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 Факти тижня 
Сепаратисти за підтримки росій-
ських диверсантів почали нову хви-
лю захоплень на Сході України. Епі-
центрами протистояння стали Кра-
маторськ і Слов’янськ

Верховна рада Придністров’я зверну-
лася до Росії, ООН та ОБСЄ із прохан-
ням визнати її незалежність. Кінцевою 
метою цього акту влада самопроголо-
шеної республіки називає приєднан-
ня до РФ

Донецькі й луганські опе-
ратори під тиском сепа-
ратистів почали віднов-
лювати мовлення росій-
ських телеканалів

вали в наявності озброєних аген-
тів ЦРУ – на Донбасі «зелені чо-
ловічки» навіть не ховаються від 
камер. Київський Майдан звину-
вачували в проплаченості – ко-
шториси сепаратистів уже опри-
люднено (від 150 грн до $500 за 
добу залежно від рівня в ієрархії). 
Київський Майдан три місяці су-
воро дотримувався режиму твере-
зості – донецькі бешкетники по-
чинають день із горілки. Київ-
ський Майдан ретельно уникав 
зайвого насильства – харківські 
антимайданівці з особливим кай-
фом б’ють ногами лежачих. І го-
ловне: київський Майдан мав до-
статньо чіткі політичні вимоги – у 
Донецьку, Луганську, Харкові ін-
сургенти висувають хаотичний 
набір гасел, за якими немає ре-
ального змісту.

Так звана федералізація, про 
яку в унісон говорять глашатаї 
Кремля та донецькі самозванці, не 
має нічого спільного зі зміцнен-
ням місцевого самоврядування, 
яке справді на часі. Вона означає 
лише подальшу недоторканність 
для регіонального великого біз-
несу, гарантії невтручання в кри-
мінальні схеми перерозподілу 
грошових потоків, тобто, по суті, 
консервацію влади «донів» на те-
риторії щонайменше трьох облас-
тей на невизначений термін. Для 
Москви те саме має сенс із по-
гляду ослаблення українського 
Центру, постійну політичну деста-
білізацію у всій державі, а в най-
ближчій перспективі зрив вибо-
рів, збереження тимчасового ха-
рактеру київської виконавчої 
влади. І хоча аналітики запевня-
ють, що буквальне повторення 
кримського сценарію з аншлюсом 
малоросійських провінцій для РФ 
не на часі, слід пам’ятати, що роз-
гойдування конфліктів із залучен-
ням великих мас має власну інер-
цію, а що спаде завтра на думку 
кремлівським стратегам, не нава-
житься прогнозувати жоден пси-
хоаналітик.

Напрошується запитання: чи 
насправді київська влада така ім-
потентна, що не може вжити 
жорстких заходів у відповідь? На 

Автор:  
Самійло ВорсС

хоже, вже ні в кого ані в 
Україні, ані у світі, крім го-
ловного московського ди-
пломата Лаврова, немає 

сумнівів, що в нас бешкетують 
російські спецпризначенці. Ди-
версійні групи із сусідньої кра-
їни, за даними Антитерористич-
ного центру при СБУ, налічують 
кількасот бійців, вони дуже 
доб ре оснащені й треновані, але 
психологічно та інформаційно 
підготовлені абияк. Офіційні 
джерела підтверджують затри-
мання понад двох десятків ди-
версантів, які визнали свою на-
лежність до сил спецоперацій 
РФ, зокрема ГРУ. Їх готували до 
масової зустрічі натовпом спра-
глих путінської влади співвіт-
чизників, а насправді таких, 
які мріють про батюшку-царя, 
на Сході щонайбільше відсо-
тків десять, і вони антрополо-
гічно представляють не най-
кращі сили регіону. 

Триває «дивна війна» проти 
України, яку ніхто не оголошу-
вав, але яка ведеться з усім за-

Не стріляйте в піаніста
взяттям, використовуючи весь 
попередній досвід підривної ро-
боти в гарячих точках по пери-
метру Росії. Дії спецпризначен-
ців підкріплюються загонами 
вітчизняної гопоти, які частково 
фінансуються з-за кордону. 
Кожна з таких банд налічує що-
найбільше двісті-триста людей, 
але вони здатні дезорганізувати 
життя будь-якого невеликого 
міста з пасивним населенням і 
практично відсутньою владою.

Що ж, український Схід нині 
саме такий. Він терпляче витри-
мував свавілля неситої, але мен-
тально «своєї» влади регіоналів, а 
нині, задурений російською теле-
пропагандою, перечікує події за 
принципом «пани чубляться». 
Голоси патріотів, інтелектуалів, 
середнього класу просто губ-
ляться в цьому депресивному 
болоті. 

Усі паралелі з Євромайданом, 
на які претендують учасники те-
перішніх заворушень, мають від-
верто карикатурний характер. 
Київський Майдан звинувачу-
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НБУ тимчасово відключив  
14 фінустанов від системи під-
твердження угод на міжбанків-
ському валютному ринку. При-
чиною стали їхні спекуляції під 
час купівлі-продажу валюти

Рада ви-
знала Крим 
тимчасово 
окупованою 
територією

перший погляд, саме так. Боюся, 
ніщо так не підриває престиж в. о. 
президента, як ультиматуми, час 
яких спливає без подальших на-
слідків, – такі собі «останні ки-
тайські попередження». Проте 
контртерористична операція таки 
почалася, а її перебіг стане для 
Банкової остаточним тестом на 
володіння ситуацією. Наразі 
перш ніж далі лаяти печерських 
«самогубців», слід згадати кілька 
принципових міркувань.

По-перше, ніхто й ніколи в ке-
рівництві незалежної України не 
поставав перед проблемами та-
кого масштабу й характеру. Досі 
окремі конфлікти й суперечки в 
регіонах гасилися через домовле-
ності між своїми, і це лише по-
глиблювало реальні соціально-
економічні суперечності. Ніколи 
фактором зіткнення внутрішніх 
інтересів не була присутність іно-
земних військ на території дер-
жави. Інакше кажучи, не має 
Україна досвіду ведення війни, до 
того ж на два фронти: внутрішній 
і зовнішній. Хай там як, а цен-
тральна влада працює й, мож-
ливо, із запізненням, але проду-
кує певні необхідні рішення як на 
внутрішній, так і на міжнародній 
арені.

По-друге, як уже згадувалося, 
на Сході місцеві «еліти», за всієї 
умовності використання цього 
слова в такому контексті, робити-
муть що завгодно, аби не втра-
тити свої преференції – аж до 
співпраці з окупантами, що част-
ково й спостерігається.

По-третє, не слід забувати, 
який спадок залишився ниніш-
ньому керівництву не лише від 
останнього призову «папєрєдні-
ків», а й від усіх, практично без 
винятку, генерацій влади: місцеві 
адміністрації, підібрані за прин-
ципом особистої відданості й 
участі в пограбуванні країни; роз-
крадена, деморалізована армія, 
яку ніхто не готував до реальних 
бойових зіткнень, тим більше на 
Сході; органи безпеки, інфільтро-
вані ворожою агентурою; розбе-
щені сили правопорядку, які 
давно й примусово було переве-

дено на «самозабезпечення» й 
пряме обслуговування кримі-
налу...

На цьому пункті варто зупи-
нитися детальніше. Як і в будь-
яких державних органах, у міліції 
є чимало сумлінних, чесних па-
тріотів, які в критичний момент 
продемонстрували вірність при-
сязі, – дуже хотілося б, щоби їхні 
вияви мужності не було забуто, як 
уже практично забули стійкість 
частини наших вояків у Криму. 
Але українська міліція загалом – 
від Луганська до Ужгорода – ор-
ганізм невиліковно хворий. Тому 
саботаж або відвертий перехід на 
бік ворога – то не ексцес, а цілком 
очікуваний результат, і за цієї об-
ставини заклики до негайного й 
рішучого наведення ладу свідчать 
радше про необізнаність із реаль-
ністю. На окрему увагу заслуговує 
поведінка спадкоємців славного 
«Беркута», які минулої суботи 
влаштували на Харківській трасі 
побиття активістів із Києва у своїх 
найкращих «майданних» тради-
ціях. Якщо в такі дні, за таких за-
гроз державі силовики не знахо-
дять іншого застосування своїй 
агресії, як бити й грабувати моло-
дих патріотів, а полтавська мілі-
ція тих моральних інвалідів по-
криває, то це найнаочніший ви-
клик демократичній Україні, ін-
ших не треба.

Нарешті, чи можна розпочи-
нати повномасштабну військову 
операцію в густонаселених містах 
і містечках, де інстинкт безпеки в 
людей атрофований? Ідеться на-
віть не про формальності на 
кшталт оголошення надзвичай-
ного стану (що автоматично озна-
чає скасування виборів), а про не-
контрольовані жертви серед мир-
ного населення.

Тому, хай там як нудно й не-
виразно це звучатиме, варто зга-
дати давнє гасло: «Не стріляйте в 
піаніста, він грає як може». На 
владу можна й треба тиснути всім 
суспільством, її можна й треба 
критикувати, але не перехо-
дячи межі, за якою виявляється 
фактичне сприяння ворогу. Він 
тільки того й чекає. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

ЄС заморозив активи Юрія Іванющен-
ка, Сергія Арбузова, Олександра Кли-
менка та Едуарда Ставицького. Набу-
ло чинності рішення Ради ЄС про роз-
ширення списку осіб, причетних до 
розкрадання державних коштів

ПАРЄ позбавила делегацію РФ 
права голосу і представлення в ке-
рівництві до кінця року. В такий 
спосіб Росію покарали за агресив-
ну політику щодо України

СЕРГІЙ КУРЧЕНКО
активізувався
Олігарх «Сім’ї» Януковича, за да-
ними українських ЗМІ, веде пере-
говори про придбання найбіль-
шої мережі АЗС у Криму

ШТЕФАН ФЮЛЕ
помітив
«Скоординовані та професійні дії 
озброєних груп, включаючи тих, 
хто потрапив на українську терито-
рію із-за кордону, схожі на крим-
ський сценарій», – заявив євроко-
місар з розширення та політики су-
сідства

САМАНТА ПАВЕР
проти російських міфів
«Важко змиритися з поведінкою 
Російської Федерації, з її пропаган-
дою», – заявила представник США 
при ООН. Вона вважає, що акції 
на Сході України – «це не демон-
страції», бо «в них беруть участь 
професійні силовики, це військова 
операція»

ІґОРЬ СТРЄЛКОВ
ляльковод
СБУ встановила, що російськими ди-
версантами й сепаратистами на Схо-
ді керує офіцер спецназу ГРУ Генш-
табу Збройних сил РФ

ОЛЕГ ЦАРЬОВ
підозрюваний
Прокуратура почала розслідувати 
справу проти скандального депутата. 
Його звинувачують у сепаратизмі

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
знову в ефірі
Колишній президент у черговому зверненні з Ростова-
на-Дону закликав українських військових  
«не виконувати злочинних наказів»,  
себто не боротися проти сепаратизму. Разом із Яну-
ковичем у ролі «законної влади» 
намагалися виступити екс-
генпрокурор  
і екс-міністр  
внутрішніх справ
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ДОНБАС. 
Передчуття війни
На Донеччині та Луганщині конфлікт 
відбувається між середнім класом і люмпенами

Ж
ителі Донбасу розучи-
лися за останні пів-
тора місяця любити 
вихідні. Кожна неділя 

приносить Сходу України черго-
вий виток насильства та кон-
фліктів, забираючи так довго 
плекану тут «стабільність». Ба-
гато мешканців регіону взагалі 
не цікавляться політикою, але 
мріють про спокій. А його наразі 
не видно – на території регіону 
з’явилися російські диверсанти, 
що намагаються максимально 
дестабілізувати обстановку. Про-
 ти них нарешті почала проводи-
тись антитерористична опера-
ція. А на обрії постає страшна 
примара громадянської війни – 
на Донбасі прокинулася активна 
частина суспільства, яка зовсім 
не бажає жити в путінській ква-
зіімперії, до якої штовхають цей 
край верхівка Партії регіонів та 
маргінали. І збирається захи-
щати свої домівки зі зброєю в ру-
ках, якої тут стільки, що зви-
чайні пістолети вже перестають 
дивувати.

БІДНІ VS БАГАТІ
Донецьк зустрічає зараз відчут-
тям загрози, що густо розлита в 
по  вітрі. Вулицями ходять по 
двоє-  троє прихильники Росії з 
георгіївськими стрічками на 
одязі. У деяких під спортивними 
куртками чи камуфляжем явно 
вимальовуються обриси зброї. 
Вони є і на багатьох міліцей-
ських машинах, особливо тих, 
що стоять поблизу захопленої 
ОДА та центральної площі. Рап-
том біля однієї з них двоє чолові-
ків починають бити третього з 
криками: «Мы тебе покажем по-
рядок!». Міліціонери прихильно 
дивлять  ся на картину. Виявля-
ється, мужик був напідпитку, а 
сепаратистський патруль тепер 
намагається дотримувати хоч 
якогось порядку. Бо в перші дні 

алкоголь був найбільшою загро-
зою для сепаратистів – він бук-
вально викошував їхні ряди не 
згірш автоматичної зброї. 

Чому влада не скористалася 
тоді такою можливістю, цілком 
зрозуміло. Бо Сергій Тарута, що 
був призначений губернатором 
області для наведення в ній ладу, 
не впорався з цим, як і пролобі-
йований ним начальник мілі-
ції Костянтин Пожидаєв. «Тут 
народ звик, щоб його жорстко 
ущемляли, – розповідає колиш-
ній працівник МВС. – Але Тарута 
думав, що можна все залагодити 
тихенько, без конфліктів. Пожи-
даєв узагалі не проводив ротації 
міліції – сподівався, що якось усе 
вляжеться, а потім можна буде 
нормально торгувати посадами. 
І от тепер маємо: росіяни тупо 
перекуповують наших ментів, а 
ті й раді, бо знають, що більшість 
із них безчинствували на Май-
дані й бояться тепер кари. Для 
них головне, щоб і далі давали 
красти та оббирати людей. А під 
яким прапором, більшості з них 
просто все одно. Ще й керівники 
області від регіоналів їм прямо 
кажуть, щоб «дупи не рвали за 
Київ». Десятиліттями вони слу-
жили не закону, а «папі». Тепер 
його немає, але інакше працю-
вати ці люди не вміють і не хо-
чуть. Звичайно, найбільша по-
милка Києва та особисто Тарути 
– те, що не була проведена рота-
ція місцевих силовиків». 

Нинішні події на Донбасі де-
далі більше нагадують події 1917 
року, бо сепарація відбувається 
не так по лінії підтримки чи не 
підтримки Росії, як за рівнем 
статків, освіти, мислення, зре-
штою. Як розповів підприємець 
із Дружківки: «У мене є знайо-
мий, йому вже 45 років. Він слю-
сар чи щось таке, кілька разів їз-
див на заробітки до Москви, але 
так нічого й не привіз звідти, що 

називається, «голь перекатная». 
Те, що п’є, це зрозуміло. Він кла-
сичний совок – нічого в нього 
немає, зате мріє про повернення 
Радянського Союзу. Україну вза-
галі не сприймає – каже, що Пу-
тін усе робить як треба». 

Це і є усереднений представ-
ник людей, які підтримують тут 
сепаратизм. Їм нічого втрачати, 
ненавидять Україну, бо вважа-
ють, що саме вона вкрала в них 
щастя, гроші, роботу й узагалі 
молодість. І готові вбивати про-
сто зараз, щоб вихлюпнути своє 
лузерство та ненависть на весь 
світ. Тим більше якщо їм платять 
чималі гроші або навіть якщо не 
платять, вони чи не вперше в 
житті почуваються не закінче-
ними невдахами, а гордовитими 
бійцями за «руську справу». 

«Приїжджаю до батьків, а 
мене на «колорадському» блок-
посту зупиняють, – розповідає 
Євген, підприємець із Краматор-
ська. – І бачу, що там стоять усі 
алкаші, бичі, бомжі та нарко-
мани міста. Тільки тепер їм росі-
яни автоматів підкинули. І от цій 
наволочі я маю дозволяти ко-
пирсатися в моїй машині, ла-
пати мою жінку, лякати моїх ді-
тей? А далі вони приведуть сюди 
російські війська і в мене «віді-
жмуть» бізнес? Та пішли вони 
під три чорти, родину вже вивіз, 
гроші з рахунків підприємства 
перевів. А сам нізащо звідси не 
поїду – партизанитиму, вбива-
тиму, скільки буде моїх сил. Хоч 
один їхній блокпост розстріляти 
й попали  ти машини точно зу-
мію. І нас таких багато». Бук-
вально наступної ночі після цієї 
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розмови під Слов’янськом був 
розстріляний один із блокпостів 
сепаратистів.

Найважливіше, що ворогом 
№ 1 російської окупації тут висту-
пив донецький середній клас, 
який устиг сформуватися за ну-
льові. Це люди, які раніше ніколи 
не мали особливо українських 
поглядів, але більшість із них – 
прагматики, які прекрасно розу-
міють, що бути в Росії для них 
означає втратити якщо не все, то 
майже все, а головне – перспек-
тиви. Саме той прошарок став 
становим хребтом спротиву, який 
дедалі чіткіше оформлюється: 
уже створюються і офіційні за-
гони територіальної оборони під 
егідою МВС та армії, і безліч не-
офіційних об’єднань небайдужих 
людей, які своїми каналами діс-
тають зброю та готові діяти. Така 
ситуація, з одного боку, тішить, а 
з іншого – загрожує початком 
партизансько-громадянської вій-
 ни, лютої та безкомпромісної. 

Фактично лінія розлому на 
Донбасі проходить зовсім не за 
національністю, як того дуже хо-
тілося б російському агресорові, а 
за станово-класовим поділом. 
Люмпени, ті, яким нічого втра-
чати, навіть ланцюгів, бо біль-
шість їх давно пропили, хочуть до 
міфічної Росії, де можна буде роз-
чинити свою ницість і мізерність 
у великому ура-патріо тич ному 
угарі. Вони переважно дуже агре-
сивні й не намагаються прихову-
вати ненависть до всього україн-
ського. Фактично виступають не 
так за уявну Росію, як катего-
рично проти України, яка в них 
асоціюється з усім поганим, що 

тільки є у світі. Однак без безпо-
середнього втручання РФ та її за-
конспірованої агентури в цих лю-
дей не було б жодного шансу вла-
штувати той безлад, який нині 
панує тут. Сепаратисти отриму-
ють усе – від вказівок до зброї – 
від російських кураторів. За ста-
тистикою, кількість тих, хто від-
крито підтримує російську агре-
сію, та тих, хто за Україну, при-
близно однакова: по 20%. Решта 
–  мовчазні обивателі. 

Ця мовчазна більшість тради-
ційно бажає дружити з Росією, 
однак усе ж таки перебуваючи в 
різних країнах. Люди не хочуть 
змінювати вже звичний хід речей 
– тут узагалі дуже сильні патер-
налістські настрої, тому зміни – 
це, мабуть, найгірше, що можна 
запропонувати середньостатис-
тичному мешканцеві Донбасу. 
Всі бояться війни і сподіваються, 
що якось усе ж владнається, аби 
тільки без якихось потрясінь. 
Саме за душі тих людей і триває 
зараз боротьба. Той, хто її виграє, 
отримає і весь Донбас.

Не дивує, що російські дивер-
санти обрали для першого удару 
північ області. Причина не тільки 
в суто географічному розташу-
ванні Слов’янська – фактично 
вузлового пункту між трьома 
східними областями на трасі Рос-
тов – Харків. Кремль цілком пра-
вильно розуміє, що в Донецькій 
області досить багато людей, які 
не хочуть до Росії, набагато 
більше, ніж у сусідній Луганській, 

тому якщо вдасться перемогти 
тут, то Луганщина, окрім її пів-
нічних районів, навряд чи чини-
тиме серозний спротив. 

ЛУГАНСЬКИЙ ЦУГЦВАНГ 
Після початку активної фази кон-
флікту па півночі Донецької об-
ласті, у Слов’янську та Краматор-
ську, Луганщина опинилася в 
тилу. Тут триває затишшя, хоча 
на трасах, на відміну від Донеч-
чини, активно працюють україн-
ські міліціонери: від Донецька до 
Луганська зустрілися три досить 
великих блокпости, де міліціо-
нери, озброєні до зубів, бук-
вально до гвинтика перевіряють 

кожну машину. Цікаво, що пра-
воохоронці немісцеві. За інфор-
мацією Тижня, вони з Полтави. 
Однак у самому Луганську діє ви-
ключно тамтешня міліція, хоча її 
дуже мало – більшість сидить по 
відділках, чекаючи на можливі 
штурми чи провокації. Та й не хо-
чуть місцеві воювати – як розпо-
віли нам журналісти, кілька діб 
тому, коли сепаратисти востаннє 
приходили під тутешню ОДА з 
вимогами до облради, то про-
українські активісти, які оборо-
няли будинок, зайшли всере-
дину. Там зараз чатує колишній 
«Беркут», який нібито пройшов 
переатестацію і який із невідомих 
причини нещодавно змінив він-
ницький «Ягуар», котрий сюди 
перекинули з Харкова, де він 
«чистив» ОДА. І ось коли акти-
вісти спробували вітатися з ними 
вигуками: «Слава Україні», то 
один із екс-спецпризначенців за-
явив, мовляв, не кричи тут та-
кого, бо зараз запущу он тих (се-
паратистів) сюди і скажу, щоб 
вони тебе першого п**дили.

«Росія вважає, що Луганськ і 
так у неї в кишені, – розповідає 
Сергій, місцевий мешканець. – 
Тому майже всі російські гереуш-
ники зараз у Донецьку. Та і Єфре-
мову ж рахунки перекрили, тож 
активність наших «колорадів» 
трохи зменшилася. Хоча у нас тут 
сформувався нехай і маленький, 
але справжній Майдан».

І справді, табір навколо захоп -
леної будівлі луганської СБУ ба-
гато в чому нагадує Майдан: тут 
тобі й кухня, й настінні газети,  
й сцена, з якої постійно лунає 
музика та час від часу виступа-
ють промовці. Багато місцевих 
мешканців чесно підтримують 
цей рух, носять їжу, дрова. Однак 
усередині будівлі засіли кілька 
сотень найманих бійців та спец-
назівців зі зброєю. Тож ситуація 
патова – штурмувати її нере-
ально, допоки навколо так ба-
гато місцевого населення. Тим 
більше що, на відміну від 
Слов’янська чи Краматорська, 
тут люди відмовляються від від-
верто сепаратистських заяв – ви-
магають референдуму та дер-
жавного статусу для російської 
мови. Луганськ застряг у невідо-
мості – без зовнішнього втру-
чання чи сприяння з боку єфре-
мовського клану в місцевих се-
паратистів немає особливих 
шансів, однак це втручання ціл-
ком реальне. 
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СЕПАРАТИСТИ ОТРИМУЮТЬ 
УСЕ – ВІД ВКАЗІВОК  
ДО ЗБРОї – ВІД РОСІЙСЬКИх 
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За статистикою, 
кількість тих, хто 

відкрито підтримує 
російську агресію, 

та тих, хто за 
Україну, приблизно 

однакова:  
по 20%.  
Решта –  

це мовчазні 
обивателі



Спілкувалась 
Анна Корбут

Ламберто Занньєр: 
«Україна має захищати себе. Вона 
не повинна бути жертвою конфлікту 
політик ЄС і Євразійського cоюзу»

Т
иждень розмовляв із гене-
ральним секретарем Орга-
нізації з безпеки і співробіт-
ництва в Європі Ламберто 

Занньєром про те, як працюва-
тиме її місія на виборах в Україні, 
як нинішні реалії змінюють роль 
міжнародних інституцій, зокрема 
і ОБСЄ, у світі й за яких умов їй 
доведеться переглядати свій ни-
нішній інструментарій.

У. Т.: Сторони, що гарантували 
територіальну цілісність України 
в Будапештському меморандумі, 
не змогли виконати свої 
зобов’язання в умовах нинішньої 
кризи. Це серйозно підриває сис-
тему міжнародних договорів, 
кордонів і безпеки. Чи потребує в 
цих нових умовах міжнародна 

спільнота іншої угоди або ж сис-
теми, яка ефективно гарантувала 
б територіальну цілісність і без-
пеку держав на кшталт України в 
таких ситуаціях?

– Якщо відверто, то вона вже 
має все потрібне. У міжнародній 
системі стабільність тримається 
на кількох чинниках. Один із них 
– правила. Другий – політичний 
процес і діалог.

У цьому випадку спотворе-
ними виявилися політичний 
процес та інтерпретація дея-
ких принципів. Самовизна-
чення ставлять вище за кон-
ституційний лад у країні. Якщо 
така інтерпретація стане пре-
цедентом, це буде дуже три-
вожний сигнал, бо її як аргу-
мент можна буде застосувати 

до численних ситуацій у 
всьому світі.

Це питання потрібно обгово-
рювати. Але дебати довкола 
нього – процес політичний, а в 
європейському просторі ми спо-
стерігаємо конфронтацію. З од-
ного боку – політика ЄС та його 
розширення, із другого – концеп-
ція Євразійського союзу. Замість 
скоординованого обопільного 
розвитку, ці доктрини, схоже, 
конкурують між собою і спричи-
няють поділ. Україна міститься 
безпосередньо на лінії розламу 
поміж цих двох політик. Відтак 
ризик для неї полягає в питанні 
розколу внутрішнього.

У. Т.: Що тут можуть удіяти між-
народні організації?
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БІОГРАФІЧНА НОТА
Ламберто Занньєр – італійський дипломат, генераль-
ний секретар ОБСЄ від 2011 року. Працював у Міністер-
стві закордонних справ Італії та її посольствах в ОАЕ, Ав-
стрії, Нідерландах. У 1991–1997 роках очолював секцію 
НАТО з роззброєння, контролю над озброєнням і колек-
тивної безпеки. У 2000–2002-му представляв Італію в 
раді Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі. У 
2002–2006-му був директором Центру ОБСЄ із запобі-
гання конфліктам у Відні, а в червні 2008 року – спецп-
редставником ООН щодо Косова й головою Місії ООН у 
справах тамтешньої Тимчасової адміністрації

– Як міжнародна спільнота 
ми маємо зробити дві речі. У 
кожної групи є своя специфічна 
роль. По-перше, котрась із них 
може накладати на іншу санкції 
– це, якщо хочете, політика сили. 
По-друге, вона має змогу працю-
вати на політичному рівні в полі 
пошуку способів і вирішень акту-
альних проблем. Тобто, з одного 
боку, є конфлікт, а з другого – не-
обхідно мати позитивний еле-
мент.

ОБСЄ – хороший інструмент 
власне для другого складника. 
Вона не обговорює санкції, а на-
магається шукати рішення. В 
цьому контексті, наприклад, ни-
нішній діючий голова подав іні-
ціативу створити міжнародну 
контактну групу, і ми бачимо, що 
ця ідея матеріалізується (напри-
кінці лютого діючий голова ОБСЄ 
і міністр закордонних справ 
Швейцарії Дідьє Буркгальтер іні-
ціював створення міжнародної 
контактної групи як можливої 
платформи для координації та 
обміну інформацією про оцінку 
ситуації на місці для надання 
міжнародної допомоги. – Ред.).

Інший важливий фактор: 
Україна має захищати себе. Вона 
не повинна бути жертвою цього 
конфлікту політик. Для самого 
Києва дуже важливо установити 
міцний внутрішній діалог. Я ба-
чив реакцію аудиторії на деякі за-
яви, що пролунали тут із вуст 
представника однієї частини кра-
їни (йдеться про виступ колиш-
нього віце-прем’єра, члена Партії 
регіонів Олександра Вілкула, 
який на Київському безпековому 
форумі сказав, що «зараз в Укра-
їні йде проектування майбут-
нього Європи, проектування май-
бутнього світу, механізмів збере-
ження балансу відносин між най-
більшими політичними та вій-
ськовими міждержавними утво-
реннями», дуже важливо «збе-
регти традиційні ринки збуту і 
знайти нові», а також щоб цен-
тральна влада «чула регіони», 
підкресливши необхідність реалі-
зації механізму децентралізації 
влади. – Ред.). Як мені здається, 
сказане не було принципово не-
правильним. Представник Партії 
регіонів говорив про необхідність 
зберегти єдність держави і про те, 
що Крим – це Україна. Але він 
висловив і погляди, з якими не 
погоджуються інші. Це показує, 
що засадничі елементи (порозу-
міння. – Ред.) є, але існують і 

розбіжності, які слід залагодити. 
Внутрішній діалог має бути 
об’єднавчим. Саме на цьому 
рівні, гадаю, міжнародна спіль-
нота здатна допомогти Україні 
налагодити діалог і спробувати 
захистити стабільність та сувере-
нітет держави.

Якщо ситуація погіршувати-
меться – і я кажу не тільки про 
Україну, – вона може вплинути 
на весь геостратегічний регіон, у 
якому ми діємо. Тоді нам дове-
деться переглянути те, як функці-
онують наші інституції, зокрема 
ОБСЄ. Можливо, доведеться ре-
формувати деякі процеси. Зараз 
актуалізувалися серйозні дебати, 
чи слід нам як організації, що діє 
на основі консенсусу, надалі так 
працювати. Чуються думки про 
потребу перейти на формат «мі-
нус один». Це передбачало б ізо-
ляцію країни і прийняття рішень 
проти неї. 

У. Т.: Ми чули про загрози з боку 
Росії не тільки для України, а й 
для інших її сусідів. Чи маєте ви 
плани або стратегії, які запобігли 
б таким небезпекам, а не реагу-
вали на них?

– Ми завжди виступаємо 
проти будь-якого прояву загрози 
чи сили. Це базовий принцип. 
Скажімо, на Женевських міжна-
родних дискусіях намагалися 
спонукати РФ приєднатися до де-
кларації про незастосування сили 
в контексті ситуації у грузин-
ському регіоні1. Є в нас і прин-
ципи стосовно відносин між су-
сідніми країнами. Ми обговорю-
ємо проблеми. В минулому гово-
рили про військові навчання Ро-
сії поблизу кордонів Латвії2.

Роль організацій на кшталт 
ОБСЄ полягає, зокрема, в тому, 
щоб запроваджувати елементи 
прозорості й деескалації криз. 
Наразі видно, що погрози однієї 
сторони та військова мобілізація 
другої можуть справити проти-
лежний ефект. На жаль, зараз ми 
бачимо логіку, згідно з якою го-
ворити про демонстрацію сили і 
спроби використати її стає нор-
мальним. Нині ОБСЄ розуміє, що 
тон дебатів змінився і стає дедалі 
більш антагоністичним. Я 
пам’ятаю, як дискутував у межах 
Наради з безпеки і співробітни-
цтва в Європі (попередниця 
ОБСЄ, створена як багатонаціо-
нальна платформа для діалогу 
між Сходом і Заходом, що діяла 
від 1970-х до початку 1990-х. – 

Ред.) під час холодної війни. 
Дещо з того, що чую останнім ча-
сом, нагадує мені риторику часів 
холодної війни. Це не тішить, але 
ми бачимо появу такої тональ-
ності. Відтак нам необхідно поси-
лювати механізми, які дадуть 
нам змогу вирішувати це пи-
тання. Нарада з безпеки і співро-
бітництва в Європі, як попере-
дниця ОБСЄ, була створена без-
посередньо для того, щоб підтри-
мувати цей непростий діалог під 
час холодної війни. Нині, схоже, 
це знову актуально.

У. Т.: Чи відомо вже, хто очолить 
місію спостерігачів від ОБСЄ на 
найближчих виборах? Чи планує 
команда вашої організації приї-
хати до України заздалегідь і за-
лишитися після виборів, щоб по-
бачити, як проводять підрахунок 
голосів?

– Місія поділена на дві час-
тини. Одна – довготермінова – 
уже має керівника (Маркіс Ворі-
діс, голова грецької делегації в 
Парламентській Асамблеї ОБСЄ. 
– Ред.). До неї входить близько 
100 осіб, які займатимуться саме 
тим, про що ви спитали: моніто-
ритимуть передвиборну кампа-
нію і доступ до неї ЗМІ, викорис-
тання бюджетних коштів на ви-
бори, об’єктивність ЦВК тощо. 
Їхні висновки становитимуть зна-
чну частину нашого звіту за ре-
зультатами перегонів.

А ще в нас буде короткостро-
кова місія, що складатиметься з 
іще близько 900 осіб, які прибу-
дуть на три-чотири дні, щоб моні-
торити власне процес виборів й 
підрахунку голосів. 

 1 Женевські міжна-
родні дискусії роблять 
акцент на наслідках 
конфлікту в Грузії 
2008 року. Їх мета – 
спонукати Москву до-
лучитися до діалогу, 
який зблизить ї ї з Тбі-
лісі в питанні юридич-
ного зобов’язання не 
застосовувати силу й 
припинити спору-
дження загорож 
уздовж адміністратив-
них кордонів у Грузії 
між територією під 
юрисдикцією уряду в 
Тбілісі й регіонами Аб-
хазія та Південна Осе-
тія, яке триває досі

2   Йдеться про на-
вчання «Захід-2009», 
що їх російські війська 
проводили з білорусь-
кими поблизу латвій-
ського кордону на те-
риторії Білорусі. То-
дішній міністр обо-
рони Латвії назвав їх 
репетицією втор-
гнення в балтійські 
країни задля визво-
лення «оточеного Ка-
лінінграда». Серед ін-
струментів реагування 
ОБСЄ є Віденський до-
кумент 2011 року, під-
писаний зокрема й Ро-
сією та Латвією. Він 
зобов’язує країни-
підписантки щороку 
ділитися інформацією 
про свої збройні сили, 
зокрема про плани 
дислокації та військо-
вий бюджет, повідо-
мляти інших про 
масштабні військові 
акції на кшталт на-
вчань, щороку допус-
кати на свої військові 
об’єкти по три пере-
вірки спостерігачів, а 
також надавати до-
ступ журналістам. До-
кумент закликає 
уряди добровільно за-
прошувати спостеріга-
чів від ОБСЄ на свої 
військові об’єкти, аби 
не виникало побою-
вань щодо мілітарної 
активності. Так без-
збройні спостерігачі 
від країн-учасниць 
ОБСЄ намагалися по-
трапити цього року до 
Криму, але безуспішно
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ЗАРАЗ МИ БАЧИМО ЛОГІКУ, 
ЗГІДНО З ЯКОЮ ГОВОРИТИ 
ПРО ДЕМОНСТРАЦІЮ СИЛИ І 
СПРОБИ ВИКОРИСТАТИ її СТАЄ 
НОРМАЛЬНИМ



Спілкувалась 
Ольга 

Ворожбит

Астрід Торс:
«Не вирішуйте питання 
меншин наспіх»

В
ерховний представник ОБСЄ із питань на-
ціональних меншин Астрід Торс про те, які 
бачить проблеми кримських татар у тепе-
рішній ситуації, чи вважає українців у 

Криму національною меншиною та про те, що 
змінювати законодавство треба не поспішаючи.

У. Т.: Якою є стратегія роботи ОБСЄ з кримськими 
татарами як національною меншиною в Криму?
– Важко говорити про стратегію, коли події за-
стають кожного зненацька. Як верховний комісар 
у справах національних меншин намагаюся сте-
жити за ситуацією та перевіряти, чи помічаємо 
ми ті проблеми, повідомляти про них інші ор-
гани. Але переважно, звісно, питання стосується 
кримських татар. Вони мають представницький 
орган – Меджліс, і ми уважно дослухаємося до 
його пропозицій. Рівень участі у виборах до 
Меджлісу незмінно високий, що свідчить про 
його репрезентативність.

У. Т.: Чи є у вас спостерігачі в Криму зараз? Як ви 
там вирішуєте ситуацію? 
– На сьогодні спостерігачів від моєї організації 
там немає. У нас є можливість підтримувати 
зв’язок із людьми, які знають ситуацію і позицію 
Меджлісу. 

У. Т.: Чи вважаєте ви етнічних українців у Криму 
національною меншиною в нинішній ситуації?
– Таке визначення має виходити з їхнього боку. 
Ми маємо схожі ситуації на автономних терито-
ріях, де групи, що становлять більшість у решті 
країни, перебувають у меншості в автономії і за-
слуговують на особливу увагу там. Українсько-
мовне населення в Криму є групою із іншими 
мовними потребами, тому ми почали їм приді-
ляти більше уваги. Наприклад, необхідно сте-
жити за ситуацією з їхніми школами, щоб знати, 
скільки їх лишиться в Криму у майбутньому.

У. Т.: Якими були проблеми національних мен-
шин в Абхазії та Нагірному Карабасі? Чи можна 
їх порівняти з тими, із якими стикаються зараз 
меншини в Криму?
– Я не пригадую жодних дій у Нагірному Кара-
басі. Що ж до Абхазії, то мій офіс намагається ви-
окремити освітні потреби та необхідність віль-
ного пересування через адміністративний кор-
дон. Мій попередник також висловлював неаби-
яке занепокоєння, коли в Південній Осетії 
ускладнився його перетин. Ось деякі типові про-
блеми, які мали місце раніше, і ми звертаємо на 
них увагу, зокрема на питання громадянства та 
паспортів.

У. Т.: Чи схожі вони на ті, що виникають нині в 
Криму?
– У певному сенсі ситуація в Криму відрізня-
ється. На півострові вона юридично ще склад-
ніша, оскільки зараз вступає в абсолютно нову 
правову базу. Тому потрібно простежити, як до-
тримуватимуться прав меншин, зокрема освітніх 
потреб. Ми можемо винести певний досвід із по-
передніх випадків, але кожна ситуація уні-
кальна.

У. Т.: Чи бачите ви якісь проблеми з правами 
меншин у Східній Україні?
– Як я вже казала, на законодавчому рівні нічого 
не змінилося. Так званий закон про мови діє й 
далі. Ситуація з російською в останні місяці не 
погіршилася. Проте нічого й не поліпшилося. Ми 
також маємо закон про національні меншини, 
який ніяк не відображає реальність. Структури 
для участі та репрезентації меншин не такі, як 
зазначено в документі. Ця різниця між законом 
та реальністю є проблемою протягом уже бага-
тьох років, і такі меншини, як угорці, греки та 
інші, просять про нові структури. Уряд вирішив 
розпочати роботу з їх напрацювання. 
На жаль, у Східній Україні ми зараз спостеріга-
ємо ситуацію, коли в людей складається вра-
ження, що їхній голос не враховують. І це більш 
політичне питання та питання суспільства.

У. Т.: На Сході є російськомовні групи, які станов-
лять більшість, і етнічні росіяни, які є меншістю. 
Яка різниця між цими визначеннями і кого ви 
там вважаєте меншиною? 
– Думаю, дуже важливо враховувати, як групи 
самі себе називають. Маємо ситуацію, коли де-
факто меншини говорять про себе як про спіль-
ноти замість меншин Я також хочу підкреслити 
чітку розбіжність, яку бачу: у вас є російсько-
мовні українці й російська меншина. Сподіва-
юся, що люди не розглядатимуть згадане пи-
тання з етнічного погляду. Це також питання по-
ваги до мови одне одного, що дуже важливо.

У. Т.: Що, на вашу думку, має бути покращено в 
питанні прав меншин у теперішній ситуації в 
Україні?
– Не поспішайте з розробкою законодавства 
про мови, щоб можна було визначити й інші 
потреби, особливо деяких дрібніших меншин. 
Не вирішуйте цих питань наспіх. У довгостро-
ковій перспективі, на мою думку, дуже важ-
ливо мати чітку законодавчу базу, яка визнача-
тиме права, особливо на участь меншин та їхню 
освіту. 
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Лілія Шевцова: 
«Захід не готовий до серйозних санкцій»

«С
тарі форми життя, 
зокрема й політичні 
інститути... не просто 
не працюють. Вони 

вступили в конфлікт із новими ін-
тересами й новою реальністю... 
Сам факт, що російська влада від-
чайдушно шукає способів продо-
вжити себе в безкінечність, – 
ознака того, що система хирлявіє 
і втрачає стійкість», – пише полі-
толог Лілія Шевцова у своїй новій 
книжці «Ми: Життя в епоху поза-
часовості» («Мы: Жиз  нь в эпоху 
безвременья»). Вона з числа ро-
сійських лібералів, які намага-
ються пояснити Заходу, чим є ни-
нішня Росія, і не ототожнюють 
країну із Кремлем. Тиждень го-
ворив із нею про геополітичну гру 
Путіна, вплив санкцій Заходу на 
Москву та закордонні «пральні» 
для кримінальних грошей із по-
страдянських теренів.

У. Т.: Наскільки сьогодні Україна 
бачиться активним суб’єктом пе-

реговорів щодо врегулювання 
кризи між Росією і Заходом? На-
скільки враховують її позицію та 
вимоги великі гравці?

– Ми бачимо спробу, на-
самперед Москви, виключити 
Україну з діалогу із Заходом. Це 
повернення до традиції ялтин-
ського, повоєнного періоду, коли 
в бороть  бі гігантів не врахову-
вались так звані малі держави. 
Щоправ да, ялтинська система 
установлювала правила гри, і їх 
зазвичай дотримувалися. За ви-
нятком карибської кризи, СРСР, з 
одного боку, і США та інші кра-
їни, із другого, працювали в 
межах тих регул, зважаючи на 
сфери впливу.

Зараз Росія перевернула ша-
хівницю й, по суті, пропонує світу 
гру без правил. Це означає не 
тільки ігнорування України, а й 
інше: Москва абсолютно не га-
рантує, що, навіть переговоривши 
зі США стосовно Києва, виконува-
тиме свої зобов’язання. Дуже ба-
гато залежить від того, до якої 
міри Європа і Америка будуть 
змушені прийняти пропозицію 
Москви, а саме говорити про 
України без власне її присутності.

На жаль, донедавна і Європа, і 
Америка були готові це робити. 
Меркель погоджувалася на спіл-
кування з Росією без представни-
ків України. Розмовляла з Путі-
ним телефоном і безпосередньо, 
при тому представників Києва не 
було. Коли господар Кремля зате-
лефонував Обамі 30 березня й 
запропонував діалог із приводу 
України, президент США пого-
дився, і Керрі з Лавровим зустрі-
лися в Парижі, де розмовляли 
про неї. Понад те, говорили про її 
внутрішній устрій та Конституцію 
без присутності Києва. То була по-
милка американської Адміністра-
ції. Щоправда, остання це усвідо-
мила, і не раз упродовж 31 бе-
резня – 1 квітня її речники ствер-
джували, що спілкувалися з укра-
їнцями й постійно узгоджували 
позицію. Але то була дуже не-
зручна ситуація. І вже 1–2 квітня 
на зустрічі з конгресменами пре-

зидент Обама зрозумів прораху-
нок і заявив, що більше рандеву з 
Росією на тему України без Укра-
їни не буде. Сподіватимемося, що 
це справді так. 

У. Т.: Як західні країни можуть 
переконати Москву припинити 
агресію і дестабілізацію щодо 
України? 

– Переконати Москву дуже 
складно. По-перше, Захід утратив 
ініціативу. По-друге, Крем  ль по-
водиться так, наче може перевер-
тати всі стільці в залі. Проти-
лежна сторона того остерігається. 
По-третє, вона боїться втратити 
контакт із Кремлем. Усе-таки Ро-
сія – це ядерна держава. По-
четверте, Захід не готовий до па-
ралізуючих санкцій (англійською 
crippling sanctions), адже це може 
зробити Москву непередбачува-
ною. Загнаний у кут, Путін може 
стати абсолютно непрогнозова-
ним. Остороги Заходу зрозумілі. 
Тому в нього дуже обмежені мож-
ливості в короткому часі – до 
травневих виборів. Але він має 
іншу перспективу – обдумати 
тривалі санкції. Це цілий пакет 
заходів, який міг би створити 
зону безпеки навколо України, 
сприятливішу для трансформа-
цій у ній, як і в самій Росії, зреш -
тою. Але для того потрібна консо-
лідація зусиль, єдина політика 
між Брюсселем, Берліном і Ва-
шингтоном. Поки що немає згоди 
щодо основних параметрів. 

Україна опинилась у дуже не-
сприятливому становищі. Понад 
те, ми не допоможемо їй ізсе-
редини Росії, бо наше громадян-
ське суспільство дуже слабке. Мій 
сегмент соціуму – це 13%, або  
15 млн людей, котрі думають як 
ми. Але ми абсолютно дезорієн-
товані й не консолідовані, тому не 
можемо запропонувати жодної 
альтернативи Кремлю та росій-
ській політиці. Тому Київ у винят-
ково уразливому геополітичному 
стано  ви  щі. Вам доведеться по-
кладатися не на Захід, а на себе 
й консолідуватися навколо нової 
вла  ди. Ваш основний виклик –  

Спілкувалася 
Анна Корбут
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Помилка Заходу  
в тому, що він 
ув’язався у гру 

імітації із 
кремлівською 

владою, вдавав, 
ніби в Росії 

демократія,  
і дозволив створити 
на власних теренах 

машину для 
відмивання 

кримінальних 
грошей



25 трав  ня. Вам необхідно прово-
дити вибори. Після цього Росії 
вже буде складніше мати справу з 
новою і абсолютно легітимною 
владою.

У. Т.: Те, що зараз відбувається 
на Сході України й у чому активно 
задіяна Москва, цілком може зі-
рвати вибори. Наскільки далеко, 
на вашу думку, зайде РФ, щоб  
це зробити?

– Ви маєте рацію. В інтересах 
Москви (не казатимемо, що Росії, 
бо в мене моя Росія, яка зацікав-
лена в іншому), звичайно, деста-
білізувати ситуацію і зробити 
вибори нелегітимними. Це доволі 
просто. Наприклад, продовжу-
вати розхитування в Луганську, 
Донецьку, Харкові, Миколаєві, 
Одесі тощо. Якщо вибори там не 
відбудуться або ж виявляться 
дивними, бо туди не пустять спо-
стерігачів, буде простіше дово-
дити їх несправедливість, закри-
тість і нечесність. Без цього шмат-
 ка України дуже складно дока-
зати легітимність волевиявлення. 
Тож до 25 травня можна очіку-
вати, що дестабілізація трива-
тиме.

Думаю, зустріч четвірки 
(США, ЄС, Росії і України) –   
спроба Вашингтона та Європи 
змусити Москву відмовитися від 
прямої агресії і піти на певні 
угоди в інших сферах. Це теж гра. 
Мені цікаво, до якої міри Європа 
буде готова на якісь компроміси із 
Кремлем. До якої міри вона зму-
шуватиме йти на них Америку.

Це багатоходова гра, у якій 
Захід реагує на дії Кремля. А Пу-
тін тримається на своїй хвилі, ро-
бить кроки, передбачувані тільки 
в ме  жах однієї логіки – дестабілі-
зації. І Україна вимушена реагу-
вати. Тут зрозуміло, бо Україн-
ська держава ослаблена. Вона у 
процесі переходу влади.

Тому треба робити що завгод-
 но, аби, критикуючи цю владу чи 
ні, об’єднатися навколо неї і 
дати їй змогу провести чесні ви-
бори. І мені здається, що нинішні 
кандидати в президенти цього хо-
чуть. А Захід має залучити ОБСЄ, 
Раду Європи, ПАРЄ, різні громад-
ські організації, щоб вони приї-
хали до України й підтвердили 
чесність і легітимність перегонів.

У. Т.: На Заході, зокрема в Німеч-
чині, часто чути думку, мовляв,  
у тому, що діється зараз, є його 
серйозна провина; він недопра-

цював у дипломатичному полі та 
в інтеграції Росії. Наскільки це ви-
правдано?

– Це нісенітниці, а не аргу-
менти. Там, особливо у Німеч-
чині, кажуть, що треба було Росію 
швидше прийняти до НАТО і ЄС. 
Але як можна було надати член-
ство країні, чия система – само-
державство?

Звісно, потрібно було якимось 
чином впливати на неї, а не від-
чиняти їй двері без будь-яких 
умов. Нас уже прийняли до Ради 
Європи, до Великої вісімки – це 
нас змінило? 

Помилка Заходу в іншому: він 
ув’язався в гру імітації із кремлів-
ською владою, вдавав, ніби в Росії 
демократія, ніби РФ у G8 – така 
сама демократична країна. І зро-
бив величезну помилку, дозво-
ливши своїм політикам, експер-
там і бізнесу створити на власних 
теренах машину для відмивання 
російських, українських і казах-
станських кримінальних грошей. 
Тому він відповідальний за де-
формацію Росії – нехай і меншою 
мірою, ніж ми, її ліберали. І за 
олігархічний капіталізм в Укра-
їні, бо ваші олігархи теж відми-

вали гроші за кордоном. Тому 
втрата західним суспільством 
ціннісного орієнтира – це, звісно, 
проблема і його, і наша. Коли я 
дивлюся на Захід, то завжди 
кажу: дійте за тими принципами, 
про які говорите. Це допоможе й 
нам.

А загалом ми не можемо зале-
жати від Заходу. І не повинні спо-
діватися на нього. Ми маємо ро-
бити все своїми руками.

У. Т.: Чи можливий Майдан у ро-
сійському суспільстві? За який 
час?

– Тут ніхто нічого не знає. Хто 
міг точно передбачити, коли ви-
никне Помаранчева революція в 
Україні? Або ж із певністю ска-
зати, що ви, вийшовши на Май-
дан 2013 року, по суті, перевер-
нете світовий порядок? Поки що в 
Росії ідея Майдану навряд чи 
можлива. Суспільство ще спить. 
Якщо воно й вийде на вулиці, то 
із соціально-економічними вимо-
гами, як у вас це буває в інших 
містах, а не так, як вийшов Київ – 
із вимогами про гідність. Хоча я 
можу помилятися, недооціню-
вати зрілість і обурення народу.

Але в народу, який живе у 
воєнний час (а в росіян саме та-
кий період), увага із соціально-
економічних проблем переорієн-
тована на захист від ворога. На зо-
внішній фактор – на Україну, 
бандерівців чи Америку. Тому я 
не думаю, що Майдан відбудеться 
найближчим часом.

Хоча економічна ситуація в 
РФ погіршується. Ми в рецесії. 
Економічна криза не за горами. 
Тому не уявляю, як система ви-
тримає наступні три, чотири, 
п’ять років. Відтак рано чи пізно 
росіяни вийдуть на вулиці. Пи-
тання в тому, під якими прапо-
рами, з якими вимогами і яка 
сила використає їхній протест.

Нам потрібно працювати над 
альтернативою в цьому плані. 
Звичайно, український рух да-
леко попереду нас, дає нам багато 
прикладів і приводів для розду-
мів. Ми заздримо вам у тому. Але 
якщо говорити, ніби ситуація в 
Росії буде стабільна, як болото, то 
ні, не буде. Погано це чи добре, не 
знаю.

Найстрашніше для нас – це 
коли люди вийдуть на вулицю, 
почнуть бити вітрини й повалять 
ту владу, а підніме її якась іще на-
віженіша сила. Оце загроза для 
нас. 
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РАНО ЧИ ПІЗНО РОСІЯНИ 
ВИЙДУТЬ НА ВУЛИЦІ. 
ПИТАННЯ В ТОМУ,  
ПІД ЯКИМИ ПРАПОРАМИ,  
З ЯКИМИ ВИМОГАМИ  
І ЯКА СИЛА ВИКОРИСТАЄ 
їхНІЙ ПРОТЕСТ



Вгору чи вниз?
Курс гривні до долара б’є рекорди. Та чи надовго?

М
инулого тижня валют-
ний курс перетнув по-
значку 12 грн/$. Ще 
півроку тому такий рі-

вень передрікали лише найвід-
чайдушніші експерти, яких тоді 
вважали ледь не божевільними. 
На сьогодні ті прогнози стали ре-
альністю, а подолавши згаданий 
вище рубіж, курс почав щодня 
встановлювати нові рекорди. Си-
туація ускладнюється тим, що в 
розпал минулої кризи у 2008 
році він не перевищував 10 грн за 
долар за результатами торгового 
дня, а в межах дня – 11 із копій-
ками. Тобто, перевершивши по-
передні глобальні максимуми, 
нацвалюта ніби вийшла у від-
крите море, у якому її може зане-
сти дуже далеко. Принаймні так 
вважає багато українців, серед 
яких запанували панічні настрої. 
У результаті медіа зарясніли ста-
тями про валютний курс, підігрі-
ваючи ажіотаж населення, і тепер 
ми маємо нові прогнози, у яких 
говорять про 14, 15, 16 та навіть 20 
грн/$. До того ж чимало грома-
дян, які палко підтримували ре-
волюцію, тепер так само активно 
нарікають, мовляв, за Януковича 
хоч долар був по вісім… Але чи 
мають підґрунтя такий валютний 
курс і суспільні явища, які його 
супроводжують?

БАЗОВИЙ АСПЕКТ
Після зміни влади в Україні нове 
керівництво НБУ відпустило 
курс гривні у вільне плавання. І 
хоч би як далеко він «заплив», 
слід пам’ятати, що в ринкових 
умовах його середній рівень ви-
значається довготривалим спів-
відношенням попиту та пропо-
зиції валюти на внутрішньому 
ринку з боку імпортерів, експор-
терів, а також кредиторів, дебіто-
рів та інвесторів. І воно істотно 
змінилося протягом останніх 
двох місяців (див. «Фундамен-
тальний пасьянс»).

Передусім значно поліпши-
лося сальдо рахунку поточних 
операцій. Хронічний дефіцит 
останніх років, сформований під 
впливом від’ємного торговель-

ного балансу, майже нівельовано. 
У лютому дефіцит поточного ра-
хунку становив $121 млн, змен-
шившись порівняно з торішнім 
показником у понад 12 разів, і це 
за середньомісячного курсу 9,14 
грн/$. Зрозуміло, що подальше 
знецінення гривні, яке відбува-
лося в березні та квітні, мало ще 
позитивніший вплив на рахунок 
поточних операцій, посилюючи 
підґрунтя для майбутнього подо-
рожчання гривні.

Але тут є два нюанси. По-
перше, у лютому платежі за ім-
портний газ впали на 54%, хоча 
ціна з урахуванням знижки, 
отриманої Януковичем у грудні, 
зменшилася лише на 33%. Тобто 
ми закуповували менше блакит-
ного палива, ніж потрібно, бо не 
мали грошей і не хотіли нарощу-
вати борг перед Газпромом. У 
майбутньому платежі за цією 
статтею збільшаться, що нега-
тивно вплине на торговельний 
баланс.

По-друге, попри незначне 
зменшення експорту – на 7,7% 
порівняно з лютим 2013-го (ім-
порт, до речі, упав на 23%), над-
ходження від експорту в Росію, 
Білорусь та Казахстан зменши-
лися відповідно на 29%, 36% і 
50%. При тому, що влада зміни-
лася лише наприкінці місяця. 
Українські експортери, які пра-
цюють на цих ринках, скар-
жаться, що від їхньої продукції 
відмовляються з політичних мір-
кувань, і не лише в РФ. Тому 
наше становище там і далі погір-
шуватиметься. З огляду на це 
дуже вчасними є заходи ЄС із від-
криття своїх ринків для наших 
товарів. Уже в лютому зафіксо-
вано зростання експорту до 
Польщі. Італії, Іспанії, Німеч-
чини. Цифри поки що невеликі, 
але вказують на позитивну тен-
денцію. У довготривалому пері-
оді це має підтримати баланс по-
точних операцій.

Що стосується інших факто-
рів платіжного балансу, то вони 
негативні. Приплив капіталу, 
який за часів Януковича фінан-
сував потреби країни у валюті, 

зупинився. Іноземні інвестори, 
зважаючи на політичну неста-
більність в Україні, особливо на 
Сході та Півдні, не поспішають 
вкладати сюди свої кошти, а 
міжнародні донори поки що 
живих грошей не надали. Вод-
ночас суттєвим є відплив капі-
талів учасників режиму Януко-
вича чи просто лояльних до 
нього. Вони, на жаль, покида-
ють країну і офіційно, за допо-
могою цілком законних опера-
цій, і через купівлю готівкової 
валюти й нелегального виве-
зення її в кейсах. Останнє на 
рівні з депозитною панікою по-
яснює підвищений відплив го-
тівкової валюти з банків, який, 
щоправда, за результатами бе-
резня поволі вщухає.

ЧОГО ОЧІКУВАТИ?
Отже, ситуація з платіжним ба-
лансом – основою валютного 
курсу – двояка. З одного боку. по-
точний рахунок поліпшується, 
попри труднощі з країнами Мит-
ного союзу. З другого – є відплив 
і дефіцит капіталу, що створюють 
на ринку тимчасовий брак ва-
люти і штовхають курс угору 
(див. «Валютні американ-
ські гірки»). Та обсяги торгів 
нею на міжбанку мізерні. Якби 
експортери притримували її, то 
не могли б робити це довго, адже 
повинні здійснювати гривневі 
витрати. А отже, імпортери не ку-
пують валюти і не ввозять про-
дукції, чекаючи вигіднішого 
курсу. У такому разі приплив іно-
земного капіталу може змістити 
шальки терезів у бік продавців і 
гривня дорожчатиме.

Недарма країна перебуває в 
очікуванні грошей від міжнарод-
них донорів. Перший транш кре-
диту МВФ ($3 млрд) має надійти 
наприкінці квітня, але більша 
його частина поповнить золото-
валютні резерви НБУ, тому ма-
тиме не прямий, а радше психо-
логічний вплив на ринок. А ось 
фінансування з боку США ($1 
млрд) та ЄС (€1,6 млрд), яке та-
кож не за горами, надійде в бю-
джет. Але до кінця 2014-го Укра-
їні треба погасити близько $7 
млрд валютного державного 
боргу. Тож переважну частину 
коштів першої хвилі, отриманих 
від МВФ та інших міжнародних 
донорів, нова влада використає 
для рефінансування старих бор-
гів, а не для стимулювання еко-
номічного зростання через ви-
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датки бюджету. Тому, купивши 
час і певну стабільність, уряд по-
винен дуже постаратися з рефор-
мами, щоб залучити інвесторів, 
зокрема приватних, які прихо-
дять після МВФ. А от вони дуже 
перебірливі й уникають вкладень 
у нестабільні регіони. Тому для 
припливу приватного західного 
капіталу, а з ним і сучасних тех-
нологій та десятків мільярдів до-
ларів украй важливо заспокоїти 
хвилювання на Сході країни. 
Інакше спочатку такі потенційні 
інвестори можуть нібито очіку-
вати президентський виборів, по-
тім ще чогось, а зрештою просто 
відмовляться від капіталовкла-

день, спричинивши подаль  ше 
знецінення гривні.

Ті, хто знається на технічному 
аналізі, розуміють, що недавнє 
різке зростання курсу нацвалюти 
– це п’ята хвиля Елліота, яка за-
звичай є найрізкішою і супрово-
джується панікою. Після неї спо-
стерігається зворотна тенденція, 
тобто в нашому випадку – подо-
рожчання гривні. Тим, хто пра-
цює на фондовому ринку, відоме 
неписане правило, що коли жур-
налісти починають масово писати 
про зростання курсу (валют, цін-
них паперів, банківських мета-
лів), треба готуватися до зміни 
тенденції. Якщо ескалації кон-

флікту не буде й Україна зали-
шиться єдиною, валютний курс 
повернеться в діапазон 9,5–10, 
максимум 10,5 грн/$, що визна-
чено фундаментальними чинни-
ками.

Але потрібно розуміти, що 
вільне плавання курсу – це зовсім 
інший механізм роботи валют-
ного ринку, ніж за фіксованого. В 
будь-який момент курс перебува-
тиме близько до свого рівноваж-
ного значення, але у довготрива-
лому періоді відхилятиметься від 
нього в обидва боки. Це означає, 
що коли за часів Януковича номі-
нальні зарплати й пенсії зросли 
на 35–50% майже без збільшення  
реального ВВП, то курс гривні 

був завищеним. Відтак із різким 
знеціненням національної ва-
люти на понад 60% (із 8 до 13 
грн/$) економічна система лише 
гіпертрофовано відновила статус-
кво, а українці повинні порівню-
вати купівельну спроможність 
своїх нинішніх доходів не з тим, 
що було наприкінці 2013-го, а з 
тим, що було чотири роки тому.

Водночас за вільного пла-
вання курсу для валютного 
ринку характерні постійні коли-
вання, і що відкритіша еконо-
міка країни, то вони більші. 
Тому, коли за фіксованого курсу 
банки мали надлишкову грив-
неву ліквідність, була загроза 
знецінення гривні. Зараз це не 
працює, адже в середньому курс 
буде рівноважним. Але оскільки 
можливі флуктуації, то банки 
використовуватимуть свою лік-
відність для того, щоб розкачу-
вати ринок, купуючи на дні й 
продаючи на піку. Позаяк НБУ 
не має схильності до застосу-
вання адміністративних методів, 
якщо він не згладжуватиме піки 
інтервенціями, коливання мо-
жуть бути вельми значними 
(20–30%). Українці мають звик-
нути до цього й підвищити рі-
вень своєї фінансової грамот-
ності, щоб зрештою використо-
вувати ці хвилі на свою користь. 
А поки відбувається адаптація, 
ми матимемо такі відхилення 
курсу від рівноважного та па-
нічні настрої поміж населення. 

Фундаментальний пасьянс
Показники платіжного балансу свідчать, що вже в лютому під впливом девальвац� 
гривні дефіцит поточного рахунку майже зник і поліпшення триватиме. Але при 
цьому зафіксовано великий відплив капіталу з України, який і ліг в основу подаль-
шої девальвац�. Із кредитом МВФ та інших міжнародних донорів ситуація змінить-
ся на протилежну, а гривня дістане фундамент для зміцнення.

За даними НБУ, власні розрахунки
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Валютні американські гірки
Курс перетнув позначку 13 грн за долар. Попри панічні настрої в суспільстві, гривня 
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зробити ставку на це?

За даними НБУ, minfin.com.ua; власні розрахунки
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Другий фронт
Приборкати реваншизм Путіна неможливо  
без позбавлення його нафтодоларів, однак  
для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути

А
ктивізація дій російських 
диверсантів на території 
Донбасу та дедалі більша 
загроза повномасштабного 

військового вторгнення в Україну 
змушує Захід, зокрема ЄС, вда-
тися до розширення санкцій 
проти Росії. Виходячи з раніше 
зроблених офіційних заяв, має 
йтися вже не про персональні, а 
про секторальні санкції, тобто по-
чаток економічної війни між За-
ходом і РФ. 

Аналіз структури зовнішньої 
торгівлі Росії та ЄС свідчить про 
те, що залежність першої на поря-
док вища. Експорт РФ до Євросо-
юзу, Швейцарії, США та їхніх на-
дійних союзників в Азії (Японія, 
Південна Корея і Тайвань), а та-
кож до Туреччини й України ста-
новить понад 74%. Натомість екс-
порт ЄС до Росії – лише 7,3%. Ро-
сійський ринок збуту для ЄС у два 
з половиною рази менший порів-
няно з ринком США та співмір-
ний із африканським чи латиноа-
мериканським. Залежність Сполу-
чених Штатів та їхніх союзників в 
Азії від російського ринку ще 
нижча (див. «Непропорційна 
залежність»).

Оскільки путіноміка на ¾ ба-
зується на доходах від енергоре-
сурсів, то й головний театр «бойо-
вих» дій має торкнутися саме 
співпраці у відповідній галузі. 
Інакше санкції не будуть достат-
ньо ефективними. Причому для 
російської економіки найкритич-
нішими будуть втрати доходів від 
експорту чорного золота, які втри-
 чі перевищують надходження від 
продажу закордонним партнерам 
газу (разом із нафтопродуктами 
взагалі уп’ятеро). Нафта і нафто-
продукти становлять понад 50% 
усього російського експорту (див. 
«Велика заправка»). 

Російські поставки технічно 
можуть бути досить просто замі-
щені нарощенням імпорту з ін-
ших джерел, наприклад із країн 
Перської затоки. Якщо вдасться 
домовитися з ними так само, як 

уже було у другій половині 1980-х, 
то, як і тоді, це може охолодити 
експансіоністські амбіції Кремля. 
Адже збільшення видобутку Сау-
дівською Аравією, Кувейтом, ОАЕ, 
Іраком поряд із обмеженнями на 
імпорт нафти і нафтопродуктів з 
боку основних споживачів здатне 
зумовити не лише зменшення ро-
сійського експорту в абсолютних 
обсягах, а й критичне для бю-
джету РФ зниження ціни на чорне 

золото. Так, нещодавно очільник 
російського Мінфіну Антон Сілуа-
нов заявив, що ціна на нафту, 
яка збалансовує бюджет Федера-
ції, уже 2013-го становила $113 за 
барель. Її падіння бодай на рік-два 
до $70–80 швидко призвело б до 
краху режиму Путіна. При цьому 
інші великі постачальники могли 
б компенсувати ці втрати за раху-
нок нарощення обсягів продажу, 
зокрема й на заміщення росій-
ських.

Проте енергетична галузь ри-
зикує стати полем битви ще й че-
рез газовий фронт війни Кремля 
проти України. А взаємозалеж-
ність Європи та Росії в газовій 
сфері через невиправдану безпеч-
ність низки споживачів посла-
била за останні роки енергетичну 
безпеку континенту.

3 квітня Кремль, виправдову-
ючись односторонньою денонса-
цією угод щодо тимчасового пе-
ребування ЧФ РФ в Криму, зо-
крема Харківських, скасував 
митну піль  гу на газ, що спричи-
нило підвищення ціни на $100 за 
тис. м³ – до $485. Це означало б, 
що з урахуванням ПДВ та тран-
спортних витрат і за курсу долара 
12 грн вартість блакитного па-
лива для споживачів в Україні 
мала б бути у 6–10 разів вищою, 
ніж зараз за нього платять насе-
лення та ТКЕ (нагадаємо, на сьо-
годні для основних категорій спо-
живачів серед населення вона до-
рівнює 0,73–1,1 грн/м³, для ТКЕ 
– 1,31 грн/м³). Така ціна, при-
родно, є лише інструментом ве-
дення Росією економічної війни 
проти України.

9 квітня міністр енергетики та 
вугільної промисловості України 
Юрій Продан заявив, що Україна 
припинила закачування росій-
ського газу до своїх підземних схо-
вищ і готується подавати позов до 
Стокгольмського арбітражного 
суду. 15 квітня Нафтогаз повторно 
(вперше 4 квітня) надіслав Газп-
рому свою пропозицію щодо роз-
рахунку за імпортоване паливо у 
повному обсязі в разі узгодження 
ціни на рівні $268,5 за 1 тис. м³. 
Голова НАК Андрій Коболєв пові-
домив, що українська сторона вже 
запропонувала Європейській ко-
місії та провідним європейським 
компаніям розпочати переговори 
з Газпромом про придбання бла-
китного палива на західному кор-
доні Росії для закачування до 
українських ПСГ і транзиту до Єв-
ропи. 
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Основні ринки збуту ЄС (без внутрішньої 
торгівлі між членами Союзу),
ЄС-27, 2012 рік, %
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Непропорційна залежність
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Ринок Росії для ЄС у 
два з половиною 

рази менш важли-
вий порівняно із 
ринком США та 

співмірний із лати-
ноамериканським

Для російської 
економіки 

найкритичнішими 
будуть втрати 

доходів від 
експорту чорного 
золота, які втри  чі 

перевищують 
надходження від 

продажу 
закордонним 

партнерам газу 
(разом із 

нафтопродуктами 
взагалі уп’ятеро)

Європа забезпечує 
себе блакитним 

паливом власного 
видобутку на 

 50–55%

Уже розпочалися поставки 
газу до України німецькою компа-
нією RWE через Польщу. Про го-
товність відновити їх заявив і 
угорський оператор Foldgazszal-
litas. Загалом ідеться про потуж-
ність майже 21 млн м³ на добу, що 
за повного завантаження протя-
гом року мало б дати змогу імпор-
тувати з Європи до 7,6 млрд м³. 
Проте повне завантаження мало-
ймовірне з низки причин: у час пі-
кового споживання взимку ціна 
блакитного палива істотно зрос-
тає, та й в інший час не завжди 
вдається знайти необхідні об’єми 
для повного завантаження потуж-
ностей. Тому оптимістичним ви-
дається сценарій, за якого протя-
гом року Україна зможе імпорту-
вати угорським та польським 
маршрутами до 4–5 млрд м³ газу. 
Підтвердженням цього слугує і 
той факт, що торік через Польщу 
та Угорщину імпортували лише 2 
млрд м³. Щоправда, тоді ціна ро-
сійського газу була на $70 ниж-
чою, ніж Газпром хоче зараз, а на 
європейському ринку, навпаки, 
дещо вищою. 

Значно більші об’єми потен-
ційно Україна може отримувати 
через ГТС Словаччини: у нас на-
зивають цифри до 20 млрд м³, од-
нак керівник словацького МЗС 
нещодавно заявив, що на пер-
шому етапі технічно може йтися 
про об’єм до 8 млрд м³ на рік із 
перспективою зростання в май-
бутньому. 

Таким чином, уже зараз мож-
 на констатувати, що поставити з 
Європи до завершення наступ-
ного опалювального сезону (тобто 
до квітня 2015 року) навіть за реа-
лізації всіх обговорюваних зараз 
маршрутів вдасться не більше ніж 
10–12 млрд м³ (разом із газом, 
який у періоди пікового попиту 
взимку може виявитися дорож-
чим від російського). Якщо враху-
вати паливо внутрішнього видо-
бутку (19–20 млрд м³), цього може 
цілком вистачити для потреб 
житлово-комунального господар-
ства та бюджетної сфери, однак 
буде явно замало для забезпе-
чення навіть на рівні критичного 
мінімуму потреб комерційних 
споживачів. 

Теоретично Словаччина здат-
 на забезпечити реверсний тран-
зит газу до України в потрібних 
обсягах. Однак для того вона має 
порушити контрактні зобов’язан-
 ня перед Газпромом. У такому ви-
падку альтернативним, хоч із низ-

 ки причин дуже ризикованим ва-
ріантом може стати своєрідний 
крик відчаю – прихований шан-
таж Словаччини погрозою зупи-
нити транзит газу через ГТС Укра-
їни до її території у разі відмови 
йти на конфлікт із Газпромом в 
інтересах Києва. Це поставило б 
Братиславу перед загрозою втра-
 ти усіх чи значної частини тран-
зитних об’ємів російського палива 
та змусило б дати згоду на вико-
ристання її транзитних потужнос-
тей у необхідних для реекспорту 
Україні обсягах. 

Інша складова можливого 
газового конфлікту України та 
РФ – транзит палива до країн 
ЄС. 2013 року він становив 86,1 
млрд м³. Однак це відбувалося в 
умовах, коли члени Євросоюзу 
імпортували рекордний об’єм 
російського палива (див. «Не-
обдумана безтурботність»). 
У результаті в регіоні було сфор-

мовано значні перехідні запаси 
ресурсу, що створює відповід-
ний запас міцності. Наприклад, 
Німеччина збільшила закупівлі 
на 6,15 млрд м³, Італія – на 11,6 
млрд м³. Тобто в критичній си-
туації порівняно легко можна 
було б обійтися без цих об’ємів. 

Крім того, Єврокомісія вже го-
тує план зменшення енергетичної 
залежності ЄC від Росії на ко-
ротко- та середньострокову пер-
спективу. Загалом Європа забез-
печує себе блакитним паливом 
власного видобутку на 50–55%. За 
потреби можна значно наростити 
імпорт скрапленого газу з країн, 
що є традиційними постачальни-
ками. Так, із 2011 року різко змен-
шилося постачання з Катару, яке 
також може бути в основному від-
новлене. У 2011-му останній екс-
портував до ЄС 57,9 млрд м³, а у 
2012-му – лише 43,4 млрд м³. Па-
оло Скароні, очільник нафтогазо-
вої компанії Eni, найбільшого іта-
лійського клієнта Газпрому, уже 
заявив, що Італія забезпечить свої 
потреби в газі взимку і без поста-
вок із РФ через територію Украї ни. 
Не імпортує російського газу й 
Хорватія. За розрахунками Асоці-
ації газової промисловості Іспанії, 
ця піренейська країна не лише не 
має в ньому потреби, а й могла б 
забезпечити Франції додатково 
5,2 млрд м³ (до нинішніх 1,9 млрд 
м³) блакитного палива, щоб ком-
пенсувати втрату російського ре-
сурсу, а після добудови ще одного 
інтерконектора (газової перемич-
 ки між ГТС двох країн) довести 
поставки до 14 млрд м³. 

Таким чином, проблема зде-
більшого стосується країн Цен-
тральної Європи, особливо Дунай-
ського регіону (Австрія, Угорщи-
 на, Словаччина, Сербія та Болга-
рія). У разі зупинення транзиту те-
риторією України їхнє становище 
справді може виявитися критич-
ним. Обсяги їх споживання не пе-
ревищують 5–7% загальноєвро-
пейського споживання блакит-
ного палива. Тобто теоретично в 
кризовій ситуації у більшості мо-
гли б бути покриті економією 10% 
споживання в решті країн ЄС. Од-
нак такий сценарій має суттєві 
технічні проблеми з перекидан-
ням та зберіганням необхідних 
об’ємів газу. І якщо до початку 
опалювального сезону вони не бу-
дуть вирішені, названа група дер-
жав залишатиметься надмірно 
вразливою до можливої газової ві-
йни. 
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НафтопродуктиГаз природний
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103,6262,25
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Структура енергосировинної частини 
експорту РФ, 2012 рік, $млрд

За даними Росстату

Велика заправка

Основні споживачі російського газу
в Європі (без Білорусі, але з Туреччиною), 
2013, млрд м³

Усього 194,3 

За даними офіційної звітності Газпрому
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європейський ринок, 2012 рік, млрд м³

За даними відкритих джерел

Необдумана безтурботність
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Надія
П

омирати страшно. Особливо коли ти 
знаєш, що помреш. Я жодного разу не 
пробував, не було такої нагоди, і навіть 
найстрашніші дні Майдану провів на 

дивані. Ну гаразд, не на дивані, а в ліжку з тем-
пературою, все одно кулі біля скронь не свис-
тіли. Але близькі мені люди, які побували в 
пек лі, а дехто багато разів, розповідали, що в 
критичні хвилини навіть під адреналіном, лі-
зучи на рожен, усе одно панічно боялися, дола-
ючи свій страх зусиллям волі. Йшлося про 
різні диспозиції: траншеї під Сарнами в 1916-му, 
плацдарм під Вишгородом у 1943-му, «зеленка» 
під Кандагаром 1982-го, ну й барикада на Ін-
ститутській два місяці тому. Для людини 
смерть неприродна й неприйнятна.
Коли кажуть, що смерть – частина життя, це по-
гляд крізь призму підручника біології. У сенсі 
еволюції, звісно, без розчищення майданчика 
під нові форми життя розвиток видів негайно 
зупинився б. Самого особня, який має поступи-
тися місцем досконалішим нащадкам, ніхто не 
питає. Він витратний матеріал у гігантському 
реакторі зі створення нових адаптивних якостей 
білкової матерії. Так воно й має бути, такий за-
дум Творця. 
Якщо ж ідеться не про безсловесні створіння, а 
про людину зі свідомістю й свободою волі, всту-
пають у дію інші закони. Індивідуальна еволю-
ція, себто розвиток 
душі, не менш важ-
лива, ніж суспільний 
прогрес. Будь-яка осо-
бистість – ніякий не 
гумус для подальших 
поколінь. Задумано 
інакше. Смерть – це не 
синонім нежиття. 
Смерть – то припи-
нення життя, яке вже 
мало місце. Відтак це не частина життя, а 
його заперечення. Тому від самого початку 
людської історії мрія про безсмертя – 
стрижнева, центральна ідея культури. 
А як же самогубство? Адже воно існує, наскільки 
можна дослідити, воно практикувалося завжди. 
Доведеться домовитися, що це індивідуальний 
вибір, збій програми, хвороба. Знову-таки 
свідчення тих, кому пощастило (не пощастило) 
не реалізувати свій гріховний намір: у Сан-
Франциско є знаменитий міст «Золоті ворота», 
який уподобали самогубці, щороку кількадесят 
відчайдухів наважуються на останній стрибок із 
75-метрової висоти, виживають одиниці, й ко-
жен із тих, хто вцілів, стверджує, що в останні 
чотири секунди польоту волів би «відкрутити» 
події назад і відмовитися від наміру, але вже 
пізно. Бо людська смерть, хай там як, непри-
родна.

Великоднє свято – символ подолання смерті. 
Саме тому його відзначають як вірні християни, 
так і закоренілі атеїсти. Історія Христа сама по 
собі захоплива. Колись один журналіст запитав 
мене в інтерв’ю, хто мій улюблений літератур-
ний герой. Я без підготовки, спонтанно й неспо-
дівано для самого себе видав: «Ісус Христос». 
Нічого собі! Відверто кажучи, сам був шокова-
ний не менше, ніж мій співрозмовник. Але це 
правда: Євангеліє, навіть якщо не сприймати 
його як священний текст, навіть якщо вважати 
його творчою вигадкою, – разючої сили люд-
ський документ. Достовірність найменших пси-
хологічних деталей, побутові дрібнички, які 
просто так не вигадаєш, позірні нестиковки й 
нелогічності, які приймаєш беззастережно, бо 
тільки так і відбувається справжнє життя, часом 
дивовижний нетутешній гумор і, нарешті, фан-
тастична драматургія, яка закінчується, як го-
диться, переможним катарсисом... І навіть не 
хочеться з’ясовувати, що це насправді: автен-
тична хроніка подій чи плід колективної твор-
чості впродовж перших чотирьох століть хрис-
тиянства. За великим рахунком, це не має зна-
чення: хто вірить, для того докази зайві, хто не 
вірить – хай перебуває під магією художнього 
твору. І першим, і другим байдуже, що в історії 
релігій уже були боги, які помирали й воскре-
сали. Бо для сучасної людини мають значення 

подробиці. Яким був 
шлях головного героя 
від нікому не цікавого 
єврейського хлопчика 
з провінційного міс-
течка в Галілеї до про-
рока й месії – аж до 
останнього фатального 
шляху на пагорб за сті-
ною Єрусалима? Як він 
поводився, що відчу-

вав, чи усвідомлював свою долю, як поясню-
вав її ближнім, чи не вагався, чи не впадав у 
відчай?.. Не кажучи вже про саму основу 

Христового вчення: молитва, заповіді, їх засто-
сування до поточної ситуації, особисті при-
клади.
Не всім бути християнами, це питання уподо-
бань кожного. Але магія переконливості Хрис-
тового сюжету не може не чіпляти ані юдеїв 
(хоча їм це найважче, бо Ісус для них – лише 
дисидент), ані мусульман, ані буддистів, ані ате-
їстів разом із агностиками. Саме сьогодні, саме 
тут є потреба в цьому символі: коли все віді-
грано й програно, коли вже опустилася кінцева 
завіса й глядачі потроху розходяться, раптом 
виявляється, що є ще епілог – і в ньому найваж-
ливіше. Власне, справжній початок. Не хочу ба-
нальних аналогій. Кожен знайде свою. Просто: 
Христос воскрес! 

Автор: 
Юрій 

Макаров

ВЕЛИКОДНЄ СВЯТО – 
СИМВОЛ ПОДОЛАННЯ 

СМЕРТІ. САМЕ ТОМУ ЙОГО 
ВІДЗНАЧАЮТЬ  

ЯК ВІРНІ хРИСТИЯНИ,  
ТАК І ЗАКОРЕНІЛІ АТЕїСТИ
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Автор:  
Олесь 

Олексієнко

Релігійна палітра 
України
Розкол в українському православ’ї знижує авторитет його офіційних 
інститутів серед віруючих і сприяє активізації альтернативних течій

В
ітчизняний показник релі-
гійності громадян серед 
найвищих у Європі. Дані 
тривалого моніторингу Ін-

ституту соціології НАН України 
від 1992 року свідчать, що церква 
й надалі має найвищу довіру на-
селення. Більшість жителів на-
шої держави традиційно ототож-
нюють себе із християнською 
традицією східного обряду, але 
при цьому їм притаманне толе-
рантне ставлення до представ-
ників інших релігійних поглядів. 
Так, за даними опитування, про-
веденого 11–20 жовтня 2008 
року Київським міжнародним 
інститутом соціології та центром 
«Соціальні індикатори», 61% 
респондентів цілком чи швидше 
погоджувалися із твердженням, 
що різні релігійні групи мають в 
Україні рівні права, 75% – із тим, 
що необхідно поважати всі віро-
визнання.

ЦІЛКОВИТА 
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
Єдиним статистично зафіксова-
ним критерієм співвідношення 
різних церков та релігій в Укра-
їні є чисельність громад (пара-
фій). За даними Державного де-
партаменту у справах націо-
нальностей та релігій, на поча-
ток цього року їх налічувалося 
35,65 тис. Найбільше – 12,7 тис. 
– мала УПЦ МП, понад  
9 тис. – різні протестантські те-
чії, 4,7 тис. – УПЦ КП, 3,8 тис. – 
УГКЦ, по 1,2 тис. – УАПЦ та му-
сульманські громади, 0,94 тис. 
– РКЦ. Показово, що серед на-
ймасовіших православних цер-
ков, а саме УПЦ МП та УПЦ КП, 
навіть попри масштабну дер-
жавну підтримку розвитку пер-
шої, який лобіювала місцева, а 
останні чотири роки й цен-
тральна влада, динаміка зрос-

тання її парафій упродовж 
останнього десятиліття (25,5% 
за 2003–2013-й) значно посту-
палася аналогічному показнику 
другої (42,4%).

Утім, хоча чисельність храмів 
тієї чи тієї церкви і є чітким по-
казником, однак вона не відпові-
дає кількості її прихильників. 
Єдиним джерелом інформації тут 
залишаються цифри соціологіч-
них досліджень. Проте через різ-
ницю методологічних підходів 
дані різних компаній за останні 
10–15 років демонструють украй 
суперечливу статистику співвід-
ношення прибічників конфесій.

Серія досліджень Фонду 
«Демократичні ініціативи», 
«Юкрейніен соціолоджі сервіс» 
та Соціологічної служби Цен-
тру Разумкова упродовж 2001–
2011-го фіксувала значне (при-
близно в 1,2–2 рази) перева-
жання частки віруючих УПЦ 
КП над паствою УПЦ МП, од-
нак із поступовим вирівнюван-
ням в останні роки. Однак Ін-

ститут соціології НАНУ давав 
протилежні пропорції: віряни 
УПЦ МП, за його даними, пере-
важали чисельно над прихиль-
никами УПЦ КП від 2009 до 
2013 року в 1,5–1,7 раза відпо-
відно. При цьому в УПЦ КП та 
УГКЦ динаміка була від’ємною, 
а в УПЦ МП та УАПЦ – плюсо-
вою. За даними матеріалів до-
слідження Інституту соціології 
НАНУ, вміщених у виданні 
«Українське суспільство 1992–
2013. Соціологічний моніто-
ринг», на 2013-й до УПЦ МП 
нібито належало 44,7% усіх рес-
пондентів, які заявили про на-
лежність до певної конфесії. 
Можливо, такий результат зу-
мовлений великою часткою під 
час опитування громадян, які 
заявили, що не належать до 
жодної церкви (див. «Великі 
розбіжності»).

Водночас в Україні давно 
спостерігається різна активність 
парафіян церков та релігійних 
організацій, що виявляється в 

Конфесійна структура віруючих 
за регіонами України
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частоті відвідування храмів. На-
приклад, іще десятиліття тому 
розгорнуте соціологічне дослі-
дження «Юкрейніен соціолоджі 
сервіс» засвідчило, що відсоток 
прихильників УПЦ МП серед 
усіх віруючих, які належали до 
певної конфесії (37,8%), був 
майже вдвічі більшим, аніж се-
ред тих, які бодай раз на тиж-
день відвідували храми (21,1%). 
В УПЦ КП відповідна пропорція 
становила лише 1,5 раза (28,7% 
та 19,1%), тобто серед активних 
вірян, які щотижня відвідували 
церкву, їхні частки були майже 
однаковими.

Лідером за показником від-
відуваності богослужінь ви-
явилася УГКЦ, відсоток адептів 
якої серед активних парафіян 
більш ніж у 1,6 раза перевищу-
вав частку її прихильників серед 
усіх віруючих певної конфесії 
(31,6% та 18,6% відповідно). Іще 
вищими ці співвідношення були 
тільки в римо-католиків (3% та 
1,6%) й, особливо, у протестантів 

(7,8% та 21,8%), котрі в такий 
спосіб посіли друге місце за чи-
сельністю активних парафіян, 
які бодай раз на тиждень відвіду-
ють храм.

Дальші соціологічні дослі-
дження засвідчують, що цер-
ковна активність вірних УПЦ КП, 
УАПЦ та УГКЦ не просто зали-
шалася значно більшою на тлі 
пастви УПЦ МП, а й посилюва-
лася швидшими темпами. Мате-
ріали згаданого видання Інсти-
туту соціології НАНУ свідчать, 
що при зростанні частки актив-
них парафіян УПЦ МП від 32,8% 
у 2003-му і 33,6% у 2013 році в 
УПЦ КП їх відсоток зріс від 31,5% 
до 39,4% в УАПЦ – від 38,9% до 
67,6% а в УГКЦ – від 67,7% до 
78,3%.

МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Аналогічні диспропорції помітні й 
у міжетнічному та міжрегіональ-
ному зрізі. Частка українців за на-
ціональністю, які під час опиту-
вань заявляють, що вірять у Бога 
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(76,7% у 2013 році), значно вища, 
ніж росіян (65,3%). Так само як 
жителів Заходу (93,4%) – помітно 
більша, ніж Центру (73,4%), Сходу 
(71,4%) й особливо Півдня (67,1%). 
При цьому за останні 10 років 
швидше зростання релігійності 
спостерігалося саме в південних 
та східних регіонах. Однак воно 
було переважно формальним. На-
приклад, плюсова динаміка щодо 
частки віруючих, які відвідують 
храм принаймні кілька разів за 
місяць, спостерігалася на Заході 
(54,9% у 2003-му і 57,1% у 2013 
році) та в Центрі (відповідно 
20,7% і 21,9%). Тим часом на Пів-
дні (29% і 16%) та Сході (21,5% і 
13,1%) відсоток таких вірян не 
лише був значно меншим (у 4,4 та 
3,6 раза порівняно із Заходом), а 
ще й демонстрував різку спадну 
тенденцію впродовж останнього 
десятиліття.

Суттєві відмінності між різ-
ними макрорегіонами спостеріга-
ються і в ставленні до показної по-
божності, вельми поширеної се-

православних». Так, за даними 
соціологічного дослідження 
Центру Разумкова, торік у бе-
резні на запитання «До якої саме 
православної церкви ви себе від-
носите?» 40,8% громадян відпо-
віли: «Я просто православний», 
– і лише 27,7% ототожнили себе 
з УПЦ МП, 25,9% – з УПЦ КП, 
1,2% – з УАПЦ, 0,7% – з РПЦ. 
Більшість осіб, опитаних тією са-
мою службою у 2010 році, були 
переконані, що причиною між-
церковних конфліктів в Україні є 
боротьба за майно й будівлі 
(34,8%) та владу ієрархів (29,5%).

Основна маса громадян за-
лишається далекою від розу-
міння суті міжцерковних відно-
син. На запитання «Чи вважаєте 
ви необхідним створення Єдиної 
помісної української церкви?» 
більшість людей заявляють або, 
мовляв, вони не знають, що це 
таке (40–50%), або що їм важко 
відповісти (11–17%). Натомість 
серед тих, хто визначився, ба-
чимо приблизний паритет (20–
25% респондентів), який посту-
пово трансформується в пере-
вагу прихильників церковної єд-
ності за рахунок тих опитаних, 
які зрозуміли, що це означає. 
Наприклад, порівняння даних 
2002 та 2007 років свідчить, що 
10,1%, на які зменшилася частка 
тих, хто не знав, що таке Єдина 
помісна церква, розподілилися 
таким чином: 5,9% поповнили 
лави неспроможних відповісти, 
0,9% – тих, хто проти, а 3,3% – 
прихильників ідеї.

Як бачимо, тривала боротьба 
з «опіумом для народу» в СРСР та 
малозрозумілі широкому загалу 
суперечності між різними право-
славними церквами призвели до 
того, що більшість жителів тяжі-
ють до максимально поверхового 
контакту із церквою у зв’язку з 
кількома датами життя – влас-
ного та своєї родини. На цьому 
тлі серед справді активних послі-
довників тих чи тих релігій і кон-
фесій, які регулярно відвідують 
храми, контактують зі служите-
лями культу, а отже, й перебува-
ють під їхнім більшим або мен-
шим впливом, на перші позиції 
за чисельністю вийшли Україн-
ська греко-католицька церква та 
різні протестантські громади. Та-
ким чином традиційна в дора-
дянський час і відновлена за інер-
цією після здобуття незалежності 
православна Україна стає дедалі 
більш поліконфесійною. 

УПЦ МП
УПЦ КП
УАПЦ
УГКЦ

Якщо ви належите до певної релі-
гійної конфес
, то якої саме?, (%)

До якої саме православної церкви 
ви себе відносите? (%)

За матеріалами видання «Українське суспільство 
1992–2013. Соціологічний моніторинг»

За даними дослідження соціологічної служби 
Центру Разумкова 1–6 березня 2013 року
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Великі розбіжності
Дані соціологічних досліджень настільки різняться, що з’ясувати реальні 
пропорц� прихильників різних церков майже неможливо

Не всі пастви однакові
Рівень церковної активності парафіян різних церков, %

За даними дослідження «Юкрейніен соціолоджі сервіс» 
5–21 листопада 2003 року
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громадян, які відвідують 
храми не рідше ніж раз 
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ЗМІ, демонстру-
ють свою релі-

гійну поведінку? 
(регіональний 

зріз), %

За даними дослідження 
соціологічної служби 
Центру Разумкова 
1–6 березня 2013 року

Позитивно
Негативно
Байдуже
Важко відповісти

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

УКРАЇНА
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24,2
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16,6

37,9
38,4

7,1

ред частини совкових еліт («син-
дром Пшонки»). Так, на Заході та 
в Центрі позитивно її трактують 
лише 12–13,7% опитаних, тоді як 
негативно у 3,3 раза більше (38,8–
44,8%). Зовсім іншою є менталь-
ність більшості мешканців Пів-
дня, де частка тих, хто прихильно 
сприймає це явище (31,7%), є на 
чверть більшою від тих, хто засу-
джує таку поведінку (24,2%). Ціка-
вим є і ставлення до Великодня. В 
усіх регіонах абсолютна більшість 
(від 82,8% на Сході до 97,6% на За-
ході) називає його «справді вели-
ким святом». Проте частка меш-
канців, які кажуть, що це зви-
чайне свято або й просто вихід-
ний, на Заході (0,8%) вже у 21 раз 
менша, аніж на Сході (16,7%) й у 
13–16, аніж у Центрі (10,9%) та на 
Півдні (12,9%).

ВІД РОЗКОЛУ ДО ЄДНОСТІ?
Розкол в українському право-
слав’ї та відсутність Єдиної по-
місної церкви спричинили пере-
важання категорії «незалежних 

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 16 (336) 18–24.04.2014

ТЕмА НомЕРА|великдень



№ 16 (336) 18–24.04.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|23

великдень|ТЕмА НомЕРА

Великдень перемоги
К

оли саме пекло сходить на землю, твій світ 
зруйновано, мрії розсипалися, дні сповнені 
безнадії і навіть сам Бог, здається, втомився 
рятувати свої творіння, вчадівши від труп-

ного смороду, треба все одно жити і йти вперед. 
Навіть коли ноги грузнуть у просякнуту кров’ю 
землю і кожен крок рівнозначний подвигу. Не зу-
пиняючись і не відчаюючись іти, щоб жити. Бо 
обов’язково прийде інший день, який усе змінить. 
Так повелося з правіку, коли смерть подолали 
смертю і настав Великдень. Великий день пере-
моги.  
Поміж нас є люди, яким не треба пояснювати про-
сті речі. Вони так живуть. У їхньому житті було 
стільки, що вистачило б і на десятьох. Але вони на-
віть не герої, бо ніколи не думали про те, щоб ними 
стати. Просто жили, несучи свій хрест ще й помага-
ючи тягти хрести іншим. 
Він не дожив до ста років лише три місяці. На його 
похорон зійшлися вся наша велика родина, де-
сятки священиків і багато чужих, незнайомих лю-
дей. Він – це брат моєї прабабусі, що волею долі 
став патріархом для нас усіх. Для цілої родини. Був 
нашим фундаментом, стовпом, поводирем у важкі 
роки випробувань і переслідувань. Коли весь світ 
упав, перевернувся і залишилася безнадія. 
У нього не було своїх дітей, бо ще в юному віці став 
монахом чину Найсвятішого Ізбавителя, але ми всі 
були його дітьми. Малі, дорослі, старі. Певною мі-
рою, може, завдяки йому родина змогла перейти 
всі жахливі лихоліття більшовицької окупації, не 
зникла, не розчинилася, не розбіглася і дожила до 
свого Великодня. 
Хтось називав його брат 
Василь, але свої кли-
кали просто вуйко. Він 
любив приїздити знена-
цька й обов’язково мав 
до когось пильну спра-
 ву. Справи були різні, 
зазвичай стосувалися 
Бога. У ті часи Бог був заборонений, його офі-
ційно не було, але це не мало значення, бо 
жодна постанова ЦК не здатна скасувати Все-
вишнього. Знищення церкви також нічого не дало. 
Вона перейшла в підпілля і далі жила разом зі сво-
їми вірними, які відмовилися прийняти нав’язані 
ворогом правила. 
Я лише з розповідей знаю, що доводилося пере-
живати в ті страшні часи. Про страхітливі вер-
вечки вагонів, що тягли на загибель у концтабори 
десятки тисяч людей, про нічні візити з обшуками 
й арештами, про конфіскації, стеження, кату-
вання. Навіть покійників важко було відібрати від 
убивць, щоб гідно поховати. Вуйко розповідав, що 
коли прийшла вістка про загибель у концтаборі 
під Києвом Владики Перемишльського УГКЦ Йо-
сафата Коциловського, то довелося в прямому 
сенсі викуповувати його тіло в табірної охорони, 
інакше б закопали невідомо де. Робили це через 

православних монахинь покровського монастиря. 
Принесли гроші, й ті вже домовлялися, щоб від-
дали покійного. 
Вуйко був одним із небагатьох, кому пощастило 
уникнути більшовицького «правосуддя». Моло-
дий монах, на думку влади, мабуть, не становив 
загрози, не був священиком і не міг сповняти ре-
лігійних обрядів, тому його особливо й не пресу-
вали. Утім, це було помилкою. Молодий монах 
мав такі здібності, що зумів не лише вижити у цій 
м’ясорубці сам, а й долучився до розбудови під-
пільної церкви. Рятував своїх, що сиділи по тюр-
мах, возив і організовував їм передачі, налагоджу-
вав зв’язки, влаштовував побут тим, хто повер-
тався, і, головне, не припиняв бути місіонером, 
нести людям Бога. Влаштувався завгоспом у меду-
чилище, тягнув учитися, кого міг, підліткам орга-
нізовував курси Закону Божого та підготовку до 
Святого Причастя. 
Для старших бодай раз у рік, переважно перед Ве-
ликоднем, мусила бути Служба Божа. До когось у 
хату при зашторених вікнах на певну годину сходи-
лася ціла родина. Обережно по двоє. Приїздив свя-
щеник, довго всіх сповідав, і лише тоді правилася 
Літургія. Далі святили святочне. Я вже не застав 
глибокого підпілля. Був занадто малим. Але добре 
пам’ятаю шинку і крашанки, що мали на столі осо-
бливе місце, бо свячені. 
Тоді було подвійне життя: справжнє в підпіллі й 
офіційне. Ніхто не думав, що все колись змі-
ниться, союз впаде і молитися можна буде не хо-
ваючись. Хоча й мало хто сумнівався, що жити 

треба саме так, не інак-
 ше, не цураючись свого, 
зберігаючи по крихтах 
те, що, здавалося б, му-
сило давно зникнути як 
пережитки. Чому? Мо-
же, саме тому, що всі 
знали, що після Страс-
тей обов’язково прийде 

Великдень. Бо коли Воскрес сам Бог, то немає 
нічого неможливого.
Вуйко таки дожив до свого Великодня. Відхо-

див до Бога у відбудованому монастирі, знищеному 
більшовиками, з якого його колись вигнали. До-
жив, бо вірив у свою перемогу і таки переміг, крок 
за кроком руйнуючи плани диявола знищити нас 
всіх. Коли б ми наперед знали справжню ціну пере-
моги, певне, мало хто ризикнув би навіть мріяти 
про неї. Але, на щастя, поруч завжди є люди, які не 
думають про ціну, бо вірять. 
Нині нам важко, безнадійно важко, але ми 
обов’язково переможемо. Ті, хто без жодних шан-
сів гинув у лісах і концтаборах, як виявилося, таки 
перемогли, бо щиро вірили, що їхній Великдень 
прийде. І наш Великдень також буде радісний, 
адже з нами Бог, який ніколи не залишає своїх, бо 
не для того колись давно в Єрусалимі вмирав на 
хресті. Вмирав, щоб воскреснути… 

Автор: 
Роман Малко

НАШ ВЕЛИКДЕНЬ  
ТАКОЖ БУДЕ РАДІСНИЙ, 
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ЯКИЙ НІКОЛИ НЕ  
ЗАЛИШАЄ СВОїх



Єресі й секти – національний 
релігійний продукт
Чи справді Захід був джерелом девіантності для російського православ’я

К
оли ще Партія регіонів 
«боролася» за європейську 
інтеграцію України, якийсь 
православний священик 

Московського патріархату з Лу-
ганщини погрожував у інтерв’ю 
відлучити від церкви Олександра 
Єфремова, лідера фракції ПР у 
Верховній Раді, саме за участь у 
цьому «гріховному» процесі. На 
думку батюшки, Європа, Захід – 
це суцільний «Содом», звідки на 
Схід поширюються всілякі секти і 
єресі. Нині у зв’язку із цілковитим 
провалом євроінтеграції за вер-
сією ПР відлучення від церкви ко-
лишньому інструкторові міськ-
кому КПУ/КПРС не загрожує…

Чи справді саме Захід був та-
ким невичерпним джерелом ре-
лігійної девіантності для росій-
ського православ’я? По-перше, 
з’ясуймо, що саме називають єре-
сями й сектами, адже насправді 
часто йдеться про різні протес-
тантські деномінації, що мали ба-
гато прихильників на Сході Єв-
ропи, викликаючи різке несприй-
няття панівних церков. Так, бать-
ківщиною протестантизму є За-
хід, але ж на його теренах постав і 

католицизм, який аж ніяк не 
можна назвати сектою. По-друге, 
конфесійні групи в росіян часто-
густо були вторинним продуктом 
іманентного розвитку місцевої 
офіційної церкви та їхньої специ-
фічної етнічної релігійності.

Якщо ж говорити про якусь 
«провину» Заходу, то вона зводи-
лася до привабливості протес-
тантських релігійних пошуків для 
тих жителів Росії, котрі не знахо-
дили духовної поживи у офіцій-
ному християнстві своєї держави. 
Саме ті з них, котрі намагалися 
вийти за межі суто побутового 
сповідання віри, ставали неофі-
тами західних культів. У другій 
половині ХІХ століття в Російсь-
кій імперії під впливом іноземців 
виникають перші громади бап-
тистів. Ця протестантська церква 
народилася в Англії XVII століття 
внаслідок розвитку пуританізму. 
Інший вельми популярний серед 
підданців царя релігійний рух – 
п’ятидесятники – виник на по-
чатку ХХ у США. А, наприклад, 
меноніти з’явились у Нідерлан-
дах іще в XVI столітті.

Однак російське суспільство 
без жодних впливів Заходу висту-
пало національним генератором 

формування різних релігійних 
об’єднань. Іще від XVIІ століття в 
Росії утворювалися опозиційні до 
офіційної церкви рухи христово-
вірів, «іконоборців», духоборців і 
молокан. Головні постулати цих 
деномінацій цілком самостійно 
прийшли до напрочуд близьких 
західному протестантизмові ідей: 
вільне, творче розуміння віри як 
здатності та обов’язку кожного її 
носія задовольняти свої духовні 
запити, вдосконалювати власну 
духовну сферу й поведінку, про-
тиставлення церковному офіціозу 
громади релігійних однодумців. 
Члени цих громад намагались у 
невеликих осередках утілити свої 
соціальні ідеали братерства, рів-
ності й справедливості.

Христововіри відмовлялися 
від зовнішньообрядового харак-
теру православ’я (формально ви-
знаючи офіційну церкву), вірили 
в можливість власного релігій-
ного самовдосконалення, коли 
людина «стає Христом». Основ-
ною формою служби Божої в них 
виступали «радєнія» (синкретич-
 ні дійства, що складалися з пі-
сень, релігійних танців і про-
роцтв), під час яких віруючі дохо-
дили до екстазу, котрий сприй-
мали як «єднання зі Святим Ду-
хом». Серед «духовних християн» 
були й свої екстремісти, як, при-
міром, секта «пригунів», що ви-
никла у 1840-х. Її заснував селя-
нин Тамбовської губернії Максім 
Рудомєткін. Молитовні зібрання 
«пригунів» демонстрували осо-
бливу екзальтацію, віруючі неса-
мовито стрибали, намагаючись 
досягти сходження «Святого 
Духа». Проявом суто російської 
етнорелігійності була й секта 
скопців. Останні, будучи адеп-
тами екстремального аскетизму, 
практикували ритуальну самока-
страцію в ім’я позбавлення будь-
яких спокус. На чолі їхніх громад, 
що називалися «кораблями», сто-
яли «старці». Засновником цього 
релігійного руху у XVIІІ столітті 
став «старець» Сєліванов. До гро-
мад скопців належали переважно 

Автор: Ігор Лосєв Етнографічні 
замальовки 
«радєнія» 
секти 
«пригунів»
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заможні люди, а оскільки із при-
родних причин вони не мали на-
щадків, то усе їхнє майно залиша-
лося державі. Тому певний час 
офіційна влада ставилася до скоп-
ців позитивно. Одначе, коли там-
бовському генерал-губернаторові 
спало на думку, що вони піддають 
себе кастрації задля ухиляння від 
служби в російській армії, їх стали 
переслідувати. Цікаво, що «скоп-
чество» не набуло поширення на-
віть на сусідніх українських та бі-
лоруських етнічних землях, зали-
шаючись проявом суто російсь-    
кого релігійного фанатизму.

У 1910–1912 роках у росій-
ських православних монастирях 
на Святій Горі (Афон, Греція) ви-
ник особливий релігійно-сектан-
тсь  кий рух у чернецтві – «імє-
славці». Його засновником висту-
пив отець Антоній (Булатович). 
Учення «імєславства» пов’язане 
із традиціями візантійського іси-
хазму та християнського неопла-
тонізму. «Імєславці» стверджу-
вали, що людина через свою грі-
ховність здатна прославляти в 
молитвах не самого Бога, а лише 
його ім’я. Царський уряд і синод 
сприйняли їхній рух як бунт, а 
вчення – як єресь. На Афон (тери-
торію іншої держави!) було виса-
джено російський десант, сотні 
ченців заарештовано й відправ-
лено на покарання в різні монас-
тирі Росії. У 1912–1913 роках їх 
було відлучено від церкви. Цей 
рух підтримували такі богослови 
та церковні діячі, як Павєл Фло-
рєнскій, Сєрґєй Булґаков, Міхаіл 
Новосьолов. І ніяких західних 
впливів тут не помічено…

І вже зовсім не був винний 
Захід у такому суто російському 
опо зиційно-релігійному явищі, 
як ста рообрядництво із прита-
ман   ним йому етнічно-маніхейсь -
ким поглядом на світ. Давня 
східна релігія Мані з її поділом 
світу на абсолютне Зло й абсо-
лютне Добро, а людей – на «синів 
світла» й «синів темряви» справді 
мала великий вплив на російську 
духовність, а у старовірів із їхнім 
несприйняттям офіційної ніконі-
анської церк    ви спричинилася до 
крайнощів фанатизму.

Російський дослідник Іґорь 
Яковєнко писав у статті «Критика 
історичного досвіду»: «Маніхей-
ство старовірів виходило з одвіч-
ної боротьби Росії із Заходом. І 
зло для них було західного похо-
дження, а суспільство – полем 
споконвічної боротьби багатих і 

бідних. В уявлення про Зло старо-
віри включили елементи утилі-
таризму, пристрасті до земних 
благ, «утроби», котра стала уосо-
бленням пороків». Старовіри не 
сприйняли слабких спроб європе-
їзації Московії у другій половині 
XVIІ століття й виступили проти 
реформ влади, що викликало ма-
сові репресії. Тисячі з них були 
страчені, піддані тортурам, ув’яз-
нені й заслані. Решті довелося 
шукати способів виживання у 
ворожій до них державі. Посту-
пово формувалися конспіративні 
струк тури, традиції підпілля, і 
все те працювало на реалізацію 
ненависті до офіційної влади та 
церкви й тотальне несприйняття 
«гріховного Заходу». Цього ви-
бухонебезпечного опозиційного 
елементу було доволі багато, на 
1917 рік – 37 млн. Серед старові-
рів активно працювали народо-
вольці: Міхайлов, сестри Фіґнер, 
Соловьйов (учасник замаху на 
Алєксандра ІІ), Софья Пєровская, 
есерка Єкатєріна Брєшко-Брєш-
ковская. Деякі автори стверджу-
ють, що таку форму влади, як «со-
вєти», більшовики запозичили у 
старовірів-безпоповців.

На початку ХХ століття ста-
ровірам належало 60% промис-
лового капіталу Росії. Із їхнього 
середовища вийшли такі фінан-
систи й підприємці, як Рябушин-
ські, Морозови, Трєтьякови, Ма-
монтови та багато інших. На 1917 
рік в уряді Росії працюють ви-
хідці з їхніх громад: Ґучков, Сіро-
тін, Карташов. Старовірська мо-
лодь починає цікавитися біль-
шовизмом, а деякі представники 
цього середовища роблять у біль-
шовиків блискучу кар’єру: Калі-
нін, Молотов, Риков, Суслов.

Російське етнічне маніхейство 
тут наклалося на політичне мані-
хейство марксизму з його уявлен-
нями про абсолютне протисто-
яння праці й капіталу, боротьбу 
двох світів – буржуазного та соці-
алістичного. Український дослід-
ник Омелян Нестайко пи  ше: «У 
московській свідомості зло, вті-
лене в Заході, залишилось не-
змінною домінантою протягом 
століть. Незмінною залишалася 
ненависть до людей, від яких це 
зло виходило і з якими треба бо-
ротися до повного їх знищення».

ПОЛІТИЧНЕ МАНІхЕЙСТВО
На початку 1980-х років у кабі-
неті начальника кафедри сус-
пільних наук Севастопольського 

вищого військово-морського ін-
женерного училища я побачив на 
стіні мапу світу, де СРСР і країни 
Варшавського договору було за-
фарбовано червоним, а решту – 
чорним. Ось таке наочне вті-
лення маніхейського світоба-
чення… Радянські газети обо-
жнювали назви на кшталт «Два 
світи – дві правди»,  де панувало 
політичне маніхейство. Власне, в 
нинішній РФ воно домінує і доте-
пер, ба навіть набуває гротескних 
форм. Несамовита лють тамтеш-
нього суспільства щодо Заходу, 
клятих «піндосів», «бЕндеров-
ців» відроджує дуже архаїчні під-
свідомі комплекси російської 
ментальності, про які влуч  но пи-
сав історик Євґєній Возґрін: «На 
цьому камені вільно обраних не-
свободи й деспотизму будувалася 
майбутня Росія. Потім зміцни-
лися сільські громади, що відро-
джували племінний диктат біль-
шості й зневагу до особистості, 
маніхейськи суворий поділ світу 
на «наших» і «не наших» та від-
повідні подвійні мораль і норми 
співіснування (для своїх і чужих). 
Себто, по суті, аморалізм, що став 
поступово однією з найбільш 
вражаючих національно-

психологічних рис, котрі вже 
точно «аршином общим не изме-
рить».

Абсолютна більшість росій-
ських хиб та бід має цілком авто-
хтонне походження, і за них Єв-
ропа, західна цивілізація аж ніяк 
не можуть бути відповідальні. 
Практично всі секти і єресі в 
православ’ї росіян формувалися 
на власному національно-куль-
тур  ному ґрунті, де якщо й були 
якісь західні впливи, то перифе-
рійні й мінімальні. А наївні праг-
нення самоізолюватися, герме-
тично закритися від світу в яко-
мусь Митному союзі, в євразій-
ському царстві не мають пер-
спектив, тим більше еліта цих 
східних утворень дуже охоче ви-
користовує у власних інтересах 
досягнення західної цивілізації. 
У сучасному світі неможлива ав-
таркія, ані економічна чи полі-
тична, ані культурна чи релі-
гійна. Якщо, звісно, не стати на 
«привабливий» шлях Північної 
Кореї… 
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Церква спального 
району
Життя церковного приходу у великому храмі  
й невеличкій церкві у віддаленому районі Києва 
дуже різниться. І справа тут не лише в кількості 
прихожан

Церква Іоанна Хрестителя 
(УПЦ КП), Відрадний, 
один із віддалених райо-
нів Києва. Тут немає ані 

монументальної величності Ми-
хайлівського Золотоверхого, ані 
безперервного потоку людей, 
що, розбившись на дві течії, 
суне вперед-назад. Немає і до-
рогих авто із їх погордливими 
господарями.

Під сірим весняним небом, 
затиснутий між будівельними 
кранами і житловими будин-
ками, причаївся невеличкий 
храм, майже ровесник україн-
ської незалежності. Перед вхо-
дом – саморобні клумби з авто-
мобільних шин і кілька хрестів: 
два на честь освячення будівлі, 
третій пам’ятний, жертвам Го-
лодомору. Всередині з десяток 

людей. Разом із священиком 
читають молитву. І все це під 
акомпанемент нещадного гур-
коту будівельної техніки.  

Служба завершується, при-
хожани розтікаються по примі-
щенню. Хтось купує свічки, 
хтось і далі молиться. Священ-
нослужитель зникає в бічних 
дверях, лишаючи по собі запах 
ладану, що пронизує все на-
вколо. У кутку, під іконами, сто-
їть невеличка скринька з по-
жертвами для української армії. 

«Історія наша почалася ще 
1990 року. Якщо точніше, 1992-
го, – нашвидкуруч перевдягнув-
шись, розповідає протоієрей 
Павло Стародуб. – Спочатку, ще 
до Другої світової, біля кладо-
вища, що неподалік, стояла не-
величка капличка, яка нале-
жала до парафії церкви Марії 
Магдалени. Нині на місці остан-
ньої середня школа».

«Ми ж із вами стоїмо на 
місці кладовища. За радянської 
влади тут була будівельна база. 
Згодом вона виїхала, а нам за-
лишили самі руїни. Тож дове-
лося відбудовувати», – додає 
він.

Ми сидимо в підсобному 
приміщенні на довгій дерев’яній 
лаві. Поруч вішалки для одягу, у 
кутку кілька ікон. Протоієрей 
поринає в спогади.

«Після того як відбувся 
путч ГКЧП, керівництво то-
дішнього Жовтневого району 
дало нам згоду на будівництво 
церкви. Гроші… Гроші, зви-
чайно, збирали прості люди. 
Звісно, були й такі, що жертву-
вали досить значні суми. Та й 
тодішнє районне керівництво 
допомагало», – каже священ-
нослужитель.

Тим часом у церкві народу 
меншає. Залишається троє лю-
дей. Хтось ставить свічки за упо-
кій рідних, хтось молиться, 
хтось чекає священика. Протоі-
єрей Павло виходить із кімнати 
до прихожан. Користуючись пе-
рервою, озираємося навкруги.

На стінах ікони. Як відносно 
старі, так і зовсім нові. Окремо 
вишивані портрети святих, зро-
блені прихожанами власноруч. 

«Знаєте, коли ми тільки по-
чинали, на цьому місці по факту 
стояла лише бетонна коробка, – 
розповідає прихожанин Вадим. 
– Було тільки два невеличких 
входи з боків. А згодом своїми 
силами трохи розбудували, я от 
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ґанок допомагав робити», – до-
дає він і з гордістю киває на 
сходи.

З’являється священик. Пита-
ємо, чи не заважає постійний гур-
кіт. Він на кілька секунд замис-
люється: «А що тут вдієш. Цю ж 
землю під будівництво давно ви-
ділили. Якщо не помиляюся, для 
жертв афери з «Еліта-Центром». 
Тож терпимо».

Імпровізована екскурсія 
триває. Спускаємося сходами 
вниз, до підземного храму. Не-
величка кімната для богослу-
жінь мало чим відрізняється від 
своєї сестри нагорі. Хіба що тут 
прохолодніше. Протоієрей по-
казує дві великі ікони, що сто-
ять за вівтарем. Дивимося на 
них здалеку, бо ж заходити туди 
можна лише священнослужите-
лям.

«Їх свого часу малював один 
художник, який нині виїхав до 
Парижа. Ікони ж залишив бать-
кам, а вони подарували їх нашій 
церкві». Павло зачиняє вівтар і 
розвертається до сходів нагору. 
«Взагалі в нас тут у сусідньому 
приміщені була недільна школа. 
Але цього року не працювала, на 
жаль. Бо ж робили ремонт і дове-
лося всі будматеріали десь скла-
дати. А в таких умовах дітей не 
посадиш і не навчатимеш», – 
розповідає він, неспішно підні-
маючись сходами.

Храм Іоанна Хрестителя 
освячували двічі: 1993-го і 

1999-го, після реконструкції, 
коли було добудовано низку 
приміщень. Утім, попри будів-
ництво, складається враження, 
що під час служби до церкви 
може зайти заледве 100 людей. 
Отець Павло це підтверджує.

«Одна з проблем – малий 
храм. У нас під час великих бо-
гослужінь вміщається не більше 
ніж 120 осіб. Так, звісно, ми ма-
ємо плани щодо розбудови, але 
треба бути реалістами. Коштів 
не вистачає. От, скажімо, поруч 
є такий бетонний короб. Колись 
нам його подарували, ми хотіли 
зробити капличку абощо. Нині 
там люди без місця прожи-
вання. Але ж не проганятимеш 
їх від церкви!» – каже свяще-
ник.

Загалом же, зазначає 
Павло, у будні до храму навіду-
ється близько 30 людей, під 
час недільної служби – всі 200. 
Середній вік прихожан – 35 
років. Утім, зазвичай прихо-
дять «або дуже старі, або дуже 
молоді».

«Люди йдуть зі своїми духо-
вними проблемами, поспілкува-
тися з Богом. Такий народ укра-
їнці – у нас має бути віра. Це 
стрижень, на якому все трима-
ється. Нині ж після кількох де-
сятиліть насаджуваного атеїзму 
його зруйнували. А відновлю-
вати те, що колись знищили, 
дуже важко», – розмірковує 
Павло.

«Тим паче зараз досить бу-
ремний час. Не скажу, що після 
подій на Майдані прихожан 
стало набагато більше. Та й ра-
хувати приход за кількістю охо-
чих причаститися не зовсім пра-
вильно. Бо хтось же вважає, що 
треба це робити частіше, хтось 
– рідше. Головне – людей не по-
меншало», – з оптимізмом до-
дає протоієрей.

Й одразу ж зазначає: «Нині 
вистачає «індиферентних хрис-
тиян». Тобто людей, які ходять 
до церкви лише на великі свята 
виконувати ритуал».

«Більшість українців зараз 
відвідують храм на Великдень, 
на Яблучний Спас, Водохреще. 
Щось посвятити, віддати да-
нину традиції», – каже Павло.

«Ну і час від часу бувають су-
часні проблеми. Скажімо, при-
ходить до нас жінка в штанах і з 
непокритою головою. З одного 
боку, це начебто й неправильно. 
А з другого – може, людина 
йшла, побачила церкву, відчула 
необхідність помолитися. Її що, 
проганяти? Храм – це місце 
спілкування людини з Богом», 
– розмірковує священик, злегка 
примружившись.

Знадвору так само лунав 
гуркіт. Над церквою раз у раз 
пролітала стріла будівельного 

крана, а вздовж сірого бетон-
ного паркану походжали робіт-
ники з цигарками в зубах. До 
церкви у своїх справах заходили 
прихожани. 

Прощаємося. Наостанок зга-
дуємо про молодь.

«Я не казав би, що молодь 
нині далека від релігії, ні. Радше 
в неї не вистачає часу. Знову ж 
таки головна проблема – тіс-
нота. Людина прагне почува-
тися комфортно. І хоче знати, 
що коли зайде в храм, то не на-
скочить на зауваження когось із 
прихожан. Переконаний, що ба-
гато молоді теж ходить до 
церкви», – наостанок додає 
протоієрей. І, як і раніше, зни-
кає в бічних дверях, лишаючи 
по собі вже не такий сильний, 
але все ж відчутний запах ла-
дану. 
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СЕРЕДНІЙ ВІК ПРИхОЖАН – 
35 РОКІВ. УТІМ, ЗАЗВИЧАЙ 
ПРИхОДЯТЬ «АБО ДУЖЕ 
СТАРІ, АБО ДУЖЕ МОЛОДІ»



Ч
и не щороку телесюжети і 
фоторепортажі україн-
ських ЗМІ з Великодня 
рясніють обличчями віт-

чизняних можновладців та біз-
несменів, що приходять до тієї чи 
іншої церкви якоїсь конфесії. 
Тиждень поспілкувався із соці-
альним психологом Олегом По-
кальчуком і розпитав його про 
джерела звички українських по-
літиків і не тільки оприлюдню-
вати свою належність до релігії та 
зображати себе на іконах.

У. Т.: Чому багатії 2000-х такі на-
божні? хтось допомагає храмам, 
хтось будує церкви, хтось купує 
ікони. Навіщо їм це?

– Я сказав би, що це давня 
злодійська традиція. Нічого 
спильного з християнством. На 
їхню думку, формальні дії на ко-
ристь церкви здійснюють певний 
акт індульгенції. Причому розмір 
кожного злочину має компенсу-
ватися пропорційністю внеску в 
церковний бізнес. Наприклад, 
убив когось – віддав частину гро-
шей храму, вкрав щось – подару-
вав, скажімо, ікону. Тобто тради-
ція віддавати десятину зі скоєного 
злочину. Водночас це не виклю-
чає того, що були і є ті, хто обкра-
дає церкви. Думаю, якщо багатії 
жертвують щось церкві, то обкра-
дають її на вищому рівні.

У. Т.: Щодо політиків та ікон. 
Коли перших осіб держави, чи-

новників зображають у вигляді 
святих, про що це може свідчити? 
Це один із видів самообожню-
вання?

– Не думаю, що самі політики 
себе туди вписують. Я сказав би, 
що це такий вид збочення й під-
лабузництва. Людина, якій дару-
ють такого штибу ікону, не може 
її не взяти. Ще й знайдеться 
кілька дурнуватих попів, які її 
освятять і довідку видадуть. Та-
кий собі вид хабара або додаток 
до нього, за якого «нам сдєлалі 
пріятно». Мотив їхнього сприй-

няття – задоволення від аж та-
кого прогинання підлеглих. Те, 
що в них немає клепки моральної 
та інтелекту, зрозуміло – інакше 
вони були б іншими людьми.

У. Т.: Це частина їхнього світо-
гляду?

– Світогляду, в якому вони 
центр світу, боги світу. І їхнє ото-
чення, вловлюючи промені пиха-
тості й самодурства, утілює цей 
світогляд матеріально.

У. Т.: Можна говорити, що це 
певна «номенклатурна спадко-
вість»?

– Лише за умови, якщо лю-
дина демонструє системну єдність 
і, входячи на трон, декларує пра-
вонаступність. Що, власне, і було 
зроблено свого часу. Всі втаємни-
чені знали: донецькі спочатку 
«Батю» посадять на трон, потім 
Сашу, і все в них буде в шоколаді.

У. Т.: Нинішні олігархи, той самий 
Ахметов чи Коломойський, є 
практикуючими християнами?

– Ні. Насамперед сам термін 
«практикуючий» до христия-
нина не можна застосувати. 
Практи кують йогу або дайвінг. 
Християнин же повинен бути 
членом общини, тоді є прак-
тика, яка пронизує тебе 24 го-
дини на добу. Тоді це християн-
ство. Те, що ми маємо у 98% сус-
пільства загалом, – обрядовість. 
Тобто дотримання певних обря-
дів і маркер належності до тих 
чи тих культурних традицій. 
Більшість людей гадки не ма-
ють, що таке християнство і Бі-
блію навряд чи відкривали. 

У. Т.: Це данина традиції?
– Так. Вона склалася як про-

тестна модель поведінки СРСР, 
таке собі легальне дисидент-
ство. «Я комуніст, але до церкви 
ходжу, щоб ночами раз у три 
роки родичів пом’янути і вну-
трішній спротив здійснити». 
Якщо ж мова про багатіїв, то 
вони повинні маркувати себе, 
ототожнювати з більшістю. Але 
залюбки цього не робили б, бо 
розуміють, що то абсолютна 
дурня з погляду парадигми, у 

Спілкувався 
Станіслав Козлюк

Олег Покальчук: 
«Побожність нинішніх  

багатіїв – давня 
злодійська традиція»

Соціопсихолог  
про «номенклатурну  

спадковість» та вписаних  
в ікони можновладців
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хРИСТИЯНИН ПОВИНЕН БУТИ 
ЧЛЕНОМ ОБЩИНИ, ТОДІ Є 
ПРАКТИКА, ЯКА ПРОНИЗУЄ 
ТЕБЕ 24 ГОДИНИ НА ДОБУ. 
ТЕ, ЩО МИ МАЄМО У 98% 
СУСПІЛЬСТВА, – ОБРЯДОВІСТЬ
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ПРОКУРОРСьКІ 
ЦІННОСТІ.

У розкішному 
маєтку екс-

генпрокурора 
Віктора 
Пшонки 

знайшли 
чимало 

коштовних 
ікон. Схоже, 
функціонер 

режиму 
віддавав 
перевагу 

зовнішнім 
виявам свого 
«благочестя»

якій вони заробили гроші. 
Проте виконують ритуал, як 
свого часу червоні вожді вико-
нували комуністичні ритуали: 
ходили на збори, 1 травня, пле-
нуми, читали газету «Правда». 
Це така сама квазірелігія, тільки 
вона має більше формальних 
ознак, що, звісно, саму релігію 
дискредитує. Елемент мімікрії, 
якщо завгодно. Як камуфляж, 
котрий засвідчує, що людина 
має стосунок до певної силової 
структури. Ось така паралель 
чистого ідіотизму в обох випад-
ках. Скажімо, зелений камуф-
ляж є нісенітницею в міських 
умовах для маскування, бо ко-
лористика військового пейзажу 
інша. Проте люди вперто його 
на себе натягують і називають 
це «маскувальним одягом». Але 
ж вони себе декамуфлюють! І 
зараз їх поначіпляли всі, кому 
не лінь, аби засвідчити свою 
офігенну войовничість. Так 
само й релігійники. Обставля-
ються іконами, будують церкви, 
дехто навіть у своїх помістях, 
щоб далеко не ходити, купують 
собі священиків. Це вже стара 
російсько-панська традиція, за 
якої люди не вливаються в хрис-
тиянську общину, як би нале-
жало за Святим Письмом, а, на-
впаки, вдягають цей релігійний 
камуфляж, щоб показати, що 
вони ближче до Бога, ніж інші. 
Типу в них є майстер-ключ, чор-
ний хід або якийсь пароль до-
ступу.

У. Т.: Тобто політики, перші 
особи не мають декларувати 
свою належність до певної кон-
фесії або релігії?

– Я сказав би, що політикам 
неприпустимо показувати пу-
блічно свою належність до пев-
ної конфесії чи релігії. То захід-
ний стандарт поведінки. Ска-
жімо, у США держслужбовці, 
зокрема судді, не мають права 
давати інтерв’ю, бо є функціоне-
рами у своїх нішах і будь-яка пу-
блічність змушуватиме їх до 
оцінних суджень, тенденцій-
ності. А це неприпустимо, вно-
сить розлад у те, за що вони від-
повідають. Так само і в україн-
ському суспільстві. Бо в нас 
релігійно-церковна царина у 
стані цілковитого хаосу, і дай 
Боже, щоб ми виплуталися на 
об’єднавчій ноті без розколів. 
Декларування може вносити 
розбрат. Крім того, коли полі-

тик оголошує себе вірним якоїсь 
конфесії, то як людина, що ви-
вчає релігії, запевняю: будь-яке 
запитання про її світопізнання 
поставить її у глухий кут за 
кілька секунд. Бо є в кожній ре-
лігії такі галузі й ділянки, 
вельми сумнівні, які потребують 
додаткового тлумачення і спеці-
альних знань. Тому якщо навіть 
із найкращих міркувань людина 
заявлятиме про належність до 
певної конфесії чи релігії, будь-
який журналіст чи провокатор 
зможе виставити її ідіотом за 
короткий час. Це вразлива ситу-
ація. А надто й з погляду піару.

Тож якщо якась особа хо-
дить у церкву, нехай, то її осо-
биста справа. Бо ж релігія, сім’я 

– абсолютно приватні сфери. 
Ми, на жаль, плутаємо чинов-
ників і політиків із селебритіз. 
Останні цим торгують. Вони по-
казують частини тіла, розпові-
дають про свої розлучення і 
одруження – такий бізнес. Вони 
це продають, інші люди це купу-
ють. Такий окремий вид сус-
пільного життя. А ми політиків 
зрівнюємо із діячами згаданого 
сегмента суспільного буття, що 
неприпустимо, бо девальвує 
сенс державності й державної 
служби. І селебритіз, повірте, 
виграють, бо нічого не прихову-
ють, достатньо відверто демон-
струють плюси і мінуси. А чи-
новникам завжди є що ховати. І 
вони програють, безумовно. 
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Автор: Вікторія Матола

Священики УГКЦ в Криму: 
відчуття, що вже не вдома
Анексія Криму поставила під загрозу діяльність на півострові  
греко-католицьких церков

Нині із п’яти 
священиків 
УГКЦ, котрі 
більш ніж 
десятиліття 
прожили в 
АРК зі сво-
їми сім’ями, 
туди повер-
нувся лише 
один. Іще 
двоє отців 
монашого 
чину стали 
служити в 
Криму вже 
після «рефе-
рендуму».
Тиждень 
поспілку-
вався з кіль-
кома свяще-
никами про 
події, які їм 
довелося пе-
режити на 
півострові, 
та про май-
бутнє крим-
ських пара-
фій.

Отець Микола Квич (служив у Севас-
тополі)
Наступного ж дня після викрадення 
(16 березня. – Ред.) я виїхав із Криму. 
Повертатися туди мені заборонено. 
Неофіційно я там персона нон ґрата. 
З мене зробили «шпигуна-бан-
дерівця», якогось диверсанта. Наразі 
не можу сказати, де перебуваю, з 
міркувань безпеки, бо ще й досі на моїй малій батьківщині про 
мене розпитують невідомі. А нещодавно в Севастополі провели 
обшук у парафіян, котрі допомогли мені виїхати з півострова. Із 
підозрою, що вони мене переховують. Вочевидь, десь засвітилися 
чи хтось вистежив. Це вже другі мої парафіяни, в яких провели об-
шук. У перших – іще до «референдуму».
Крім того в Севастополі почали цікавитись і земельною ділянкою, 
яку виділили під будівництво нашого храму. Він уже наполовину 
готовий. Там по сусідству – православна церква Московського па-
тріархату. Збудували тільки дзвіницю й отримати їм цей храм було 
б дуже добре. Тому наполягатиму, щоб на парафію відправили 
священика. Мені важко було стільки років її згуртовувати. А тепер 
що? Не хочеться, щоб усі розбіглися.
На Великдень буду, швидше за все, з родиною. Мене запрошу-
вали як капелана для обслуговування військових частин, однак я 
не можу залишити сім’ю без служби Божої в цей день. Тому на-
самперед потрібно вирішити питання мого дальшого перебу-
вання.
Відверто кажучи, Крим – це «важка» територія. Хоча тішуся, що 
познайомився з багатьма хорошими людьми, з якими пережи-
вали скрутні моменти, і мав можливість їм духовно допомогти. А 
решта – я нічого там не нажив. Хоча це й так другорядне. Зви-
чайно, для моєї дружини та чотирьох дітей – це важливо. Вони 
по-іншому розуміють певні духовні чи патріотичні речі, але якось, 
може, переб’ємося...

Отець Ігор Гаврилів (слу-
жив у Ялті)
Я переїхав із Криму від-
разу після викрадення 
отця Миколи (Квича. – 
Ред.). Все сталося досить 
спонтанно. Не дуже хотів 
покидати півострів, однак 
служити там для одруже-
ного священика річ прак-
тично неможлива. Тра-

плялися різні ситуації впливу на мене через мою сім’ю в 
2007–2008 роках, коли й дитину викрадали, й був тиск 
СБУ. Тоді мене не залякали, бо ситуація була дещо 
інша. А нині, коли там присутнє російське ФСБ, чекати 
від них можна чого завгодно. Тому прийняв рішення 
поїхати звідти. Тим паче дружина працювала держав-
ним службовцем. Потрібно було приймати російське 
громадянство, чого ми робити не збираємося. 
Наразі перебуваємо в Івано-Франківську – у батьків 
дружини, де й Великдень святкуватимемо. Побут іще 
не облаштований, думаю, на це піде багато часу. Ні я, 
ні дружина поки що не працюємо, лише діти вже хо-
дять у садочок і школу. Питання мого переведення на-
разі не вирішене, сподіваюся, скоро отримаю від вла-
дики відпускну грамоту й десь прилаштуюсь. Ми зареє-
струвались у міграційній службі й отримуємо там 
певну допомогу продуктами чи предметами побуту. 
Допомагають часом і місцеві парафії. 
Днями був у Ялті, їздив вирішувати певні питання. Мав 
нагоду відслужити там службу Божу на Квітну неділю й 
попрощався з парафіянами. Там уже двоє нових свя-
щеників – редемптористів (монаший чин. – Ред.) зі 
Львова. На парафії все спокійно, хоча люди хвилю-
ються, чого чекати далі. Важко з усіма прощатися, все-
таки 14 років там прожив.

Отець Богдан Костецький (повернувся 
до Євпаторії)
Після викрадення отця Миколи ми зму-
шені були виїхати з Криму. Однак тиж-
день тому повернувся. Присягав Богові й 
повинен бути тут, із людьми. У цьому 
мене підтримала і дружина. Ми вирі-
шили залишити дорослих дітей у батьків 
на Тернопільщині, а сюди привезли зо-
всім маленьку нашу дитину. Зараз моли-
мося в римо-католицькому костелі, де 

нас радо приймають. Поки невідомо, чи продовжать нам оренду при-
міщення, де ми раніше служили, – в бібліотеці однієї курортної полі-
клініки.
Поки складені графіки богослужінь. У нас – свій, у римо-католиків – 
свій. Традиційне богослужіння заплановано й на Великдень. Після 

святкової літургії поїду по Криму, де є наші парафії, освячувати паски. 
У цьому мені також допомагатимуть двоє священиків-редемптористів.
До речі, наша парафія будувала собі церкву, купила для того землю. 
Хоча назвали це будинком священика, не афішували. Фактично збу-
довано вже половину, але зараз процес у підвішеному стані.
Щодо майбутнього церкви я звертався у відповідні служби. Повідо-
мили, що інструкцій зверху поки не отримували (щодо діяльності 
УГКЦ. – Ред.), сказали «ждітє». 
Ситуація в місті напружена, люди схвильовані, особливо вихідці з 
материкової України. Не вирішене питання і громадянства, хоча, 
на щастя, нас не змушували ставати росіянами за паспортом. На-
скільки мені відомо, зараз займаються державними службов-
цями. Втім, як буде далі, не знаю.
Нині не відчуваю прямого тиску, але він простежується в усьому – в по-
ведінці простих людей у громадському транспорті, на вулиці. Відчу-
ваєш, що ти вже не вдома, не свій.
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На побачення з Богом: дату 
зустрічі змінити не можна?

Р
елігії мають чудернацькі 
взаємини з календарями. 
Вони запрошують людей 
до світу, який стоїть над 

будь-якими рамками часу, про-
стору і скінченності. Воднораз 
віра часто дріб’язково одержима 
ідеєю точного встановлення кон-
кретного моменту, коли відбу-
лась або має відзначатися та чи 
та подія космічного масштабу. 
Промовистий приклад – супе-
речки в християнстві із приводу 
дати Великодня.

І західне, і східне християн-
ство використовує складну сис-
тему обрахунку дня святкування 
Воскресіння Христового (та 
пов’язаних із ним інших свят) на 
базі весняного рівнодення й мі-
сячного циклу. Різняться методи 
обчислення. Цього року й західні, 
й східні християни святкують Ве-
ликдень водночас, але у пра-
вослав’ї він може відзначатись і 
на п’ять тижнів пізніше.

Отже, там, де поруч живуть 
східні й західні християни, ймо-
вірно, будуть і проблеми, адже 
коли одна громада весело свят-
кує Великдень, для іншої ще 
може тривати Великий піст. 
Іноді труднощі виникають, на-
віть коли дні святкування збіга-
ються, як-от біля Гробу Господ-
нього в Єрусалимі, де збира-

ються представники шістьох 
християнських конфесій. Адже 
католики, які бажають його від-
відати у Великодню неділю, по-
винні приходити вдосвіта (о 
5:30) через заходи безпеки, які 
супроводжують пишну право-
славну церемонію сходження 
Благодатного вогню кілька го-
дин потому.

Де-не-де люди пристосову-
ють святкування так, щоб урахо-
вувати й обряди сусідів. У Фін-
ляндії православні християни 
відзначають Великдень за захід-
ним календарем. А католики і 
православні на грецькому ост-
рові Сірос – за юліанським сти-
лем. Видовищні народні дійства, 
процесії  із заквітчаними похо-
ронними ношами у Страс  ну 
п’ятницю та феєрверки надвечір 

у Великодню неділю єднають 
острів’ян, а не ділять їх на групи.

Чи може хрещений світ коли-
небудь прийти до єдиного кален-
даря? Навряд. Православна ре-
форма літочислення 1923 року, 
яка узгодила християнські та ін-
ші встановлені свята із західними 
датами, призвела до глибокого 
розколу на теренах східного об-
ряду; її відмовилися приймати 
росіяни, серби й деякі консерва-
тивні греки. Багато православних 
бояться будь-яких змін, що мо-
жуть спричинити нові незгоди в 
їхніх лавах.

Якщо рух за спільну або не-
змінну дату святкування Велико-
дня взагалі коли-небудь набере 
сили, є пропозиція від професора 
Коліна Гемфріса з Кембриджа. 
На основі дослідження низки лі-
тературних джерел і астрономіч-
них даних він дійшов висновку, 
що справжнім днем розп’яття 
Христа стало 3 квітня 33 року н. е. 
Це означає, що Таємна вечеря 
(яка, на його думку, відбулася в 
середу, а не, як прийнято вва-
жати, в четвер) припала на 1 
квітня, а воскресіння – на 5-те. 
Чому ж тоді, запитує професор, 
не святкувати головну подію 
християнства того дня, коли вона 
відбулась, або в найближчу до 
нього дату? 

ТАМ, ДЕ ПОРУЧ ЖИВУТЬ 
СхІДНІ Й ЗАхІДНІ 
хРИСТИЯНИ, ЙМОВІРНО, 
БУДУТЬ І ПРОБЛЕМИ, АДЖЕ 
КОЛИ ОДНА ГРОМАДА 
ВЕСЕЛО СВЯТКУЄ ВЕЛИКДЕНЬ, 
ДЛЯ ІНШОї ЩЕ МОЖЕ 
ТРИВАТИ ВЕЛИКИЙ ПІСТ
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Звичайний фашизм
І

сторичний документальний фільм радянського ре-
жисера Міхаіла Ромма «Звичайний фашизм» вий-
шов на екрани ще 1965 року, але досі залишається 
головним і неперевершеним посібником на тему 

зміцнення нацистського ладу в Німеччині. Однак 
стрічка, здається, мала донести ще й неоднозначний 
меседж, непомітний для пересічних глядачів.
Досвідченіші й прозорливіші люди дивилися кіно-
стрічку здивовано і вражено: то було ніби дежавю – 
усе це нам звідкись знайоме? Символи і знамена, 
квіти й ідеологічні знаки режиму, що тримається на 
людських тілах, які марширують перед очима Воло-
даря/Фюрера/Батька нації; культ молоді; презир-
ство до тих, хто сумнівається, тихо говорить і зволі-
кає, на тлі квазірелігійного ентузіазму, масовий спа-
лах фанатизму і ненависть, що з’явилась у потріб-
ному місці в потрібний час, чи можна все це розгля-
дати в ширшому контексті жорстоких тоталітарних 
режимів і кримінальних 
політичних систем ХХ 
століття?
Таки можна. Усі ми від-
чайдушно намагалися 
позбутися цієї небезпеч-
ної думки, однак вона 
весь час поверталась і 
мучила нас. Міхаіл Ромм 
зняв геніальний фільм 
про наш «червоний фа-
шизм», який не просто 
до болю нагадував німецький націонал-
соціалізм, а скидався на його брата-близнюка 
чи другу половинку. Тож недаремно російські диси-
денти – репресовані та вислані до Сибіру – називали 
радянську систему «червоним фашизмом».
Звісно, не варто применшувати історично унікальні 
й безпрецедентні форми зла та масової ненависті, 
сфабриковані нацистами. Однак, поза сумнівом, ви-
значні й розумні мешканці Росії мали рацію, прово-
дячи паралелі між двома військовими диктатурами, 
заснованими на уявленнях, відповідно до яких світ 
сповнений ворогів і противників вищої раси/класу-
гегемона. «Звичайний фашизм» Ромма розповідав 
про СРСР, а не про нацистську Німеччину. Режисер 
із жахом ставить питання: чи це вінець прокляття 
сучасності?
Майже те саме відчуття дежавю виникає під час 
уважнішого перегляду культового радянського 
12-серійного телефільму «Сімнадцять миттєвостей 
весни» режисера Татьяни Ліознової, знятого за од-
нойменним романом Юліана Сємьонова. Головний 
герой фільму – радянський шпигун Максім Ісаєв, 
якого відправлено до нацистської Німеччини як 
високопоставленого штандартенфюрера СС для 
служби в «Аусланд-СД». Шпигунське псевдо ге-
роя – Макс Отто фон Штірліц.
У серіалі з німців не кепкують і не подають їхніх ка-
рикатурних образів – рідкість для радянських філь-
мів. Натомість, хоч як це дивно, чітко простежується 
таємне захоплення німецькою дисципліною, бойо-
вим духом, відданістю, макіавеллівською військо-
вою хитрістю. Лише сліпий чи глухий міг не помі-

тити паралелей між радянською таємною держав-
ною поліцією (НКВД, пізніше КГБ) та гестапо. 
Останнє яскраво і красномовно втілено у фільмі в 
образі його очільника Гайнріха Мюллера. 
У фільмі є одна розмова Штірліца й Мюллера, в ході 
якої перший мусить розсіяти всі підозри другого й 
запевнити його у своїй відданості. І от момент іс-
тини: Мюллер раптом відмовляється салютувати 
«Хайль Гітлер». Штірліц здивований неповагою ви-
сокопоставленої особи до нацистського вітання, він 
дізнається від Мюллера, що режим помирає і Адоль-
фові Гітлеру кінець. Однак Мюллер робить важливе 
уточнення.
Ідеться про кінець Гітлера, а не націонал-
соціалізму – він аж ніяк не знищений, стверджує 
Мюллер. Одного дня світ зрозуміє, що немає кра-
щого порядку за націонал-соціалізм. Усюди, де 
люди вітатимуть одне одного словами «хай живе!» 

чи іншими подібними 
фразами, прославляючи 
силу й міць, для нас зна-
йдеться місце. Там нам 
буде добре.
Навіть зараз цей фільм 
вражає нас не лише ди-
вовижною амальгамою 
пронімецьких і прора-
дянських настроїв, а й 
попередженням про те, 
як можуть притягува-

тися й зливатися протилежності. Нещодавно 
радянський політолог Андранік Міґранян, 

який нині працює в прокремлівській громадській 
організації у Нью-Йорку, заповзявся реабілітувати 
Адольфа Гітлера. Його безсоромна відвертість щодо 
політичного курсу Росії стосовно України та інших 
держав напевне вразила всіх.
Отже, пані та панове, це сталося. Фашизм прийшов 
до Росії. Звичайний фашизм, оголена сутність якого 
зводиться до добре відомої і геть не святої трійці су-
часності, що її принесли нам ХХ і ХХІ століття, а 
саме непевності, небезпеки й незахищеності. Цей 
феномен утечі від свободи так майстерно описав 
Еріх Фромм у своїй знаменитій однойменній 
книжці.
Однак дещо відрізняє сьогоднішню Росію від на-
цистської Німеччини, чию ідеологію «крові й землі» 
та світового расизму фанатично підтримували на-
цисти, намагаючись запровадити глобальну ієрар-
хію рас. Нинішня Росія не має визначеної ідеології. 
Її ідеологія – це газ, нафта і влада. Владімір Путін не 
переймається жодним переконливим історично-
політичним наративом.
Цього разу російський фашизм є прямим поро-
дженням мафіозної держави та ментальності кримі-
нального світу, що поширюється не лише на полі-
тичний клас, а й на ЗМІ та більшість дипломатів. 
Насправді цей фашизм радше подібний до орвел-
лізму: затоптані чобітьми людські обличчя, влада 
заради влади. Росія – держава, організована кримі-
нальною клікою, де немає місця правовірним, а є 
тільки натовпу та його ідолам. 

Автор: 
Леонідас 
Донскіс
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РОСІЙСЬКИЙ ФАШИЗМ Є  
ПОРОДЖЕННЯМ  
МЕНТАЛЬНОСТІ 

КРИМІНАЛЬНОГО СВІТУ,  
ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ НА 

ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС, ЗМІ ТА 
БІЛЬШІСТЬ ДИПЛОМАТІВ



Автор:  
Філіпп  

де Лара

Путін проти Росії 
Н

а відміну від українського народу, громадяни 
західних країн не стоять у першій лаві кон-
флікту з режимом Путіна, проте формують 
наступні. Це перше, що повинні зрозуміти 

жителі Заходу, коли вони хочуть мати політику, яка 
не була б суто вербальною, політику, здатну досягти 
успіху. Енн Епплбаум дуже точно охарактеризувала 
принципову помилку Заходу (в тому аспекті США і 
ЄС однакові): від 1991 року вони вважали, що Росія, 
по суті, «західна держава з певними ґанджами», тож 
її покликання – стати як ми, думати як ми, бути 
партнером, відносини з яким можуть інколи бути 
конфліктними, втім, куди краще інтегрувати її до 
євроатлантичного товариства, щоб позиції та цін-
ності помалу зблизилися, щоб конкуренція була 
мирною і навіть спиралася на співпрацю.
Незважаючи на агресію проти України, неоцарист-
ську еволюцію режиму, проект, спершу скромний, а 
нині зухвало утверджений, об’єднання під прово-
дом Росії крайніх правих усієї Європи – від антисе-
мітів партії «Йоббік» до 
сумнів них сепаратистів 
Бельгії та Італії – з ме-
тою ослабити європей-
ське суспільство та цін-
ності (використовуючи, і 
це, на жаль, проблема, 
слабкості ЄС), західні ке-
рівники й далі чіпля-
ються за ілюзію, ніби 
Російська Федерація – 
це нормальна держава. 
Сподіватися на таке ще було розважливістю в 
1991–2000 роках, вірити в те 2014-го – абсурд. 
Найпростіше цю ситуацію можна пояснити так: 
Росія зупинилася на стадії розпаду радянської сис-
теми. Економіка, право, устрій та політична іден-
тичність країни насправді не змінилися. Путін за-
вдячує своїм авторитетом і популярністю ідеї про те, 
що, мовляв, є людиною відродження, розриву з хао-
сом, корупцією та занепадом, що їх передали в спа-
док Ґорбачов і Єльцин. Але цього й близько немає. 
Довге перебування Путіна на чолі влади (15 років!) 
– лише безплідне царювання. Стовпи режиму хита-
ються, від олігархів перейшли до Святої Русі, потім 
до так званого СРСР-2, але що більше змін, то оче-
видніше: нічого не змінюється. Денацифікація пев-
ною мірою врятувала Німеччину, а Росія платить 
дуже дорого за відсутність процесу над комунізмом 
(і в юридичному аспекті, і в сенсі людської пам’яті). 
Попри свою нинішню фантастичну і тривожну по-
пулярність, режим Путіна – це економічний провал, 
він не спромігся контролювати Чечню, а тільки зни-
щив її, не спромігся знищити, а тільки дестабілізу-
вав Грузію. Відповідь проста: не можна подолати 
крах радянської системи, залишаючись совєтським. 
Українці знають про те й від 1991 року прагнули сту-
пити на шлях виходу із совка.
Нелегко зробити таку констатацію, не відчувши тут-
таки страху («що буде з нами?»; «війна стає реаль-
ною загрозою» тощо) або гніву («провчимо їх!»), 

двох пристрастей, що не є добрими порадниками, 
проте марно заперечувати труднощі й думати, ніби 
все може тривати так, як і раніше. Західні країни по-
винні керуватися трьома принципами. 1. Підтриму-
вати Україну всіма нашими силами, бо саме там 
ідеться про долю всієї Європи, бо поразка вільної та 
незалежної України матиме незмірно вищу еконо-
мічну й моральну ціну, ніж усе те, що ми можемо й 
повинні були б зробити сьогодні. 2. Енергійно засто-
сувати економічні та дипломатичні санкції проти 
російського режиму замість нарікати на їх неефек-
тивність і дорогу ціну для нас, іще навіть до них не 
взявшись. Приклад Ірану (як і давніше – Південної 
Африки) доводить, що політика міжнародних санк-
цій вимагає зусиль, суворості й невідступності, але 
зрештою дає свої плоди. Росія не Іран, вона водно-
час і ближча (а отже, небезпечніша), і вразливіша 
внаслідок своєї економічної, інституційної та гео-
графічної пов’язаності із західним світом. 3. Думати 
про близькі перспективи й готувати майбутнє: пере-

бування РФ у совку, яке 
завдало стільки лиха 
Україні й самій Росії, не 
вічне. Є російські інте-
лектуали, які утверджу-
ють правду, російський 
середній клас, зорієнто-
ваний на свободу і про-
цвітання, незалежні ро-
сійські підприємці, справ -
жні реформатори. Захід-   
ні країни повинні звер-

татися до них, оминаючи апарат «радянської» 
влади. Це нелегко, але нема вже залізної завіси, 
а глобалізація на нашому боці.

Ми, європейці Заходу і Сходу, повинні думати про 
приклад тих поляків у повоєнному вигнанні, які від 
першого дня, ненастанно борючись із комунізмом, 
відразу стали думати про Польщу після нього (зо-
крема, про питання кордонів, відносини з німець-
кими, балтійськими та українськими сусідами), 
адже були переконані, що більшовизм коли-небудь 
зникне і значення має передусім світ, який буде по-
тім. При цьому їх надихав факт, що в 1920–1939 ро-
ках існувала суверенна Польща, що їхня країна 
мала в Лондоні уряд у вигнанні. Україна, яку 
сплюндрували і Сталін, і Гітлер, не мала цієї мож-
ливості, але в певному розумінні домоглася кра-
щого: українська нація вижила без держави, і це 
своєрідне диво, яке викликає захват. У такому ро-
зумінні Майдан є не тільки пробудженням України 
XXI століття, молодої України, що поклала край 
совєтизму, а й спадщиною історичної свідомості, 
що не вмерла, незважаючи на поразки, темні сто-
рінки, трагедії, брехню й заборонену історію. Ось 
чому до названих вище трьох політичних цілей 
слід додати четверту, інтелектуально-моральну: 
Україна повинна віднайти своє місце в європей-
ській історії, її історія має увійти в спільну пам’ять 
європейців. Це завдання – спільна відповідаль-
ність українських та західних інтелектуалів. 

НЕ МОЖНА ПОДОЛАТИ КРАх 
РАДЯНСЬКОї СИСТЕМИ, 

ЗАЛИШАЮЧИСЬ 
СОВЄТСЬКИМ. УКРАїНЦІ 

ЗНАЮТЬ ПРО ЦЕ Й ВІД 1991 
РОКУ ПРАГНУЛИ СТУПИТИ  

НА ШЛЯх ВИхОДУ ІЗ СОВКА
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Комісари 
революції
Бійці невидимого фронту: підприємці 
в часи громадянського протистояння

«Я 
просто так їм і ска-
зав: хочете йти – 
йдіть!» – розпові-
дає український 

підпри  ємець Марк Зархін. Йому 
належить більш ніж 200 закла-
дів громадського харчування по 
всій країні; багато працівників 
його мережі брали участь у про-
тестах, які в лютому повалили 
корумпований режим Віктора 
Януковича. Зархін дозволяв 
відгули й не припиняв видавати 
заробітну плату. Коли в Києві 
почали стріляти, його піцерії в 
епіцентрі повстання на Хреща-
тику довелося стати лазаретом 
для поранених.

Під час суспільних потрясінь 
практичні потреби нікуди не 
зникають. Від пострадянських 
держав до Близького Сходу й 
далі – скрізь приватні підпри-
ємці забезпечують інфраструк-
туру революції. Вони ж таки мо-
жуть скористатись і її плодами.

Для повстань потрібні люди. 
Позаяк вони зазвичай працю-
ють, їм часто потрібна згода ке-
рівництва, щоб вийти на вулиці. 
Під час каїрських протестів 
проти Мубарака у 2011 році ди-
ректор студії дубляжу Аїша Се-
лім відпускала працівників ра-
ніше, щоб ті могли сходити на 
площу Тахрір; інколи вони за-
лишалися на роботі на ніч, щоб 
відпрацювати за пропущений 
час. Власник західноукраїнської 
компанії – розроб ника про-
грамного забезпечення розпо-
вів, що в його фірмі (і в багатьох 
інших місцевих фірмах) спеці-
ально складали графіки роботи 
для працівників, які хотіли їз-
дити до Києва на демонстрації.

А якщо протесту потрібні 
люди, то їх треба забезпечувати 
харчуванням, ліками й (осо-
бливо у холод) ковдрами та на-
метами. Часто це робить саме 
бізнес. Під час протестів у Стам-
булі одна фірма встановила на 

площі Таксім сонячні акумуля-
тори, щоб демонстранти могли 
заряджати телефони. Інша при-
везла біотуалети (за словами од-
ного активіста, студенти у Стам-
булі зараз бойкотують ті мага-
зини, які не давали їм води й не 
дозволяли користуватися вби-
ральнями). У Єгипті аптекарі 
віддавали протестувальникам 
ліки, що продавались у них зі 
знижкою, а пекарі пропонували 
хліб дешевше. 

У деяких громадянських 
конфліктах приватному бізнесу 
належить і терапевтична роль 
як основному місцю зустрічі су-
противних сторін. Бізнесмени 
(особливо ті, кого вважають 
нейтральними) можуть висту-
пати в ролі посередників. На-
приклад, уродженець Індії, 
власник готелів і ресторанів у 
Північній Ірландії лорд Рана на 
приватних обідах улаштовував 
зустрічі британських високопо-
садовців і колишніх лоялістів.

Проте головне й найважче 
завдання бізнесу в часи полі-
тичних криз – вижити і далі 
торгувати: відбиватися від ма-
родерів, якщо перестануть діяти 
закон та порядок, і переконати 
клієнтів, що робота триває. Маг-
нати, яким важко залишатися 
поза боротьбою, інколи стика-
ються з особливими трудно-
щами. В Україні пов’язані з Яну-
ковичем олігархи мерщій по-
чали відхрещуватися від нього, 
коли він утік. «Ми знаємо, влас-
ники яких готелів допомагали 
терористам, – заявив турецький 
прем’єр-міністр Реджеп Таїп 
Ердоган по закінченні протестів 
у Стамбулі. – Ці злочини не за-
лишаться без покарання».

Але крім зобов’язань і небез-
пек бізнес здатен мати ще й 
зиск від заворушень у суспіль-
стві. Лю  ди без особливих прин-
ципів можуть скористатися на-
годою у випадку безвладдя для 

контрабан  ди: через сирійсько-
турецький кор  дон їде не тільки 
гуманітарна допомога, а й на-
фта (із Сирії) та автомобілі (у 
протилежному напрямку). І все 
це, звісно, без митних зборів.

Є і законні вигоди. Приклад 
– історія одного сирійського 
банкі  ра. Частина його персо-
налу втек  ла із країни під час 
громадянської війни або втра-
тила житло внаслідок обстрілів 
та бомбардувань. Сирійська ва-
люта й економіка в руїнах; на 
інкасаторів банку нападають, 
щоб пограбувати. Але, як він 
сподівається, по закінченні ві-
йни банк пожинатиме плоди від 
того, що більшість відділень не 
припиняв діяти: «Люди ска-
жуть: оцей банк був відкритий 
тоді, коли було потрібно». Крім 
доброї волі, є ще й дивіденди 
для командної роботи, вважає 
він, бо працівники в біді згурто-
вуються.

Або підйом інтернет-
магазину Jumia.com після рево-
люції в Єгипті. Кількість корис-
тувачів інтернету там зросла, бо 
люди шукали достовірних но-
вин. «А позаяк на вулицях було 
небезпечно, вони не рвалися хо-
дити по крамницях», – пояснює 
Маттіа Перроні, директор Jumia 
в Єгипті. Так розквітла інтернет-
торгівля.

Інколи шлях від лиха до 
доб ра не такий заплутаний. Під 
час кровопролиття в Колумбії в 
1990-ті Міґель Кабальєро позна-
йомився з дочкою політика, 
якій набридло носити важкий 
бронежилет. Його фірма розро-
била полегшений варіант haute 
couture, який зараз можна ку-
пити в дорогому лондонському 
універмазі Harrods. Після цього 
запустили у виробництво лінію 
куленепробивних наплічників 
для американських школярів. І 
справді, немає лиха без добра, 
як каже наш банкір-сирієць. 

Під час Май-
дану в Киє-
ві стало нор-
мою бачити 
зазвичай ввіч-
ливих хлопців 
у камуфляжі, 
які заходили 
до затишних 
кав'ярень ви-
пити безплат-
ного гарячого 
напою, заря-
дити телефон 
або скориста-
тися вбираль-
нею. У Стамбу-
лі тепер, роз-
повідає один 
активіст, сту-
денти бойкоту-
ють магазини, 
які не давали 
їм води під час 
торішніх про-
тестів і не до-
зволяли ско-
ристатися туа-
летами
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Загальний рівень 
інфляції у єврозоні 

знизився до 

0,5%, 
що набагато 

менше від 
передбаченого 
центробанком 

близько  

2%. 
Деякі країни 
єврозони вже 
переживають 

дефляцію, і будь-
який новий удар 

може зіштовхнути 
євро  

в нову кризу

Закони єврономіки
Німецька буква закону заважає раціональному кризовому 
менеджменту

К
ажуть, що у ФРН еконо-
міку трактують як ца-
рину моральної філосо-
фії. Але частіше вона є 

найгіршим різновидом дого-
вірного права. Німецьке юри-
дичне буквоїдство заважало 
раціональній політиці протя-
гом усієї єврокризи. У тамтеш-
ньому Міністерстві фінансів 
повно не економістів, а прав-
ників, починаючи з його очі-
льника Вольфґанґа Шойбле. 
Важливі рішення часто опи-
нялися у Федеральному кон-
ституційному суді в Карлсруе. 
Єврозона гаяла час на запро-
вадження жорсткіших фіс-
кальних правил, які лікували 
переважно симптоми (дефі-
цити бюджетів), а не причини 
(недосконалу структуру і 
збанкрутілі банки), і призвели 
до надмірного затягування 
пасків. Заходи Європейського 
центробанку, які врятували 
євро в 2012 році, нещодавно 
підірвало рішення ФКС у Кар-
лсруе. Він вважає, що так ні-
коли й не застосована про-
грама прямих монетарних 
операцій (ОМТ), котра перед-
бачає купівлю облігацій 
країн, згодних на реформи, 
незаконна. А зараз надмірна 
відданість букві закону внесла 
безлад у роботу банківського 
союзу, який не зможе вико-
нати обіцянку розірвати заво-
рожене коло слабких фінуста-
нов – слабких урядів.

Виживши і повернувшись 
до сякого-такого зростання, 
єврозона постала перед но-
ваою загрозою: дефляції. І 
знову на заваді ефективної ре-
акції стало намагання юристів 
відшукати кістку в молоці. 
Дефляція збільшує боргове 
ярмо і змушує споживачів пе-
рестати витрачати гроші в очі-
куванні зниження цін. Через 
невисоку інфляцію складніше 
коригувати ціни і зарплати 
відносно Німеччини. Її за-
гальний рівень у єврозоні 
зменшився до 0,5%, що наба-

гато нижче від передбаченого 
центробанком близько 2%. У 

деяких країнах єврозони уже 
спостерігається дефляція. І 
будь-який новий удар може 
знову спричинити кризу євро.

Основне завдання ЄЦБ – 
забезпечення цінової стабіль-
ності. Навіть ультраконсерва-
тивний німецький Бундес-
банк, який виступає проти 
курсу ЄЦБ на скуповування 
облігацій, погоджується, що 
має якось протидіяти дефля-
ції та навіть постійно низькій 
інфляції. Його очільник Єнс 
Вайдманн каже, що розгляда-
тиме можливість входження в 
«невідомі води» кількісного 
пом’якшення (коли цен-
тральні банки друкують гроші 
для купівлі активів, знижу-

ючи за рахунок цього довго-
строкові відсоткові ставки), у 
яких уже плавають Америка, 
Британія і Японія.

Німецька прискіпливість 
позначається і на ЄЦБ. Його 
президент Маріо Драґі, який у 
липні 2012-го пообіцяв зро-
бити «усе, що потрібно», аби 
врятувати євро, зараз уже, 
схоже, робить усе, що по-
трібно, щоб уникнути при-
йняття важкого рішення. Він 
намагається диригувати від-
сотковими ставками, посила-
ючи учасникам ринку сигнали 
про плани ЄЦБ (так званий 
forward guidance) і говорить 
про одностайну готовність 
розглянути можливість 
вжиття нетрадиційних захо-
дів. На думку Філіппа Ле-
ґрена, колишнього радника 
Європейської комісії й автора 
нової книжки про кризу (а ще 
колишнього журналіста The 
Economist), ЄЦБ упереджено 
ставиться до дефляції: досить 
порівняти його бездіяльність 
при зниженні цін зараз і не-
гайну реакцію на ілюзорну за-
грозу інфляції в 2011 році, 
коли він підняв відсоткові 
ставки в розпал кризи.

Але ця упередженість част-
ково зумовлена впливом Ні-
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меччини та Федерального кон-
ституційного суду в Карл сруе. 
Багато хто очікує, що принци-
пова згода керівника Бундес-
банку Вайдманна на прове-
дення прямих монетарних опе-
рацій і купівлю облігацій ви-
ллється в незгоду з конкрет-
ними заходами. Несприйняття 
ОМТ німецьким ФКС шкодить 
«кількісному пом’якшенню». 
Тамтешні судді побачили сер-
йозну різницю між кредитно-
грошовою політикою, котру 
проводять технократи з ЄЦБ, 
та економічною, якій була по-
трібна більша політична легі-
тимність. Суд заявив, що ку-
півля облігацій одних країн 
для зменшення вартості кре-
дитування дискримінує ін-
ших, шкодить ринковому ме-
ханізму, збільшує ризик втрат 
для ЄЦБ і порушує заборону 
фінансування державних ви-
датків шляхом друку грошей. 
Хоча майже кожен акт 
кредитно-грошової політики – 
це форма перерозподілу акти-
вів і зобов’язань між вкладни-
ками та позичальниками. 

Вайдманн натякає, що він 
краще купував би зобо в’я-
зання не державних, а приват-
них емітентів. Філософія кон-
куренції говорить, що при-
дбання облігацій останніх 
фактично нагадує промислову 
політику, коли одні сектори 
можуть мати привілеї за раху-
нок інших. Та й у будь-якому 
разі паперів корпоративного 
сектору може виявитися недо-
статньо для такої програми 
купівлі, оскільки більшість 
компаній єврозони фінансо-
вані банками. Тож крім ще од-
ного незначного зниження 
відсоткових ставок (які вже й 
так близькі до нуля) або за-
провадження від’ємних депо-
зитних ставок ЄЦБ врешті 
таки, можливо, доведеться ку-
пувати суверенні облігації.

Є побоювання, що «кіль-
кісне пом’якшення» не буде 
надто ефективним, бо мало 
сприятиме помітному зрос-
танню інфляції і не зможе сти-
мулювати кредитування. В 
ідеалі єврозона має спочатку 
оздоровити фінустанови. Це 
могло б статися наприкінці 
року, коли ЄЦБ закінчить 
оцінку їх балансів, перед тим 
як стати головним контроле-
ром банків. Але нові правила 

переведення втрат на баланси 
кредиторів наберуть повної 
чинності не раніше ніж 2016 
року. Єдиний механізм санації 
банків (для згортання про-
блемних фінустанов) надто 
ускладнений юридично і не 
має надійної опори у вигляді 
бюджетного фінансування. З 
огляду на «фіктивний» бан-
ківський союз, як його нази-
ває Леґрен, не виключено, що 
ЄЦБ вважатиме за краще при-
ховувати проблеми, а не роз-
кривати інформацію про 
збитки, яких держави не мо-
жуть або не хочуть зазнавати.

АРГЕНТИНА ЧИ ЯПОНІЯ?
Німецьке буквоїдство – це 
знак глибших розбіжностей: 
державам вигідна єдина ва-
люта, але не ризики і транс-
ферти суб’єктам «єврозонів-
ської федерації». ФРН відмов-
ляється брати на себе відпові-
дальність за інших. Вона за-
блокувала централізацію бор-
гів єврозони через емісію 
спільних євробондів і спільну 
підтримку банків; кредитує 
проблемні країни, але на дуже 
суворих умовах; запровадила 
жорсткіші фіскальні правила 
й наполягає на утриманні ве-
ликих бюджетних профіцитів, 
що посилює дефляцію і ви-
кликає політичний спротив 
(останній приклад – Франція 
та Італія). А коли тамтешні мі-
ністри вдають, що нічого не 
помічають, Бундесбанк і Феде-
ральний конституційний суд 
Німеччини намагаються об-
межити розподіл ризиків че-
рез ЄЦБ. 

Захист національних фі-
нансів дає цікаву роботу прав-
никам, але зовсім не допома-
гає в кризовому менеджменті. 
Для належної роботи валют-
ний союз потребує певного 
фіскального союзу. Доки в 
2012 році ЄЦБ не вступив у гру 
як кредитор останньої інстан-
ції, країни єврозони фактично 
були аргентинами: усі брали 
кредити в іноземній валюті. 
Але якщо він не вживатиме 
швидких заходів для відвер-
нення дефляції, вони ще ма-
ють нагоду побути японіями 
наших днів. 

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 

22–26 квітня 
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
24 квітня, 18:30 – нагородження лауреатів літературного 
конкурсу видавництва «Смолоскип».
25 квітня, 18:00 – відкрита лекція Тамари Гундорової 
«Від Чорнобиля до постмодерну і навпаки: долання травми».

Київ (вул. Спаська, 5):
23 квітня, 18:00 – презентація поетичної збірки Іванни 
Кобєлєвої «Не плач, Марі». Спільно з літературною агенцією 
Discursus.

Львів (просп. Свободи, 7):
23 квітня, 18:00 – CoHousing: чому варто жити 
й господарювати разом? Лекція про нові види комун.
24 квітня, 18:00 – «Сектор критики»: літературознавчі 
обговорення.
25 квітня, 18:00 – розмова із Ксенією Дмитренко про 
асиметрію та презентація книжки «Автосенси». 
Спільно з видавництвом «Ніка-Центр».

Харків (вул. Сумська, 3):
22 квітня, 19:00 – дискусія «Секрети тривалих стосунків 
від класичних авторів».
26 квітня, 12:00 – перегляд та обговорення кінострічки 
«Ласкаво просимо на південь» режисера Луки Міньєро.

Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
22 квітня, 15:00 – проект для дівчат-підлітків «Я цінна. 
Я особлива. Я гідна».



Єлизавета Милорадович  
та її «пігмаліонівський» витвір
Єлизавета не стомлювалася нагадувати закоханому в неї Григорієві 
Милорадовичу, що він «сын Украины, колысь свободной»

І
м’я Єлизавети Милорадович, 
уродженої Скоропадської 
(1832–1890), згадується пере-
важно в контексті україн-

ського меценатства. Активна ді-
ячка полтавської «Громади» по-
чатку 1860-х років, вона допома-
гала книжковим видавництвам, 
жіночій гімназії, українським не-
дільним школам. За власний 
кошт заснувала школу в селі 
Рибка біля Полтави; підтриму-
вала львівську «Просвіту» й га-
лицький журнал «Правда»; дала 
9 тис. гульденів на заснування 
Товариства імені Шевченка у 
Львові. 

Що знаємо ми про її особис-
тість, внутрішній світ? Небагато. 
Проте у 2002 році в Чернігові 
окремою книжкою («До тебе при -
хильна, дарма що кавалергард») 
було видано 20 листів Єлизавети 
Милорадович до графа Григорія 
Милорадовича, племінника по 
чоловікові, які дають змогу бодай 
почасти зазирнути в душу цій ди-
вовижній жінці.

Листуватися із Григорієм 
Олександровичем Милорадови-
чем (1839–1905) Єлизавета Іва-
нівна почала влітку 1860 року, 
перебуваючи у Відні. Їй (доньці 
полтавського губернського мар-
шалка Івана Михайловича Ско-
ропадського й майбутній тітці 
останнього гетьмана України Пав-
 ла Скоропадського) йшов тоді 
29-й рік. 12 із них вона вже про-
вела в заміжжі з багатим, стар-
шим за неї на чверть століття, по-
міщиком Левом Милорадовичем, 
з яким мала сина Григорія (Гриця).

«ЦЕЛУЮ  
ТЕБЯ НЕЖНО-НЕЖНО…»
Григорій Олександрович Мило-
радович був молодший за Єлиза-
вету на сім років. Закінчивши Па-
жеський корпус, якийсь час слу-

жив при імператорському дворі. 
У липні 1859-го дістав звання по-
ручика Кавалергардського полку; 
звідси й іронія Єлизавети: «До 

тебе прихильна, дарма що кава-
лергард» (ці слова вона написала 
йому по-українськи!). До військо-
вої кар’єри свого друга ставилася 
скептично, іронізувала над його 
«усердной службой на сторожах у 

тела императрицы». Нагадувала 
йому, що він «потомок Полу-
ботка» і що його «истинное на-
значение» – «быть полезным че-
ловечеству, а не потешать рома-
новское отродье». А коли Григо-
рій в одному з листів написав, 
що, можливо, переведеться на 
Кавказ, Єлизавета буквально ви-
бухнула: «Это желание мне дико. 
Я понимаю, для пылкой души не-
которую прелесть в опасности; 
понимаю наконец развитое чес-
толюбие, внушающее желание 
получать награды. Война за сво -
боды, война для защиты отече-
ства против нападка сильного 
врага – все это дело святое; но 
отымать у несчастных черкес 
свободу, их единственное достоя-
ние, раздражать их, чтобы искать 
право защищаясь, быть награж-
ден  ным, все это варварство, недо-
стойное тебя, мой друг».

Натомість вона радила пле-
міннику: «Направляй их остав-
лять военную службу, а если не-
обходимость велит справлять ла-
кейскую должность караулов и 
т. д. и потешать царя, то помоги 
бедным юношам не опошлить-
 ся!» Пропонувала влаштуватися 
мировим суддею десь у Полтаві 
чи в Чернігівській губернії, адже 
починалася пора реформ, а отже, 
думалося, відкривається широке 
поле. Посада судді дасть можли-
вість «узнать поближе народ и за-
щитить бедного мужика от на-
падков сильного»…

Григорій таки прислухався 
до порад: у квітні 1862 року він, 
тепер уже штаб-ротмістр, пішов 
у відставку й невдовзі обійняв 
посаду мирового посередника у 
Городнянському повіті Чернігів-
ської губернії. У 1863-му був на-
городжений почесним знаком 
«за труды по освобождению 
крестьян»... Єлизавета бачила й 
розуміла, що Григорій Милора-
дович – людина небуденна. В од-
ному з листів назвала його «пи-

Автор: 
Володимир Панченко
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сателем». Так і було: граф іще в 
юності захопився історичними 
дослідженнями, у родинному 
маєтку в Любечі збирав колек-
цію документів минулих століть, 
у 16 років дебютував як автор 
статей про чернігівську старо-
вину...

У почутті Єлизавети до Гри-
горія було щось материнське, на-
віть дидактичне. Звичайно, вона 
розуміла стан душі свого за-
очного «співрозмовника», по-
юнацьки закоханого в неї, 
проте… «Я испугалась силы 
твоей любви и не могу возвра-
тить тебе тем же чувством, – по-
яснювала Єлизавета. – Утомлен-
ная душа после горьких опытов в 
жизни ищет успокоения и 
дружбы, а слово любви, пред-
вестник новых бурь и непогод, 
смущает ее». Нарікала на обтяж-
ливість провінційного життя-
буття, набридливу опіку з боку 
«Дида», як називала в листах 
свого чоловіка… Звісно, вона 
трохи кокетувала, коли писала 
Григорію: «И ты любишь, мой 
друг, эту душевную развалину, 
эти обломки сердца; неужели ты 
воображаешь, что на окамене-
лой почве от бурь и времени мо-
жет прижиться растение в по-
лном цвете и красе пересажен-
ное?».

Виявилося, що «растение» 
таки живе: ставлення Єлизавети 
до Григорія було чимось біль-
шим, ніж просто дружба. Вона й 
сама цього не заперечувала, тому 
закінчувала свої листи не зовсім 
«по-материнськи»: «Целую тебя 
нежно-нежно, столько, сколько 
люблю». І від його заочних поці-
лунків також не відмовлялася, 
тільки нагадувала, що «Дид» 
щось підозрює, читаючи її корес-
понденцію («Странно он тебя це-
лует», – дивувався «Дид», ре-
тельно «вивчаючи» листи Григо-
рія, свого племінника). Через те 
просила «друга» писати їй по-
французьки. Або ще так: «За-
мени слово «целую» – «кланя-
юсь». Я буду знать, что это зна-
чит».

«ОДНО УТЕШЕНИЕ – КНИГИ, 
И Я ЧИТАЮ ЗАПОЕМ»
У листах Єлизавети Милорадо-
вич багато гіркоти, яка виказує 
болісну драму цієї небуденної 
жінки. Вона була людиною ши-
роких інтересів, готовою кинути 
виклик оточенню заради «ін-
шого життя», задля інших цін-

ностей, що виходили за межі 
обивательських уявлень. Проте 
можливостей для самореалізації 
мала не так багато – звідси й гір-
кота. «Женщине, сбросившей с 
себя общепринятую личину до-
бродетели, нарушивши прили-
чия, свет ничего не прощает», – 
написала вона одного разу. 
Щось було в ній від героїні ро-
ману Марка Вовчка «Жива 
душа» (1868), котра так само бо-
реться з «пошлостью» довкола 
себе, намагаючись знайти точки 
прикладання власних сил.

Єлизавета Милорадович зна-
ходила їх передусім у філантро-
пії, меценатстві, проте враження 
таке, що її потенціал був значно 
більшим. Її кумири – Алєксандр 
Ґєрцен і Джузеппе Ґарібальді 
(якось замовила для свого ма-
лого сина Гриця ґарібальдійське 
вбрання – теж промовиста де-
таль!). Вона уважно стежить за 
політичними подіями в Європі, 
уболіває за Італію та Угорщину, 
які борються за свою свободу. Чи-
тає «Колокол», поширює його, і 
часом сама висловлюється в лис-
тах до Григорія цілком «по-
ґєрценівськи». Її енергійна на-
тура поривається до дії, проте є 
сили та обставини, що стримують 

жінку. Це схоже на внутрішній 
конфлікт: «Быть может, и к луч-
шему, если я не останусь в Ита-
лии; соседство Гарибальди опас-
 но для меня; слово свободы 
слишком упоительно; я видела 
из общества венгерцев, сколь для 
меня опасна патриотическая сфе-
 ра, и, конечно, вмешалась бы в 
политические дела, за которые 
дорого могла бы приплатиться». 
Хочеться чогось більшого, а дово-
диться задовольнятися малим. І 
Єлизавета втішається жадібним 
читанням книжок; вивчає ан-
глійську мову; береться писати 
«для знакомых моих венгерцев» 
історію України; займається 
шкіль  ництвом… 

Але все це не те, не зовсім те… 
І в якийсь момент читачеві листів 
Єлизавети Милорадович почи-
нає здаватися, що, не реалізував-
 ши себе сповна, вона натхненно, 
як Пігмаліон, «ліпить» свій ідеал 
із закоханого в неї графа. Вона 
«навіює» Григорію свої мріяння 
про емансипацію селян, переси-
лає статті улюбленого Ґєрцена, 
«заражає» політикою. І раз по 
раз нагадує: ти «потомок Полу-
ботка», ти «юный свобод ный ка-
зак, сын Украины, колысь сво-
бодной». Здається, що й про Іта-
лію та Угорщину йдеться в листах 
неспроста: приклад боротьби іта-
лійців та угорців за свободу мав 
чогось-таки навчити «потомка 
Полуботка»...

ЕПІЛОГ
Григорій Милорадович зробить 
блискучу кар’єру. Він повернеть ся 
в армію, дослужиться до звання 
генерал-лейтенанта, отри  має ку-
пу орденів, буде призначений се-
натором. Проте головне все ж не 

це: Милорадович стане визна-
чним істориком, автором важли-
вих генеалогічних досліджень. 
Жаль, що його праці не переви-
даються… Архів, у якому був і уні-
кальний щоденник 1875–1905 ро-
ків, утрачено...

Чи таким хотіла бачити свій 
«пігмаліонівський» «витвір» Єли -
завета Милорадович? Хтозна. 
Відповіді на це запитання вона 
нам не залишила. 
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Книжки про минуле

К
нижковий ринок у країні 
пожвавлюється двічі на 
рік: перед Форумом видав-
ців у Львові та перед 

«Книжковим Арсеналом» у Ки-
єві. Інші ярмарки новими видан-
нями читача зазвичай не балу-
ють. Але цього року навіть на 
«Арсеналі», який нещодавно за-
вершився, нових видань вияви-
лося негусто. Проте якщо зва-
жити на той факт, що книжковий 
ринок в Україні від початку року 
взагалі майже завмер, то навіть ті 
кілька десятків книжок, які 
з’явилися днями, вже можна вва-
жати подією. Про найцікавіші з 
них і поговоримо.

Насамперед маємо кілька ці-
кавих перекладних видань. Легко 
й захопливо читається «Кабуль-
ський книгар» норвезької журна-
лістки та письменниці Осне Са-
йєрстад. Осне відома насамперед 
як кореспондент у гарячих точ-
ках (Афганістан, Ірак) і як ав-
торка книжок про ці країни. «Ка-
бульський книгар», що в оригі-
налі вийшов ще 2002 року, свого 
часу був світовим бестселером. Іс-
торія починається з того, як після 
завершення бойових дій авторка 
затрималася в Кабулі й зайшла 
до місцевої книгарні, де познайо-
милася з її власником Шахом 
Муххамедом (у романі його ім’я 
заховане за псевдонімом Султан 
Хан). Зацікавившись особою не-
типового афганця (бо займатися 
книжковим бізнесом у країні, де 
три чверті населення непись-
менні, доволі сміливо), Сайєрстад 
надумала написати про нього, а 
також про його родину, про по-
бут, місцеві традиції та менталь-

ність. Врешті, про історію й по-
точну політичну ситуацію. Опо-
відь про книгаря приваблює та-
кож дуже жвавою реакцією ав-
торки на все, що їй випадає спо-
глядати, починаючи від став-
лення афганських чоловіків до 
жінок і завершуючи способами 
повоєнного виживання. Читачеві 
доведеться вболівати разом із ав-
торкою, а заодно дуже нетипово 
пізнавати країну, про яку, здава-
лося б, ми знаємо більше.

«Мрець у бункері» австрій-
ського письменника Мартіна По-
ллака в оригіналі вийшла ще у 
2004-му. Про Поллака україн-
ському суспільству годилося б 
знати більше, адже він уже багато 
років пропагує українську літера-
туру серед німецькомовної ауди-
торії. Проте не тільки з цієї при-
чини. «Мрець у бункері» – дуже 

важлива і зболена книжка для са-
мого автора, для його німецького 
читача і такою мала би стати для 
українського, адже в ній ідеться 
про доволі близький нам, проте 
ще невідомий досвід: літератор 
описує історію життя свого рід-
ного батька, працівника гестапо, 
намагаючись збагнути і його, і 
себе. Дитячі спогади, міркування 
зрілого чоловіка й безліч архів-
них матеріалів переросли у від-
вертий текст, у якому автор дошу-
кується причин саме такого ходу 

Автор: 
Ірина Троскот

історії і певних людських вчин-
ків. Спокійно, максимально 
об’єктивно й без засудження, 
тільки з великим жалем і почут-
тям провини. Україні – з її кому-
ністичним минулим – також 
було б незайвим намагання пере-
глянути свою історію, її причини 
й наслідки. А поки що читаймо 
Мартіна Поллака.

Книжка Катаржини Тучкової 
«Житковські богині» (у Чехії ви-
дана 2002 року) – бестселер на 
батьківщині письменниці, у Че-
хії. Її авторку нагороджено кіль-
кома преміями. У «Житковських 
богинях» сюжет також трима-
ється на родинній історії й праг-
ненні осмислити минуле. Голо-
вна героїня – Дора Ідесова, наща-
док богинь (знахарок), мешканок 
Білих Карпат, маючи фах етно-
графа, пише наукове дослі-
дження й водночас намагається 
реконструювати історію власної 
родини. Коли у 1990-х вона дістає 
доступ до архівних матеріалів, її 
дослідження й уявлення про тему 
стають ще драматичнішими і не-
сподіванішими. 

З творів українських пись-
менників насамперед приверта-
ють увагу «Ліхіє дев’яності: лю-
бов і ненависть в Ужгороді» Леся 
Белея, написані в жанрі худож-
нього репортажу. Молодий пись-
менник оповідає про вельми не-
простий період новітньої історії 
на прикладі свого рідного міста. 
Будучи дитиною 1990-х, свою 
структуровану розповідь він по-
будував на власних спогадах, а 
також на спогадах інших людей, 
які були в ту епоху школярами, 
студентами, викладачами, бар-
менами, кримінальниками, за-
робітчанами тощо. Як наслідок 
– маємо видання, що не тільки 
ностальгує за тим часом, котрий 
начебто й не варто згадувати 
райдужно, а й намагається зро-
бити висновки, як дев’яності 
вплинули на нас нинішніх, який 
досвід ми здобули і як застосову-
ємо його до сьогоднішніх реалій. 
«Ліхіє дев’яності» є першою 
книжкою в оголошеній серії ви-
дань про інші міста України. 
Тому читаймо про Ужгород, а 
далі буде. 
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Спілкувалася 
Ганна Трегуб

ЖИВІ ОБРАЗИ. 
Врубель уві-
чнив Емілію 

Прахову на ві-
втарній іко-

ні в образі Бо-
гоматері, а са-

мого себе – в 
лику першого 
християнсько-
го живописця 

апостола Луки 
серед учнів 

Христа в ком-
позиції «Схо-

дження Свято-
го Духа»

Т
иждень розмовляв із пер-
шим заступником дирек-
тора Київського націо-
нального музею росій-

ського мистецтва Катериною 
Ладиженською про класика мо-
дерну й символізму, автора уні-
кального монументального жи-
вопису Кирилівської церкви Мі-
хаіла Врубєля.

У. Т.: Мистецтвознавці стверджу-
ють, що Київ і Україна для Вру-

бєля багато важили в житті. Роз-
кажіть детальніше про так зва-
ний київський період художника.

– Ці роки для творчості Вру-
бєля знакові, бо саме тоді він зро-
бив усі свої головні відкриття. 
Мистецтвознавці зазначають, що 
вище за київський період худож-
ник уже не піднявся. Для нашого 
міста він був людиною абсолютно 
неординарною. Потрапив тут до 
дуже хорошого оточення культур-
ної інтелігенції. Меценати Тере-

щенки, згодом Тарновські, ху-
дожник Микола Ге, родина про-
фесора Адріана Прахова, рису-
вальна школа Мурашка – це все 
тутешні, українські й київські 
друзі та знайомі Врубєля. Для 
митця, людини дуже чутливої, 
увага до його творчості була од-
ним із тих поштовхів, які спричи-
нилися до бурхливого й шикар-
ного творчого розвитку саме тут, у 
Києві.

Ми лише нещодавно загово-
рили про «київського Врубєля». 
А він упродовж життя не раз на-
відувався до України. Вперше по-
трапив сюди у квітні 1884 року й 
поїхав у листопаді 1889-го. Потім 
приїжджатиме на хутір Миколи 
Ге, де напише свої славетні «Бу-
зок» та «У нічне». В Києві помре 
єдиний син Врубєля Савва, і це 
буде для художника величезним 
стресом. Стоячи востаннє біля 
свого знаменитого іконостасу в 
Кирилівській церкві, він скаже 
такі слова: «Те, з чого я почав і до 
чого все життя йшов, – усе воно 
тут». У Києві він був щасливий.

У. Т.: «Дівчинка на тлі перського 
килима» – це візитка Київського 
національного музею російського 
мистецтва, створення якої безпо-
середньо пов’язане з родиною 
українських меценатів Терещен-
ків. Яка історія цієї картини?

– Іван Терещенко замовив 
Врубєлю картину «Східна казка», 
і художник отримав за неї суму. А 
характер мав надзвичайно склад-
ний. Сварився, брав гроші, але не 
виконував замовлень, затриму-
вав їх. Зокрема, із запізненням 
закінчив розписи Володимир-
ського собору. Так сталося і з Те-
рещенком. Замість великого по-
лотна з’явилася маленька аква-
рель. Ситуацію треба було якось 
залагоджувати. І тоді Врубєль ви-
рішив створити портрет. Довго не 
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знав, чий саме він має бути і як 
його писати. У той час він нерідко 
ходив до позикової каси Дахно-
вича, де дуже часто бачив дочку 
власника, дівчинку східного типу, 
з великими очима й темним во-
лоссям. До того ж у Дахновичевій 
конторі було багато всілякого ан-
тикваріату й килимів. Усе це Вру-
бєль обрав обстановкою для май-
бутнього портрета.

Ця картина – шедевр іще й 
тому, що вона перший живопис-
ний портрет, закінчений Врубє-
лєм. Потім він напише ще сотні 
портретів. Ота загадковість, ута-
ємниченість, яку бачимо на об-
личчі «Дівчинки…», згодом ви-
разно постане і в інших його жі-
ночих образах.

Коли Врубєль переїхав із Ки-
єва до Москви, одним із перших 
його відомих полотен стала «Во-
рожка». За композиційною побу-
довою і внутрішнім напружен-
ням ця робота дуже нагадує «Ді-
вчинку на тлі перського килима». 
Останньою зі згаданих картин він 
розрахувався з меценатом Іваном 
Терещенком. Знаєте, у своїй ро-
дині Іван був найосвіченіший, бо 
мав університетську освіту, ба-
гато подорожував і бачив. І саме 
він у той час, коли Врубєля не ро-
зуміли й не визнавали, побачив у 
ньому видатного художника й по-
чав купувати його полотна.

У. Т.: Утім, Терещенки не були 
єдиними українськими мецена-
тами, що підтримували Врубєля 
й цікавилися його творчістю. Як 
ви уже казали, художник був зна-
йомий із Тарновськими, яких від-
відували Шевченко й Гоголь. Як 
саме зустрівся з їхньою сім’єю?

– Врубєль дістав замовлення 
створити іконостас для церкви 
Тарновського в Мотовилівці. Ху-
дожник провів там літо 1887 
року, створивши «Моління про 
чашу». А ще намалював кілька 
ескізів для розписів Володимир-
ського собору. Йому забезпечили 
належні умови для праці, хоча 
сам він не був до кінця задоволе-
ний цією роботою. Для Врубєля 
це видається дуже характерним. 
Часто він кидав свої твори неза-
вершеними або міг поверх од-
ного написати інший. Цикл єван-
гельських робіт, розписи для Ки-
рилівської церкви та ескізи для 
Володимирського собору й храму 
в Мотовилівці є дуже цікавими. 
Утім, роботу для Тарновського 
він так і не закінчив.

У. Т.: Чим цікавився Врубєль, 
бувши студентом? Які сюжети 
приваблювали його в Академії? 
Славнозвісний образ янголів?

– Полотно «Натурщиця в об-
становці Ренесансу», яке зберіга-
ється в нашому музеї, було напи-
сане ним у Петербурзі ще за часів 
навчання в Академії. Три ма-
люнки учнів Чістякова (Врубєля, 
Дервіса та Сєрова) збереглися до 
нашого часу, і всі три абсолютно 
різні. Йому найбільше сподоба-
лася робота Сєрова. Врубєль 
дуже образився, бо був упевне-
ний, що найкраща саме його. Він 
завжди казав, що не просто пра-
цює, а творить під впливом захо-
плення.

У. Т.: Сучасники не сприймали 
творчості Врубєля. Зокрема йому 
не доручили розписати Володи-
мирський собор, хоча він запро-
понував багато ескізів. Чому так 
сталося? Йшлося виключно про 
особистість художника чи це було 
неприйняття модерну й симво-
лізму як таких?

– Врубєль стояв біля джерел 
символізму саме як філософсько-
естетичної течії. Не забувайте, він 
мав юридичну і філософську 
освіту. Ніцше й Кант були в нього 
настільними книжками. У його 
випадку величезні знання дода-
валися до таланту, помноженого 
на емоційність. Бачте, він прак-
тично всюди, навіть коли йшлося 
про церковний образотворчий 
канон, пропонував свої оригі-
нальні трактування. І тут його не 
сприймають, бо він руйнує при-
писи. У Володимирському соборі 
в межах цього канону дуже добре 
працювали Нєстєров, Васнєцов, 
Свєдомскій, Котарбінський. Це 
вдалося всім, але не Врубєлю. А 
він бачив і знав дуже багато, випе-
реджав свій час. Як дуже добре 
сказала дослідниця творчості ху-
дожника Ніна Дмітрієва, головне, 
що він показав, – це не просто 
віра людини, а віра, в якій та зне-
вірилася. Людина ХХ століття 
хоче вірити, вона сповнена релі-
гійності, але сама зруйнована. І 
якраз ця руйнація, яку Врубєль 
покаже у своєму «Демоні», ця бо-
ротьба людського духу, свободи 
починається в перших ескізах 
митця. Вона ще не читається так 
прямолінійно, але момент сумні-
вів там уже присутній. Саме про-
фесор Адріан Прахов це чітко від-
чув. Те, що пропонував Врубєль, 
аж ніяк не вкладалося в структуру 

Володимирського собору, не по-
єднувалося з роботами інших ху-
дожників. Ніна Дмітрієва писала, 
що у Врубєля був єдиний шанс 
зберегти свої ескізи, аби вони вті-
лилися, – побудувати храм, який 
суцільно розписав би сам цей ху-
дожник, де оця симфонія, хвилю-
вання, надрив на нервах зіграли б 
повною мірою. Природно, що 
всього цього статися тоді не мо-
гло. Перших янголів він написав 
у Кирилівській церкві. Там-таки 
створив дві композиції: «Схо-
дження Святого Духа» та «Опла-
кування». А ще з-під його пензля 
з’явилися янголи Софійського со-
бору. Ці образи проходять через 
усе його життя.

Завдяки Врубєлю народжу-
вався новий стиль: символізм, 
модерн, якого не приймали і в 
якому головним було почуття 
надриву. Це вже не ХІХ століття в 
його чистому вимірі, а декаданс, 
мистецтво на грані часів. Про ве-
ликих дуже важко говорити. Вру-
бєль насправді дуже багатьом був 
незрозумілий. Мабуть, у геніїв за-
вжди так. До того ж і заздрісників 
у таких людей чимало.

У. Т.: Як колекції Врубєля в Київ-
ському музеї російського мисте-
цтва пережили радянський час? 

Чи був творчий наробок худож-
ника, умовно кажучи, репресо-
ваний?

– Врубєлю тоді щастило 
більше, ніж іншим художникам. 
Не скажу, щоб його аж так 
сильно рекламували, дуже мало 
було виставок. Справжня слава 
прийшла до нього в 1950-ті, коли 
його експонували на всесоюзних 
виставках у Москві й тодішньому 
Ленінграді. 1994 року відбулася 
виставка в Мюнхені та Дюссель-
дорфі, де Врубєль був найпо-
вніше представлений як симво-
ліст. Іще років 30 тому про нього, 
символізм та модерн узагалі не 
говорили, бо ідеологічно пра-
вильним у СРСР був соцреаліс-
тичний живопис. Врубєль зали-
шався сам собою, не як засно-
вник нових течій. 

№ 16 (336) 18–24.04.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|43

мистецтвО|НАвігАТоР

ЗАВДЯКИ ВРУБЄЛЮ 
НАРОДЖУВАВСЯ НОВИЙ 
СТИЛЬ: СИМВОЛІЗМ, МОДЕРН, 
В ЯКОМУ ГОЛОВНИМ БУЛО 
ПОЧУТТЯ НАДРИВУ

Катерина  
Ладиженська – 
мистецтвозна-
вець, заступник 
генерального 
директора з 
нау кової та 
основ ної діяль-
ності Київського 
національного 
музею росій-
ського мисте-
цтва. Працює 
там від 1980 
року. Авторка 
низки статей і 
книжок, присвя-
чених росій-
ському мисте-
цтву на зламі 
XIX–XX століть



Автор:  
Лесь БелейВід Сяну  

до Свіни 
(Свіноуйсьце)

П
одорож на самісінький 
край сусідньої держави я 
розпочав із її гірничого 
центру, польського Дон-

басу – Катовіце. Якби мій пере-
літ відбувся 1920 року, я опи-
нився б у Німеччині, бо це місто 
належало саме їй, як, зрештою, 
й інші на моєму маршруті: Вроц-
лав, Щецин та Свіноуйсьце. Тоді 
вони називалися відповідно 
Каттовіц, Бреслау, Штеттін та 
Свінемюнде. Саме ними Сталін 
компенсував Польщі втрату 
східних теренів після Другої сві-
тової війни.

Люблю польську залізницю: 
це одна з небагатьох речей, які 
сповнюють гордістю за Україну, 
зокрема за можливість подоро-
жувати лежачи, а до того ж 
швидко й пунктуально. Від Ка-
товіце до Вроцлава 200 км, котрі 
я проїхав місцевим потягом за 
довгі чотири години. Усі поль-
ські відстані (найдовший марш-
рут – 900 км) можна долати 
тільки сидячи в незручних кріс-
лах. Купе другого класу розрахо-
вано на восьмеро пасажирів 
(перший, для шести, нічим не 
зручніший). У заповненому про-
сторі нікуди подіти ноги, і вони 
так затерпають, що виникає ба-
жання їх відрізати. Поїзди кур-
сують із невеликою швидкістю, 

І знову я в поїзді зі Львова. Уранці – Київ і 
ненадовго на Майдан. І знову потяг. І 
п’ятнадцять годин. На край України. На 

її східну межу, на її найменш українську 
частину, її радянський острівець, на цю Ро-
сію, якщо чесно. Ще й ту радянську, лєнін-
ську й червону, де про Європу ніхто й не 
чув. Так, так я вважав, і мені соромно за 
такі думки, за те, що в уяві малював собі 
там швидше Мордор, ніж у принципі 
будь-що інше. Бо п’ятнадцять годин за Дні-
про, за вік ном димарі заводів, стовпи, інду-
стріальні пейзажі й сотні хат, укритих ши-
фером. Чи записати якісь правила? Пере-
читати ще раз усі книжки Сергія Жадана й 
зробити на підставі них повчальні вис-
новки? Не вживати слів «Майдан», «Бер-
кут», «тітушки», «революція» і «Європа»? 
Не говорити українською, а тим більше 

польською? Не казати, звідки я. Не фото-
графувати, нічого не записувати на людях, 
не усміхатися й уникати зорового контакту. 
Найкраще взагалі не їхати й забути, бо 
яким може бути весь цей Свердловськ? 
Найвіддаленіше від Польщі українське 
місто.

Але спочатку Луганськ. Із залізничного 
вокзалу на автобусний. Дорогою – великий 
пам’ятник Ворошилову, на тлі якого про-
стягається сіра будівля. Автобус і ще майже 
дві години. Загалом, рахуючи з виїздом зі 
Львова, двадцять шість годин різним тран-
спортом. А якщо додати до того ще дві го-
дини, які відділяють прикордонну заставу 
Шегині від Львова, то майже тридцять го-
дин подорожі. Стільки потрібно, щоби дої-
хати з одного кінця країни в інший. І це по-
винно давати поживу для роздумів. 

Свердловськ. Станція. Карта регіону з 
радянськими назвами й найбільшим напи-

сом «Ворошиловград», тож я думаю, що 
треба було того Жадана таки перечитати.

Прямуємо до центру. Містечко ви-
мерло: між хрущовками порожні вулиці, 
трохи машин, прогулюється кілька пар. 
Проминаємо пам’ятник Лєніну, який гордо 
височіє на центральній вулиці міста. У вічі 
впадає Будинок культури, тож одразу 
йдемо туди. Коридором ходять по-
спортивному вдягнені діти. Підходимо до 
жінки, вона трохи стурбована, але все ж 
починає з нами розмову, демонструючи 
благородний набір золотих зубів. Ми, зви-
чайно ж, запитуємо про Польщу, але жінка 
про поляків багато сказати не може. 

У найближчій книгарні швидше знахо-
димо польський акцент, ніж український, а 
саме цілу полицю російськомовних пере-
кладів Януша Вишневського. З українського 
лише словники. В іншій книгарні теж тільки 
Вишневський, але є й Україна, тобто «Му-

Там, де Мордор (Свердловськ)

Від редакції:
«Асиметрична симетрія» – це проект, який 
ставить собі за мету дослідити сучасні 
українсько-польські відносини. Що думають 
поляки й українці одні про одних? Наскільки 
глибокі стереотипи та історичні рани? Як жи-
вуть діаспори? Щоб знайти відповіді на ці за-
питання, Лесь Белей і Лукаш Сатурчак мандру-
ють Україною та Польщею і роблять репор-
тажі. Тиждень стежить за проектом і публікує 
уривки їхніх досліджень, які мають вийти 
окремою книжкою. 

Автор: Лукаш Сатурчак
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мабуть, щоб у пасажирів скла-
лося враження, ніби вони руха-
ються безкрайньою країною.

Решта – так само, як у нас: 
слов’янський бедлам і сваволя. 
Коридорами вагона снують не-
певні типи, пропонуючи людям 
полегшити незручності дороги 
перевіреним, але забороненим 
засобом: «Піво-півко-півечко-
півско!». Їхні заклики, очевидно, 
знаходять відгук, бо не бракує 
осовілих п’яних типів.

До нашого купе зайшла кон-
дукторка, і мій сусід запитав її, 
чи можна десь курити. Вона офі-
ційним тоном заявила, що в по-
їзді й на вокзалах це заборонено, 
а потім прошепотіла йому (ні-
бито непомітно для інших), мов-
ляв, нехай запалить цигарку в 
туалеті. От він, наш слов’янський 
спорт: ставити нелогічні забо-
рони, щоб потім їх героїчно до-
лати.

У Щецині, де в нас із Лука-
шем був нічліг, я розшукав 
греко-католицького пароха отця 
Роберта і спитав у нього про 
українців Свіноуйсьце. За сло-
вами священика, місто хоч і на-
лежить до його парафії, він ні-
кого там не знає. Саме у Щецині 
найбільш віддалена від нашого 
кордону громада українців.

Отець Роберт розповів, що 
під час акції «Вісла» українців 
розселяли максимум за 30–40 
км від рубежу, тобто перед Стар-

гардом-Щецинським. Тільки бі-
ля Калінінградської області їм 
дозволили підходити до нього 
впритул – на найбільш сплюн-
дровані війною терени.

До Свіноуйсьце я дістався 
маршруткою. Траси, які вона до-
лала, були такі самі роздовбані, 
як і в нас. Не особливо відрізня-
лись і модні вподобання: біля 
мене сиділа юнка в «леопардо-
вому» светрі із сумкою а-ля Луї 
Віттон. Щоправда, дороги поні-
вечені тільки в містах, тоді як 
поза ними – рівненькі, свіжо-
прокладені, а дів чата, хоч і лю-
блять плямисте, не ходять на ба-
зар на підборах і не сліплять очі 
стразиками.

Мабуть, порядок у просторі 
допомагає навести Євросоюз, а 
лад в естетиці – відсутність ро-
сійського телебачення. Йдеться 
про порядок у слов’янській, а не 
в германській інтерпретації.

Свіноуйсьце – тихий мор-
ський курорт. Гирло річки Свіна 
(від нього й походить назва) по-
ділило містечко на дві частини, 
через котрі так і не побудували 
моста. Дістатися з однієї час-
тини до іншої можна тільки по-
ромом.

За сивої (напівлегендарної) 
давнини Свіноуйсьце належало 
Мешку І. Потім перейшло у 
власність померанських князів, 
після чого за місто боролися 
прусси і шведи. У 1780 році Фрі-

дріх Вільгельм І добудував на 
Свіні порт. Перший курорт ство-
рено в 1826-му. Під час Другої 
світової тут була база підводних 
човнів Рейху, тому місто геть 
розбомбили, а після війни квар-
тирував Балтійський флот СРСР 
аж до 1992-го.

Недалеко від переправи я на-
трапив на місцевий музей. Біля 
входу – меморіальна дош ка на 
честь приєднання Свіноуйсьце 
до Польщі: «На вшанування річ-
ниці повернення до Матері. 
6.10.1946».

В експозиції – флора й фа-
уна моря, моделі траулерів та 
фрегатів. На верхньому поверсі 

– виставка, присвячена історії: 
давні грамоти, герби, циліндри 
та рукавички, в яких ходили 
пруссаки, позолочені чашечки 
для кави, плетені пляжні 
крісла, які захищають від бал-
тійського вітру, тамтаморізка 
1970-х років (туристи могли 
вставити свої обличчя в кар-
тонку, на якій намальовано мо-
ряка, що тримає на руках ру-

зей покинутих секретів» Оксани Забужко… 
російською.

Забігайлівка. Нафарбовані нігті бар-
менші і її «чого?», тож Лесь їй російською: 
солянки. Сідаємо за розхитаний столик 
біля трьох чоловіків у шкірянках і спортив-

ках, один спить обличчям у салаті, поруч із 
ним кілька видів алкоголю – усе надпите, 
ніщо не допите. У телевізорі Ru Music, від 
якого я не можу відірвати погляду, бо на-
магаюся не загубитись у сюжеті кліпу, хоча 
насправді роблю це для того, щоб уникати 

зорового контакту з п’яним товариством, 
яке нічого не говорить, узагалі мовчить, 
п’є. І єдині рухи, які виконує, – підносить до 
рота ковбасу й ходить до вбиральні.

На вулиці спинили пару старшого віку й 
спитали про Польщу. Лесь говорить із ними 
якусь хвилину, після чого із сумнівом в го-
лосі каже, що в це важко повірити.  
Я дивуюся, а він цікавиться, чи чув я про 
човників на початку дев’яностих.

«Ну звісно, – кажу я, – кожен тоді за-
ймався контрабандою сигарет».

«Ні, ні, – мені Лесь. – На початку 
дев’яностих до Польщі возили купу товарів. 
В Україні вони коштували смішні гроші, але 
за кордоном можна було продати різну 
техніку за нормальними цінами, і впро-
довж певного часу з цього жила, мабуть, 
уся Західна Україна. Але я не знав, що 
звідси теж люди їздили до Польщі. Це ж 
їхати через усю Україну!»

А перед музеєм половецькі баби й соціа-
лістичний пам’ятник. Половина історії Схід-
ної України на одному подвір’ї, думаю я.

Заходимо, і жінка до нас: «Зачинено». 
Тоді Лесь відповідає, що хлопець із Польщі. 

№ 16 (336) 18–24.04.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|45

літеРАтУРні мАндРівки|НАвігАТоР

ПОРЯДОК У ПРОСТОРІ 
ДОПОМАГАЄ НАВЕСТИ 
ЄВРОСОЮЗ, А ЛАД 
В ЕСТЕТИЦІ – ВІДСУТНІСТЬ 
РОСІЙСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ф
о

т
о

: л
е

с
ь

 б
е

л
е

й



салку), а також муляж служаки 
Балтійського флоту й табличка 
з його території «Фотографу-
вати заборонено».

Я спитав у музейних праців-
ниць, чи є серед мешканців 
міста українці. Пані перейня-
лися моїм запитанням і почали 
дзвонити до місцевих краєзнав-
ців, але ті сказали, що ніяких то-
вариств нема, є тільки колишні 
матроси, що тут оженилися, та 
працівники порту.

Одна з доглядачок музею 
мрійливо згадала українських 
моряків, приблизно так само, як 
і працівниця Будинку культури 
у Свердловську, де ми були з Лу-
кашем раніше, польських будів-
ників овочебази. Мабуть, моло-
дість за часів Варшавського до-
говору була дуже романтична.

Інша сказала, що Україна 
асоціюється в неї з «Вогнем і ме-
чем». «Що, із Хмельниччиною?» 
– перепитав я. Але, виявляється, 
прив’язка була зовсім несподі-
вана: українець Богун, який хо-
тів здобути польську шляхтянку. 
«Знову якась історія з україн-
ським матросом», – подумав.

Пані доглядачки казали, 
щоб їхав на креси й там шукав. 
Це чи не вперше в Польщі по-
чув інше значення слова 
«креси». Вони мали на увазі не 
Львів, Франківськ чи Терно-
піль, а Бялисток, Люблін та Пе-
ремишль.

І ми швиденько, раз-два, що хочемо ви-
вчити найвіддаленіші від Польщі українські 
землі. Пані говорить російською, тож роз-
мовляє з нею Лесь, а я – до експонатів. Тих 
перших, а отже, нудота: птахи, баби, ли-
сиці й шахтарі.

«Вугіллям колись Свердловськ жив, 
двадцять шахт було, а зараз, мабуть, зо 
п’ять», – каже жінка, й ми виходимо, я по-
думав, що на цьому все.

Три вітрини, шахтар у тунелі, опудало 
лиса і яструба – й додому. П’ять гривень на 
вітер – і кінець екскурсії. Але ні! На сходи, і 
знову дерев’яна панель, темні штори, 
світло і – бах! – червоне! Радянщина. Лє-
нін!

Червоне. Як багрянець троянд і крові. 
Багрянець світить в очі, багрянець неба в 
часи революції. Багрянець, що визволяє і 
не піддається нацизму. Спершу репресії і 
ці пафосні малюнки, що нагадують ко-
мікси з Бетменом, бо ж зловісні нацисти й 
зґвалтована Україна, представлена в об-
разі вбого вдягненої блондинки, заплака-
ної, але стійкої, для якої тільки воля або 
смерть. 

І поруч із цими пропагандистськими 
плакатами (а втім, деякі з них виконані чу-
дово й до цього часу можуть слугувати взір-
цем) історія Голодомору. І тут уже мені не 
до сміху, я перестаю сміятись, узагалі почу-
ваюся ні в сих, ні в тих через ці патетичні 
картини. Патетичні, але вони нагадують про 
ту найбільшу трагедію українського народу. 
І так одне поруч з іншим. Два міфи. Соціа-
лізм і Голод. «Визволення» й страждання, 
яке ті, хто «визволяв», українцям і прине-
сли. Я почуваюсь безпомічним, не можу 
цього зрозуміти, не хочу на це дивитися. 

Наостанок жінка з музею каже, що в 
більш як шістдесятитисячному Свердлов-
ську мешкає близько трьох відсотків по-
ляків.

Що ж я раніше не знайшов цієї інфор-
мації! Цікаво, як живеться полякам у най-
віддаленішому від їхньої батьківщини місті 
України? Чи знають вони польську? Вони 
католики й обожнюють польського папу? 
Зберігають удома вибрані вірші Норвіда й 
періодично передивляються кіноверсії Ген-
рика Сенкевича, вболіваючи за мужнього 
Кміціца? Тільки ж от халепа. Як їх тепер шу-

кати? Костьолу тут немає. Йти до міської ад-
міністрації? І що? Питати про поляків? І 
жіночка-бюрократка люб’язно надасть 
мені телефони й адреси? 

Але навіть якби когось знайшов, то що? 
«Доброго дня, я Лукаш із Польщі, хотів би 
побачити, як ви тут живете». «Нєт, нєт, я нє 
панємаю па русскі». «Так, до побачення, 
хай вас Бог благословить. Так, шкода, що 
зараз немає бульйону, упевнений, він був 
би смачний. Ах, ця польська гостинність! 
Так, я поцілую землю предків і надішлю 
листівку». Ні, це не для мене, хоча досі 
мене розпирає цікавість.

Повертаємося. І дорогою одна річ, що 
не вписується в цей пейзаж, – місцевий ста-
діон. Гарний, чистий, сучасний. Таких ста-
діонів немає у польських воєводських міс-
тах, а тут, будь ласка, у шістдесятитисяч-
ному Свердловську є.

«На гроші Ахметова», – каже Лесь.
Сутеніє. Маршрутка. На вокзалі нас зу-

стрічає Ігор. У нього шапка фірми Nike, і він 
торгує вугіллям. Везе нас до готелю, у якому 
ми можемо безплатно переночувати. Ігор 
говорить про свій бізнес і про те, що голосу-
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Потім згадали, що радян-
ський флот займав половину 
міста – найкращі старі будинки. 
Опісля почали нарікати, що ко-
лись вугілля возили із Силезії і 
морем експортували у світ, а те-
пер навпаки – через порт одер-
жують його з Китаю і везуть на 
заводи Силезії.

Я подякував за розмову й 
пішов у центр. Там на стенді – 
велика карта міста. Вулиця, що 
веде до німецького кордону, 
має промовисту назву: Війська 
Польського.

У центрі та на узбережжі 
чути польську й німецьку десь 
50 на 50. Заодрянські туристи 
навідуються не так із ностальгії, 
як з економічної вигоди. Відпо-
чивати у Свіноуйсьце знач но де-
шевше, ніж було б у Свінемюнде.

На Пілсудського мою увагу 
привернув сюрреалістичний ар-
хітектурний ансамбль. Якби я був 
драматургом, то обов’язкового 
використав би його як декорацію 
до сцени «Сучасна Західна 
Польща».

Отже, на цій вулиці стоять ру-
їни колишньої кірхи Мартіна Лю-
тера. Це все, що залишилося від 
храму після бомбардування: ба-
шта без купола з голими циферб-
латами, позбавленими стрілок та 
годинникових механізмів. У зни-
щеній пам’ятці, чи, точніше, 
культовій будівлі, влаштували 
кафе «Вежа». Навпроти залиш-

ків кірхи – будинок із червоної 
цегли, типова понімецька забу-
дова. Однокурсниця родом із 
Вроцлава казала мені, що саме 
так уявляла собі типову польську 
архітектуру, поки не відвідала ін-
ших регіонів країни й не почала 
вивчати полоністику. До вежі 
кірхи Лютера притулився ма-
ленький ресторанчик, який і ре-
презентує справді автентичний 
польський дух. Він називається 
«Курна хата».

За півкілометра – море. Це 
найвіддаленіша від України 
точка на карті Польщі. Ось вона, 
та велика вода, якої так боялися 
вирвані з гір лемки. За словами 
отця Роберта, люди були свято 
переконані, що їх везуть, аби там 
утопити.

До берега підійшла пані Да-
нута з наміром погодувати пта-
шок. На її крихти злетілося кіль-
кадесят чайок і чотири круки. 
Кружляли над її головою, як у ві-
домому фільмі Гічкока. У морську 
компанію пернатих невідомо як 
затесалися два міщухи-голуби.

Пані Данута намагалася ві-
дігнати решту птаства, аби щось 
перепало тим нужденним, од-
нак годі було впоратися з дикою 
агресивною природою. Кілька 
разів вона кидала крихти й на-
магалася відлякати непроханих 
гостей, але їм було байдуже.

«Мабуть, отакий вигляд і 
має міфічна Матка Полька, – по-

думав я, – пенсіонерка з Живця, 
котра відпочиває на Балтиці й 
прагне справедливості».

Спитав пані Дануту, які в неї 
думки про Україну, і перше, що 
вона відказала: «Це несправед-
ливо! Несправедливо, що Путін 
забрав Крим!»

Потім зацікавлено розпиту-
вала мене про ситуацію в країні і 
про те, що буде далі. І що я мав 
їй відповісти? Міг хіба вказати 
на зграю чайок та безпорадних 
голубів.

Чим відрізняється Матка 
Полька від Матері Українки 

(якби така існувала). Мабуть, 
тим, що вживає слова на 
кшталт «польськість», «україн-
ськість», «російськість», пер-
версивно чіпляється до історії, 
забагато думає, хоче когось чо-
гось навчити.

Хоча це моє суб’єктивне вра-
ження. Колись у Вроцлаві ми 
сперечалися з однокурсниками, 
чиє пиво краще – польське чи 
українське. Завершили дискусію 
вердиктом: і те, і те добре. Усе за-
лежить від того, хто на якому ви-
ховався. 

вав за Партію регіонів, але вже шкодує. У 
машині ставить «Crystal Castles» і «The XX». 
Уранці підвозить нас до Алчевська. Ми 
їдемо манівцями, і хоча Ігор нарікає на стан 
доріг, я переконую його, що в Польщі вони 
значно гірші.

І знову Луганськ. І жахлива їжа на вок-
залі, але їсти хочеться, а ходити дове-
деться багато, від одного Лєніна до ін-
шого. Перед одним Лєніном хлопці на 
скейтах, і ще один, перед яким танки. 
Огидно й порожньо. І навіть Тарас Шев-

ченко потворніший, ніж в інших містах, 
але Лесь каже не спинятися, а йти до му-
зею, бо що ж робити, якщо потяг лише за 
кілька годин.

Ідемо, проминаємо кам’яні висотки й 
панельки, і раптом – бах! – як грім із яс-
ного неба сецесійні кам’янички, ціла ву-
лиця двоповерхових сецесійних кам’я-
ниць.

«Як вулиця Швабська в Ужгороді», – 
каже Лесь і починає фотографувати.

І це ніби скарб. Чудо. Бо що там той 
музей, думаю я. Адже музей, мабуть, як і 
в Свердловську або й гірше. А тут, серед 
бетонних джунглів півмільйонного міста, 
за тими танками, колонами й висотками 
ці забуті всіма кам’янички, які аж про-
сяться, аби з них зробили щось на кшталт 
варшавського Нового світу з усіма тими 
кав’ярнями, дорогими магазинами й бу-
тиками. І за мить я усвідомив ідіотичність 
такої думки. Який Новий світ? Що, як ко-
лонізатор якийсь? Бізнес тут буду робити? 
Дорогу на Захід їм показувати? Навер-
тати? Я махнув рукою, і ми вкотре рушили 
на вокзал.
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Автор: 
Дмитро 

Крапивенко

Краса швидкості
Ідеалам, які здаються недосяжними  
серед людей, властиво утілюватись 
у техніці. Lexus IS 250 доводить  
справедливість цього  
судження

К
расиві треновані м’язи, го-
стрий розум і «не такий, як 
усі»… Багатьом жінкам хо-
тілося б, щоб їхні обранці 

відповідали схожим характерис-
тикам, а чоловіки, своєю чергою, 
в міру можливого намагаються 
вписатись у ці стандарти. Та на-
справді одна риса превалює над 
іншою. Як наслідок – виникають 
розчарування й непорозуміння. 
Але, на відміну від недосконалих 
людей, авто здатні реалізувати 
найсміливіші фантазії. Один 
тільки погляд на Lexus IS 250 зму-
шує замислитись над тим, що іде-
али існують в об’єктивніій реаль-
ності.

Перше, що слід знати про 
цей автомобіль, – він спортив-
ний. Звідси і задній привід, і 
низька посадка, і дещо агресив-
ний екстер’єр. Хоча найголо-
вніше, звісно, не це, а «серце» 
під капотом: 208 к. с., V-подібне 
розташування 6 циліндрів, об’єм 
2,5 л. Додайте до «портрета» 
шестиступінчату автоматичну 
коробку передач, чутливе кермо 
з електропідсилювачем – от вам 

і заслужений «спортсмен». Усі 
свої бійцівські якості авто де-
монструє, коли його переклю-
чити у спортивний режим: одна 
секунда – і маєте справу вже не 
із преміум-седаном, а з ракетою. 
Але розумною і керованою. Ось 
він, характерний рев двигуна, 
підсвітка приладів змінює ко-
льори на агресивніші, машина 
прискорюється, електропідси-
лювач керма стає жорсткішим, 
педаль газу повільно тоне, 
стрілка спідометра хилиться 
праворуч, у пам’яті зринають 

слова батька футу-
ризму Філіппо Томазо 

Марінетті: «Велич світу 
збагатилася новою кра-

сою – красою швидкості. 
Гоночний автомобіль з його об-

тічником, прикрашеним до-
вгими трубами, схожими на 
змій, з вибуховим віддихом… ре-
вучий автомобіль, що летить, 
неначе картеччю строчить, він 
прекрасніший за саму Богиню 
Перемоги – Ніку Самофракій-
ську». Спорткар Lexus IS 250 
мчить далекою від ідеалу укра-
їнською трасою і ніби не помічає 
її дрібних недоліків: колеса і вся 
підвіска нівелюють відчуття 
дискомфорту від тріщин на ас-
фальті, а шумоізоляція дає 

QR-код для 
відео тест-
драйву

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 16 (336) 18–24.04.2014

НАвігАТоР|тест-дРАЙв



змогу взагалі забути про незна-
чні прикрощі, які часто трап-
ляються на наших дорогах.

При всіх своїх розкішних мож-
ливостях Lexus IS 250 не вирізня-
ється великим споживанням 
пального: в умовах стандартної 
експлуатації його «апетит» вимі-
рюється в межах 9–11 л на 100 км.

Спортивні характеристики 
анітрохи не заважають Lexus IS 
250 претендувати на звання «ін-

телектуального» автомобіля. 
Розробники подбали, щоб ма-

шина максимально відпові-
дала потребам часу. Муль-
тимедійна система тут 
створена таким чином, 
що може бути інтегрована 
з смартфоном, а це не 
просто красивий «трюк», 
коли автомобіль дружить 
із девайсом, а, по суті, стає 
його продовженням. Так, 
зокрема, завдяки системі 
mirror link можна виво-

дити зображення на дис-
плей LDA. І то не лише пи-

тання розваг: завдяки цій 
функції водій має нагоду ви-

брати найзручнішу для себе сис-
тему навігації. 

Узагалі дисплей, як і годиться 
в сучасному автомобілі класу 
«люкс», виконує безліч функцій; 
скористатися всіма ними зможе 
тільки дуже допитлива людина. 
За принципом смартфона тут не 
тільки керують звичними опці-
ями, а й, наприклад, регулюють 
температуру в салоні: сенсорні 
кнопки допоможуть швидко ство-
рити комфортний для водія і па-
сажирів мікроклімат.

Інтер’єр Lexus IS 250 цікавий 
своєю багатогранністю. В салоні 
домінують три матеріали: шкіра, 
дорогий пластик і дерев’яні па-
нелі. Все це створює неповтор-
ний стиль. З одного боку, все 
скидається на high-tech: панелі 
приладів розташовані в кілька 
ярусів, як у космічному кораблі, 

яскрава підсвітка теж посилює 
враження, що ти за кермом чи то 
спорткара, чи то зорельота. Але з 
другого – круглий годинник зі 
стрілочками, дерев’яні вставки, 
дорога шкіра, дизайн магнітоли 
у стилі ретро (такий вигляд вони 
мали в японських автомобілях 
1990-х) додають відчуття легкої 
антикварності, що додатково 
підкреслює статус машини та її 
власника.

Ще однією «фішкою» цієї 
моделі є ергономічність. У водія 
спорткара все має бути під ру-
кою: автомобіль швидкий із ви-
сокою маневреністю, отже, по-
винен мати хорошу реакцію і не 
розпорошувати своєї уваги на 
дрібниці. Тому панель приладів 
максимально інформативна, без 
жодних зайвих «рюшечок», усі 
елементи керування, від страте-
гічно важливих до другорядних, 
допоміжних, – на відстані про-
стягнутої руки. На окрему увагу 

заслуговують крісла – низькі, 
глибокі, не надмірно м’які. 
Адже все тут розраховано не на 
кволу подорож, а на справжні 
віражі, отож, навіть потра-
пивши на трасу, де можна буде 
розвинути швидкість до  
225 км/год, ви почуватиметеся 
комфортно, сидіння відмінно 
триматимуть тіла «пілота» і 
його пасажирів. Для зручності 
крісла мають вісім положень, 
найліпше можна підібрати за 
допомогою електрорегулю-
вання.

Зовнішність машини не за-
лишить байдужими навіть за-
всідників автосалонів і постій-
них глядачів автомобільних те-
лепередач. Lexus IS 250 має ви-
гляд упевненого в собі хижака, 
щохвилини готового зробити ви-
рішальний стрибок. Фронтальна 
оптика, аеродинамічні вигини, 
колеса з Y-подібним дизайном, 
агресивна радіаторна решітка – 
все нагадує про те, що автівка не-
звичайна, конкурентів і аналогів 
у неї небагато. Про зовнішню 
привабливість і статусність мо-
жуть свідчити дещо кумедні епі-
зоди, які траплялися під час 
тест-драйву. Те, що паркуваль-
ники та працівники АЗС і авто-
мийок дивилися на машину як 
на витвір мистецтва і були ладні 
струшувати з неї пилинки, – 
більш-менш очікувано. Слід зга-
дати, що я тестував Lexus IS 250 
у Києві в дуже неспокійні дні го-
строго протистояння на Май-
дані. Часто доводилося зупиня-
тися біля міліцейських кордонів 
– і даішники, і озброєні до зубів 
беркутівці чемно доповідали 
мені обстановку й мету свого пе-
ребування. Я навіть не діставав 
журналістського посвідчення – 
бійці МВС своїм службовим чут-
тям осягали, що на таких автів-
ках їздять шановані люди, з ко-
трими краще розмовляти без за-
йвих запитань. 

Технічні характеристики Lexus IS 250 
Двигун

Робочий об’єм, см³ 2500  

Максимальна потужність, к. с. при об./хв 208/6400

Максимальний крутний момент,  
Н•м при об./хв 257/4800

Трансмісія

Тип приводу задній

Тип КПП автоматична

Кількість передач 6

Динамічні показники

Максимальна швидкість, км/год 225

Пришвидшення 0–100 км/год, с 8,1

Затрати пального

Місто, л/100 км 11,9

Траса, л/100 км 6,7

Змішаний, л/100 км 8,6

Місткість паливного бака, л 66

Кліренс, мм 135

Габарити

Довжина, мм 4665

Ширина, мм 1810

Висота, мм 1430

Ціна, грн  669 742      
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Телебачення для них
М

абуть, це станеться тоді, коли воно мови-
тиме не лише для суспільства, силкуючись 
уявити, яким те є насправді через стрічку 
новин у Facebook, а й про суспільство, за-

вдавши собі клопоту познайомитись із ним ближче. 
Бо це ще питання, в кого недостатньо широкий сві-
тогляд.
Нещодавно я потрапила в село зі звучною назвою 
Хряськ. Це на Волині за кілька кілометрів від Рів-
ненської АЕС. У сім’ї Талахів, де зупинилася, кілька 
років узагалі не було світла: їм його не змогли про-
вести, мовляв, не там побудували хату. Господар 
проблему частково вирішив – запускає генератор. І 
хоч потужності на всі електроприлади не стає, теле-
візор у цьому домі майже не вимикається, зали-
шаючиcь символом родинного затишку. «Без нього 
важко», – каже мені господиня.
Ми всі разом дивимось програму про чоловіка, який 
міняє жінку. Але говорити про невибагливість Тала-
хів Боже збав. Щоб усе-таки не телевізором єдиним, 
для якого й так доводиться інколи відкладати 
прання, вони встановлюють вітряк і сонячні панелі. 
Втім, не «ящик» підказав їм 
цю ідею, а одне із сотень ре-
кламних повідомлень дрібне-
сеньким шрифтом у місцевій 
газетці, яку ви, повірте, на-
вряд чи взялися б читати.
У селі доступних джерел ін-
формації менше, тому до них 
уважніші. Тамтешній глядач 
виявляє до телебачення такий 
рівень довіри, який мав би 
розчулити його персонал, але 
якого воно, на жаль, загалом 
не заслуговує. А сільське насе-
лення – це щонайменше 
чверть України.
Мільйони людей щиро приймають телевізор та-
ким, як той є, не висуваючи жодних претензій. І цим 
слід правильно скористатись. Новому главі Націо-
нальної телекомпанії – можемо побитись об заклад 
– під час зустрічей зараз озвучують трюїзми на зра-
зок «ніша інтелектуального телебачення недостат-
ньо заповнена». Але чому нарікають переважно на 
засилля розважальних програм, а не на якість аль-
тернативи?
Альтернатива буде популярною, лише ставши по-
справжньому необхідною – не самоціллю, а інстру-
ментом. Тому в її основі має бути не якийсь абстрак-
тний запит аудиторії та банальна потреба щось ди-
витись у вільну хвилину, а потреба й шанс зробити її 
дієвою силою, що змінює країну в режимі реального 
часу. Телемайдан, якщо хочете. Замість параду об-
ридлих облич політиків та політологів, які почасти 
говорять щось путнє, але зазвичай лише говорять.
Вам самим цікаво дивитись телевізор? У мене, на-
приклад, його нема. Не здивуюсь, якщо у вас також. 
І в тих поодиноких інтелектуалів, які з’являються на 
екрані, наче янголи посеред божевільні, теж для 

цього замало підстав. Українське телебачення сьо-
годні, середовище, де сконцентровано колосальну 
кількість ресурсів, саме собою є так-сяк змайстрова-
ним симулякром. Воно не бачить, не чує, а тільки го-
ворить до свого глядача. А отже, йому не відомо, що 
насправді відбувається в інших регіонах, який їхній 
потенціал. Володарі ефіру живуть у паралельній дій-
сності.
Люди, яких об’єднує це страшне слово «маси», все 
ще надають перевагу пістрявій маячні замість про-
грам, куди приходять розумники й розумниці для 
розумних бесід, тому що перша принаймні допома-
гає їм розслабитися. Із другими складніше: фак-
тично вони не дають їм нічого відчутнішого за усві-
домлення власної неповноцінності («То що я можу 
зробити?»), яке поглиблюється не останньою чергою 
через те, що журналісти – за визначенням особи 
нейтральні – дозволяють собі судити, що правильно, 
а що ні. Глядача позбавляють навіть ілюзії, що його 
думка має значення. Йому не хочеться бути з тими, 
хто змушує його почуватись непотрібним. Вони для 
нього зануди за замовчанням.

Якось іще після Помаранче-
вої революції соціолог Ірина 
Бекешкіна зауважила, що 
журналісти мислять себе час-
тиною політикуму, але чет-
вертою владою будуть лише 
тоді, коли мислитимуть час-
тиною народу, відстоювати-
муть його інтереси перед ке-
рівництвом країни, хоч би 
яким те виявилось. Це акту-
ально й нині і означає в тепе-
рішніх умовах, що народ має 
брати участь у творенні кон-
тенту. Йдеться не про те, щоб 

затягти людей із різних куточків України у сту-
дію і розповісти, куди сісти й коли аплодувати. 

Мова про інше – щоб виїжджати до них. І не з деше-
вими провокаціями, а з людською цікавістю.
Російська пропаганда значною мірою користу-
ється тим, що ми, українці, замало знаємо одне 
про одного. А природа інформаційного простору 
така, що будь-яка порожнеча прагне наповнення.
Талахи зізналися, що встановлення вітряка та соняч-
них панелей для них – це щось на зразок авантюри, в 
окрузі за таке раніше ніхто не брався. Але їх підба-
дьорює, що ця їхня затія – своєрідний крок до енер-
гетичної незалежності. Втрапили в тренд, так би мо-
вити. Те, що важливо зараз для всієї країни, вони вті-
люють у себе на мікрорівні. Може, вони не одні такі. 
Може, не завадило б улаштувати загальнонаціональ-
ний флешмоб із впровадження відновлюваних дже-
рел енергії та енергоефективності й показати людям 
самих себе – різних, але залучених до однієї справи, 
як це було ще зовсім недавно. 
Коли ми хочемо, щоб телебачення було суспільним, 
воно повинно бути спільним. Спільною відповідаль-
ністю і спільною можливістю.  

Автор: 
Славка
Куцай

УКРАїНСЬКЕ ТБ 
СЬОГОДНІ НЕ БАЧИТЬ, 

НЕ ЧУЄ, А ТІЛЬКИ 
ГОВОРИТЬ ДО СВОГО 
ГЛЯДАЧА. ВОЛОДАРІ 

ЕФІРУ ЖИВУТЬ У 
ПАРАЛЕЛЬНІЙ 

ДІЙСНОСТІ

СПРОСТУВАННЯ. У статті «Ядерна реальність» (Тиждень, № 15/2014) було допущено технічну помилку. В реченні «Лише п’ять 
країн підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї» загублено слово, відсутність якого істотно змінює зміст написаного. 
Мало бути «Лише п’ять країн не підписали договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Просимо вибачення за цю неточність.
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