмі Довженка «Поема про море».
Архівне фото.

❙
❙

ЯК ЦЕ БУЛО

Люлька від Олдріджа 
та бунтарство
Поет Микола Вінграновський став одним із перших Шевченківських лауреатів без ідейно-
догідливої писанини

■
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Леране
 Леране 42 роки, Львів — її четвер-
та домівка. Сім років тому, 18 січня 
2016 року, Леране покинула Крим че-
рез російську окупацію і переїхала до 
Ірпеня. В березні 2022 року їй дове-
лося втікати і звідти — знову через 
росіян.
 Леране народилася в Узбекистані. 
Туди у 1944 році більшовики депор-
тували її родину.
 — Мені мало розповідали про жит-
тя в Криму до 1944 року, — згадує Ле-
ране. — Обидві родини були розкур-
кулені. Узбеків [росіяни] лякали, що 
везуть рогатих і з копитами, а приїха-
ли одновірці зі схожою мовою.
 Те, що родина Леране разом опи-
нилася в Узбекистані, можна вва-
жати дивом. Родичі з маминого боку 
жили в Судаку і вирощували тютюн. 
Під час депортації частина родини 
загинула в товарних вагонах на шля-
ху до Узбекистану. А родичів з боку 
батька відправили до Сибіру. Меш-
канці теплого півдня, вони приїха-
ли туди в легкому одязі і ледь не за-
мерзли. Працювали на лісопилках, а 
потім змогли поїхати до Узбекиста-
ну.
 У 1987 році кримським татарам 
дозволили повертатися на півострів. 
Батько Леране поїхав шукати житло. 
Наступного року вся родина прилеті-
ла в Сімферополь.
 — Літак був повний кримськота-
тарських жінок, дітей і літніх людей, 
— пригадує Леране. — На якомусь 
віддаленому терміналі нас зустрічали 
кримськотатарські чоловіки, я бігла 
назустріч і кричала «Баба! Баба!»
 Леране тоді було вісім років. Ро-
дина жила у невеликому степовому 
селі під Джанкоєм — маленька Ле-
ране спершу не розуміла, навіщо вза-
галі потрібно було переїжджати з за-
можного узбецького дому. Вечорами 
бабусі розповідали історію родини. 
Як дід Мемет, який помер ще до на-
родження Леране, збирав в узбецько-
му селі кримськотатарських музик, 
бо тужив за Батьківщиною. А дру-
гий чоловік бабусі, Сеть-Яя, прой-
шов Другу світову війну, але ніколи 
не розповідав про неї і не діставав кі-
тель із шафи.

Окупація
 Леране закінчила факультет жур-
налістики, працювала в місцевих га-
зетах. Пішла в рекламу, а потім вирі-
шила займатися продажами. У 2014 
році жила в Сімферополі, продавала 
машини в салоні й не була політич-
ною активісткою.
 Зранку 3 березня 2014 року до Ле-
ране прибігла заплакана Заріна, дру-
жина її сусіда Решата Аметова. Того 
ранку його силою посадили до авто — 
і він зник.
 — Я почала шукати Решата разом 
з його родиною, — пригадує Леране. 
— Він зробив надзвичайний вчинок 
— вийшов на одиночний пікет проти 
окупації, хоча не був членом Меджлі-

су. І я щодня писала на своїй сторін-
ці, як просуваються пошуки, давала 
інтерв’ю, коли дружині було тяжко 
говорити, була її перекладачкою для 
іноземних журналістів.
 Тіло Решата, сильно побите, 
знайшли 15 березня. А вже наступно-
го дня в Криму пройшов псевдорефе-
рендум про «приєднання до росії». У 
родині Леране відразу сказали: буде 
знову «44-й рік» і нове покоління 
кримських татар без Криму. Почали-
ся арешти й зникнення.
 Сусід Леране, що працював у СБУ, 
через кілька місяців після анексії 
став ефесбешником. За рік його мама 
ніби мимохідь попередила родину Ле-
ране, щоб та була обережною. Сама 
Леране про страх не думала — волон-
терила для українських військових, 
шукала ліки серед діаспори у США, 
потягами надсилала одяг волонтерам 
у Харків. Але мама таки вмовила її 
поїхати з Криму.
 — Я думала, що не приживуся в 
Києві, — згадує вона.
 Леране відкрила чебуречну на 
околиці міста, хоч і не мала досвіду 
в цій сфері. Сама ліпила, сама про-
давала. Заприятелювала з кримсько-
татарською спільнотою Києва — хо-
дила на мітинги, співпрацювала з 
Міністерством інформаційної політи-
ки, організовувала культурні заходи, 
допомагала готувати документи, щоб 
присвоїти звання Героя України Ре-
шату Аметову.

Ірпінь — Львів
 У 2018 році Леране переїхала в Ір-
пінь і туди ж перевезла бізнес — тепер 
це була вже не чебуречна, а ресторан 
кримськотатарської кухні «Кримсь-
кий дворик». Ресторан невеличкий — 
на вісім столиків, кожен з яких Ле-
ране назвала за якимось кримським 
містом. У неї були власні Бахчиса-
рай, Севастополь, Судак. Працювали 
в «Дворику» ті, хто покинув півострів 
через окупацію.
 — Це було місце туги за Кримом, 
— каже Леране. — Я старалася зроби-
ти його схожим на батьківський дім.
 Куховарити приїхала її тітка з 
Криму. На подвір’ї, прибраному від 
сміття, Леране висадила дикий ви-
ноград, як у батьків над альтанкою. 
Поставила тапчан, як удома під роз-
логим горіхом, там робили консерва-
цію і вечеряли. Одне вікно рестора-
ну виходило на дім з ракушняку, а 
інше — на вивіску магазину «Море». 

Готували за родинними рецептами: 
плов, сарму, баклаву, айран. Щоран-
ку Леране купувала на ринку зелень і 
сир, а потім ледь не весь день спілку-
валася з гостями, пояснювала особли-
вості страв і кримськотатарської кух-
ні загалом. На вулицях з нею вітали-
ся її рідним «Салям алейкум!»
 У серпні 2019 знайома попросила 
її зайти до свого підопічного військо-
вого в Ірпінському госпіталі. Леране 
провідувала бойового медика Сашу, 
готувала для нього. Попри те, що 
він на десять років молодший, вони 
швидко знайшли спільну мову і ста-
ли друзями, потім — закохалися і на-
прикінці січня 2022-го одружилися. 
А вже за місяць росіяни вторглися в 
Київську область.
 — Не сказати, що я щось таке в 
Ірпені пережила. На відміну від ба-
гатьох, мені дуже щастило, — гово-
рить Леране про перші дні повномас-
штабної війни. Вона «лише» розноси-
ла хліб пенсіонерам під обстрілами і 
знову вимушено покинула свій «ма-
ленький Крим» через росіян.
 Леране з Сашею та сином виїхали 
з Ірпеня 6 березня. Поїхали на Чер-
кащину. Саша шукав, як потрапити 

в армію, і опинився в десантно-штур-
мовій бригаді. Четвертого квітня пої-
хав на фронт, а Леране з сином пере-
бралися до Львова.
 — Як-то зараз кажуть: а хто ска-
зав, що я це витримую? — сумно всмі-
хається вона. — Мене вистачає за-
раз тільки на дитину. Я слабка. Не 
впізнаю себе. Ніколи такого не від-
чувала. Можу в львівській маршрут-
ці розплакатися через те, що зруйно-
ваний будинок схожий на розбомбле-
ний дім в Ірпені.
 Леране кликали за кордон знайомі 
— пропонували житло, хорошу робо-
ту, вона не загубилася би в тамтешній 
кримськотатарській спільноті. Нато-
мість вона їздила до чоловіка в Кра-
маторськ і відганяла думку, чи хоро-
ша вона в такому разі мати.
 — Я не могла би поїхати, коли 
Саша тут на фронті, — говорить Лера-
не. — Та й хоча б десь хочеться мати 
відчуття дому — за кордоном я його 
точно не знайду. І взагалі, мене немає 
на батьківщині — то як ще і з країни 
своєї поїхати?
 Попри відчуття безсилля, Лера-
не вирішила не здаватися. Вирішила 
спробувати відновити власну спра-

Татарку Леране Хайбулаєву росіяни двічі позбавляли дому. Її родину депортували 
в 40-х роках, а Леране довелося втікати від окупації зараз

Зять поверне 

ВЛАСНИЙ ДОСВІД■

Леране Хайбулаєва.❙

Оксана РАСУЛОВА
(сайт babel.ua)

Російська імперія, СРСР чи сучасна рф — ця країна за-
вжди знищувала національні спільноти. Це основа ко-
лоніальної політики — народи без історичної пам’яті й 
ідентичності не можуть опиратися загарбникам. Крим-
ських татар росія почала репресувати ще за царату — 
росіяни руйнували мечеті, палили книги, відбирали 
землю, виселяли або примушували до еміграції. В часи 
радянської влади апогеєм репресій стала депортація в 
1944 році. Кримські татари змогли повернутися лише 
після здобуття Україною незалежності в 1991 році. 
Але у 2014 році росія окупувала Крим — і з того часу 
кримських татар звинувачують у тероризмі, кидають до 
в’язниць і знищують їхню культуру. Кримчанка Лера-
не Хайбулаєва зараз живе у Львові. Вона народилася 
в депортації в Узбекистані, повернулася до Криму, піс-
ля анексії виїхала й оселилася в Ірпені, де росія знову 
зруйнувала її життя своїм наступом на Київську область. 
Зараз Леране у Львові відновлює свій ресторан крим-
ськотатарської кухні, виховує сина та чекає чоловіка з 
фронту. Журналістка «Бабеля» Оксана Расулова роз-
повідає історію кількох поколінь родини Хайбулаєвих 
— це історія всього кримськотатарського народу.

Леране (вища) з молодшою сестрою 
Урьяне перед будинком 
у селі Джанкойського району в Криму.

❙
❙
❙ Леране Хайбулаєва.❙
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ву. У вересні планувала максималь-
но включитися в роботу мафу з крим-
ськотатарською вуличною їжею. Сам-
са, кримський рол-шаурма, янтики 
— готувати і продавати все мала би 
сама.
 Але у вересні Сашу поранили під 
Ізюмом. Треба було їздити до ньо-
го в Київський госпіталь. Продажів 
було мало. Почали вимикати світ-
ло, а на генератор коштів не було. 
П’ятнадцятого грудня Сашу виписа-
ли, він приїхав до Львова, і в той же 
день Леране закрила маф, щоб весь 
можливий час проводити з чолові-
ком.
 Мала надію, що чоловік з інвалід-
ністю та чотирма контузіями лишить-
ся в тилу, але він знову поїхав до сво-
го підрозділу. Сказав їй: «Ти ніку-
ди не подінешся, а от сором, що я не 
пішов, буде зі мною на все життя». 
Поки Саша на фронті, Леране збирає 
для нього кошти, амуніцію і відвідує 
інших бійців у госпіталі.
 Леране чекає. На Сашу, на від-
криття кримського закладу, на звіль-
нення півострова.
 Майже насамкінець вона гово-
рить:
 — Мама з татом ніколи не бачили 
Сашу, але дуже за нього пережива-
ють. І мама мріє, що саме її зять буде 
звільняти її Крим. ■

Сотні українських жінок і кілька чоловіків проводять демонстрацію на підтримку миру 
та збереження єдиної України 8 березня 2014 року в Бахчисараї.

❙
❙

Леране з кримськотатарськими чебуреками.❙

рідний Крим

Леране в «Кримському дворику» в Ірпені.❙

Родина Леране в Узбекистані за кілька днів до від’їзду в Крим. Справа наліво: бабуся Медіне 
з немовлям Ельвірою, сестра Урьяне, дідусь Сеть-Яя, мама Мусіне, Леране.

❙
❙

Леране (крайня праворуч) у школі. 
Фото з сайту babel.ua.

❙
❙
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Різдвяні свята закінчилися, але це не при-
від, щоб не побалувати своїх рідних чимось 
смачненьким. Ніжні, повітряні і рум’яні 
вироби з тіста — ось що дійсно порадує 
близьких у буденний день.
Рецепти випічки — на всі випадки життя. 
Асортимент рецептів, якими поділилась 
господиня із Закарпаття Магдалина Шер-
шун, потішить любителів і здобного, й пі-
сочного, бісквітного чи дріжджового тіста.

Пляцок «Скубанець», бо не розкачується 
тісто, а скубеться
 Це надзвичайно смачний пляцок, що 
називається «Скубанець». Чому така наз-
ва? Та тому, що він надзвичайно ніжний, 
м’якенький та пухкий, бо тісто відщи-
пується руками, а головне — випікати 
його дуже просто.
 Для випічки вам знадобиться форма 
23х33.
 Для тіста підготуйте:
6 жовтків;
250 г м’якого масла;
520-530 г борошна;
180 г цукру + ванільний цукор;
1 ст. л. какао;
2 ч. л. розпушувача.
 Для білкової маси: 
6 білків + 60 г цукру + 1 ст. л. крохмалю;
3-4 ст. л. густого варення (сливового або з 
чорної смородини);
3-4 яблука.
 Інгредієнти всі зібрано, тож беремося 
до роботи з тістом. Спочатку відокремлює-
мо жовтки від білків. До жовтків висипає-
мо цукор, потім ванільний цукор і збиває-
мо міксером, допоки маса побіліє та збіль-
шиться в об’ємі. Далі додаємо м’яке верш-
кове масло і знову збиваємо до однорідності. 
Має бути густа, світла та пишна маса. За два 
прийоми додаємо борошно й замішуємо 
м’яке еластичне тісто. Ділимо його на три 
частини: дві більші та одну меншу.
 До однієї з більших частин світлого тіс-
та додаємо какао і добре вимішуємо.
 Усі три частини тіста необхідно загор-
нути в харчову плівку та поставити в холо-
дильник на 30 хвилин.
 Допоки тісто відпочиває, ми наріжемо 
на пластинки очищені яблука.
 Тепер візьмімося за білкову масу: біл-
ки збиваємо у піну до твердих піків, посту-
пово всипаємо цукор, а наприкінці — кро-
хмаль. Акуратно, легенько вимішуємо ло-
паткою знизу до верху.
 Розпочинаємо формування пляцка: 
виймаємо з холодильника більшу частину 
світлого тіста, розкачуємо на пергаментно-
му папері, переносимо його у форму та ро-
бимо бортики. Потім на світле тісто викла-
даємо кисле варення й акуратно, рівномір-
но розподіляємо по всій поверхні.
 Далі — найцікавіше: беремо коричне-
ве тісто і не розкачуємо його, а відщипує-
мо шматочками та рівномірно розподіляє-
мо по всій поверхні. Коли варення за «щи-
пиками» перестало виднітися, викладає-
мо яблучні пластинки, а зверху — білкову 
масу й акуратно розрівнюємо. 
 Потім дістаємо меншу частину білого 
тіста і так само відщипуємо та рівномірно 
розподіляємо по всій поверхні пляцка.
 Випікаємо в попередньо розігрітій ду-
ховці при температурі 180 градусів 45-50 
хвилин.
 Отже, зберігайте рецепт та готуйте з 
любов’ю.

Ніжний пиріг із яблук — неймовірний 
смак дитинства
 Цей яблучний пиріг зі старого запис-
ника. Просто, швидко, бюджетно та ней-
мовірно смачно. Його випікали наші мами 

й бабусі, тому, скуштувавши його, ніби за-
нурюєшся у дитинство.
 Отже, приготуйте форму 20х30.
 Для тіста вам знадобляться: 
борошно — 600 г;
смалець — 250 г (або маргарин);
цукор — 200 г;
яйця — 3 шт.;
харчова сода — 1 ч. л.;
оцет — 1 ст. л.;
кисле молоко — 50 г (або кефір).
 Яблучна начинка:
яблука очищені 1,5 кг;
цукор — 150 г;
манна крупа — 4 ст. л.;
білки — 3 шт.
 Отож берімося до роботи. Жовтки від-
діляємо від білків і збиваємо з цукром до 
побіління, а просіяне борошно перетирає-
мо з холодним смальцем на крихту. Обидві 
маси з’єднуємо, додаємо соду, погашену 
оцтом, та кисле молоко. Замішуємо м’яке 
тісто, розділяємо його на дві рівні частини, 
загортаємо в харчову плівку та ставимо  в 
холодильник на 30 хвилин.
 Тим часом готуємо яблучну начинку. 
Яблука натираємо на крупній тертці, від-
тискаємо трішки сік, додаємо цукор та 
три столові ложки манної крупи. Все пе-
ремішуємо, додаємо попередньо збиті три 
білки і знову акуратно вимішуємо знизу 
до верху.
 Дістаємо з холодильника тісто, роз-
качуємо його першу частину, викладає-
мо у форму, застелену пергаментом, звер-
ху тісто посипаємо столовою ложкою ман-
ної крупи, викладаємо яблучну начинку 
й акуратно, легенько розрівнюємо по всій 
поверхні. Потім розкачуємо другу части-
ну тіста і накриваємо нею яблучну начин-
ку. Зверху рясно проколюємо виделкою по 
всій поверхні пирога.
 Випікаємо при температурі 180 гра-
дусів 60 хвилин до готовності.
Коли пиріг вистигне, посипте зверху цук-
ровою пудрою.
 Смачного!

Баники з сирною кислинкою та 
ароматною горіховою начинкою
 Це дріжджова випічка неймовірної 
смакоти. На Закарпатті її називають бани-
ками, проте в кожному регіоні є своя наз-
ва. Вони настільки  смачні, що не передати 
словами, просто тануть у роті. Пухкенькі, 
м’якенькі, красиво нарізаються — непере-
вершені.
 Для тіста вам знадобляться:
борошно — 1 кг;
сіль — 1 ч. л.;
цукор — 200 г;
ванільний цукор — 1 пакет;
яйця — 2 шт.;
сметана — 3 ст. л.;
олія без запаху — 100 г;
смалець — 50 г;
молоко — 500 мл;
дріжджі звичайні пресовані — 50 г.
 Горіхова начинка:
горіхи мелені волоські — 300 г;
цукор — 100 г;
молоко — 100 г.
 Сирна начинка:

сир кисломолочний — 500 г;
цукор — 100 г;
ванільний цукор — 1 пакет;
яйце — 1 шт.;
манна крупа — 2 ст. л.
 А тепер, господиньки, швиденько готує-
мо тісто. Молоко необхідно закип’ятити, 
остудити до кімнатної температури та до-
дати дріжджі. Гарненько все вимішай-
те, всипте сіль, цукор, ванільний цукор. 
Потім додайте яйця, олію, м’який смалець 
та сметану і знову все вимішайте до одно-
рідності, поступово додаючи просіяне бо-
рошно. Потрібно замісити м’яке тісто, але 
воно не повинно липнути до рук.
 Тісто накрийте рушником і поставте в 
тепле місце на 1,5 години, щоб «виросло». 
Воно має збільшитися в об’ємі вдвічі. Як 
тісто зійде, його необхідно один раз переби-
ти — злегка перем’яти і дати ще раз підій-
ти. І тільки тоді можна розпочинати фор-
мування баників.
 А допоки тісто підходить, готуємо горі-
хову начинку. Волоські горіхи мелені та 
цукор перемішуємо. Молоко доводимо до 
кипіння, вливаємо у горіхову масу, ува-
рюємо 5 хв. до загустіння і охолоджуємо 
до кімнатної температури.
 А тепер робимо сирну масу. Сир, цукор, 
ванільний цукор, манну крупу, яйце — все 
вимішуємо до однорідності.
 Отже, зараз уже можемо формувати 
баники. Тісто викладіть на робочу повер-
хню, посипану борошном, і розділіть його 
на 5 частин. Кожну частину розкачайте в 
коло, викладіть начинку — сирну та горі-
хову, розрівняйте, сформуйте у рулет, тоб-
то баник.
 І так  — іще 4 частини, чергуючи 
начинки. Випікайте при температурі 180 
градусів 30 хвилин до зарум’янення.

Сирник королівський, смак  — 
імператорський
 Ця випічка сподобається навіть найви-
багливішим. Крихке пісочне тісто з ніж-
ною сирною ноткою... Смакота!
 Для випікання приготуйте форму 
20х30.
 Для тіста знадобляться:
борошно — 300 г;
какао — 30 г;
розпушувач — 1 ч. л.;
масло — 150 г;
цукор — 120 г;
жовтки — 3 шт.
 Для сирної маси:
сир кисломолочний — 1,3 кг;
жовтки — 4 шт.;
білки — 7 шт.;
масло — 150 г;
цедра з 1 лимона;
крохмаль — 65 г (або 6 ст. л.);
цукор — 250 г (180 г — у сир і 70 г — у біл-
ки);
кисіль — 90 г.
 Приготуємо тісто: змішайте борошно, 
какао, розпушувач, масло і перетріть усе 
на крихту. Жовтки розітріть з цукром,  
з’єднайте обидві маси й замісіть м’яке 

еластичне тісто. Розділіть його на дві час-
тини, обгорніть у харчову плівку та постав-
те в морозилку на 30 хвилин.
 Тим часом готуємо сирну масу. Всі 
складники збити блендером до однорід-
ності.
 Білки збити з 70 грамами цукру до пиш-
ної маси, половину білків додати до сирної 
маси, легенько вимішати, знизу до верху. 
 А другу половину з’єднайте з сухим ки-
селем і теж акуратно, легенько вимішайте.
 Форму застеліть пергаментом, натріть 
першу частину тіста з морозилки. Рівно-
мірно розрівняйте по всій поверхні фор-
ми та викладіть усю сирну масу, потім 
викладіть білкову масу з киселем, зверху 
затріть другою частиною тіста.
 Випікайте в попередньо розігрітій ду-
ховці при температурі 180 градусів 50 хви-
лин.
 Остудіть у формі. Охолоджений сирник 
притрусіть цукровою пудрою.

Шоколадний кекс із кокосовими кульками 
— прикраса для святкового столу
 Якщо ви не знаєте, чим здивувати виба-
гливих гостей, то шоколадний кекс стане 
вам у пригоді. Запевняю, ваші гості з’їдять 
усе до крихти і попросять рецепт.
 Для тіста потрібно:
яйця — 3 шт.;
цукор — 1 скл.;
молоко — 1 скл.;
олія без запаху — 0,5 скл.;
розпушувач — 1 ст. л;
ванілін — 1 пакет;
какао — 2 ст. л.;
борошно — 1,5 скл.
 Для кокосових кульок:
2 білки;
2 скл. кокосової стружки;
1 ст. л. цукрової пудри;
1 плитка білого шоколаду. 
 Щоб приготувати кокосову масу, необ-
хідно кокос, білки, цукрову пудру виміша-
ти, поки не загусне. Зробити руками вели-
кі кокосові  кульки й поставити їх у моро-
зилку на 30 хвилин.
 А тепер займемося приготуванням тіс-
та. Яйця збийте з цукром до побіління, до-
дайте молоко, олію й вимішайте. Потім 
додайте просіяне борошно та какао, розпу-
шувач, ванільний цукор і знову добре вимі-
шайте до однорідності. Маса має бути, як 
густа сметана.
 Вилийте половину тіста у змащену мас-
лом форму кекса, викладіть кокосові куль-
ки, а зверху вилийте решту тіста, що зали-
шилось, і акуратно розрівняйте.
 Випікайте в попередньо розігрітій ду-
ховці при температурі 170 градусів 40-45 
хвилин до сухої палички.
 Охолоджений кекс полийте розтопле-
ним білим  шоколадом і посипте кокосовою 
стружкою.
 Нехай вдається! ■

РЕЦЕПТИ

Щоб родину за столом зібрати, 
господині слід про випічку подбати
Домашні тістечка з гарячим чаєм внесуть затишок 
і зігріють у найхолодніший вечір

■

Пляцок «Скубанець».❙Яблучний пиріг.❙

Баники-завиванці.❙

Королівський сирник.❙

Шоколадний кекс із кокосовими кульками.
Фото з сайту google.com.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Утім, на відміну від Стенда-
ля, Чаплінський є фахівцем. Де-
кілька років був головним архі-
тектором Львова, далі запросили 
на заступника у Міністерстві роз-
витку громад і територій; його 
професійною візитівкою є про-
єктування Центру імені Мит-
рополита Андрея Шептицько-
го («архітектура — це процес 
і продукт планування»). Це до 
того, що скептики можуть і не ві-
рити нашому авторові, але ігно-
рувати його компетентности не 
можуть.
 Обидва вектори книжки, ос-
вітній та культурологічний, пе-
реплетені одне з одним — і в цьо-
му її принада. Подивімося, як 
це працює. Ось про романський 
стиль; тут чимало про характер-
но-упізнавані ознаки, але ось го-
ловне: «Суворі кам’яні інтер’єри, 
як зовні, так і зсередини... Ці сті-
ни ніби декларують, що вони є 
надійним захистом... Відчут-
тя абсолютної безпеки». Це сто-
сується що церков, а що замків, 
різниця лише в тому, кого мали 
захищати ті будови.
 Готичний стиль змінив ро-
манський підо впливом ново-
го геополітичного ландшафту: 
ранньофеодальна клаптикова 
влада трансформувалася у сталі 
державні утворення; відпала не-
обхідність укріплення кожного 
окремого осередку — натомість 
постала потреба консолідації 
підданих. Готичні собори про-
понували захист/безпеку вже 
не самодостатністю каменю, а... 
відмовою від нього на користь 
беззастережної віри. Архітек-
тура свідчить: «Конструкція го-
тичних соборів дуже нагадує 
скелет, у якому ви бачите ряд 
колон, контрфорсів та артбу-
канів, а простір між ними вже 
немає смислу заповнювати 
кладкою з каменю. Це якраз 
той момент, коли стіни як такі 
втрачають свій сенс» (спеціаль-
на лексика тут легко декодується 
за допомоги прикінцевого слов-
ника термінів із переконливими 
QR-кодами). Продовження цієї 
цитати засвідчує панорамне ба-

чення і глибинне осягнення про-
цесів, чого назагал зле бракує і в 
академічній, і в есеїстичній лі-
тературі: «Для мене це перша 
хайтек-архітектура. Каркас-
не будівництво стане масовим 
лише з приходом індустріальної 
революції і винаходом сталі й ча-
вуну».
 Пан Чаплінський, хоч і аналі-
зує переважно церковну архітек-
туру Середньовіччя, не має сан-
тиментів до тогочасних вірувань: 
«Дике варварство середньовіч-
них християн... диктатура 
християнства у доволі примі-
тивній формі». Вельми показова 
його інтерпретація висловлюван-
ня Томи Аквінського: «Найвища 
краса людської природи полягає 
в блиску знання». «Її було вис-
ловлено на противагу візантій-
ській доктрині, що сповідувала в 
ролі найважливішої людської чес-
ноти покаяння». Покаяння — за 
«гординю» пізнання. Із цим ідей-
ним покручем маємо справу до 
сьогодні. Москва його продуку-
вала і продукуватиме; заборона 
ютубу там — це теж «відповідь» 
Томі Аквінському. 
 Ренесанс, як пише пан 
Чаплінський, — «усвідомлена 
радість від споживання жит-
тя». Він означує багато його архі-
тектурних ознак: «Уся архітек-
тура, яка вам нагадає форми, що 
будуть уписуватися у квадрат і 
коло, це є власне ренесанс... Арка-
да і є символом ренесансу». Але 
цікавіше дізнатися про те, як 
той мистецький ренесанс умож-
ливився. Після знищення ордену 
тамплієрів, які тримали всю бан-
ківську систему, фінансова вла-
да перейшла до «династії Медічі 
— найвпливовіших тогочасних 
олігархів». А оскільки «якісна 
і зразкова архітектура народ-
жується там, де є гроші», сім’ю 
Медічі можна вважати «співав-

тором ренесансу як стилісти-
ки».
 Найемоційніше у Юліана 
Чаплінського — про «бароко як 
стихію». Стиль, що виробляє з 
попереднім мистецтвом все що 
завгодно — «така собі джазова 
імпровізація на звичайних ме-
лодіях античної традиції». Як 
архітектор він зазначає: «Ре-
несансний квадрат перетво-
рюється на прямокутник, а ре-
несансне коло — на еліпс». Як 
культуролог — зачудовується не 
баченими досі в мистецтві про-
явами: «Чудернацькі криві лінії, 
фасади вгинаються і вигинають-
ся... Таке враження, що архітек-
тура не кам’яна, а гумова... Ми 
опиняємося у динамічній струк-
турі, яка збуджує, атакує нас, 
не залишає байдужими... Світ 
динамічний, він крутиться нав-
коло нас, і нам хочеться крути-
тися разом з ним... страшенний 
неспокій... хочеться насамперед 
діяти... Бароко — це великий те-
атр». 
 Та найбільша інтрига баро-
кового розділу — в авторській 
інтерпретації генези самого яви-
ща. Витоки бароко він датує кон-
кретно: «18 жовтня 1517 року 
Папа Римський випустив буллу 
про відпущення гріхів і продаж 
індульгенцій. На той час сус-
пільство було достатньо розви-
неним, аби усвідомлювати, що 
це абсолютний нонсенс, бо від-
пускати гріхи за гроші непри-
пустимо» (цілком у дужках: в 
Україні досі вважають, що олі-
гархів за «відкупні» гроші мож-
на зробити «хорошими»). Тож 
уже за два тижні з’являється ві-
копомний памфлет опозиційного 
католицького священника Мар-
тіна Лютера; 95 тез про те, якою 
має бути справжня церква. Роз-
починається те, що згодом на-
звуть Реформацією, а пізніше — 

Протестантизмом. Протестанти 
активно публікують поезію та 
публіцистику християнсько-
го штибу, але геть не каноніч-
ні, з погляду правлячої церкви. 
Упродовж двадцяти п’яти років 
протестанти здобувають перева-
гу на тодішньому інформаційно-
му полі. Остання крапля — пере-
клад і видання Лютером Біблії 
німецькою мовою, що сталося 
1546 року. Офіційна церква пані-
кує і збирає того ж року Трентсь-
кий Вселенський собор (за тією 
самою технологією, що в ниніш-
ній Україні «збирається» Вища 
рада правосуддя). Собор — хто б 
сумнівався — бере курс на війну 
з Реформацією. «Контрреформа-
ція, — пише Ю. Чаплінський, — 
і є основою бароко».
 А саме: офіційна церква від-
реагувала асиметрично — вирі-
шила перетягти на свій бік вірян 
через мобілізацію мистецької 
попси; вона «припускала, що ба-
гато різноманітних образів, ви-
разних і провокативних, при-
вернуть до католицької віри 
якомога більше людей... Для про-
стого народу це мистецтво було 
дуже зрозумілим». Я не готовий 
(за браком власних історичних 
знань) повністю сприйняти кон-
цепцію пана Чаплінського, але й 
не готовий її відкинути (через те 
саме). Я нею просто тішуся. Цер-
ква вирішила очолити пияти-
ку, яку нездатна була припини-
ти. В суті справи, то було ІПСО. 
І їй вдалося — «художня прово-
кація породжувала шалений ви-
бух емоцій у вірян», — така оцін-
ка пана Чаплінського перших 
барокових шедеврів.
 Почалося з Караваджо, кар-
тини якого «створюють вражен-
ня, що їх можна «промотати» 
вперед чи назад, як відео, — і по-
бачити розвиток сюжету... Ка-
раваджо перетворює живопис на 
фантастичне театральне дійс-
тво... Перший принцип бароко-
вости — це перехід від статики 
до динаміки». Далі йдеться про 
Берніні, котрий як живописець 
«створив щось на межі святос-
ти й гріха» у картині «Екстаз 
святої Терези», а як архітектор-
скульп тор у балдахіні в соборі 
Святого Петра «дозволив собі зіг-
нути колони в спіраль і оточи-
ти їх рослинністю» — нечува-
не, здавалося б, святотатство над 
могилою другої особи у христи-
янській ієрархії. 
 У книжці ще багато вабли-
вих екскурсів у світ бароко, по-

чинаючи від Мікеланджело з 
його Сікстинськими розписами, 
через що наш автор вважає його 
неофіційним батьком бароко, до  
«Ґауді, який був, напевне, у пара-
дигмі бароко». Далі — про класи-
цизм, який «на тлі бароко вигля-
дає, як чистий функціоналізм... 
Ампір — це просто декорований 
класицизм, який узяли собі на оз-
броєння імперії... Ампір прийшов 
з Наполеоном і дуже швидко від-
гукнувся в Російській імперії та 
в Габсбургів» (а потім у сталінсь-
кій Росії та гітлерівській Німеч-
чині).
 Свою книжку пан Юліан по-
чинає з філіппік супроти статті 
про архітектуру у Вікіпедії. Годі 
не погодитися, але часом його 
згнівлення переходить межу 
логіки. «Міт про те, що архі-
тектура завжди має бути ко-
рисною», — здається, не зовсім 
міт. Наш автор погоджується з 
тим, що «користь Колізея поля-
гала в тому, що за допомоги цього 
прадіда сучасних стадіонів імпе-
ратор впливав на людей... Однак 
в історії є багато прикладів, де 
питання, чи споруди корисні, не 
стояло... Візьмемо, слава Богу, 
не збудований величезний палац 
Третього Райху в Берліні, який 
проєктував Альберт Шпеєр, 
особистий архітектор Гітле-
ра... який уміщував би десятки 
тисяч людей, де геббельсівська 
пропаганда промивала б їм міз-
ки... Яка користь від архітекту-
ри у випадку Палацу Совєтів, що 
його Сталін хотів звести як най-
вищу будівлю в Союзі, на верхів’ї 
якої мав стояти стометровий 
Лєнін?». Та ж тут — та сама ко-
ристь, що і в Колізею, чи не так? 
І «некорисні» піраміди так само 
слугували ідеологічним бажан-
ням фараонів, тобто були для 
них корисними апріорі. А собор 
у Стразбурзі, який мав умістити 
все тогочасне населення (вже не 
для захисту, а задля ідеології)?
 Власне, сам автор пише про 
«суто маркетингову функцію 
архітектури — приваблення 
людських поглядів». А якщо зір-
ки запалюють — це, як відомо, 
комусь потрібно. Можливо, ін-
вективи щодо «корисності» вар-
то було би спрямувати в іншу 
площину: або архітектура — або 
зведення тру(хру)щоб. Та, поп-
ри цю персональну незгоду (вва-
жай, єдину), — і саме завдяки їй 
— книжку, з якою варто спере-
чатися, варто вважати беззапе-
речно гідною прочитання. ■

НОМІНАНТ

Мистецтво і гроші —
еволюція культури

■

Костянтин РОДИК

Книжка Юліана Чаплінського 
«Зрозуміти архітектуру. Від го-
тики й бароко до модерну та 
еклектики» (К.: Віхола, 2022) 
— такий собі «товар подвій-
ного призначення». З одного 
боку, вона функційно зорієн-
тована на тих, хто має амбіцію 
почуватися культурно освіче-
ною особою. Майстер-клас із 
розрізнення стилів проведено 
вельми креативно, і тепер наші 
очі помічають набагато більше 
цікавого навкруги. Аж до того, 
що, вкотре проминаючи якийсь 
монумент, ви раптом усвідом-
люєте, що той — «невиховано 
великий». З іншого, це не так 
навіть про архітектуру, як про 
суть мистецтва взагалі — його 
суспільні причини та соціальні 
наслідки. Культурологія чи не в 
чистому вигляді. Причому куль-
турологія не так в академічному, 
як в есеїстичному сенсі. Як-от, 
приміром, Стендаль писав про 
італійський живопис. 

КОРОТКІ СПИСКИ: ВІЗИТІВКА

Нинішня експертна сесія через екстремальні умови тривала 
не чотири дні, як зазвичай, а три тижні. Щойно сформовано 
Короткі списки (номінантів подано за абеткою) – лавреати 
стануть відомі наприкінці наступного місяця. З номінанта-
ми двох інших підномінацій можна ознайомитися на нашому 
партнерському сайті «Буквоїд».
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Григорій ХАТА

 Довго чекати дебюту Ми-
хайла Мудрика в англійській 
прем’єр-лізі не довелося. Через 
кілька днів після підписання 
грандіозної угоди з «Челсі» 22-
річний український півзахис-
ник вийшов на заміну в матчі 
«аристократів» проти «Лівер-
пуля».
 У поєдинку, котрий завер-
шився «сухою» нічиєю, екс-
«гірник» одразу показав свої 
ключові якості: завдяки ви-
сокій швидкості та яскравому 
дриблінгу створив чимало кло-
поту опонентам, був близький 
до гола й у підсумку заслужив 
чимало компліментів від місце-
вих футбольних експертів.
 «Дебют Мудрика був хоро-
ший. Він із нами лише кілька 
днів і ставатиме лише кращим. 
Що довше він буде з нами, то 
більше ми будемо розуміти один 
одного. Але є багатообіцяючі оз-
наки. Він підніме вболівальників 
зі своїх сидінь. Він знає, де шу-
кати забиті м’ячі», — сказав на-
ставник «Челсі» Грем Поттер.
 Дехто з уболівальників 
«аристократів» охрестив Муд-
рика «нашим Мессі». Нато-
мість легендарний гравець «Лі-
верпуля» Стівен Джеррард 
порівняв українського «він-
гера» з нідерландцем Ар’єном 
Роббеном, який відзначався 
особливою роботою ніг, потуж-
ною швидкістю та тонкою ро-
ботою з м’ячем. Колишній за-
хисник «Манчестер юнайтед» 
Гаррі Невілл, оцінивши дебют 
Мудрика, заявив: «Не хотів би 
грати проти нього».
 Загалом на Туманному Аль-
біоні високо оцінили ігровий по-
тенціал молодого українського 
півзахисника, котрий, до слова, 

став десятим за ліком повпредом 
вітчизняного футболу в елітно-
му англійському дивізіоні. При 
цьому в самому «Челсі» сподіва-
ються, що з талановитим новач-
ком справи у команди підуть 
краще й вона (перебуваючи на 
10-й позиції) до кінця сезону ще 
зможе включитися в боротьбу за 
високі місця.
 Тим часом «Арсенал», який 
програв боротьбу за Мудрика 
«Челсі», продовжує утриму-
вати лідерство в АПЛ. Завдя-
ки перемозі над «МЮ», здо-
бутій на заключних хвилинах 
поєдинку, «канонірам» вда-
лося зберегти п’ятиочкову пе-
ревагу над «Манчестер Сіті». 
Півзахисник збірної України 
Олександр Зінченко знову був 
на перших ролях у складі «Ар-
сеналу», провівши на полі весь 
поєдинок.
 «Я люблю такі матчі. Від-
чуття перемоги в останню хви-
лину, в останню секунду — це 
те, що неможливо описати сло-
вами. Сьогодні було неймовір-

но. Мені потрібно переглянути 
матч іще раз, тому що це чарів-
ні моменти», — так прокомен-
тував перемогу над «МЮ» Зін-
ченко.
 А от Віталію Миколенку, 
котрий захищає кольори «Евер-
тона», останнім часом особливо 
радіти нічому. Так, у грі про-
ти «Вест Хема» захисник збір-
ної України вийшов у стартово-
му складі, проте за підсумками 

гри «іриски» зазнали вже 11-ї 
поразки в чемпіонаті й ще біль-
ше загрузли в зоні «вильоту».
 З новими емоціями розпочав 
наступну главу своєї кар‘єри ін-
ший лідер української збірної 
— Руслан Маліновський. Як 
зізналася дружина футболіста, 
Роксолана, останніми місяця-
ми вона вже звикла бачити сво-
го чоловіка постійно засмуче-
ним. І зовсім не через те, що в 

«Аталанті» в нього не було до-
статньо ігрової практики. «Рус-
лан перестав відчувати себе час-
тиною колективу», — пояснила 
Маліновська.
 У «Марселі» командна ат-
мосфера українцеві подобається 
значно більше. У своїй першій 
грі на «Велодромі» Маліновсь-
кий вийшов у «старті» й відсвят-
кував з партнерами перемогу над 
«Лор’яном» — 3:1. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Перший у сезоні турнір «Великого 
шолома» — Відкритий чемпіонат Авс-
тралії — невпинно наближається до 
фінішу: вже відомі чвертьфіналісти, 
цього ж тижня тенісний світ дізнається 
імена переможців.
 До вирішальних стадій дійшла і 
представниця України: 20-річна Мар-
та Костюк у тандемі з румункою Єлє-
ною-Габріелою Рузе пробилась до вісім-
ки найкращих у парному розряді. Для 
Костюк це третій чвертьфінал у парах 
на «шоломах» (раніше до цієї стадії вона 
двічі доходила на Ролан Гаррос) і дру-
гий — у парі з Рузе. За вихід до дебют-
ного півфіналу Марта і Єлєна зіграють 
проти переможниць матчу Сторм Ган-
тер/Елізе Мертенс (Австралія/Бельгія) 
— Вікторія Голубич/Моніка Нікулеску 
(Швейцарія/Румунія). 
 «Усі матчі важкі. Ми дуже раді вий-
ти до чвертьфіналу і в передчутті наступ-
ного поєдинку. Разом ми отримуємо за-
доволення на корті, додаючи в нашу 
гру веселощі. Саме з таким настроєм ми 
дійшли до чвертьфіналу в Парижі мину-
лого року. Нам треба продовжувати гра-
ти так само, з такими кумедними мо-
ментами на корті, і показувати гляда-
чам шоу», — поділилася рецептом ус-
піху Марта. Позитивним для себе може 
вважати Костюк і результат в одиночно-
му розряді: як і торік, Марта дійшла до 
третього кола, де поступилась третій ра-
кетці світу Джессіці Пегулі. 
 Натомість однаковий результат в 
обох розрядах продемонструвала Ан-

геліна Калініна. 25-річна українка, яка 
перед турніром замикала топ-40 рей-
тингу в одиночному розряді, вперше у 
кар’єрі пробилась до третього кола «мей-
джора», де не зуміла нав’язати боротьбу 
іменитій Барборі Крейчиковій. Завдяки 
такому прориву перша ракетка України 
може за підсумками турніру піднятись 
до топ-30. А в дуеті з Еллісон ван Ейтван 
із Бельгії Ангеліна дебютувала у третьо-
му раунді у парах: там українсько-бель-
гійський дует програв у двох сетах 11-м 
сіяним Чжань/Чжаосюань.
 Ще однією українкою в третьому 
колі WTA-сітки стала Катерина Байн-
дль, яка також уперше в кар’єрі дійшла 
на «шоломі» далі другого кола, програв-
ши в матчі за 1/8 фіналу латвійці Альо-
ні Остапенко, яка, до речі, уже дійшла 
до чвертьфіналу та за рівнем гри в Мель-
бурні є однією з претенденток на титул.
 А от у парі з нашою Людмилою Кіче-
нок Остапенко, попри високий п’ятий 
номер посіву, програла вже на старті: 
українсько-латвійський дует знову, як і 
в Аделаїді, поступився російсько-казах-
станській парі Павлюченкова/Рибакіна. 
Невдало виступила Люда і в міксті, про-
гравши з еквадорцем Ескобаром уже в 
першому колі. Не набагато краще висту-
пила в Австралії і її сестра Надія, яка в 
парі з бельгійкою Циммерман зупини-
лась у другому колі.
 А єдиний представник України у чо-
ловічій сітці Олексій Крутих після вда-
лої кваліфікації на дебютному «шоло-
мі» хоч і дав бій, але все ж програв у чо-
тирьох сетах більш досвідченому Шварц-
ману. Проте такий результат дозволить 

Олексію дебютувати у топ-175 і зроби-
ти ще один крок на шляху до заповітної 
першої сотні рейтингу.
 Тим часом в обох одиночних розря-
дах — і в жіночому, і в чоловічому — до 
стадії чвертьфіналу не дійшли перші і 
другі номери посіву. У WTA-сітці перша 
ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі 
програла за путівку в 1/4 уже згаданій 
Рибкіній: Іга визнала, що не змогла впо-
ратись із тиском, який на неї «звалився» 
як на головну фаворитку змагань. Рано 
закінчила турнір і друга ракетка плане-
ти Онс Жабер із Тунісу. 
 Натомість, окрім іменитих Пегули, 
Азаренко, Соболєнко, Плішкової й Ос-
тапенко, до чвертьфіналу зуміли проби-
тись і менш титуловані Магда Лінетт із 
Польщі та хорватка Донна Векич.
 У чоловічій же сітці головними сенса-
ціями стали досить ранні вильоти мину-
лорічних фіналістів — чинного чемпіо-
на, іспанця Рафаеля Надаля, і росіянина 
Даніїла Медведєва, який, як і всі пред-

ставники рф і Білорусі, виступав у ней-
тральному статусі. Рафі захистити ти-
тул завадила травма стегна, через яку він 
програв у другому колі американцю Мак-
дональду, а Медведєва здивував молодий 
Себастьян Корда. Рано вилетів і другий 
сіяний, норвежець Рууд, який уже анон-
сував, що, як і Надаль, візьме паузу.
 За таких обставин головним пре-
тендентом на титул залишається 
дев’ятиразовий чемпіон австралійського 
«шолома», серб Новак Джоковіч. Проте 
йому спробує нав’язати боротьбу амбітна 
молодь, зокрема чех Іржі Легечка та аме-
риканець Бен Шелтон, котрі сенсаційно 
пробились до вирішальних раундів. 
 У разі тріумфу Новак, який торік, 
нагадаємо, не зміг зіграти в Австралії 
через депортацію у зв’язку з відсутніс-
тю COVID-щеплення, зможе наздогна-
ти Рафу по кількості виграних «шоло-
мів» (в іспанця наразі 22 титули, у серба 
— 21, а швейцарець Федерер завершив 
кар’єру на позначці  20 трофеїв). ■

ТЕНІС

Надія на пару
Марта Костюк єдиною з українців продовжує виступи 
на Australian Open

■

Марта Костюк утретє в кар’єрі зіграє в чвертьфіналі парного «шолома».
Фото: Великий теніс України.

❙
❙

ФУТБОЛ

Прогресивний дебютант
У своєму дебютному 
матчі за «Челсі» 
Михайло Мудрик 
справив пристойне 
враження на 
англійську публіку

■

Уже в дебютному матчі за «Челсі» Михайло Мудрик міг відзначитися голом.
Фото з сайту www.ua-football.com.

❙
❙
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«Перемога над Чехією дозволила нам голосно заявити про себе на міжнародній 

арені! Вони мріяли вийти до півфіналу та взяти медалі Універсіади-2023, але ми їх 
не пустили туди. Чехи після гри буквально плакали на льоду та в роздягальні, бо 

втратили свій шанс фінішувати на другому місці у групі».

Вадим Шахрайчук
головний тренер національної збірної Ук-
раїни з хокею

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Вітчизняні студенти везуть 
додому з зимової Універсіа-
ди шість нагород, з яких одна 
медаль золотого ґатунку, одна 
срібна та чотири бронзові. Здо-
буток неймовірно скромний 
— лише 18-те місце в медаль-
ному заліку. Такий медальний 
мінімалізм українські студенти-
олімпійці демонстрували хіба 
що на зорі незалежності.

«Усім, хто не здається»
 Можливо, все тому, що остан-
німи роками вони не мали зма-
гального досвіду: зимова Уні-
версіада-2021 не відбулася через 
COVID-19, а змагання в 2019 році 
«синьо-жовті» пропустили через 
проведення їх на території росії. 
У Лейк-Плесіді, на церемонії 
відкриття Універсіади, під час 
параду атлетів українську збір-
ну зустрічали оваціями. Нато-
мість перші гучні оплески спор-
тивним здобуткам українських 
студентів на батьківщині пролу-
нали не одразу. Лише на шостий 
день змагань у доробку «синьо-
жовтих» з’явилась перша ме-
даль. Її володарем став дует біат-
лоністів у складі Юлії Городної з 
Чернігівського інституту інфор-
мації бізнесу і права та Степа-
на Кінаша, котрий представляє 
Харківську державну академію 
фізичної культури. Змагаючись 
в одиночній змішаній естафеті, 
вітчизняні спортсмени посіли 
третє місце — і дарма, що в їхньо-
му пасиві було штрафне коло.
 Іще одного разу представник 
українського біатлону піднявся 
на другу сходинку п’єдесталу. 
На старт гонки переслідування 
Дмитро Грущак (студент Сумсь-
кого державного університету) 
вийшов сьомим, але впродовж 
перегонів був навіть у лідерах. До 
заключної стрільби він підходив 
перший, проте зберегти позицію 
Дмитрові завадив промах. «Із 20 
пострілів зробити один промах 
— це дуже великий рівень, як на 
мене. Ми всі намагаємося робити 
все ідеально та відпрацьовувати і 
на рубежах, і на трасі. Але вихо-
дить так, як виходить, від цього 
не застрахований ніхто. Цю ме-
даль хочеться присвятити всім 
тим українцям, які не здаються. 
Від військових до тих людей, які 
намагаються якось допомогти, 
які спонсорують збори на дрони 
чи теплі шкарпетки», — зазна-
чив Грущак.
 Поруч із двома медалями 
біатлоністів є в українській 
скарбничці й три нагороди, здо-
буті сноубордистами. Медаль-
ний «дубль» у Лейк-Плесіді зро-
бив студент Національного уні-
верситету фізичного виховання 
і спорту Михайло Харук. Спо-
чатку він став найкращим у гі-
гантському паралельному сла-
ломі, а пізніше виборов бронзо-
ву медаль в змаганнях із пара-
лельного слалому. Аналогічний 
результат у цій же дисципліні 
показала й студентка Ужгород-
ського національного універси-
тету Надія Гапатин.
 Ще одну «бронзу» для Украї-
ни — в командних змаганнях з 
лижного двоборства — виграли 
Дмитро Мазурчук (Львівський 
державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберсько-
го) та Віталій Гребенюк (Креме-
нецька обласна гуманітарно-пе-
дагогічна академія імені Тараса 
Шевченка). Цікаво, що медаль у 
цій дисципліні для студентської 
збірної України стала першою в 
історії універсіад.

Гучний голос хокеїстів
 Зазначимо, що на зимовій 
Універсіаді-2023 українські 
спортсмени були представлені у 8 
змагальних видах із 12: біатлоні, 
гірськолижному спорті, лижно-
му двоєборстві, лижних гонках, 
сноубордингу, фігурному катан-
ні на ковзанах, хокеї з шайбою і 
шорт-треку. 
 На окрему увагу заслуговує 
виступ на Універсіаді в Лейк-
Плесіді вітчизняної хокейної 
збірної. Попри те, що команда 
Вадима Шахрайчука (а це грав-
ці національної збірної віком до 
25 років) подолати груповий етап 
і пробитися до четвірки учасни-
ків «плей-оф»» не змогла (цьо-
му завадили поразки в Канаді 
— 1:6, Латвії — 2:3 ОТ та Японії 
— 2:4), у підсумку вона посіла у 
своєму секстеті високе третє міс-
це й запам’яталася гучними пе-
ремогами над збірними Швеції 
(12:2) та Чехії (3:1).
 За словами наставника ук-
раїнського колективу, успіх у грі 
з чехами — особливий. «Перемо-
га над Чехією дозволила нам го-
лосно заявити про себе на між-
народній арені! У 2022 році їхня 
національна збірна виграла брон-
зові медалі ЧС-2022, а молодіж-
на команда Чехії кілька тижнів 
тому дала бій канадцям у фіналі 
U20. Мріяли вони вийти до пів-
фіналу та взяти медалі у Лейк-
Плесіді, але ми їх не пустили 
туди. Чехи після гри буквально 
плакали на льоду та в роздягаль-
ні, бо втратили свій шанс фінішу-
вати на другому місці у групі», — 
наголосив Шахрайчук. На його 
думку, студентська збірна Ук-
раїни в Лейк-Плесіді була кон-
курентною і відіграла на Уні-
версіаді-2023 задовільно — на 
чотири з мінусом. А якби, заува-
жує наставник, на турнір приї-
хали Трахт, Мережко, Денискін 
та Пересунько, які підходили за 
віком, тоді наша команда точно 

грала б у «плей-оф»! 
 «Нам не вистачило цих кре-
ативних хлопців для «глибини» 
складу і на розіграш більшості. 
Якщо не брати кілька яскравих 
комбінацій та голів у зустрічі зі 
Швецією, то у нас сформувала-
ся по-справжньому робоча ко-
манда, де всі голи приходять на 
«жилах», трудові... Взагалі, тур-
не Канадою і потім Ігри на Уні-
версіаді тренерський штаб роз-
глядав як етап підготовки на-
ціональної збірної до чемпіона-
ту світу у квітні. Хокеїсти мали 
хорошу нагоду показати себе на 
льоду, але не всім це вдалося. 
Хтось приїхав слабким та хво-
рим, хтось іще не переключився 
з юніорського хокею...», — резю-
мував Вадим Шахрайчук. ■

УНІВЕРСІАДА

Скромно, але зі смаком
На зимових студентських Іграх у США найбільше медалей у скарбничку української 
збірної поклали сноубордисти

■

Дует біатлоністів — Юлія Городна та Степан Кінаш (крайні праворуч) — відкрили лік медалей «синьо-жовтих» 
на зимових студентських Іграх.
Фото з сайту sportmon.org.

❙
❙
❙

Після сьомого місця в спринті біатоніст Дмитро Грущак показав 
другий результат у гонці переслідування.

❙
❙

Сноубордист Михайло Харук виборов 
у Лейк-Плесіді єдине для української 
збірної «золото».

❙
❙
❙

У своєму першому матчі на Універсіаді-2023 українські хокеїсти поступилися збірній Канади, 
котра в підсумку здобула золоті нагороди.

❙
❙
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 Погода в Криму: помірна хімарність.

* * *
 Єдине російське, від чого Ук-
раїні не варто відмовлятись, — це 
репарації.

* * *
 Продам вишиванки мешканцям 
Криму. Дорого!

* * *
 Коли я кажу, що зброя має бути 
в кожній хаті, я трішки не це маю на 
увазі. Заголовки в інтернет-видан-
нях: «На Полтавщині у місцевих жи-

телів вилучили 11 танків».

* * *
 Напис в туалеті: «Шановні відві-
дувачі, влучайте в пісуар так, ніби ви 
— то «Хаймерс», а пісуар — то Ан-
тонівський міст!»

* * *
 Інструктор НАТО українському 
солдату:
 — Як вам вдалося протитанко-
вою ракетою збити літак противни-
ка? В інструкції ж написано...
 — В якій інструкції?

 По горизонталі: 1. Невели-
кий кімнатний або дворовий соба-
ка. 5. Собача хата. 8. Вовча нора або 
конспіративна квартира бандитів. 
9. Французьке місто, батьківщина 
Шарля де Голля. 10. Спів альпійсь-
ких горян, який нагадує пташині ру-
лади. 11. Французька національна 
валюта до введення євро. 12. Му-
зичний гурт, у якому грав і співав Та-
рас Петриненко. 13. Сільськогоспо-
дарський інструмент, на який у Біблії 
радять перекувати мечі. 15. Газова-
ний напій, з яким асоціюють поколін-
ня 1980-х. 17. Чеський письменник, 
автор романів «Процес» і «Замок». 
23. «Споконвіку Прометея там орел 
карає. Що день божий добрі ..., Й сер-
це розбиває»  (Тарас Шевченко). 26. 
Зібрані разом географічні карти. 27. 
Агент таємної поліції, що стежить за 
кимось. 28. Звернення до священни-
ка в католицькій церкві. 29. Почесне 
звання в мусульман, яке давали при-
дворним, представникам духівниц-
тва, купецтва; герой східного фоль-
клору, мандрівник і дотепник. 30. 
Порода службових собак. 31. Амери-
канський пластун. 32. Японська фір-
ма,  лідер на ринку музичних інстру-
ментів.
 По вертикалі: 1. Український 
актор, що зіграв головну роль у філь-
мі «Позивний «Бандерас», нині — 
боєць ЗСУ. 2. Місто в гирлі Дунаю, 
українська Венеція. 3. Чоловік, який 
живе за рахунок багатої жінки. 4. Ве-
лика американська ящірка, що живе 
на деревах. 5. Представник однієї з 

етнічних груп західноукраїнських об-
ластей. 6. Музичний інструмент, під 
який танцюють не з власної волі. 7. 
Ніша в стіні для ліжка. 14. Псевдо по-
ета і ведучого фестивалів, що у квітні 
загинув під Попасною, ім’я якого но-
сить одна з вулиць Львова. 16. Ти-
тул вищого британського аристокра-
та, який не належить до королівської 
родини. 18. Державний устрій, при-
хильником якого був Нестор Мах-
но. 19. Пісня про народження Ісуса 
Христа, яку діти співають на Різдво. 
20. Зразок та спеціально розграфле-
на сторінка зошита для вироблення 
каліграфічного почерку.  21. Біблій-
на жінка, що забрала силу в Самсона, 
відрізавши його волосся. 22. Те, що 
залишається, якщо число не ділить-
ся на ціло. 24. Духовний учитель, ле-
гендарний засновник однієї з трьох 
світових релігій, «просвітлений». 25. 
Стан надзвичайного нервового збуд-
ження, коли людина перестає контро-
лювати себе. ■
 

Кросворд №3
від 18 січня

Марія ТКАЧЕНКО

 Зазвичай Met Gala 
проводять у перший по-
неділок травня за схід-
ним часом. Цього року 
головна модна подія 
Нью-Йорка відбудеться 
1 травня. Бал буде при-
свячено творчості Карла 
Лагерфельда, який зро-
бив величезний внесок у 
розвиток модної індуст-
рії. Він працював із най-
топовішими брендами та 
заснував власний. У 2019 
році «король моди» по-
мер у віці 85 років. Met 
Gala 2023 пройде на вша-
нування його унікально-
го таланту.
 Співголовами балу 
призначено актрису, ам-
басадора Chanel та музу 
Карла Лагерфельда Пе-
нелопу Крус, британську 
співачку Дуа Ліпу, сце-
нариста та актрису Міха-
елу Коел і Роджера Феде-
рера. Легендарний тені-
сист, багаторазовий чем-
піон турнірів «Великого 
шолома» у вересні ми-
нулого року заявив про 
закінчення спортивної 
кар’єри.
 Розпоряджатися за-
ходом, за традицією, 
буде голова Met Gala та 
головний редактор аме-
риканського Vogue Анна 
Вінтур. Вона також опі-
кується списком гостей 
разом зі своєю командою. 
Імена запрошених знаме-
нитостей, як і раніше, за-
секречені.
 Запрошення Пенело-
пи Крус виглядає сим-
волічно — актриса була 
й залишається амбасадо-
ром бренду Chanel, креа-

тивним директором яко-
го Лагерфельд був із 1983 
року.
 В Інституті костю-
ма Метрополітен-музею 
також відкриється мас-
штабна виставка «Карл 
Лагерфельд: Лінія кра-
си». На однойменній вис-
тавці буде представлено 
близько 150 експонатів, 
що розкривають твор-
чу спадщину легендар-
ного дизайнера: від ран-
ніх робіт 1950-х років до 
останньої колекції для 
Chanel, яка вийшла 2019 
року. Глядачі побачать 
вбрання та оригінальні 
ескізи Лагерфельда, ство-
рені ним за час роботи в 
Chanel, Fendi та ChloеE, а 
також для Balmain, Patou 
та його власного лейблу 
Karl Lagerfeld
 Виставка в The 
Metropolitan Museum of 
Art включатиме понад 
150 робіт скандального 

модельєра, починаючи з 
1950-х років аж до його 
життя. Дрес-код само-
го Бала позначений «На 
честь Карла». Це пере-
дбачає можливість для 
гостей вибрати вбрання 
руки самого майстра або 
модних будинків, з яки-

ми він працював. Також 
можна буде одягнутись 
у стилі Лагерфельда: ве-
лика кількість чорного 
та білого, зачіски з фір-
мовим хвостом, сонцеза-
хисні окуляри, костюми, 
краватки та рукавички 
без пальців. ■

27—28 січня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий сніг. Вiтер південно-захід-
ний із переходом на північно-західний, 1-2 м/сек. Тем-
пература вночi -1...-2, удень 0...-1. Післязавтра вночі 
-3...-4, удень -1...-2.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий сніг. 
Славське: вночі -4...-5, удень -3...-4. 
Яремче: вночі -5...-7, удень -4...-5. 
Міжгір’я: вночі -2...-3, удень -2...-4. 
Рахів: уночі -5...-6, удень -3...-5.

Карл Лагерфельд і його творчість стали темою Met Gala 2023.❙

Карл Лагерфельд і Анна Вінтур.
Фото з сайту focus.ua.

❙
❙

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Чорне та біле — на честь Карла
Щорічний бал та виставка Інституту костюма цього року будуть 
присвячені легендарному дизайнеру

■

На Сахалін і в інші віддалені кутки
Окупанти депортували до 700 тисяч українських дітей, вдалося повернути поки що лише 125
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