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3СЛОВО РЕДАКТОРА

Вітаємо Вас, шановні читачі!
Межа листопада і грудня у звичайні 

роки не несе нічого незвичайного – кра-
їна потрохи повертається до новорічних 
свят, усі прагнуть скоріше завершити усі 
свої справи, чи стоять у черзі за подарун-
ками. 3 роки тому усім нам було не до 
цих приємних турбот – уся країна була 
прикута до телеекранів або знаходилась 
на шляху до Києва, щоб прийняти участь 
у протесті, від результатів якого залежав 
цивілізаційний вибір нашої країни. І ці-
ною важких втрат країна цей вибір зро-
била.

Перше грудня тепер асоціюється зі 
зростанням протестів, маршем мільйону 
у Києві. І дуже часто з під нашої уваги ви-
слизає одна важлива подія – перше груд-
ня 1991 року принесло нашій країні дов-
гоочікувану незалежність. Мрія сотень 
українських інтелектуалів, бійців націо-
нальних рухів нарешті стала реальністю. 
Утім зараз ми констатуємо той факт, що 
незалежність ми отримали занадто лег-
ко… До доленосних протестів 2013 року 
розвиток України йшов своїм шляхом і 
мало хто з нас вважав себе причетним до 
нього. В результаті – ціна, яку ми плати-
мо і по сей день.

Те, що Україна встояла у важкий 2014 
рік пояснюється не раціональною полі-
тикою держави, а скоріше клаптиковим 
процесам, що відбувались у освіті, науці, 
культурі – ці зміни у ментальності, які 
були непомітними, допоки не наступила 
загроза, зробили з багатьох із нас україн-
ців. Але розбудова україни продовжуєть-
ся, і за це відповідальні не тільки солдати 
на фронті чи політики: в усіх сферах йде 
процес появи нової української інден-
тичності. І цей процес «конструювання 
України і українців», у якому трапляють-
ся як успіхи так і невдачі і спробували 
освітити у рамках цього невеликого ви-
пуску наші автори. 

І останнє: не забувайте тих великих 
подій… Хай не усі надії справдилися і 
живеться зовсім не так легко і вільно, як 
ми сподівались. Але хіба ви думайте, що 
процес будівництва, який не витримав 
понад двадцятирічного терміну, може 
бути швидко завершений у пару років? 
Ні звичайно ні… Тому не забувайте тих 
великих подій, повертайтесь у сьогоден-
ня: бо ми продовжуємо конструювати 
Україну…

ЄВГЕнІй шАТІЛОВ, 
ГОЛОВний РЕДАКТОР жуРнАЛу «ГЕРОЛьД»

Конструюючи Україну
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Грудень. Важливе
2 грудня

В цей день в 1956 році група революціоне-
рів на чолі з Фіделем Кастро прибула на Кубу 
на яхті “Гранма”. Позаду лишались невдалий 
штурм казарм Монкада і в’язниця, попереду 
була Революція. Невеликий загін одразу ж за-
знав втрат, вимушений був переховуватися в 
джунглях, однак  вже невдовзі зібрав до своїх 
лав сотні невдоволених режимом Фульхенсіо 
Батісти, помалу вирос до розмірів невеличкої 
армії і  вже через якихось 2.5 роки, якраз під 
Новий рік, вигнанці тріумфально вступили 
до Гавани. 

9 грудня
Рівно 55 років тому - в 1961 році в Єрусали-

мі закінчився суд над одним із найодіозніших 
представників нацистської верхівки - Адоль-
фом Ейхманом, ідеологом “остаточного ви-
рішення єврейського питання”; остаточним 
вирішенням питання самого герра Адольфа 
став смертний вирок.  Операція з викраден-
ня Ейхмана Моссадом увійшла в канон історії 
світових спецслужб, а сам судовий процес дав 
матеріал для знакової книги Ханни Арендт 
“Банальність зла”, яка досліджувала фено-
мен особистої відповідальності в часи тоталі-
таризму. 

13 грудня
В цей день в 1981 за наказом Першого се-

кретаря ЦК ПОРП Войцеха Ярузельського в 
Польщі було запроваджено військовий стан. 
Осередки страйкової і опозиційної активнос-

ті було придушено, тисячі опозиційних акти-
вістів, включно з Лехом Валенсою і Адамом 
Міхніком, були інтерновані. В протистоянні 
з силовими структурами загинуло понад 100 
протестувальників. В істориків так і не скла-
лося остаточної думки, щодо реальних цілей 
генерала Ярузельського, який можливо праг-
нув у своєрідний спосіб захистити Польщу 
від введення радянських військ. Як би там не 
було, військовий стан було скасовано в 1983(в 
тому ж році Валенса отримав Нобелівську 
премію миру), а влада комуністів в Польщі 
протрималася всього на 6 років довше. 

16 грудня
Тридцята річниця Грудневих подій в Ал-

ма-Аті, відомих також, як Желтоксан. Масові 
демонстрації молоді в столиці тогочасної Ка-
захської РСР були спрямовані проти рішення 
центральної влади призначити керівником 
республіки Геннадія Колбіна - маловідомого 
партійного функціонера і етнічного росія-
нина, який мав замінити багаторічного “гос-
подаря” Казахстану Дінмухамеда Кунаєва. 
Виступи не мали різкого антиросійського за-
барвлення і були спрямовані скоріше проти 
диктатури центру, однак 90% протестуваль-
ників складали саме казахи.Фактично, це 
була перша ластівка майбутніх центробіжних 
рухів у єдиній колисці братніх народів. Рівно 
через 5 років, 16 грудня 1991 року Верховна 
рада Казахстану проголосила незалежність 
останньої з радянських республік. 
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17 грудня
В цей день в 1926 році почався перший в 

Радянському Союзі перепис населення. Пе-
репис показав картину слабко урбанізованої 
країни (82% - сільське населення), де другою 
за чисельністю етнічною групою були укра-
їнці (31 млн.,проти 77 млн. росіян). Наступне 
десятиліття докорінно змінить ситуацію. Пе-
реламавши хребет селу і провівши форсовану 
індустріалізацію радянська влада збільшила 
відсоток міського населення до 33 станом на 
1939 рік. Якщо чисельність росіян зросла очі-
куваними темпами до 99 млн., українців ледь 
нарахувалося 28 млн. Наслідком Голодомору 
стала демографічна катастрофа. 

19 грудня 
В цей день в 1946 році з атаки француз-

ських військ на Ханой почалася Індокитай-
ська війна. На той момент ніхто не міг пе-
редбачити, що колоніальний конфлікт між 
старим сувереном і повстанцями-комуніс-
тами з В’єтміню стане початком цілої низки 
кривавих конфліктів, які триватимуть більше 
30 років і заберуть життя мільйонів людей. 
Етнічні чистки, геноциди, килимові бомбар-
дування, мільярди доларів викинутих на ві-
тер - ось лише найзагальніший опис наслід-
ків ще однієї “маленької переможної війни”. 

26 грудня
Рівно 25 років тому верхня палата ра-

дянської Верховної ради - Рада республік 
прийняла декларацію, в якій засвідчувала 
припинення існування СРСР у зв’язку з утво-
ренням нового об’єднання - Співдружності 
Незалежних Держав. В цей же самий день 
червоний прапор було спущено з флагштоку 

у Кремлі. Епоха комунізму добігла свого кін-
ця і Президент США Джордж Буш міг собі до-
зволити, вітаючи співгромадян з новим 1992 
роком сказати: “Ми перемогли у Холодній 
війні”, даючи підстави поколінню пострадян-
ських конспірологів будувати неймовірні те-
орії щодо ролі Сполучених Штатів в занепаді 
червоної імперії.

27 грудня
В цей день в 1831 році Чарльз Дарвін сту-

пив на борт корабля “Бігль”, що мав вируша-
ти до берегів Південної Америки і далі - до 
островів Тихого океану. Молодий натураліст 
Дарвін виніс з цієї навколосвітної мандрів-
ки чимало цінних спостережень, головним із 
яких виявилося відкриття на Галапагоських 
островах роду Земляних в’юрків. Величезна 
кількість різновидів цих пташок на такій об-
меженій території навела Дарвіна на думку 
про природну мінливість, яка пізніше лягла в 
основу його теорії походження видів шляхом 
природнього добору. На горизонті виднілася 
найбільша наукова революція всіх часів.

30 грудня
Рівно сто років тому, 30 грудня 1916 року 

в Петрограді було вбито одіозного Григорія 
Распутіна. Монах, екстрасенс, фаворит - яки-
ми би словами не називали цього дивного 
персонажа, його роль в історії Росії піддаєть-
ся одноголосній критиці і з правого і з лівого 
флангу політичного спектру. Свідчення гли-
бокого декадентського занепаду правлячої 
еліти Російської імерії, він вийшов з темряви 
і в ній же в результаті і зник. Тіло монаха шу-
бовснуло в ополонку, але старий лад це вже 
врятувати не могло.



6

У 2003 році видавництво «Основи» пере-
клало і видало англомовну працю професора 
університету Індіани Гіроякі Куромії під на-
звою «Свобода і терор на Донбасі: 1870-1990 
рр.». Книжка задумувалась, як історія про-
відного індустріального регіону СРСР і Укра-
їни, але підняла пласт інших проблем: чому 
Донбас став головною біллю усіх урядів, які 
його контролювали? У чому своєрідність 
його населення, яке практично завжди від-
стоює регіональні інтереси і демонструє нон-
конформізм у загальнодержавних справах? 
З рештою, в одній із останніх своїх праць Г. 
Куромія назвав Донбас «останнім фронти-
ром Європи». Попри очікування дослідника, 
замість фронтира, за при-
кладом Заходу США, цей 
регіон став лінією фрон-
ту… Так у чому ж був прав 
та в чому помилявся істо-
рик?

З доби написання 
перших історичних на-
ративів, українські землі 
бачилися хроністам, лі-
тераторам, історикам, як 
територія на кордоні між 
Сходом і Заходом. Це спе-
цифічне становище було 
важливим елементом 

конструювання ідентичності місцевої еліти: 
українська шляхта XVII ст. з легкістю пере-
йняла «сарматський міф», який проголошу-
вав усю Річ Посполитівську еліту нащадками 
войовничих кочівників-сарматів, а держа-
ва (заразом і «Україна», хоча у це поняття 
вкладали різний зміст) проголошувалась 
«передмур’ям Європи», межею, яка стоїть 
між цивілізованим і варварським, мусульман-
ським та кочовим світами. Топонім «Украї-
на» який вживався у широкому значенні (Ки-
ївське, Волинське, Брацлавське воєводства) 
та у вузькому (власне, Київське воєводство 
– справжнє прикордоння, що місцева шлях-
та усіляко підкреслювала у своїх зверненнях) 

власне був не красною 
назвою, а позначав зону 
обміну між осілими ци-
вілізаціями і степом, між 
Європою і Азією – і продо-
вжував виконувати свою 
роль аж до кінця XVIII 
ст. Зайвим буде говорити, 
що прикордоння породи-
ло людей іншого гатунку 
– які вели індивідуальне 
господарство, перебували 
в атмосфері постійної не-
безпеки та вміли захища-
ти себе.

На останньому фронтирі Європи

ЄВГЕНІЙ ШАТІЛОВ ТЕМА НОМЕРА
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Україна завжди мала кордонний статус. 
Що ж до Донбасу? Г. Куромія зазначає, що це 
край, розвиток якого визначили два феноме-
ни: простір і козацький менталітет. Безкраїй 
степ – те, що першим зазначали сотні свідків, 
які побували на Донбасі, протягом цих 110 ро-
ків, характер яких і намагається розглянути 
історик. Простір завжди був необхідною умо-
вою для виникнення фронтиру – край який 
необхідно колонізувати, освоїти мав, немов 
магніт, тягнути ініціативних людей, які, зара-
ди вигоди, було здатні долати усі перешкоди 
та небезпеки. За це у концепції Куромії від-
повідає припущення про «козацький харак-
тер краю» - традиції козакування тут прижи-
лись з давніх давен, і тому місцеве населення 
мало волелюбний характер, через що край 
був за висловом Куромії «однаково далекий 
від Києва та від Москви». «Робота у шахтах 
була важкою, але у середньому приносила 
більше грошей, ніж у середньому заробляв 
робітник у Російській імперії. З індустріаль-
ним бумом тут виникало багато промислових 
підприємств, які прагнули робочої сили – так 
на Донбас линули усі, хто шукав роботу. Важ-

ливим моментом було те, що робота була над-
важкою, персонал часто змінювався – тому 
керівники шахт не допитувались прізвищ і 
минулого. Це правило зберігалось фактично 
дуже довго після становлення влади більшо-
виків та формування СРСР». Так підземний 
світ шахт став місцем, де кожен має власну 
думку і її поширення дуже слабко контролю-
ється. 

У політичному аспекті Куромія бачить 
Донбас проблемою будь-якої держави, яка 
його контролює. «Попри міфи, - як зазначає 
вчений, - більшовикам не вдалось встановити 
свою владу на Донбасі швидко. Місцеве насе-
лення дуже довго протистояло червоним, але 
однаково далеким воно було також від білих, 
чорних, націоналістів». Створення Донецько-
Криворізької республіки історик бачить не як 
більшовицький проект з відокремлення від 
УНР важливих промислових потужностей, а 
прагнення місцевого населення відстоювати 
свої регіональні інтереси у рамках усе більш 
потужного конфлікту на теренах Російської 
імперії. «Москва перетворила Донбас на 
склад неблагонадійних елементів, яких хоті-

ТЕМА НОМЕРА
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ла позбутись». У 1930-
ті рр. Донбас ледь не 
більше за інші регіони 
постраждав від «роз-
куркулення» та ре-
пресій. А після Другої 
Світової війни регіон 
повернув статус зони 
другого шансу – туди 
масово відправились 
колишні колабораціо-
ністи, учасники націо-
нальних рухів та, часто, 
відверті злочинці. Ди-
ректорів шахт хвилю-
вало виконання плану 
з відбудови «народно-
го господарства» тому 
будь-який сильний ро-
бітник міг знадобитись 
і його біографія мало 
кого цікавила.

 Таким зобразив 
Донбас ХІХ-ХХ ст. Гі-
роякі Куромія. Зараз спробуємо дати обгрун-
тований коментар цій концепції і навести 
мостики із сучасністю. Передусім, заглиблю-
ючись у риси портрету пересічного мешканця 
регіону, історик не закцентував увагу на тому, 
що уся повнота влади там завжди належала 
невеликому колу промислово-фінансової або 
номенклатурної еліти. На межі ХІХ і ХХ ст. 
Донбас контролювали західні фінансисти і 
промисловці – свобода або смерть робітни-
ка фактично залежала від їхньої волі. Попри 
законодавчу заборону на шахтах і заводах 
застосовувались фізичні покарання, а запо-
рукою встановлення порядку ставали загони 
поліції, козаки чи війська, які завжди брали 
участь у придушенні будь яких виступів. Ро-
бота повинна була тривати! У 1920-х рр. їх 
змінили партійні номенклатурники та голо-
ви трестів – тепер помилка на роботі або не-
явка туди за будь-яких причин вважалась со-
лідним проступком, до розгляду якого могли 
залучити державну поліцію ДПУ або НКВС. 
Зі смертю Сталіна Донбас сильно залежав від 
місцевої партійної еліти та очільників про-
фільних міністерств, адже більшість підпри-

ємств була вилучена 
з республіканського 
управління.

Як ситуація скла-
далася у новітній 
період? Відверто ка-
жучи, вона мало змі-
нилась. У роки «ди-
кого капіталізму» 
більшість промис-
лових підприємств і 
надр Донбасу опини-
лась під контролем 
олігархічних кланів, 
пов’язаних з криміна-
лом. Не було більше 
загонів поліції та вій-
ська, змінились ме-
тоди, та не змінилась 
сутність. У 2010 році 
вийшов документаль-
ний фільм німецько-
го режисера Якоба 
Пройса «Інший «Чел-

сі». Історія з Донецьку». Сюжет цієї картини 
побудований навколо виступу ФК «Шахтар» 
Донецьк у Кубку УЄФА – 2009, який завер-
шився, як відомо, завоюванням трофею укра-
їнською командою. Але головними у сюжет-
ній композиції слід вважати картини із життя 
Донецька початку ХХІ ст.: героями картини 
стали як звичайні робітники так і функціонер 
«Партії Регіонів» Микола Левченко. Режи-
сер уник будь-яких декларацій своєї позиції, 
але ми чітко бачимо, що економічне життя 
Донбасу залежить від можновладців. «Шах-
тар» порівнюється з лондонським «Челсі» 
теж не випадково: це іміджева річ у руках 
президента клуба, олігарха Ріната Ахметова. 
І використовується вона з однією метою: ви-
кликати у мешканців регіону приязнь до ко-
манди (і як наслідок – до її президента), щоб 
постать можновладця характеризувалась з 
командою-переможцем, а не з застарілими 
заводами, шахтами і важкою працею. Окре-
ме враження складають герої, які є зрізом 
пересічних мешканців Донбасу. У їхній особі 
ми не бачимо волелюбних людей, нонком-
формістів і критиків існуючого порядку – це 
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скоріше вже літні люди, втомлені від багато-
річної праці або інваліди, які радіють дрібно-
му підняттю зарплатні, і, звичайно, успіхам 
донецького «Шахтаря». Будь-який протест 
на Донбасі (за виключенням хіба-що протес-
тів кінця 1980-х рр.) мав контрольований ха-
рактер. Г.Куромія обурювався, чого протести 
шахтарів завжди опиняються поза увагою – 
журналісти, які тривалий час працюють тут 
прекрасно знають про зв’язок, який існує між 
шахтарями, їхніми профспілками, головами 
підприємств і місцевим регіональним есте-
блішментом. Тому будь-які мітинги на Дон-
басі виникали або за бажання цієї еліти, або 
можновладці максимально прагнули зроби-
ти протест контрольованим чи максимально 
пом’якшити його наслідки. Робітники, зре-
штою, повертались до роботи – це замкнене 
коло не було зруйноване ні за часів Російської 
імперії, ні за СРСР, ні у незалежній Україні.

Але в етюді Куромії є безліч рис, які ха-
рактеризують сучасний Донбас і народжені 
вони не 5 і не 10 років тому. Перша, і найго-
ловніша з них – це жорстокість. Саме вона 
кидалася у вічі будь-якому очевидцю подій 
на Донбасі у останні 140 років. Сама робота 
шахтаря була важкою і пияцтво серед них до-
сягало неймовірних розмірів – у фольклорі 
першої половини ХХ ст. зафіксована велика 
кількість віршів і пісень, у яких фігурує ви-
пивший шахтар, чорний, мов сажа, який, до 
того ж, піднімає руку на жінку. Жалобні піс-
ні змальовують долю дівчини, яка вийшла за 
шахтаря і тепер терпить знущання і страждає 
від важкої долі. З початку ХХ ст. Донбас не-
змінно був серед лідерів по скоєнню велико-
го числа важких злочинів. Свідки відмічали 

незвичайну картину – жінки на Донбасі би-
лись, лаялись у обсягах набагато більших ніж 
будь-де. На ряду з великою кількістю рядо-
вих злочинів, характерною для Донбасу тієї 
доби була етнічна ворожнеча – росіян проти 
українців, німців, і, особливо, євреїв. 

У 2007 році Г. Куромія пророкував Дон-
басу блискуче майбутнє – він вбачав у його 
характеристиках фронтиру шанс на те, що за 
рівнем розвитку громадських інститутів та 
інновацій в економіці він скоро випередить 
Західну Україну. Але у 2016 році замість праг-
нення волі, над Донбасом панує жорсткість. 
Жорстокість, яка не була спровокована еко-
номічними невдачами України чи її євро-
інтеграційним курсом. Вона є структурною 
проблемою цього регіону, якій досі відчуває 
себе далеким як від Києва так і від Москви. В 
одному з останніх інтерв’ю дослідник сказав, 
що «руська ідентичність» є нічим іншим, як 
свідомим протиставленням Києву. «Воля на 
Донбасі має, на жаль, специфічну суть: вона 
не «для когось», а «від когось».» 

Зараз на «останньому фронтирі Європи» 
демаркаційні лінії, розбиті будівлі та шанці. 
Дуже мало таких місць на землі, як Донбас, 
який позначає передусім цивілізаційний роз-
лам. Г.Куромія говорить про те, щоб поверну-
ти Донбас, потрібно зробити Київ ближчим 
до них – залізти у їхні голови, переконати у 
тому, що традиційна ізоляція і недовіра – це 
крок назад. Нам ще належить з’ясувати, чи 
працює цей спосіб, однак зрозуміло одне – 
встановлення контрою над Донбасом і зміна 
сутності цього регіону є наріжним каменем у 
майбутній українській конструкції – останній 
фронтир має зникнути назавжди.

ТЕМА НОМЕРА
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З часу проголошення незалежності Укра-
їни точилася дискусія стосовно її місця у 
міжнародних відносинах. З 1991 року наша 
держава взяла курс на позаблоковий статус, 
бажаючи зберегти нейтралітет. З цією метою 
1994 року Україна відмовилася від ядерної 
зброї, підписавши Будапештський меморан-
дум в обмін отримавши гарантії захисту її 
територіальної цілісності та суверенітету від 
РФ, США та Великої Британії. Що ж, резуль-
тат такої політики відомий: два гаранта на-
лежний захист надати не зуміли, а один з них 
саме й порушив і порушує те, що зобов’язався 
захищати. Тому й з’явилася потреба України 
у пошуку свого місця у світі. Можливо, дещо 
сумно визнавати, але нині наша держава 
лишається об’єктом, а не суб’єктом міжна-
родних відносин. Тож шлях до суб’єктності 
України – тема дискусії щодо ведення нашої 
зовнішньої політики. Розглянемо три досить 
популярні концепції нашого місця в системі 
альянсів світу.

ЄС і НАТО. В останні роки західний на-
прям зовнішньої політики не лише визначе-
ний, а й закріплений у законах. Так, згідно 
статті 11-ої п. 2 Закону України «Про основи 
внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 лип-
ня 2010 року європейська політична та еко-

номічна інтеграція є завданням уряду, кінце-
вою метою має бути членство нашої держави 
в Європейському Союзі. У військовій сфері 
буква закону також пропонує рух на Захід, до 
чого, зокрема, підштовхнула війна на сході 
з Російською Федерацією. Так, нова Воєнна 
доктрина прийнята РНБО 2 вересня 2015 року 
визначає курс на наближення ЗСУ та інших 
силових структур до стандартів НАТО. Про-
блеми в русі «до Атлантики» полягає в тому, 
що Україна є ще досить відсталою в еконо-
мічному, політичному та військовому аспек-
тах. До того ж політична криза в ЄС, скорий 
вихід Британії звідти, проблема мігрантів 
не додають Україні перспектив до скорого 
вступу в Союз. Важелі допомоги у цьому русі 
– Польща, навіть не зважаючи на спалах від-
вертої українофобії в сеймі, й країни Балтії. 
Загалом, саме близькість Росії та її союзни-
ка Білорусі штовхає їх до тіснішої співпраці. 
Більше того, у значній мірі спільні культурні, 
економічні та політичні інтереси сприяють 
тому, що вище зазначені країни – наші го-
ловні лобісти в ЄС (прихід у Європарламент 
української фракції значно допоміг би цим 
країнам у реалізації власних інтересів).

Митний союз і Євразійство. Значна 
частина політичних еліт орієнтується на цін-

Камо грядеши, Україно?
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ності колишнього Радянського Союзу та й по-
части є відверто проросійськими. Фактично 
через це рух «нових лівих» в Україні так по-
вноцінно й не відбувся, електорат соціалістів 
та комуністів значною мірою прикутий до ви-
щеозначених політсил, золотий час (і батон) 
яких був у часи президентства Януковича. З 
2010-го року РФ розпочала розбудову Мит-
ного Союзу з Білоруссю та Казахстаном. І 
вочевидь, ще тоді в плани Росії входило інте-
грувати в нього Україну. Проблеми цього на-
прямку ставали видимі у 2008 році, а явними 
стали у 2014 році одразу після Революції Гід-
ності. Претендуючи зайняти місце СРСР, як 
наддержави, Росія зверхньо відноситься до 
колишніх республік Союзу. Як показала ни-
нішня війна – РФ жорстоко карає за спроби 
вийти з її сфери впливу. Не дивлячись на су-
часні політичні події, варто визнати, що Євра-
зійський економічний союз був би непоганою 
формою участі в системі міжнародних відно-
син. З економічної точки зору було б вигідно 
відновлювати виробничі ланцюги й контак-
ти колишнього СРСР, при цьому паралельно 
модернізуючи виробництво. Але є одне але. 
Такий союз, не побудований на взаємоповазі, 
безперспективний і слугуватиме лишень для 
посилення найсильнішої держави в ньому.

Балто-Чорноморський союз. Ідея 
створення економічного, політичного, а мож-
ливо, й військового союзу «од можа до можа» 
активно обговорюється з  2014-го року, з часу 
Революції та початку Російсько-української 
війни. Даний проект не новий, свого часу ке-
рівництво УНР та ЗУНР плекало наміри ство-
рити подібне утворення з країн, утворених в 
західній частині колишньої Російської Імпе-
рії. Можна сказати, що пошук третього шляху 
почався після агресії РФ та часткового розча-
рування в допомозі Заходу, якої нині явно не 
достатньо для вирішення питання окуповано-
го Криму та Донбасу. Даний союз, Балто-Чор-
номорська вісь, передбачав би в проекті ство-
рення з наступними країнами-учасниками: 
Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія (ще 
було б досить бажано бачити там Білорусь). 
У такому форматі Україна й Польща були б 
найвпливовішими в такому альянсі, фактич-
но це дає суб’єктність України в міжнародних 

відносинах. Розширення такого союзу по-
тенційно включає Туреччину, країни Цен-
тральної Європи та Північних Балкан аж до 
Хорватії включно. Такий міжнародний блок 
має перспективи на створення та існування 
зважаючи на кризу в ЄС та агресію Росії. Еко-
номічна доцільність об’єднання полягає, зо-
крема, у вигідному транзитному потенціалі. 
Також дане утворення мало б добрі оборонні 
стратегічні позиції для захисту як східних так 
і західних терен. Проблеми створення такої 
осі походять з внутрішніх проблем багатьох 
країн. Білорусь союзна з Росією має власне 
бачення розбудови внутрішньополітичної 
системи. У Грузії та Молдові досить сильни-
ми лишаються проросійські політичні партії, 
а країни Балтії досі мають проблеми з інте-
грацією росіян, що проживають на їх тере-
нах. Проте, створення у 2014 році об’єднаної 
Польсько-литовсько-української бригади ми-
ротворчих сил і живий інтерес до даного гео-
політичного проекту у владних елітах, ЗМІ та 
суспільстві дає підстави сподіватися на поча-
ток переговорів щодо створення союзу вище-
означених країн.

Отже, ми ознайомилися з трьома концеп-
ціями руху України до суб’єктності у зовніш-
ній політиці. Варто пам’ятати, що нині час іс-
торії йде швидко і геополітичні обставини в 
яких є Україна – річ змінна. Та події останніх 
років нас навчили, що сподіватися можна за-
вжди лише на власні сили. Однак ми також 
зрозуміли ще одну річ, сказану свого часу 
Вінстоном Черчелем, що гірше, ніж йти на ві-
йну разом з союзниками є лише одне – йти на 
війну без них.

БАР’ЄР
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Принципи вищої освіти в Україні 
і що з ними робити

Україна пишається тим, що ми знаходи-
мось на перших позиціях у світі за кількістю 
людей із дипломами про вищу освіту. Зараз 
же нас буде цікавити не те, як хто і за що їх 
отримував, а інша проблема вищої освіти 
- якість. Чому це проблема? Тому що відпо-
відальними за розробку методичних планів, 
навантаження і т.д. треба призначати не чи-
новників із 20-річним стажем, а викладачів 
або методистів, які з року в рік стикаються з 
однаковими проблемами.

А тепер уявіть себе першокурсником, який 
приходить в університет і дійсно хоче навчи-
тись чомусь новому в незвичних умовах.

Що ж він бачить?
Одним із головних принципів вітчизня-

ної вищої освіти є використання нескладного 

рівняння час=бали. Тобто, студент може на-
брати достатню для відмінної оцінки кіль-
кість балів виходячи не з рівня його знань, а 
витраченого часу на присутність (не навчан-
ня, а фізичну присутність!) на лекціях і семі-
нарах, пару переписаних 10-ий раз рефератів 
і 1-2 не особливо суттєвих доповнення за се-
мінар. Йде не обговорення проблеми (у ви-
гляді дебатів, дискусії), а зачитування один 
за одним абзацу з підручника чи сайту. 

Абсолютно екстенсивний метод роботи, 
чи не так?

Інший принцип - присутність на па-
рах. Повністю радянський метод перевірки 
обов’язкової присутності на лекціях і вплив 
цього на кінцевий результат навчання. Є ви-
кладачі, які віднімають бали за пропуски, 
дають за це додаткові питання на заліках 
та іспитах. Їм здається, що це єдиний метод 
впливу на студентів.

Ще один принцип - ніякої діяльності поза 
навчанням. Якби студенти вимагали за гро-
мадську активність і власну культурну діяль-
ність якихось преференцій у вигляді додат-
кових балів, закритих сесій тощо. Але коли 
наявна конфронтація “мій найважливіший 
предмет проти якихось заходів студента”, ви-
бір викладача в 90% випадків йде не на ко-
ристь студента. 

Іще один принцип, який суттєво псує 

ОЛЕКСІЙ РУДЕНКО БАР’ЄР
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враження від навчання - підбір обов’язкових 
предметів (єдина річ, яка за останні 2 роки 
почала змінюватись, хоч і тільки для вступ-
ників останніх років). На 3-4 курсі ми вчимо 
предмети, прочитані нам на тому ж рівні на 
1-2 курсі, лише з іншою назвою. Значною мі-
рою це пояснюється і є проблемою не факуль-
тету чи університету, а усієї системи освіти та 
її важливості в очах уряду. Але принципи, на-
ведені вище, діють і на таких предметах. 

Отже, ви першокурсник (можливо, ще 
й контрактник), очікування його не справ-
дились на 50-70% (тут уже індивідуально). 
Уявіть собі, що ви маєте шанс піти на магі-
стратуру, а в світлі останніх тенденцій, ще й 
платну, в Україні або ж закордоном. Ви може-
те обрати гарантований диплом і той же рі-
вень викладачів або ж, за дещо вищу ціну, єв-
ропейську освіту, за яку доведеться боротись 
і дійсно вчитись. Що ви оберете - вирішувати 
вам залежно від власних пріоритетів. Але за-
думатись варто...

Насправді ж справа полягає в тому, що 
пари із цікавим методом викладання, важ-
ливими проблемами і лояльним ставленням 
до студентів будуть відвідувати незалежно 
від того чи відмічає лектор, чи ні. Руйнується 
система “якщо ти просидиш на усіх моїх па-
рах  - ти отримуєш позитивну оцінку”. А це 
дасть стимул викладачам суттєво переробити 
рівень і сутність викладання їх дисциплін. 

Останнє, що мало б у теорії перевірити рі-
вень знання студента - іспит. І його механіз-
ми теж не працюють. Чому?

1. Фіксована кількість запитань, до яких 
вже є вироблені попередніми поколіннями 
відповіді.

2. На відміну від європейських систем, де 
йде перевірка на розуміння цілої епохи чи 
теми, у нас йде перевірка “знання” окремих 
дат, фактів і особистостей. Якщо за місяць 
після іспиту спитати 80% студентів відповідь 
на їх питання на іспиті, того ви не почуєте. І 
навіть змістовна підготовка до 90-400 питань 
не дасть тобі розуміння цієї теми, регіону чи 
епох, тому що десь вже на 20-му питанні ти 
перестанеш бажати готуватись.

3. Така величезна кількість питань, дат і 
імен змушує використовувати шпаргалки і 

допоміжні технічні засоби.

Що з цим зробити?
Відмовитись від радянських методів (від-

мічання присутності на лекціях, величезної 
кількості питань на іспити і заліки) і прийти 
до формули знання=освіта. Наталя Яковенко 
якось сказала фразу, яка і сподвигнула мене 
на цю статтю і подальший розвиток таких 
ідей: “Вас (у N-ному університеті) вчать зна-
нням – датам, цифрам, іменам, це суто фак-
тологічний підхід. Ми ж вчимо своїх студен-
тів сумніватись”. 

І наостанок. Реформувати освіту необхід-
но повністю. Зважати треба і на позицію са-
мих студентів - студентське самоврядування 
почало посилюватись і, повірте, має вели-
чезну кількість ідей як покращитм навчання 
в себе на факультетах, інститутах та універ-
ситетах. А студентів, знаєте, варто слухати 
– чинник революційної молодості нікуди не 
зник і у ХХІ столітті.
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У Володимирському соборі закінчувала-
ся жалобна відправа, а люди так і не знали, 
куди нестимуть труну й де ховатимуть 
Патріарха...

14 липня 1995 р. Українська Православна 
Церква Київського Патріархату зазнала вели-
кої втрати: на 70-му році життя помер Патрі-
арх Київський і всієї Русі-України Володимир 
(в миру Василь Омелянович Романюк).  

  Священний Синод і Вища Церковна Рада 
(УПЦ КП) сповістили, що чин поховання мав 
відбутися у Києві у вівторок, 18 липня. 

Цікаво, що напередодні вищі керівники 
держави поспішили залишити столицю: 
президент Леонід Кучма виїхав до Білорусі, 
прем’єр-міністр Євген Марчук організував 
собі службову мандрівку по Київській облас-
ті. 

Священний Синод також повідомив че-
рез пресу, що літургія відбудеться у Свято-
Володимирському соборі. Президент Леонід 
Кучма схилявся до УПЦ Московського патрі-
архату, який не хотів допустити гідного вша-
нування «патріарха-розкольника». Спочатку 
було виділено місце для поховання на одному 
з цвинтарів на Лісовому масиві, потім влада 
погодилася на Байкове кладовище, де зазви-
чай ховали найвідоміших діячів України. По-
ховальна комісія й Синод УПЦ КП вагалися, 
остаточне рішення щодо місця поховання 
прийняте не було. Натомість представни-
ки УПЦ КП, її віряни та українські патріоти 
хотіли поховати Патріарха у подвір’ї церкви 
Святої Софії. Тодішній віце-прем’єр-міністр 
Іван Курас не надав дозволу на поховання, бо 

проти цього заперечували науковці, які вва-
жали недопустимим порушувати статус Наці-
онального заповідника «Софія Київська», що 
є історико-архітектурною пам’яткою світової 
культури і з 1990 р. перебуває під охороною 
ЮНЕСКО. 

    18 липня об 11 годині тисячі людей при-
йшло, щоб попрощатися з Патріархом, багато 
людей приїхало із західних областей України. 
У Володимирському соборі закінчувалася жа-
лобна відправа, а люди так і не знали, куди 
нестимуть труну й де ховатимуть Патріарха. 
Жалобна процесія, яка складалася з кількох 
тисяч людей на чолі зі священиками, ліде-
рами ряду політичних і громадських органі-
зацій з труною Патріарха Володимира виру-
шила від собору бульваром Шевченка до вул. 
Володимирської. Попереду – священнослу-
жителі на чолі з митрополитом Філаретом, 
вже тодішній екс-президент України Лео-
нід Кравчук, представники Народного Руху 
України (НРУ), Української Республіканської 
партії (УРП), товариства “Просвіта”, чималий 
загін активістів УНА-УНСО (Української на-
ціональної асамблеї – Української народної 
самооборони). Коли саме було прийняте рі-
шення будь-що пробитися до Святої Софії – 
невідомо. На Володимирській процесія мала 
би завернути праворуч – до Байкового кла-
довища, та натомість повернули ліворуч – до 
Святої Софії. Вважається, що таке рішення 
було прийняте під впливом екс-президента 
Леоніда Кравчука та народного депутата Ми-
коли Поровського.

На своєму шляху багатотисячна похо-
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ронна процесія, яка супроводжувала труну 
Патріарха до його останнього спочинку, зу-
стріла кордон з загону міліції особливого 
призначення “Беркут”, що перекрив доступ 
до Софійського собору. Перше зіткнення ста-
лося при повороті від бульвару Шевченка на 
Володимирську вулицю. Тут, члени УНА-УН-
СО, які, як вже згадувалося, йшли у похорон-
ній процесії, прорвали міліцейський кордон. 
Друге зіткнення відбулося на Софійській 
площі. І хоча жалобна процесія змогла з бо-
ями дійти до Софії Київської, та «Беркут» не 
пустив її на територію собору. За зачинени-
ми воротами та мурами, що являють собою 
справжню фортецю, знаходилися підрозділи 
міліції. У цей же час Святіший Синод УПЦ 
КП приймає остаточне рішення – поховати 
Патріарха на території Софійського собору. 
Державні діячі, що приймали участь у похо-
роні сподівалися добитися такого дозволу від 
уряду.

    На Софійській площі перед зачиненими 
ворітьми заповідника поховальна процесія 
даремно чекала 4 години. Оскільки наближа-
лися сутінки, а за християнською традицією 
поховати необхідно до заходу сонця, – було 
вирішено захоронити тіло Патріарха під сті-
нами Софії. 

В цій ситуації о пів на п’яту вечора учас-
ники похоронної процесії розпочали копати 
яму прямо на тротуарі (ламаючи асфальт), 
праворуч брами дзвіниці Софійського собо-
ру. Цього від них ніхто не чекав. Міліція була 
не готовою до такого повороту подій і чекала 
вказівок від свого керівництва, а те, в свою 
чергу, шукало виходи на керівників держави. 
Невідомо хто дав наказ бити учасників похо-
ронної процесії, але напевно він був наданий, 

бо у таких випадках міліція самостійно ніко-
ли не приймає рішення.

Після 19 години, коли робота по копанню 
могили була завершена,  загони “Беркуту” 
починають розганяти процесію. Відчинилась 
брама дзвіниці і з неї вискочило кількасот 
“беркутівців”. Деякий час члени УНА-УНСО 
разом зі священиками своїми тілами стриму-
вали натиск силовиків, поки інші намагалися 
засипати землею могилу. За короткий період 
площа була заповнена міліцією, яка добива-
ла лежачих, шматувала українські державні 
прапори. Внаслідок злочинних дій «Беркуту» 
багато людей отримали серйозні травми, ба-
гатьох доправили до Шевченківського рай-
відділку міліції.

Близько 22 години працівники міліції 
зняли кордон навколо могили, після чого 
учасники похорону засипали її землею і від-
служили молебень.

В інформаційному повідомленні від Мі-
ністерства охорони здоров’я України про 
кількість потерпілих під час інциденту між 
учасниками похоронної процесії та працівни-
ками органів міліції констатується, що про-
тягом трьох днів після інциденту, станом на 
21 липня 1995 р. по допомогу звернулися 42 
цивільні особи, госпіталізовано – 20 ( 1 – у 
тяжкому стані у реанімації, 4 – в стані серед-
ньої тяжкості, решта – у задовільному стані). 
Працівників міліції звернулося – 40, з них 13 
госпіталізовано.

    Так завершився  цей драматичний день 
новітньої історії незалежної України. Саме 
«Чорний вівторок» став першою «ластів-
кою», своєрідною репетицією кривавих роз-
прав 2001, 2013, 2014 років, які донині не роз-
слідувані, а винні не покарані...
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Активісти на пі-
шохідному мості 
біля Майдану закли-
кають до реформ і 
протестують про-
ти розширення по-
вноважень поліції. 
(Валентин Огіренко/
Reuters)

Віталій Сич, голо-
вний редактор укра-
їнського щотижневика “Новое время”, підго-
тував до друку центральний матеріал тільки 
про одного кандидата — Гілларі Клінтон. Но-
мер мав вийти одразу після оголошення ре-
зультатів, за його словами, “виборів у США, 
за якими Україна стежила найбільш прискі-
пливо” за всю історію.

А потім роздався грім, чутний від Потома-
ку до Дніпра.

“Америка склеїла дурня”, стверджував на-
ступного дня заголовок над портретом До-
нальда Трампа. (Колеги Сича відговорили 
його від його першого варіанту: “Хам, неві-
глас і расист: Зустрічайте, новий президент 
США”).

“Головною реакцією у нас є тривога і зане-
покоєння, бо він справді сказав усі ці речі, а 
отже вірить в деякі з них”, сказав Сич.

Серед того, що сказав Трамп: у нього бу-
дуть хороші стосунки з російським президен-
том Володимиром Путіним, який “не йде в 
Україну”, і “населення Криму, з того, що я чув, 
більше хоче залишитися з Росією, а не там, де 
воно було”. Щодо зняття санкцій США проти 
Росії? “Ми розглянемо таку ймовірність”.

Крім того, є ж колишній менеджер кампа-
нії Трампа Пол Манафорт, який до того пра-
цював політтехнологом Віктора Януковича.

В той час як Росія вболівала за перемогу 
Трампа на виборах, очевидно, хто дотриму-
вався протилежної думки. “Більше за всіх від 

цих виборів втратила 
Україна”, написав у 
Твіттері Майкл Мак-
фол, колишній посол 
США в Росії.

З цим погоджують-
ся деякі українські 
політики у приватних 
розмовах. Один депу-
тат сказав, що підста-
вою для занепокоєн-

ня є “обґрунтований страх втрати підтримки 
перед загрозою російської агресії. Розчарова-
на заявами Трампа щодо Криму, віце-спікер 
Верховної Ради Оксана Сироїд стверджує: 
“Мене обурює це. Сподіваюся, що оскільки 
кампанія закінчилася, він змінить свою по-
зицію”.

Але, через тиждень після виборів, правда в 
тому, що ніхто в уряді не хоче обговорювати 
речі, які Трамп сказав про Україну. У цьому 
випадку потрібна товста шкіра і своєчасний 
наступ амнезії, оскільки Київ намагається за-
явити про себе новообраному президенту і 
його Республіканській партії. Трамп і прези-
дент Петро Порошенко вперше поговорили 
через тиждень після дня виборів, і українські 
високопосадовці оптимістично сподіваються 
організувати зустріч двох глав держав у Нью-
Йорку в лютому, коли Україна очолюватиме 
Раду Безпеки ООН.

“Я розглядаю це як виклик, у якого є свої 
переваги”, каже Вікторія Войціцька, депутат-
ка Верховної Ради, занепокоєна все глибшим 
вкоріненням в Україні корупції і незадоволе-
на двозначною риторикою теперішніх аме-
риканських високопосадовців. “Мені справді 
здається, що він буде прямим. Вони вима-
гатимуть справжніх змін. Якщо він цього не 
зробить, ми приречені”.

Шукаючи позитивні сторони, українські 
високопосадовці намагаються вгамувати за-

The Washington Post: Українці хвилюються, 
що багато програють від виборів у США

АНТОН ПРОЦЮК
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непокоєння щодо президентства Трампа. Два 
роки після Революції гідності країна розгля-
дає Сполучені Штати як противагу сусідній 
Росії та як джерело допомоги, поштовху до 
змін в Україні.

Є два допущення, чому ще не все втрачено. 
По-перше, новообраний президент міг пере-
більшувати, роблячи під час передвиборчої 
кампанії популістичні заяви, які можуть не 
відображати його справжню зовнішню полі-
тику.

“Я впевнена, що його его змусить його по-
казати, хто тут головний”, каже Войціцька. 
“Риторика про Росію? Я думаю, це було про-
сто для того, щоб виділитися. Насправді він 
почне показувати м’язи великої країни”.

І друге допущення в тому, що широка база 
республіканців-”яструбів” спрямує зовнішню 
політику Трампа до України і від Росії.  Тут 
важливо, хто буде займати ключові посади 
в адміністрації — і хто замінить важливих 
гравців у політиці щодо України й Росії, зо-
крема віце-президента Байдена і заступника 
державного секретаря у справах Європи та 
Євразії Вікторію Нуланд, яка займається пе-
реговорами з Росією в рамках Мінських угод.

“Республіканці більш проукраїнські, ніж 
демократи”, каже високопоставлений укра-
їнський чиновник, який розмовляв на умо-
вах анонімності, щоб відкрито поговорити 
про новообраного президента. “І, звичайно 
ж, республіканці чинитимуть вплив на свого 
кандидата”.

Українську владу цілком влаштовують іме-
на, які звучали щодо кандидатури державно-
го секретаря. Сенатор Боб Коркер відомий тут 
тим, що вимагав поставки Україні летального 
озброєння (адміністрація Обами надала неле-
тального військового спорядження на десят-
ки мільйонів доларів, але не постачає зброю 
та бойову техніку). Викликає схвальні відгуки 
Джон Болтон, колишній дипломат і один з лі-
дерів крила республіканських “яструбів”. Ко-
лишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джулі-
ані також сприймають позитивно.

Улюбленцем українців — до того, як він 
через кілька днів після виборів оголосив, що 
не буде обіймати жодної посади в Кабінеті 
Трампа — був Ньют Гінгріч. Колишній спікер 

Палати представників приїжджав до Києва у 
вересні, де зустрівся з Порошенком і висту-
пив на Ялтинській європейській стратегії. Як 
стверджує прес-реліз організаторів конфе-
ренції, під час виступу Гінгріч зазначив, що 
політика Трампа у разі його обрання може 
відрізнятися від його передвиборчих заяв.

Трамп “шокував деяких людей”, сказав 
Сич. “Ми думали, що це тактика українців — 
спочатку намагатися виграти вибори, а лише 
потім будувати свої погляди та принципи, бо 
у нас багато популістів. Ніхто не думав, що 
так може статися у США”.

Українські високопосадовці стверджують, 
що їхнім пріоритетом зараз є продовження 
санкцій США проти Росії, підтвердження на-
ступного траншу американської фінансової 
допомоги Україні, гарантування поставки 
нелетального спорядження, посилення вій-
ськового партнерства між двома країнами, 
а також символічне підтвердження союзних 
стосунків.

Альона Гетьманчук, директор Інституту 
світової політики, каже, що українська влада 
хоче налагодити гарні стосунки з Трампом, 
але все ще випробовує канали комунікації. 
Вона стурбована, що “Захід менше працюва-
тиме над впровадженням реформ”, зменшу-
ючи тиск на українських високопосадовців, 
котрі реформи проводити не бажають.

Олексій Мельник, співдиректор програм 
зовнішньої політики та міжнародної безпеки 
Центру Разумкова, каже, що українська влада 
була захоплена зненацька результатами ви-
борів. Але він применшує потенційні, тепер 
уже теоретичні, вигоди від перемоги Клінтон.

“Віра в те, що обрання Гілларі Клінтон 
стане вирішенням конфлікту в Україні, була 
дуже наївною”, каже він. “Хороші новини в 
тому, що ми не будемо розчаровані. Від неї 
було занадто багато очікувань”.

В тексті випущені уточнення, очевидні для 
українського читача.

Автор: Ендрю Рот (Andrew Roth)
Перекладач: Антон Процюк
Джерело: https://www.washingtonpost.

com/world/europe/ukrainians-worry-theyre-
the-big-losers-in-the-us-election
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Журнал «Герольд» (нижче - Г.) опублі-
кував нещодавнє інтерв’ю з представником 
керівного складу Студентського Авангарду 
(нижче - СА.), зокрема - розповідь про наш 
військово-патріотичний клуб. 

Г.: - Дякую, що погодились поговорити. 
Пару загальних слів про ваші організації – 
що за що відповідає і як це все проходить. 

СА: - Вообще, у нас сейчас три про-
екта, которые на данный момент до-
вольно успешны. Первый, это, конечно, 
литературный клуб «ПЛОМІНЬ». Там - кни-
ги начиная с классической эллинской, и за-
канчивая современной литературой. Здесь 
есть то, что сложно найти, например «Черные 
тетради» Хайдеггера, присутствует новоевро-
пейская литература - Юнгер, Селин, Аннун-
цио. 

Г.: - Мені розповідали, у вас там часто про-
ходять різноманітні лекції. 

СА: - Да, мы приглашаем различных лю-
дей, которые рассказывают о авторах, кни-
ги которых находятся в нашей библиотеке. 
Недавно была лекция о Рене Геноне, а пе-
ред этим - о Густаве Майринке. Это авторы, 
которые не печатаются в Украине, они нуж-
даются в популяризации. Вот, например, 
Густав Майринк – человек с блестящей 
эрудицией, мастер черной фантастики, и при 
этом наш читатель с ним не знаком. Украин-
ские переводы есть только у двух его произ-
ведений - «Голем» и «Белый доминиканец». 
Даже на русском языке его самые успешные 
работы печатались только три года назад – 
сейчас их уже не найдешь. Автор достаточно 
важен; сейчас большую популярность обрел 
Лавкрафт, но на самом деле Майринк пишет 
намного глубже, чем он. 

Вот мы и занимаемся таким – рассказываем 
о тех, кто несправедливо забыт, о тех, кто по-
пулярен только в узких кругах, о тех, кто мо-
жет быть очень актуален современном мире. 

Г.: - Ви казали про літературний клуб – у 
вас є спонсори, чи ці книги приносять самі 
учасники? 

СА: - Первую пачку книг я перенес со сво-

ей личной библиотеки. Потом сходил на Пе-
тровку – нашел там потрепанные книги, где- 
то так 90-х годов издания. Также несколько 
издательств прислали нам книги, которые 
сейчас хранятся в библиотеке. Конечно же, 
не обойтись и без самих читателей – мно-
гие приносят нам свои книги. Книги сей-
час стоят недешево, некоторые продают за 
баснословные цены. Живем на пожертвова-
ния книгами, также у нас абонемент в месяц 
стоит 10 грн., правда, это скорее моральная 
сторона дела – надо, чтобы людей здесь хоть 
что-то держало. Ведь не секрет, что если при-
дет непорядочный человек, то книгу может 
просто потом и не отдать. 

Г.: - І це тільки один проект. Якими ще мо-
жете похвалитись? 

«Просветить, ознакомить, дать пищу для раздумий» 

МАРІЯ ГУРЕШ
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СА: - Несомненно, киноклуб «Европа». Мы 
бесплатно показываем артхаус. После филь-
ма мы задаем вопросы, пытаемся сделать 
так, чтобы завязалась дискуссия, стимулиру-
ем на обсуждение неординарных и глубоких 
картин. Для примера, в наших планах пред-
ставить «Носферату». Многие кинокритики 
говорят, что экранизация «Дракулы» - «Нос-
ферату. Симфония Ужаса» 22-го года явля-
ется наилучшей, однако по моему мнению, 
«Призрак Ночи» 78-го года намного ценнее 
в эстетическом плане. «Макбет» Полански 
показывали, была и «Седьмая печать» Инг-
мара Бергмана. 

Г.: - А хто вибирає теми для «Лекторію» та 
«Кіноклубу»? Учасники чи організатори? 

СА: - Организаторы. 
Г.: - Наскільки популярні подібні захо- ди? 

Зберігається певна тенденція? 
СА: - Для этих мероприятий мы пытаемся 

де- лать некую продукцию – печатаем афи-
ши, буклеты, хотим для нашей библиотеки 
сделать открытки, пока что с 12 разными ав-
торами. На лекторий и кинопоказы собираем 
от 50 человек, но бывают и аншлаги – напри-
мер, на лекцию про Лавкрафта к нам пришло 
около 150 человек, поэтому для некоторых 
первое время даже не было стульев. 

Г.: - На яку аудиторію орієнтуєтесь? 
СА: - Молодежь. Дело даже не в том, что мы 

хотим поменять их взгляд на что-то, а больше 
хотим просветить, ознакомить, дать пищу для 
раздумий. Если будут приходить люди уже со-
стоявшиеся – тогда они с большой вероятнос-

тью либо подвергнут критике то, что увидят 
или услышат, либо это уже люди, которым 
все не это очень-то и интересно. Снова-таки, 
если брать авторов – среди молодого поко-
ления сейчас якобы популярны философы 
франкфуртской школы, их наследники, а 
также различные бумагомаратели навроде 
Сартра и Жана Жене. Мы считаем, что их по-
пулярность - следствие несправедливости, и 
поэтому стараемся рассказать молодежи и об 
их оппонентах, современниках с более глу-
бокими и ясными взглядами. Поэтому, мы 
рассчитываем на молодежь, которае идет бо-
лее охотно на контакт и готова воспринимать 
новую информацию. 

Г.: - Наскільки мені відомо, третій ваш про-
ект не настільки мирний. 
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СА: - Да, третье 
направление нашей 
работы – это военно-
патриотический клуб 
«Студенческий аван-
гард». Мы трениру-
емся на базе «Атек», 
наши сослуживцы из 
Нацгвардии, которые 
служили или служат 
ныне, помогают нам 
проводить трениров-
ки по военному делу, 
парамедицине, осно-
вам выживания; так-
же мы устраиваем 
походы. 

Г.: - Походи остан-
нім часом стали дово-
лі популярні. 

СА: - Но если при-
смотреться, то ста-
новится ясно, что 
большинство лю-
дей воспринимают 
походы больше как 
эстетическое наслаж-
дение и атмосферный 
досуг. На самом деле, 
выход на природу – 
это не романтическая 
картинка «костер-па-
латка», а трудности, 
грязь, мозоли, уста-
лость и т.д. Одна из 
наших задач – рас-
тормошить молодого 
человека, чтобы он начинал жить интенсив-
но. Но, конечно, основная задача военно-
патриотического клуба – это подготовить к 
возможным боевым действиям. 

Г.: - Що робите в походах? 
СА: - Совсем недавно, 13 ноября, мы ходи-

ли по Киевской области – 15 км был общий 
поход. Из-за того, что был снег, да потом на-
стоящая метель, нам пришлось последние 
участки бежать. Мы хотим и готовы и даль-
ше продолжать проводить походы, чтобы мо-
лодежь отрывалась от среды города и могла 

испытать себя. На-
пример, хорошо, что 
в прошлый раз была 
такая погода – мно-
гие мерзли, были 
настоящие труднос-
ти, надо было найти 
в себе силы, чтобы 
их преодолеть. Ког-
да ты попадаешь в 
сложные ситуации, 
то автоматически 
воспитываешь в себе 
сильные волевые ка-
чества, которые труд-
но воспитать в ком-
форте. 

Г.: - Люди в походи 
ходять з повним спо-
рядженням? 

СА: - Да, мы даем 
спи- сок вещей, 
который будет необ-
ходим, если чего-то 
нет – мы помогаем 
чем можем. 

Г.: - Осередок ва-
шої організації є поки 
що тільки в Києві? 

СА: - Да, но мы хо-
тим также попробо-
вать во Львове и Дне-
пре – там есть наши 
товарищи, которые 
готовы и хотят нам 
помогать в организа-
ции. 

Г.: - Яка реакція людей, які приходять на 
ваші тренування більш воєнного спрямуван-
ня? Це відлякує, чи навпаки, зацікавлює від-
чуттям адреналіну? 

СА: - Когда инструктор делает то же самое, 
что и участник – это мотивирует последнего 
на дальнейшие действия. Мы стараемся по-
ддерживать строгую дисциплину, поэтому 
иногда бывают как силовые наказания, так 
и выговор перед всеми участниками. Люди, 
которые не готовы к такому – отсеиваются. 
Когда люди приходят к нам, то они понима-
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ют, что вот это – трудно, и это тоже, и это. Те, 
которые спер-ва думают, что им все по плечу, 
а потом вдруг резко меняют свое решение у 
нас долго не задерживаются. 

Г.: - Воєнно-«патріотичне» виховання. Під 
час тренувань ви пробуджуєте в учасниках 
почуття патріотизму, чи яке значення цієї 
приставки? 

СА: - Мы пытаемся объяснить, что страна 
– это одна большая семья. Соответственно, 
свою семью ты должен защищать. И наши 
тренировки помогут подготовиться молодо-
му человеку к любому неприятному моменту 
в его жизни – начиная с драки и заканчивая 
реальной службой в армии. 

Г.: - У вас ефективна молодіжна організа-
ція, на ваші лекції і навчання ходять десятки 
людей. Якщо згадувати недавні скандальні 
події на Майдані, вірніше, про спробу орга-
нізувати щось на кшталт «третього майдану» 
- вам приходили пропозиції приєднатись до 
чогось подібного? Підтримка такої кількості 
людей була б дуже корисною з того боку. 

СА: - Не приходило. Честно говоря, даже 
никакого желания не было в том, чтобы при-
соединится к ним. Видел эту толпу – многие 
из них пожилого возраста, совершенно не 
мотивированные, стоят – потому что сказали 
так делать. Совершенно не похоже на события 
трехлетней давности. Да, в стране много про-
блем, но надо понимать, когда народный бунт 
таковым является, а когда - купленная толпа 
делает спектакль толстосумам. 

Г.: - Давайте закінчувати, задаю останнє 
питання: чому ви особисто вирішили цим за-
йнятись? 

СА: - Во-первых, потому что меня это лич-
но очень интересует. Взять ту же библиотеку 
– многих авторов оттуда я читал и теперь хочу 
представить их более широкой публике. У нас 
много планов – например, хотим заняться 
еще издательской деятельностью. Знаю, что 
многим людям, которым не все равно, это 
довольно близко и интересно. А если брать 
военно-патриотическую деятельность – я 
бросил институт, поехал вместе с «Азовом» 
освобождать Мариуполь и был там довольно 
долгое время. И довольно часто вспоминаю, 
что встречал людей, которые хорошо, если 

умели стрелять. Всем поначалу без военно-
го образования было достаточно тяжело. 
Поэтому, верю, что лучше подготовить себя 
заранее к любым трудностям, чтобы когда 
пришел тот самый момент – не растеряться и 
сделать все грамотно. 

Г.: - Дякую за те що поділились з нами сво-
їми думками. Сподіємось, у вас все вийде і ми 
ще не раз почуємо про ваші акції. 

СА: - Спасибо.
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Хто такі русини і чого вони хочуть?

Якщо спитати звичайного перехожого в 
Києві, Чернігові чи ще якомусь іншому укра-
їнському місті «Хто ви за національністю?», 
то вам покажуть у паспорті громадянина 
України напис «українець», звісно, якщо вам 
не трапиться якийсь іноземець. Але якщо по-
їхати в наше Закарпаття і зробити те саме, то, 
можливо, вдасться почути відповідь: «Я єм 
русин!» і побачити відповідний напис у пас-
порті. Хто такі русини? Чому вони так себе 
називають? Звідки це взялося? І як це питан-
ня вирішується в сучасній незалежній Украї-
ні? Розібратися з цими питаннями – мета ба-
гатьох статей, книг, конференцій та цієї статті 
в тому числі.

Одразу хочеться зазначити, що русини - 
це не росіяни, і таке ототожнення таке ж без-
глузде як і Росія та Русь. Вважається, що до 
русинів варто відносити лемків, бойків, гуцу-
лів, але це до сих пір залишається дискусій-
ним питанням. Чим же зумовлена поява та-
кого явища в Україні? Вважається, що назва 
русини була загальною назвою для східних 
слов’янських народів на Заході, але коли у 18 
ст. відбувався перехід до етноніму «українці», 
то на крайніх західних теренах України, де 
люди споконвіків називали себе русинами чи 

руснаками тривалий час і далі вживався цей 
термін. В Польщі їх назвали лемками через 
часте вживання частки «лем». 

Також це пов’язано з сильною відмінніс-
тю діалекту, що поширений у цьому регіоні. 
Через наявність сильних і довготривалих іно-
земних впливів мова жителів цього регіону 
має багато цікавих запозичень з іноземних 
мов, які були видозмінені під говірки того 
чи іншого району. Вважається, що в закар-
патських говірках можна зустріти сліди біля 
40 мов світу. Звісно, не всі використовують 
всі ці слова, а деякі з них вже й забулися. Та 
все таки ці мовні нюанси зацікавили багатьох 
дослідників та прикордонні держави, напри-
клад Угорщину, яка є дуже активною у цьому 
регіоні й по сьогодні. Та все ж ніхто не спере-
чається з тим, що у етносів Закарпаття є бага-
та самобутня культура, а от проблему складає 
частина населення, що вважає себе окремою 
нацією і хоче автономії для Закарпаття чи 
взагалі незалежності. Ці претензії ніби-то ма-
ють наукове підґрунтя у вигляді праць амери-
кансько-канадського історика Пола Роберта 
Маґочія. Навіть виник інститут карпато-ру-
синістики на Пряшівщині у Словаччині, що 
досліджує історію карпатських русинів і не 

ІВАН ЖУКОВСЬКИЙ ВИМІР
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тільки. В Польщі лемки мають свій буквар і 
вчаться у своїх школах, так само в Словаччині 
також є русинські школи і навіть затвердже-
на літературна русинська мова (за основу був 
взятий пряшівський діалект), яка виклада-
ється вже біля 20 років в цих школах. Щодо 
України, то в Закарпатті існують угорські дит-
садки, словацькі школи, русинські організації 
та багато чого іншого, що тільки підтверджує 
строкатість цього регіону.

 Такі особливості та процес здобуття Укра-
їною незалежності зумовило появу у 1990-х 
роках такого феномену як «політичне русин-
ство», що підтримувалося Росією та нашими 
західними сусідами. Суть цього руху поляга-
ла у відокремленні Закарпаття як незалежної 
держави або ж отримання автономії.  Під час 
референдуму 1991 року 78% населення За-
карпаття проголосувало за самоврядну тери-
торію русинів (паралельно з Всеукраїнським 
референдумом у 1991 році Закарпатська об-
ласна рада провела місцевий референдум 
стосовно надання області статусу автономної 
території).Тоді на це не звернули великої ува-
ги. Ще одна активізація цього руху відбула-
ся у 2000-х роках як боротьба за відновлен-
ня прав русинів на Закарпатті, відродження 
мови, культури, за творення держави русинів. 
Цікаво, що у переписі населення 2001 року 
10,2 тисяч людей обрало у списку національ-
ностей «русин»(за іншими даними їх в За-
карпатті нараховується біля 156 тисяч). Своєї 
вершини русинське питання сягнуло у жов-
тні-грудні 2008 року, коли русинська орга-
нізація «Сойм підкарпатських русинів» про-
голосила незалежність Підкарпатської Русі 
та створення уряду з вимогою відокремлення 
Закарпаття. Це було одно-
значно розцінено як про-
яв сепаратизму та спроба 
порушення територіальної 
цілісності держави, і мало 
безпосередню підтримку з 
боку Росії. Лідера органі-
зації Дмитра Дмитровича 
Сидора було заарештовано 
по обвинуваченню в по-
сяганні на територіальну 
цілісність України. Були й 

інші казуси. Наприклад, 19 грудня в Ростові-
на-Дону відбулася міжнародна наукова кон-
ференція «Геноцид і культурний етноцид 
русинів Карпатської України», на якому не 
було жодного представника України, а нато-
мість були члени уряду «республіки Підкар-
патська Русь», та численні представники РФ. 
На цій конференції зокрема прозвучали такі 
тези, що Шевченка не можна назвати україн-
цем, оскільки багато творів він написав росій-
ською,  а також, що причиною геноциду (про-
яви якого невідомі достеменно) русинів стали 
їх симпатії до Росії. До речі, усі посилання на 
тексти і записи із конференції з Інтернету 
щезли. І багато чого ще траплялося. Та все 
таки цим питання не вирішилося, але  стало 
частіше фігурувати у заголовках статей ЗМІ.

Зараз, у 2016 році, воно ще не вирішено, 
хоча певні кроки робляться. Влітку у Києві 
в Національному інституті стратегічних до-
сліджень, по дорученню Президента Украї-
ни, було проведено круглий стіл «Русинство 
в сучасній Україні: історія, реалії та виклики 
сьогодення», де Микола Бобинець, керівник 
організацій «Крайовоє общество підкарпат-
ських русинів» та «Русинський Край», сказав 
так: «Закарпаття – це невід’ємна частина не-
залежної України. Цієї аксіоми притриму-
ються майже всі русинські  громадські орга-
нізації  краю, який в області зареєстровано 
більше 20. Не дивлячись на різні підходи 
в питанні розвитку русинства, русинської 
культури, русинської нації, в кінці кінців, всі 
русинські організації є противниками сепа-
ратизму в будь-якому прояві. Сепаратизмом  
«страждають»  тільки частина закордонних 
русинів, які з тих чи інших  причин опинили-

ся на теренах Чехії та Ро-
сії. В діях активістів «за-
кордонного русинства» 
яскраво прослідковується 
«російський слід». Вони 
активно пропагують сепа-
ратизм і створення окре-
мої незалежної держави 
«Підкарпатська Русь».

Шановне товариство, 
я міг би назвати конкрет-
ні прізвища, але ці люди 
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не мають ніякого впливу на русинський рух 
в Закарпатті і представляють самі себе і де-
кількох маргіналів від русинства. Не варто їм 
робити рекламу. Шкода тільки, що держава і 
переважна більшість ЗМІ України судить ру-
синський рух якраз по висловлюваннях і ви-
ступах оцих «русских русинов», що є великою 
помилкою.»

Говорячи про мовне русинське питання, 
В. Горбулін наголосив, що абсолютна біль-
шість етнологів та філологів відносять русин-
ську мову до одного з діалектів української, 
розглядаючи її суто на регіональному рівні.   
Стосовно «русинського сепаратизму», про 
витоки і прояви якого дискутують науковці 
та фахівці з питань національної безпеки, ди-
ректор Інституту зауважив, що ці спроби спи-
раються на пошуки та гіперболізацію мов-
но-культурних та історичних відмінностей 
мешканців Закарпаття – «прикарпатських 
русинів» від українців. За його словами, ви-
користання стародавньої назви українського 
народу – «русини» – для найменування «но-
вого слов’янського народу» є антинауковим 
і неприпустимим з точки зору національної 
безпеки, одним із засобів дестабілізації Укра-
їнської держави.  

«Дезінтеграція українського етномовно-
го та етнонаціонального простору, що від-
бувається впродовж останніх двох десятиріч 
на західноукраїнських етнічних теренах – це 
свідчення недостатньої ефективності україн-
ської державної політики. Державна політи-
ка у сфері етнонаціонального розвитку мала 
б сприяти об’єднанню та консолідації всієї 
української нації як у державі, так і за її меж-
ами», – резюмував керівник НІСД. Питання 
ще не вирішено і залишається дискусійним, 
адже населення цього регіону довгий час 
було ізольовано і проживало у складі різно-
манітних держав, які залишили вагомий слід 
у їхньому розвитку.

Вам, напевно, стане цікавим, а чому в ін-
ших країнах русини називають себе русина-
ми, а не українцями, мова піде про вище пе-
релічені європейські країни, де проживають 
русини. В сусідніх із Закарпаттям державах, 
де є такий етнонім, є території які колись 
були етнічними українськими (руськими) 

землями, наприклад Пряшівська Русь (сучас-
на Словаччина). В силу того, що вони взагалі 
були відокремлені від України, то їм цей ет-
нонім ніяк не міг передатися. Тобто вони не 
мають до процесу змін самоназви, на сучас-
них українських землях, ніякого відношення. 
Але по суті це нащадки одного і того ж наро-
ду. Що стосується Балкан, Сербії (Воєводи-
на), то тут виходить на перший план знову ж 
таки переселення народів - саме туди переси-
лялись русини, ще до появи назви «українці» 
і «Україна» у широкому вжитку. Тому і зараз 
ви можете зустріти в Сербії і Хорватії дуже ба-
гато прізвищ, які зустрічаються і в Закарпат-
ті, наприклад Довганич, Бабич, Ковач, Деяк і 
так далі.

І на завершення, хочеться сказати, що 
як не крути, і що не пиши, але «русинською 
бесідою» пишуть вірші (поети Павло Чуч-
ка, Михайло Чухран), співають пісні (гурти 
«Rock-H\Рокаш», «Чаламада» та інші), пи-
шуть книги, жартують та роблять мультфіль-
ми (студія «Наша Файта») і т.д. Саме віднов-
лення закарпатської самобутньої української 
культури є метою більшості культурних та 
наукових діячів Закарпаття, але жоден з них 
не відокремлює себе від України і є громадя-
нином нашої держави. Тим не менш, всі вони 
люблять свій край і пишаються тим, що про-
живають у ньому. Саме така діяльність, коди-
фікація «культурної спадщини» у словниках, 
збірниках та її популяризація допоможе збе-
регти ці особливості, а не утворення окремої 
держави чи здобуття автономії. 

«Доки будемо добре думати свойов копо-
ньов і любити нашу Украйну, доти всьо у нас 
буде добре і дуже файно!»
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Історія ще з 
шкільних парт має 
приблизно таку асо-
ціацію «дата-назва-
дядя з дивним ім’ям 
– дата». Доводи, що це 
далеко не так визива-
ють щире здивування 
у величезної кількості 
людей. Ще з часів ра-
дянщини, коли істо-
рія була у вигляді ма-
сивного талмуду, так 
і досі в навчальні заклади дуже туго впрова-
джуються нові методи вивчення цієї науки. 

Але, тим не менше, зміни є. З їх допомо-
гою про історію можна тепер не тільки про-
читати... її персонажів можна торкнутись! 
Побачити своїми очима спражній бій, оціни-
ти зусилля живих бійців зберегти своє життя, 
сцену з одного з багатьох захопливих «сюже-
тів» за останні декілька століть. А якщо до-
волі реальний історичний персонаж, який 
якимось дивом зіскочив зі сторінок нудного 
тому виявився ще і добряком – тоді можна 
спробувати справжньої солдатської каші або 
постріляти з пістолета.

Мова йде про нове/старе поняття «істо-
рична реконструкція».

З початку незалежності України щось 
таке почало зароджуватись і на наших тере-
нах. А якщо бути точнішим – визріло в двух-
тисячних роках. З того часу по Україні почав-
ся спражній бум історичних фестивалей, де 
бувають брутальні чоловіки і жінки, що про-
буджують історію цього місця і скромно на-
зивають себе «реконструктори». Вони – впев-
нені фаворити не тільки дітей на святі, але і 
багатьох дорослих, які бажають роздивитись 
результати «дивного» хобі з усіх сторін. 

«З чого все почалось? Чому саме ця епо-
ха? Як давно ви цим займаєтесь?» - типові 
питання для реконструкторів. Насправді, від-
повідді найчастіше доволі розмиті. Не казати 
ж глядачам, що ти вибрав Другу світову, тому 
що там було дуже багато епічних битв з «бум» 

і «бабах» (так, істори-
ки це дуже полюбля-
ють). І дивно призна-
ватись на камеру, що 
ти не дуже й історик, 
насправді ти працю-
єш в банку/офісі/
університеті (потріб-
не підкреслити). І на 
питання «наскільки у 
вас велика колекція» 
краще скромно ска-
зати – «велика» (не 

признаватись же, що дім більше вже нагадує 
локальний музей, а бабці біля під’їзду хрес-
тяться, коли ти проходиш поряд). 

Набагато приємніше показати свої нави-
чки. Розкласти і скласти свою зброю. Зроби-
ти міні-екскурсію по своєму табору. Навчити 
подавати сигнали за допомогою старого ліх-
тарика. Домовитись з іншими клубами щодо 
показового бою. Під час нього ідеально віді-
грати сюжет і, сидячі в окопі і тяжко дихаю-
чи, думати «хоч би в таборі діти не почали 
гратись у «війнушки»...» 

Взагалі, реконструктори дивні люди. 
Вони люблять виїжджати кудись у ліс і ви-
микати телефон. На пару днів. Взагалі. І хто 
його знає, що там робить той реконструктор, 
але коли повертається після вихідних додо-
му, брудний з голови до п’ят, маючи пару но-
вих садин на тілі, і посміхається так, як кіт, 
що вилизав миску сметани – розумієш, що 
він знайшов свій наркотик. 

І про фестивалі – за останні три роки їх 
кількість зросла в рази. Влада України почала 
спонсорувати певні фестивалі. Клуби отрима-
ли можливість розрозстатись. Почався попит 
на саме українську історію, і завдання істо-
ричних реконструкторів показати, що історія 
України нараховує не пару десятків років, а 
сотні. 

Радує одне – реконструкції стають все 
більш якісними. Отже, історія має реальний 
шанс вийти на новий рівень і нарешті позбу-
тись свого типового стереотипу. 

МАРІЯ ГУРЕШ

Історія в реальності: новий крок для розвитку
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Топ-10 найвідоміших 
сучасних українських митців

1. Анатолій Криволап
Анатолій Криволап вважається 

найуспішнішим сучасним художником 
України. Про нього сьогодні говорять чи 
не найбільше. Він – найдорожчий серед 
представників сучасного українського 
мистецтва на міжнародному арт-ринку. У 
жовтні 2013 року на торгах аукціону “Phillips 
de Pury & Со” в Лондоні роботу “Кінь. Вечір” 
було продано за $186 тис. Рекордну суму ще 
ніхто з інших митців не зміг перевершити. 
Вартість його картин б’є національні 
рекорди: у середньому полотна продаються 
по $70 тис. В основному художник малює 
пейзажі та експериментує з кольором. 
Статус “найдорожчого” перетворив роботи 
Криволапа на обов’язковий предмет декору 
приймалень, кабінетів і віталень багатьох 
успішних співвітчизників, а його ім’я – бренд.

2. Іван Марчук
Цього художника називають сучасним 

українським генієм мистецтва. Британці 
навіть включили його до списку “100 геніїв 
сучасності” у 2007 році, в якому він, до речі, 
єдиний українець. Є засновником нових 
стилів у мистецтві, зокрема “пльонтанізму” 
(таку назву митець жартома дав своєму стилю 
— від слів “плести”, “пльонтати”). Ця авторська 
техніка передачі зображення –  це нанесення 
фарби тонкими кольоровими лініями, їх 
переплетення під різними кутами (картини 
ніби створені з клубочків чудернацьких 
ниток), чим досягається ефект об’ємності 
й світіння. Таке зображення, балансуючи 
на межі рукотворного і технологічного, 
через складність філігранного виконання 
і трудомісткість практично не підлягає 
повторенню.

3. Борис Михайлов
Борис Михайлов – це єдиний 

український митець, який виставлявся у Нью-
Йоркському Музеї Метрополітен (2011 рік). 
Він є членом Німецької академії мистецтв, 

лектором Гарвардського університету, а 
роботи його є в таких відомих зібраннях, як 
Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, 
Мюнхенській Пінакотеці модерну, Музеї 
Вікторії та Альберта у Лондоні. Михайлов в 
основному прославився фотографією, хоча 
він також і малює. Зокрема Михайлов свого 
часу шокував українців картинами голих 
чоловіків.

4. Олександр Ройтбурд
Олександр Ройтбурд – багатогранна 

особистість, один із найвідоміших сучасних 
українських митців в усьому світі. Його 
роботи є навіть в одному з найпрестижніших 
музеїв світу – Музеї сучасного мистецтва в 
Нью-Йорку. Найвища задокументована ціна 
на роботи Ройтбурда - $97 тис. “Прощавай, 
Караваджо” на аукціоні Phillips de Pury & 
Company у червні 2009 року.  Цікаво, що 
надихнув художника на створення серії 
успішних картин резонансний випадок: 
викрадення з Одеського музею західного 
і східного мистецтва роботи Караваджо 
«Поцілунок Іуди».

5. Василь Цаголов
Київський художник, добре відомий 

закордоном. Брав участь у міжнародних 
виставках, його роботи непогано продаються 
на зарубіжних аукціонах. Роботи Василя 
Цаголова можна впізнати з першого погляду 

ВИМІРМАРИНА МОЛОШНА 
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через їх характерну манеру: художник 
залишає непокриті фарбою плями. Свої 
шедеври він творить, поєднюючи міфологію з 
масовою культурою, на основних принципах 
сучасного постмодернізму. Картину 
Василя Цаголова з циклу “Офісна любов-2” 
придбали за  $53, 6 тис. на аукціоні Phil-
lips de Pury & Company на початку червня 
2009 року. Того ж року на Sоthеbу’s картину 
Цаголова “Зайчик” купили за $41 тис. Це 
офіційно задокументовані продажі. Однак 
існує і неофіційний ринок “з рук у руки”. 
Інсайдери подейкують, що картину “Кого 
боїться Хьорст” один колекціонер придбав за 
близько $100 тис.

6. Олег Тістол
Продовжуючи список відомих в усьому 

світі українських митців не можна забувати 
про Олега Тістола. Серед усіх вітчизняних 
художників він якісно відрізняється своєю 
манерою малювати, тому, напевно, його так 
поважають у Європі. Серед його яскравих 
робіт називають: “Проект українських 
грошей. Роксолана”, “TV + Реалізм”, “Ю.Бе. 
Ка”. У 2011 році його картину “Море” оцінили 
у $28, 75 тис. А вже в 2013 європейські цінителі 
мистецтва придбали картину “Розмальовка” 
за $53, 9 тис. Один із найважливіших 
проектів, у якому Тістола брав участь, 
вважається виставка 2014 року “Я крапля в 
океані” віденського музею Künstlerhaus.

7. Ілля Чічкан 
Ілля Чічкан ─ яскравий представник 

нової хвилі українського мистецтва. Його 
роботи часто виставляють в українських 
галереях. Його твори високо цінують у Європі. 
Одну з його картин “It” продали у 2007 році 
за $70 тис. Найчастіше автор використовує 
образи мавп для своїх робіт, його картину 
«Чарлі» продали за $20,5 тис. У 2009 р. 
Чічкан брав участь у Венеціанському бієнале, 
представляючи український павільйон.

8. Оксана Мась
Оксана Мась - одна з небагатьох 

українських художниць, картини якої 
представлені в найвідоміших галереях світу. 
Критики називають художницю українським 
брендом, а її твори вважають такими, що 
випереджають час.

Художниця представляла Україну на 
54-й Венеційському Бієнале з проектом, 
який надалі став частиною масштабної арт-
інсталяції “Алтар націй”. Мозаїка із дерев’них 
яєць являє собою відтворення шедеврального 
Гентського Вівтаря епохи Відродження. На 
аукціоні Sоthеbу’s у 2009 році її роботу “DRIVE 
9” купили за $55, 2 тис. На українському ринку 
картини Оксани Мась коштують від $20 тис.

9. Максим Мамсіков
Максим Мамсіков починав із 

мініатюрних чорно-білих пейзажів. Після 
декількох експериментальних серій на 
зразок “Кольоропробу” (на кожному полотні 
− збільшений до абсурдних розмірів мазок) 
художник знайшов стиль, за який його, 
ймовірно, назвуть легендою 2000-2010-х (як 
його батька Владислава Мамсікова називають 
легендою “суворого стилю” 1960-х). Максим 
Мамсіков брав участь у більш ніж 30 групових 
проектах в Україні, Росії, Греції, Німеччині, 
Норвегії, Франції, Великобританії та США. 
Починаючи з 2009 року, роботи художника 
були продані на таких аукціонах як, Sothe-
by’s, Phillips de Pury, Vladey і Macdougall’s. А 
картина “Морський бій” пішла з молотка за 
$35 тис.

10. Віктор Сидоренко
Віктор Сидоренко, кандидат 

мистецтвознавства і професор Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв, 
а також засновник Інституту проблем 
сучасного мистецтва, − один із головних 
теоретиків в українському contemporary art. 
Двічі брав участь у Венеціанській бієнале 
і обидва рази виступав співкуратором. Як 
художник надає перевагу концептуалізму. 
Остання зі створених ним серій називається 
“Левітація” − чоловічі фігури, які ширяють 
у повітрі, змушують глядачів переглянути 
закони фізики і задуматися про сучасний 
світ. Робота з цієї серії принесла Сидоренку 
успіх на торгах Contemporary East будинку 
Sotheby’s в листопаді 2013 року. Твір було 
продано за $26 300, а в лютому 2014-го на 
лондонських торгах Phillips Сидоренко побив 
персональний рекорд: полотно “Без назви” із 
серії Reflection into the unknown було продано 
за $32 800.

ВИМІР
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