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За даними дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг»,
Центром Разумкова, КМІСом та SOCIS 9–16 квітня 2014 року

Рівень підтримки найбільш рейтингових із кандидатів,
що не мають шансів на перемогу, %
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 Факти тижня 
Замах на Геннадія 
Кернеса. Мера Хар-
кова було тяжко по-
ранено, нині він на 
лікуванні в Ізраїлі

Сутички в Одесі спри-
чинили загибель  
46 осіб, близько  
200 дістали  
поранення

МВФ ухва-
лив рішення 
про виділен-
ня Україні кре-
диту в сумі $17 
млрд

тові із квітами зустрічати війська 
сусіда. Так само воліли отримати 
цілком лояльні місцеві владні 
еліти, чиїми руками й можна 
було б провести сепаратистські 
заходи.

На Донбасі все не так: і 
еліти виявилися заслабкими й 
боягузливими, й опертися на 
місцевих проросійських діячів 
неможливо, бо реально немає 
на кого, окрім власної прямої 
агентури та відвертих маргіна-
лів, і населення вже не хоче ні-
куди й нічого, окрім спокою, 
миру та порядку. Та навіть там-
тешні українські спецслужби, 
окрім міліції, яка розклалася 
остаточно, виявилися не на-
стільки імпотентними, як хоті-
лося б. І на виході весь світ ба-
чить не картину повстання 
пригнобленого російського на-
селення, а розгул бандитів, які 
грабують офіси, крадуть ма-
шини та людей, не гребують 
кіднепінгом та відвертим гоп-
стопом. Кремль, не маючи лі-
дера чи визначеної фігури, 
зробив ставку на збурення 
брудної суспільної піни – мар-
гіналітету, криміналітету та 
люмпен-пролетаріату. На-
слідки відповідно негарні, не-
естетичні.

Однак є і важливіша при-
чина, чому Путіну не треба 
вводити танки: навіщо Росії 
одномоментно вступати вже в 
майже військову конфронта-
цію з усім світом, якщо україн-
ська влада не здатна опану-
вати ситуацію і своїми недолу-
гими діями тільки підкидає 
ще більше дров у багаття? Тим 
самим вона допомагає Кремлю 
впровадити план Б – перетво-
рити Донецьку та Луганську 
області на українську Чечню, 
сіру зону, де верховодитимуть 
озброєні угруповання. За ін-
формацією Тижня, в надрах 
влади на повному серйозі зо-
всім недавно обговорювали 
питання про можливість під-
купити так званих народних 
губернаторів від сепаратистів, 
щоб зробити їх лояльними. Це, 

Автор:  
Богдан 

БуткевичК
ров в Україні ллється 
якщо не рікою, то вже 
стрімким струмком. І най-
страшніше, що гинути по-

чали цивільні люди як на Сході, 
так і в Одесі. Ще гірше – поча-
лося поглиблення розколу в сус-
пільстві, яке дедалі чіткіше по-
діляє себе на «ми» та «вони». 
Влада тим часом і далі веде, зда-
ється, старі кулуарні ігрища в 
надії, що купується і продається 
все. Фактично сподівання укра-
їнців нині на силовиків на Сході, 
що по руках і ногах зв’язані ви-
могами не стріляти в місцеве 
населення. Вони хоч і зі скри-
пом, але почали реальні дії 
проти терористів. 

Силова надія
Бажання влади грати за старими правилами 
обертається дедалі більшою втратою контролю 
над країною. Надія на армію

Україні час визначитися зі 
стратегічною перспективою та зі 
справжніми союзниками. Розви-
ток ситуації дедалі виразніше 
свідчить про те, що пряме росій-
ське військове вторгнення є ма-
лоймовірним. Про це заговорили 
не тільки вітчизняні експерти, а 
й керівники НАТО. Ні, Росія і 
далі триматиме на кордонах вій-
ська й гратиме м’язами. Та, хоча 
на позір Москві цілком вдається 
дестабілізувати ситуацію на 
Сході країни, все-таки ця деста-
білізація має абсолютно не ті 
форми, яким зраділи б у Кремлі. 
Там вітали б кримський сцена-
рій, за яким принаймні близько 
половини населення були б го-

Бездіяльність 
МВС призве-
ла до кривавої 
трагедії  
в Одесі
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МихАйлО КОВАль
пояснив
Міністр оборони аргументував повільні темпи ан-
титерористичної операції: «У нас є два варіан-
ти. Перший – підтягнути важку артилерію […] авіа-
цію і змішати з землею населений пункт, установити 
жовто-блакитний прапор і від-
рапортувати, що завдання ви-
конано. Другий – це поступо-
ве блокування диверсантів і те-
рористів, а також недопущення 
каліцтва і втягування в бойові 
дії цивільного населення»

РЕФАТ ЧУБАРОВ
під загрозою
Окупаційна влада порушила про-
ти лідера кримських татар кримі-
нальну справу після заворушень 
у Криму. Сам Чубаров припускає, 
що його невдовзі можуть зааре-
штувати

ОлЕГ ЦАРьОВ
імператор всія Новоросії
Після відмови від участі в прези-
дентських виборах депутат пої-
хав до луганських сепаратистів, 
де проанонсував утворення «Но-
воросії» на базі восьми південно-
східних областей

МАРТІН СТРОПНІЦьКий
констатує
«Ми не маємо змоги бути скрізь 
і залагоджувати все, особливо 
коли країна, яка має проблему  
з безпекою, сама ставиться  
до цього пасивно», – заявив мі-
ністр оборони Чехії під час візи-
ту до США

БРОНІСлАВ КОМОРОВСьКий
прогнозує
«Якщо Росія успішно реалізує план із дестабіліза-
ції України й затримає процес ї ї модернізації, то це 
створить загрозу для політичного порядку в цілій Єв-
ропі. Це буде заохоченням злих 
сил у Росії і далі проводити полі-
тику агресії, насильного приєд-
нання територій, що в коротко-
строковій перспективі може при-
звести щонайменше до віднов-
лення довготривалого періоду хо-
лодної війни», – заявив прези-
дент Польщі

Сепаратисти звільни-
ли інспекторів ОБСЄ. 
Кремлівська пропа-
ганда презентувала 
цей акт як успіх своєї 
дипломатії

Президія луганської облради 
підтримала сепаратистів. Вона 
вимагає від Києва припини-
ти антитерористичну операцію 
і випустити на волю проросій-
ських активістів

до слова, про орієнтири та ба-
жання певної категорії людей у 
новому-старому керівництві.

Цілком зрозуміло, що пер-
сони, які мислять у такому 
руслі, є знахідкою для Путіна. 
Адже не тільки Схід тепер під 
ударом: жахливі події 2 травня 
в Одесі показали, наскільки ни-
нішня тимчасова влада й на-
далі живе у старій парадигмі 
«купи-продай», не розуміючи, 
що країна стоїть на краю 
прірви. Бездарна політика в ка-
дрових питаннях у правоохо-
ронних структурах призвела до 
того, що одеська міліція фак-
тично допомогла російським 
диверсантам та їхнім місцевим 
посіпакам улаштувати криваве 
безумство, у якому, щоправда, 
вони-таки насамперед і по-
страждали. Понад те, через два 
дні після загибелі майже півсо-
тні людей міліція запустила 
проросійських мітингувальни-
ків до свого управління й звіль-
нила на їхню вимогу більш ніж 
половину затриманих за участь 
у безладі. Серед них і ті, хто від-
крито стріляв з автоматичної 
зброї по українських активіс-
тах.

Після подій усі політики 
буквально налетіли з піар-
поїздками на Одесу. Щоправда, 
незрозуміло, що це гарантує 
колись безпечному місту. При-
значення нового очільника об-
ласті з числа креатур Коломой-
ського в нинішніх реаліях крок, 
може, й правильний, однак 
проблему загального підходу 
та нерозуміння владою, що час 
кулуарних ігрищ і домовленос-
тей на колінцях минув, не вирі-
шує. Зараз триває боротьба не 
на життя, а на смерть. І зволі-
кання, не кажучи вже про таке 
миле нашому політикуму «рє-
шалово», – відвертий злочин, 
за який доведеться відповісти 
дуже швидко й жорстко. 

Усе це, ще й у світлі набли-
ження фатальних у плані ймо-
вірності нових провокацій та 
диверсій 9 травня і президент-
ських виборів, які, здається, 

остаточно захопили мозок та 
волю багатьох політиків, й по-
яснює, чому реальні АТО та 
протидія терористам старту-
вали аж через місяць після по-
чатку активної фази конфлікту. 
Чому захоплені в перші дні се-
паратистського наступу будівлі 
СБУ в Луганську та ОДА в Доне-
цьку не зачистили, коли там 
було по кількадесят осіб, – ве-
личезне питання, відповідь на 
яке лежить у площині недолу-
гості влади, котра, здається, до 
останнього сподівалася «порі-
шати». І тільки коли вже й з-за 
кордону гаркнули, мовляв, до-
сить соплі жувати, бо грошей 
не дамо, вона перейшла до ак-
тивних дій. Але тепер за кожен 
метр звільненої території по-
трібно платити життям україн-
ських патріотичних військових.

Є таке хороше прислів’я в 
англійців: «У Її Величності два 
союзника – армія і флот». З ве-
ликим запізненням, через 
жертви та кров, до українців та-
кож починає доходити, що за-
хистити нас можуть тільки 
власні силовики. Так, на сьо-
годні саме ті, кого ми вчора на 
Майданах вважали, і небезпід-
ставно, ворогами. Але якраз на 
цих людей зараз надія у такій 
загрозливій ситуації. Якщо вій-
ськові зможуть «зачистити» 
Слов’янськ, тоді вся та копій-
чана опера під назвою «Доне-
цька народна республіка» обва-
литься дуже швидко. Власне, 
величезна кількість пограбу-
вань фінансових установ на 
Сході, як твердять джерела в 
СБУ, саме й пов’язані з тим, що 
сепаратисти готують запасні 
аеродроми на випадок успіш-
ності АТО.

Тож реальність виявилася 
напрочуд простою: захистити 
країну здатна тільки власна па-
тріотична армія, що силою 
зброї може боротися з знахаб-
нілим окупантом та агресором. 
І саме на підтримці та вихо-
ванні силового блоку варто зо-
середитись українському сус-
пільству зараз.  

ФЕйС-КОНТРОль

Верховна Рада ухвалила, 
а в. о. президента підписав 
закон про відновлення при-
зову на військову службу

Проект закону про загальноукра-
їнське «консультативне опитуван-
ня» щодо федералізації та мов 
нацменшин у Раді не набрав не-
обхідної кількості голосів
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Записав 
Богдан 

Буткевич

Удар по верхах

Н
а Сході країни нарешті із 
третьої спроби, головним 
чином, як подейкують, че-
рез рішення МВФ про ви-

ділення Україні 17-мільярдного 
траншу та ризик відмови у ньому 
у випадку утрати контролю над 
цими областями, стартувала дов-
гоочікувана антитерористична 
операція, яка відразу перетвори-
лася з поліцейської акції на 
справжню війну. Нині в ній бере 
участь до 10 тис. українських вій-
ськових, міліціонерів та гвардій-
ців. Як же вони бачать усю цю си-
туацію? Тижню вдалося поспіл-
куватися з бійцем одного з під-
розділів, що беруть активну 
участь у бойових діях. Ні рід 
військ, ні частину не вказуємо із 
цілком зрозумілих причин.

ПРО МАТЕРІАльНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Спочатку ситуація була аховою. 
Знаю, в деяких частинах на 10 
машин припадало по одному 

акумулятору, тому заводили їх 
по черзі: вставляли спочатку в 
одну, потім у другу й так далі. 
Щоправда, всіх, кого направ-
ляли на АТО, починали забезпе-
чувати в нормальному порядку. 
Але нам дуже допомогли волон-
тери (пропускаємо назву міста. 
– Ред.): привезли класні броне-
жилети, постійно підкидають 
усяку смачну їжу, із приладами 
нічного бачення посприяли. У 
ментів ситуація трохи краща, їх 
усе-таки чотири роки за попере-
дньої влади любили. Зі зброєю 
проблем немає: такого добра в 
нас дуже багато. Вистачає 
всього. От якщо росіяни напа-
дуть, тоді будуть конче потрібні 
протитанкові керовані ракети й 
ПЗРК. Цього не дуже багато, але 
наразі нам це не потрібно – у те-
рористів, дякувати Богові, окрім 
тих чотирьох БМД (бойова ма-
шина десанту. – Ред.), що вони 
в десантників у Краматорську 
«віджали», нічого немає. А їх 

можна навіть із «калаша» 
зблизька прострелити. Тому, 
власне, в боях ту техніку й не 
використовують.

ПРО ЇЖУ
Годувати нас стали краще, ніж у 
мирний час. Сухі пайки гарні, 
кухня зі свіжими продуктами. 
Три страви, коли бої, підвозять 
просто на позиції. У цьому сенсі 
ми від війни тільки виграли. 
Мабуть, тому що постійно пере-
буваємо в бойовому порядку. 
Але в сусідніх частинах дуже ве-
ликі проблеми. Особливо там, 
де є призовники. Їх майже не 
годують, видають на п’ять-шість 
осіб буханку хліба та дві банки 
тушонки на день. Ну правильно 
– годують краще тих, хто на 
фронті. Але ж бойовий дух но-
вобранців, який від початку був 
просто вище даху, тепер знижу-
ється – голодний солдат не вою-
ватиме. Думаю, не обійшлося 
без тварюк-постачальників, які 

Тиждень поспілкувався з бійцем одного з підрозділів, що 
беруть активну участь в антитерористичній операції на Сході
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оббирають пацанів. Кому війна 
– кому мати рідна.

ПРО КОМАНДиРІВ
У принципі, ті, хто нами коман-
дує безпосередньо, ми ж їх зна-
ємо… з ними все нормально. Ми 
їх поважали в казармах, а тут 
стали шанувати ще більше: люди 
довели, що гідні бути команди-
рами. Але дуже багато запитань 
до вищого керівництва. У нас по-
стійно виникає враження, що на-
верху сидять або ідіоти, або зрад-
ники. Другий варіант, як на мене, 
вірогідніший. Пам’ятаю, під час 
так званого другого етапу АТО 
трапився момент, коли перед на-
шими частинами був уже напів-
вільний прохід до Слов’янська. 
Ще трохи – і взяли б тих сепара-
тистів. Однак нас постійно сми-
кали в останній момент назад. Не 
розумію, якого біса ми весь кві-
тень сиділи на одному місці за-
мість того, щоб просто розчавити 
ту гнилоту, яка вже вбила кількох 
наших. Навіщо було чекати 
стільки часу – щоб дати їм мож-
ливість підтягнути сили, зброю, 
облаштувати позиції? Чому було 
відразу їх не вибити, як тільки 
з’явилися? Та ми могли б спо-
чатку однією ротою їх накрити, 
але ж сиділи й чекали. Та й бук-
вально до останнього працювали, 
що називається, по верхах. Я ро-
зумію, що не можемо «Градами» 
по місту вдарити, але ж сидіти й 
чекати – це просто означає, що 
більше моїх пацанів загине. А як 
можна було двічі відкликати нас 
назад, коли ми вже майже вико-
нали завдання? До того ж у мене 
до останніх днів було враження, 
що терористи постійно знають 
наперед про наші плани та дії. 
Тобто хтось їм же зливає – і це 
при тому, що в нас режим радіо-
мовчанки постійно. А коли хлоп-
ців з «Альфи» постріляли, їх же 
цілеспрямовано чекали, знали, 
де їхатимуть. Про політиків уза-
галі мовчу. Риба гниє з голови. І 
так дратує, що вони тільки гово-
рять. Гаразд, хай би говорили, 
але ж виникає враження, що зли-
вають. Не знаю, іноді закрада-
ються думки: от розберемося з 
цим непотребом тут, на Сході, й 
займемося владою. Вдаримо по 
верхах, що називається.

ПРО МІСЦЕВЕ НАСЕлЕННЯ
Спочатку ми навіть у страшному 
сні такого не уявляли: стріляти 
по цивільних. І командири нам 

це постійно втовкмачували: щоб 
жодного неправильного погляду 
в бік місцевих. Та й згори по-
стійно тиснуть, мовляв, щоб ні 
краплини зайвої крові. Але 
після Андріївки (бій у селищі під 
Слов’янськом, під час якого з-за 
спин так званого мирного насе-
лення, що намагалося блоку-
вати українські частини, було 
вбито двох військовослужбов-
ців. – Ред.) у нас ставлення 
різко змінилося. Так, команду-
вання й зараз вимагає не стрі-
ляти по них, пояснює, що їх 
треба залучати на свій бік, однак 
у нас тепер перед очима вбиті 
хлопці. Я розумію, і ми самі ба-
чимо, що помітна більшість лю-
дей тут не підтримує терористів, 
однак нас вони теж не люблять, 
хоч і бажають, щоб бандитів 
прогнали. Є також певний кон-
тингент, який вважає нас «Пра-
вим сектором», «Лівим секто-
ром» тощо: в них стільки дуро-
щів у голові сидить. Агресивно 
реагують на українські прапори. 
Читав нещодавно, як хорвати 
робили під час югославської ві-
йни – стріляли в повітря спеці-
альною ракетою при набли-
женні до таких-ось «мирних жи-
телів». Якщо ті не розбігалися, 
то потім відкривали вогонь на 
ураження. Ні, ми не кровожерні, 
але якщо в людей немає клепки 
й розуміння: де війна, там ци-
вільним не місце, то матимуть 
своє. Боюся, що невдовзі хлопці 
почнуть стріляти по них, тим 
більше там дуже багато провока-
торів та немісцевих.

ПРО БОйОВУ ТАКТиКУ
Відверто кажучи, ми спочатку 
не зовсім розуміли, що їдемо на 
справжню війну. Багато в кого 
були настрої, мовляв, капелю-
хами закидаємо. Але виявилося, 
що маємо справу з дуже органі-
зованим і небезпечним проти-
вником – фактично зі спецна-
зом, який іще й використовує 
постійно щит із мирного насе-
лення та місцевих дурників, 
яким роздали автомати. Багато 
хто ставить запитання, чому ми 
весь час маневруємо вперед – 
назад. Річ у тому, що в нас немає 
ані наказу, ані права стріляти по 
мирних жителях, тому виманю-
ємо терористів назовні. У нас 
відбувається зараз бойове злаго-
дження між різними родами 
військ, армією та Нацгвардією, 
різними спецназами. Вчимося 

воювати проти тих, у кого немає 
совісті й правил, зате є вели-
чезне нахабство та купа новіт-
ньої російської зброї. Наша мета 
– знешкодити якомога більше 
терористів за межами міст, а 
вже потім зачищати. Більшого 
сказати не можу. Взагалі нам 
дуже не вистачає розумної елек-
троніки та безпілотників, які до-
помагали б проводити розвідку 
й викривати ворожі засідки. В 
умовах такої війни потрібно 
якомога більше часу приділяти 
саме розвідувальній діяльності: 
сам бойовий контакт має бути 
вивірений до секунди й чіткий, 
щоб без зайвих жертв, стріля-
нини, крові. Важливо розуміти, 

що багато нашої «спецури», 
особливо з МВС та СБУ, дуже 
хоче виправдатися за Майдан, 
підтримати честь мундира, хоч 
би як смішно це для когось не 
звучало. Бо стільки лайна за 
останні місяці на них вилилося: 
і що вони вбивці, і що, головне, 
непро фе сіо нали. Тепер вони хо-
чуть усім, і насамперед самим 
собі, довести, що круті. Дуже 
важливо не втратити цього за-
палу й настрою. Але повторюся, 
поведінка політичного керівни-
цтва дуже шкодить цьому.

ПРО ТЕРОРиСТІВ
Не знаю, як назвати людей, ко-
трі говорять про громадянську 
війну. Яка в біса громадянська, 
коли проти нас діють підготов-
лені специ, для більшості з яких 
це робота? Я не кажу про ідіотів 
з автоматами з місцевої гопоти 
– тих ми намагаємося не вби-
вати, а просто обеззброювати. А 
якщо починають тікати, то на-
віть не сильно переслідуємо. 
Але російські диверсанти – інша 
річ. Мені хлопці з «Альфи» ка-
зали, що для них ця війна вже 
як кровна помста. Вони ж один 
одного прекрасно знають, ба-
гато років на всяких тренуван-
нях перетиналися. І тут таке по-
чинається. Найстрашніше, що 
зараз з’являється багато трупів. 
А де багато трупів, там завжди 
ображені й охочі помсти. І це 
вже справжня війна. 
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Озброїти 
ворога 
Попри гучні заяви про 
припинення військової 
співпраці, українські 
підприємства досі торгують 
із російськими окупантами

У
країнська державність 
може коштувати кілька 
сотень мільйонів дола-
рів. І це навіть не чисті 

гроші, а лише суми укладених 
із ворогом контрактів, які не 
ризикує розірвати влада країни 
навіть в умовах реального 
збройного протистояння. 

Лише відмовляючись ви-
знати факт війни, Україна в особі 
нинішнього керівництва пово-
диться дуже дивно і незрозуміло. 
Що вже казати про нелогічні 
дрібниці, якими так і кишать не-
зграбні спроби влади навести лад 
у країні. І якщо на початку все це 
ще можна було списати на недо-
свідченість неокріплої системи 
чи на саботаж залишків колиш-
нього режиму, то тепер проблема 
радше нагадує диверсію держав-
ного рівня. Де-факто вже другий 
місяць триває війна з ознаками 
етнічних чисток та фактичною 
анексією частини території, і всім 
зрозуміло, що ситуація цим не за-
кінчиться. Але чи є насправді ба-
жання зупинити агресора – запи-
тання без відповіді. На жаль, усе 
бачиться доволі сумно, і, незва-
жаючи на певні локальні пере-
моги, вістки з фронту аж ніяк не 
вселяють оптимізму. 

Ще наприкінці березня т. в. о. 
генерального директора Укробо-
ронпрому Юрій Терещенко зая-
вив, що державний концерн при-
пинив постачання зброї і військо-
вої техніки в Російську Федера-
цію. Сталося це після кількох гуч-
них скандалів. Та, як твердять 
джерела Тижня, інформація на-
справді не зовсім правдива. Над-
ходять сигнали, що війсь ко во-
технічна співпраця триває. Низка 
державних підприємств і досі ви-

конують контракти, киваючи на 
цілий ряд причин, які не дають 
змоги відмовити їм у такому за-
доволенні. Проблеми, мовляв, 
лежать у соціальній площині – 
зупинка виробництва викине на 
вулицю десятки тисяч людей. 
Утім, ціна питання, як можна під-
озрювати, не лише в людях. Є ще 
щось, із чим розстатися буває 
важко навіть під загрозою смерті, 
– гроші. По факту розірвання де-
яких контрактів видається для 
нової влади дуже болючим, адже 
це величезні втрати. Можна ще 
змиритися з контрактами в 
межах мільйона доларів, але 
коли йдеться про сотні мільйонів, 
то це фактично нереально. Тому 
ці контракти, попри заяви, не зу-
пинилися і хтозна чи зупиняться.

Як заявив нещодавно Путін, 
він переконаний у тому, що 
Україна не має іншого виходу, як 
і далі постачати зброю до РФ, бо 
інакше її оборонний комплекс 
очікує катастрофа. І він не кидав 
слів на вітер. Проблема справді 
є, і корені її доволі глибокі, адже 
тягнуться з часів, коли наша еко-
номіка на 100% була інтегрована 
в економіку СРСР. Відтоді багато 
що змінилось, але й досі україн-

ська і російська воєнки тісно 
взаємопов’язані. Скажімо, вже 
давно не державне, а приватне 
запорізьке підприємство «Мотор 
Січ» (належить депутату-
регіоналу В’ячеславові Богусла-
єву) виготовляє більшу частину 
двигунів для російських верто-
льотів. Виробництво не стовід-
сотково українське, відбувається 
в кооперації з РФ, звідти надхо-
дять деякі запчастини, і ці про-
цеси тісно інтегровані. Частина 
двигунів постачається також в 
інші країни. Просте призупи-
нення виробництва реально вда-
рить по соціальній складовій, бо 
на заводі приблизно 20 тис. ро-
бітників. Миколаївська «Зоря», 
що випускає турбодвигуни для 
десантних катерів, має схожу іс-
торію. 

Аргумент чиновників про-
стий: загалом по Україні зупинка 
виробництва на цих підприєм-
ствах може спричинити безро-
біття понад 50 тис. людей, а це 
ціла армія. Також наявна глибока 
інтеграція призведе до того, що 
наша країна не зможе забезпечу-
вати надалі частину свого вироб-
ництва. До того ж співпраця, як 
зазначають експерти, подекуди 

На запорізькому заводі 
«Мотор Січ» надалі 
виробляють двигуни для 
російської авіації
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взагалі не зупиниться. Бо є про-
блема в товарах подвійного при-
значення. Україна і Росія беруть 
участь у спільних програмах 
щодо ракетоносіїв для польоту в 
Космос. І хоч Австралія та низка 
інших країн відмовилися поста-
чати свої супутники на росій-
ських носіях на знак протесту 
проти агресії РФ, наша країна і 
далі бере участь у міжнародних 
космічних програмах. Ми, мов-
ляв, не можемо грюкнути две-
рима, бо все це дуже глибоко ін-
тегровано і боляче вдарить по 
всіх. 

У відсутності комерційної ло-
гіки українських чиновників та 
підприємців важко запідозрити. 
Їхня залізна аргументація могла 
би втішати, якби не видавалася 
занадто цинічною, якщо не без-
глуздою. Перед Другою світовою 
СРСР мав дуже тісні зв’язки з Ні-
меччиною, але 22 червня після 
нападу Гітлера без жодних зволі-
кань припинив свою військову 
співпрацю, попри всю еконо-
мічну недоцільність. Ніхто навіть 
не додумався сказати, що від 
цього впаде ВВП країни. Тому вся 
згадана складна аргументація на-
справді не варта виїденого яйця, 

бо як мінімум дає підстави на-
шим західним партнерам сумні-
ватися в щирості бажання україн-
ської влади воювати з Росією чи 
боронити незалежність. А на тлі 
відмови США та ФРН постачати 
зброю РФ така гра в котика та 
мишку взагалі бачиться ідіотиз-
мом. 

Народний депутат Юрій Си-
ротюк (ВО «Свобода»), член пар-
ламентського Комітету з питань 
нацбезпеки, запевняє, що не раз 
звертався до чиновників із цього 
питання, але жодної конкретної 
відповіді так і не дістав. «Зок-
рема, мене турбувало, що наше 
підприємство «Арсенал» і далі 
виробляє головки самонаведення 
до ракет класу «повітря – пові-
тря» Р-73, «Мотор Січ» узагалі не 
згорнула співпраці, «Артем» ви-
пускає ракети класу «повітря – 
повітря» середньої дальності 
Р-27 для російських літаків, у 
Малині Житомирської області 
склади були забиті й готові до 
відвантаження. Навіть робіт-
ники протестували проти того, 
щоб озброювати РФ, хоча мені 
частина керівництва держави 
каже, що це вдарить по тих лю-
дях, – розповідає депутат. – Я 
вважаю, що повне розірвання 
військово-технічних зв’язків між 
нашими країнами поставить пів-
нічного сусіда в гіршу ситуацію. 
Річ у тому, що весь ядерний боє-
запас останнього обслуговується 
державним підприємством 
«Південмаш», Дніпропетровськ. 
Відповідно припинення співп-
раці Росії з Південмашем ста-
вить на межу краху обслугову-
вання її ядерного потенціалу. Ті 
ракети й так невідомо чи ще лі-
тають, бо технічно відсталі, але 
без обслуговування взагалі пере-
творяться на брухт і становити-
муть небезпеку для самих ро-
сіян. Відповідно тоді Путінові 
доведеться або шукати шляхів 
перемир’я, або захоплювати Дні-
пропетровськ».

Насправді, говорячи про за-
надто великі економічні збитки 
в разі розірвання співпраці з РФ, 
українські чиновники лукавлять. 
Звичайно, збитки будуть, але це 
треба визнати, бо ми воюємо і 
країна відповідно втрачає. 
Тільки є в цьому й дуже пози-
тивні моменти, які в перспективі 
можуть дати неабиякі дивіденди. 
Зважаючи на те що всі вітчиз-
няні заводи покривають щонай-
більше 10% потреб вітчизняної 

оборони, а решту 90% ми доку-
повуємо, якщо на деякий час їм і 
доведеться зупинитися, ми ма-
тимемо реальний шанс наза-
вжди вирватися з братніх обі-
ймів та переорієнтуватися з ро-
сійського ринку, який насправді 
втратить не менше, ніж наш. РФ, 
як визнав Путін, для налаго-
дження випуску власної військо-
вої продукції знадобиться що-
найменше півтора року, екс-
перти ж кажуть про всі три. Ми 
ж, припинивши торгівлю з агре-
сором, зможемо перейти на на-
товську зброю і відповідно на-
товські стандарти, остаточно ро-
зірвавши все й одразу, що нас 
пов’язує з Росією у цій галузі. За-
мовлення, з огляду на наші мож-
ливості, найімовірніше, не заба-
ряться.

А втім, такі перспективи ви-
даються ще дуже далекими, а 
зважаючи на те, як активно кра-

їна намагається відстояти свою 
свободу, й узагалі недосяжними. 
Бо є ще один цікавий нюанс, 
знову ж таки пов’язаний зі 
зброєю, який за несприятливих 
обставин може зле пожартувати 
з Україною та її захисниками. 
Річ у тім, що згідно з нашою без-
пековою концепцією вороги 
мали нападати на нас із заходу. 
Того, що ворогом виявиться 
«старший брат», ніхто не брав до 
уваги. Відповідно оборонні за-
води були розміщені на кордо-
нах із Росією. 

У разі явної агресії в Доне-
цькій та Луганській областях 
Україна відразу втратить частину 
свого військового потенціалу. На-
приклад, знаменита «Кольчуга» 
виробляється на Луганщині. Єди-
ний патронний завод теж у Лу-
ганську. Загалом на території 
Східної України є величезні 
склади зброї, евакуйовувати які 
також ніхто не збирається. Зо-
крема, найбільший у Європі 
склад військової техніки в Арте-
мівську. Сотні тисяч одиниць мо-
жуть потрапити в руки ворога, й в 
Україні, як наслідок, виникнуть 
проблеми навіть зі стрілецькою 
зброєю та боєзапасами до неї. 

РФ, як визнав 
Путін, для 

налагодження 
випуску власної 

військової 
продукції 

знадобиться 
щонайменше 
півтора року, 
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про всі три
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50 тис. 
людей 

працюють  
в українському ОПК
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Не перемога, а участь
Навіщо йдуть у президенти кандидати без шансів на виграш

Дострокові президент-
ські вибори, що мають 
відбутися 25 травня, за 
складом учасників 

більше нагадують кампанії 
1990-х, аніж 2000-х. Загалом 
на них іде 21 кандидат, однак 
лише в половини рейтинг за 
місяць до голосування переви-
щував 1% і лише двоє-троє 
(Порошенко – Тимошенко – 
Тігіпко) мають гіпотетичний 
шанс перемогти. Водночас ви-
діляється кілька висуванців, 
спроможних здобути серйозні 
результати в першому турі й, 
можливо, поборотися за вихід 
у другий із Юлією Тимошенко 
чи Сергієм Тігіпком.

Розгляньмо передвиборне 
позиціонування й можливі мо-
тиви участі у президентських 
перегонах тих, хто добре усві-
домлює нереальність своєї пе-

ремоги. Їх можна умовно поді-
лити на дві групи: 1) ті, чий 
рейтинг близький до прохід-
ного порогу на парламент-
ських виборах; 2) ті, хто апріо рі 
не має шансів на будь-який 
значущий результат.

До перших варто зараху-
вати Михайла Добкіна, Петра 
Симоненка, Анатолія Гри-
ценка, Олега Ляшка, та Олега 
Тягнибока, а також, із певними 
умовностями, Ольгу Богомо-
лець та Дмитра Яроша. До дру-
гої – решту кандидатів. Серед 
таких і представники режиму 
Януковича (Юрій Бойко, Ренат 
Кузьмін, Валерій Коновалюк, 
Василь Цушко), і представ-
ники уламків Народного руху 
(УНП та НРУ), і донедавна по-
літично неактивні представ-
ники середнього бізнесу чи по-
садовці ще кучмівських часів 

(як-от екс-керівник Служби зо-
внішньої розвідки Микола Ма-
ломуж).

Для частини представників 
першої категорії непрохідних 
кандидатів ці перегони будуть 
ключовим моментом фіксації 
власної політичної ваги в но-
вій, постреволюційній реаль-
ності. Відтак можна буде шу-
кати формат і фінансування 
під найближчу парламентську 
виборчу кампанію або торгува-
тися про квоту в обмін на вхо-
дження до тієї чи тієї політич-
ної сили. Так, наразі бачиться, 
що результат, зафіксований 
президентськими виборами, 
може виявитися цілком до-
статнім для долання 
п’ятивідсоткового порогу пар-
тією Анатолія Гриценка чи 
Олега Ляшка. Високі шанси на 
показник, який дасть змогу ви-

Автор:  
Олесь 
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пробувати долю під час парла-
ментської виборчої кампанії, 
не виключено, виявляться та-
кож у Ольги Богомолець, а то і 
Дмитра Яроша. Останньому 
посприяв би прогнозований 
перерозподіл електорату, що 
його здобула на минулих вибо-
рах ВО «Свобода».

Для кандидатів другої 
групи непрохідних ідеться, во-
чевидь, про банальніші речі, 
зокрема торгівлю своїми кво-
тами у виборчих комісіях 
(див. «Потужний ресурс»), 
самопіар тощо. А у випадку Ре-
ната Кузьміна й Олега Царьова 
очевидним було прагнення 
уникнути кримінального пере-
слідування. Показово: коли 
останньому з них балотування 
не дало імунітету від пору-
шення карних справ, це стало 
однією із причин відмови від 
статусу кандидата в прези-
денти.

Вибори можуть принести 
низку сюрпризів порівняно з 
тією картинкою, на яку про-
грамують виборця результати 
соціологічних опитувань 
останнього часу. У зв’язку із 
цим показово, що в усіх канди-
датів, які мають підтримку по-
над 1%, дуже високий потен-
ціал зростання за рахунок гро-
мадян, для котрих вони є «дру-
гим вибором». Адже цілком 
упевнені у своїх електоральних 
симпатіях, за даними остан-
нього дослідження чотирьох 
соціологічних служб («Рей-
тинг», SOCIS, КМІС та Центр 
Разумкова), й не мають наміру 
його змінювати лише 50,8% 
опитаних. Так, Добкін та Симо-
ненко завдяки тим, у кого вони 
«другий вибір», мають до 7,1% 
та 5,8% підтримки відповідно, 
Анатолій Гриценко – до 11%, 
Олег Ляшко – до 7,5%, Ольга 
Богомолець – до 6,6%, а Олег 
Тягнибок – до 4,2%.

Зрештою, на Донбасі та 
Харківщині все ще дуже високі 
показники тих, хто відмовився 
відповідати (13,7% та 20,5%), а 
також неохочих прийти на 
дільниці (20,5% та 8,8%) та 
«противсіхів» (16,3% та 8,8%). 
Їх можна легко купити або ж 
проголосувати замість них. 
46% належать до цих трьох ка-
тегорій опитаних на Півдні. 
Досить висока частка (понад 
16%) тих, хто не визначився, в 
центральних та північних об-

ластях країни також свідчить 
про високий потенціал сюрп-
ризів на виборах.

Дуже значний вплив на ре-
зультати голосування спра-
вить те, чи візьмуть у ньому 
повноцінну участь виборці 
Донбасу. Адже в найбільш про-
російських висуванців у цьому 
регіоні спостерігається тради-
ційно висока порівняно з ре-
штою країни концентрація 
електорату. Так, у Олега Ца-
рьова, який нещодавно знявся 
з виборів і перейшов до прямої 
співпраці з місцевими сепара-
тистами, рівень підтримки в 
шахтарському краї майже 
вчетверо перевищував показ-
ник по країні загалом (3% 
проти 0,8%). У лідера КПУ Пе-
тра Симоненка – втричі (12% 
проти 4% відповідно).

Виборець Добкіна наразі 
нібито зосереджений пере-
важно на території Харків-
щини (23,3% проти 5,1% по 
Україні загалом), яка залиша-
ється поза контролем сепара-
тистів, і вже меншою мірою на 
Донбасі (9%). Проте багато за-
лежатиме від ефективності ви-
користання адмінресурсу ПР у 
цьому регіоні: якщо він буде 
максимально задіяний в ін-
тере сах Добкіна як офіційного 
висуванця політичної сили, то 
результат останнього може не-
очікувано для багатьох сяг-
нути 16–18% і за певних обста-
вин таки вивести його в на-
ступний тур виборів.

Шансів перемогти у дру-
гому раунді будь-який від-
верто проросійський кандидат 
усе одно не матиме. Адже, за 
даними останнього дослі-
дження, проведеного спіль-
ними зусиллями чотирьох со-
ціологічних служб («Рейтинг», 
SOCIS, КМІС, Центр Разум-
кова), рівень недовіри до них 
перевищує 70–80% (у Михайла 
Добкіна – 75,4%, у Олега Ца-
рьова – 77%, у Петра Симо-
ненка – 82,4%). Проте він зда-
тен завадити виходові у другий 
тур Юлії Тимошенко. Проти 
неї може серйозно зіграти зна-
чне розмивання її традицій-
ного електорату в Центрі й на 
Заході Олегом Ляшком, Анато-
лієм Гриценком, а також Оль-
гою Богомолець.

Водночас неможливість 
провести повноцінну виборчу 
кампанію на Донбасі суттєво 

підвищить результат висуван-
ців другого ешелону, які мають 
там значно нижчий рівень під-
тримки порівняно з рештою 
країни. Наприклад, у Анатолія 
Гриценка прихильники зосе-
реджені в Києві (удвічі вищий 
відсоток симпатій, ніж по 
Україні загалом), а також до-
сить рівномірно в усіх інших 
регіонах, окрім Донбасу й Хар-
ківщини. Електорат Олега 
Ляшка мешкає переважно в 
Центрі (окрім столиці) та на 
Заході, де в різних областях рі-
вень його підтримки у півтора-
два рази перевищує середньоу-
країнські показники. В Центрі 
та на Заході зосереджена й 
основна частина виборців 
Ольги Богомолець та Дмитра 
Яроша.

ОСОБлиВОСТІ 
ПОЗиЦІОНУВАННЯ
Відсутність поляризації електо-
рату по лінії «влада – опози-
ція», «проросійський – проєв-
ропейський вибір» також відріз-
няє цьогорічні перегони від по-

передніх двох президентських 
кампаній. Проросійські канди-
дати не мають шансів на пере-
могу в другому турі через дії Пу-
тіна, виведення з електораль-
ного поля Криму та проблеми з 
участю у виборах усіх мешкан-
ців Донбасу. Натомість тимчасо-
вість керівництва держави й від-
сутність його формальних пред-
ставників (Яценюка чи Турчи-
нова) у виборчій кампанії уне-
можливлює класичне для Укра-
їни позиціонування по лінії 
«влада – опозиція». За цих умов 
у міноритарних учасників пере-
гонів з’являються додаткові 
шанси здобути підтримку, бо їх 
не звинуватять у класичному 
«спойлерстві» (відтягуванні го-
лосів від головних кандидатів 
кожного з таборів), а сама елек-
торальна кампанія більше нага-
дує «війну всіх проти всіх» на 
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ТиМЧАСОВІСТь ВлАДи ТА 
НЕУЧАСТь її ФОРМАльНих 
ПРЕДСТАВНиКІВ У ВиБОРЧІй 
КАМПАНІЇ УНЕМОЖлиВлюЄ 
КлАСиЧНЕ ДлЯ УКРАЇНи 
ПОЗиЦІОНУВАННЯ ПО лІНІЇ 
ВлАДА-ОПОЗиЦІЯ 



виборах до парламенту в типо-
вому мажоритарному окрузі 
Центральної України.

Високий рівень підтримки 
та її динаміка в Олега Ляшка 
свідчить про успішність обра-
ної ним тактики привернення 
виборця, схильного до вульгар-
ного й цілком безвідповідаль-
ного популізму. «Я поверну 
Україні Крим!», «Моє завдання 
на перший президентський 
термін – звільнення України 
від паразитів: окупантів, сепа-
ратистів, казнокрадів і корупці-
онерів. Усі паразити або працю-
ватимуть для людей, або сиді-
тимуть у в’язниці!», «Передбачу 
в бюджеті кошти на повер-
нення громадянам України 
вкрадених у них комуністами 
заощаджень в Ощадбанку ко-
лишнього СРСР», «Вартість 
транзиту російського газу до 
Європи становитиме $500 за 
тисячу кубів, а не $10, як зараз. 
Якщо Росія відмовиться пла-

тити, перекрию трубу», «Я пе-
реконаю наших союзників – 
США, ЄС, НАТО – реально ви-
конати надані нам Будапешт-
ським меморандумом гарантії». 
Ось неповний набір такої бажа-
ної в нинішніх умовах для бага-
тьох громадян України рито-
рики в його виконанні. Дарма, 
що це лише скандальні й нічим 
не підкріплені обіцянки, не-
здійсненність яких компенсу-
ється хіба що відсутністю на-
міру їх утілювати, усвідомлен-
ням неможливості здобути 
владу, а заодно й відповідаль-
ність за взяті на себе 
зобов’язання.

Хоч і менш виражено, попу-
лістський момент притаман-
ний абсолютній більшості кан-
дидатів у президенти, а осо-
бливо тим, хто позбавлений 
шансів вийти у другий тур. Пе-
реважно їхні обіцянки та пе-
редвиборні програми не мають 
нічого спільного з повнова-

женнями, якими наділено пре-
зидента за чинною Конститу-
цією, а із пропозиціями щодо 
їх дальшого обмеження, до 
яких схиляється більшість у 
нинішньому парламенті, й по-
готів. Тоді як шансів провести 
дострокові вибори до Верхо-
вної Ради, не кажучи вже про 
те, щоб сформувати в ній слух-
няну «більшість однодумців», 
у них явно немає.

Дисонансом із тривалою 
традиційною євроскептичною 
та антинатовською риторикою 
свободівців відзначається про-
грама Олега Тягнибока. Перед 
реальністю російського втор-
гнення на другий план відхо-
дять ідеалістичні заяви про те, 
що Україну «має захищати 
сильна власна армія». Тепер 
він виступає за укладення 
«двосторонніх угод зі США та 
Великою Британією про не-
гайну військову допомогу 
Україні в разі збройної агре-
сії», «реальні, а не деклара-
тивні дії з інтеграції України 
до євроатлантичних структур 
безпеки», «конкретних термі-
нів можливого вступу України 
до Альянсу», «пришвидшення 
підписання економічної час-
тини Угоди про Асоціацію з ЄС 
– угоди про повну та всео-
сяжну зону вільної торгівлі». 
Схожою є програма лідера 
«Правого сектору» Дмитра 
Яроша.

Анатолій Гриценко вже тра-
диційно будує агітацію на під-
кресленні власних позитивних 
рис. «Мені легко проводити лю-
страцію й долати корупцію – сам 
по життю хабарів не брав і не да-
вав. Ніколи! За спиною не маю 
олігархів, тому мені легко зруй-
нувати їхні монополії і створити 
рівні для всіх підприємців умови 
ведення бізнесу», що викликає 
дедалі більше асоціацій із відо-
мим «ці руки нічого не крали». 
Окрім того, він акцентує на сво-
єму досвіді військового, такому 
потрібному в нинішній ситуації 
зовнішньої агресії. На риториці 
силовика, як свого часу Євген 
Марчук, намагається будувати 
виборчу кампанію екс-керівник 
служби зовнішньої розвідки Ми-
кола Маломуж. Мовляв, «час 
формувати та забезпечити 
взаємозв’язок усіх видів безпеки: 
політичної, економічної, соці-
альної, екологічної, військової, 
інформаційної. На цій основі не-

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 19 (339) 8–15.05.2014

НА чАСі|виБори

Кандидат

Петро Порошенко  

Юлія Тимошенко  

Сергій Тігіпко  

Михайло Добкін 

Олег Ляшко  

Петро Симоненко  

Анатолій Гриценко  

Олег Тягнибок  

Ольга Богомолець 

Зорян Шкіряк  

Дмитро Ярош  

Олександр Клименко (УНП) 

Василь Куйбіда (НРУ)

Юрій Бойко  

 Микола Маломуж  

Василь Цушко  

Вадим Рабінович  

Володимир Саранов

Ренат Кузьмін  

Частка 
представників 

у складі 
окружних 
виборчих 
комісій, %

5,63

5,63

5,63

4,89

5,61

5,61

5,61

5,61

5,63

5,61

5,58

5,63

5,63

5,63

5,55

5,45

4,63

4,15

2,17

Частка
голів

комісій, %

7,55

5,66

5,19

5,66

5,19

5,19

5,19

5,66

5,19

6,13

5,19

5,66

5,66

5,19

 4,72

5,19

4,72

3,77

2,36

Частка 
заступників голів 

комісій, %

7,04

6,57

5,63

5,16

5,16

5,16

4,69

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,63

6,57

5,63

5,16

4,69

4,23

1,88

Частка 
секретарів 
комісій, %

5,63

6,10

5,16

5,63

5,16

6,10

5,16

5,16

6,57

5,63

5,63

6,57

5,16

5,63

5,63

5,16

4,23

3,29

2,35

Потужний ресурс
Не маючи серйозної електоральної підтримки, десяток кандидатів-маргіналів контролюють
добру половину усіх місць в окружних виборчих комісіях, включно із їх керівництвом. 
Це створює широкі можливості для торгівлі відповідними квотами з основними кандидатами
у президенти, а відтак і «коригування» результатів волевиявлення українців на користь більш
«договороздатних» із них

За даними ЦВК



обхідно консолідувати народ 
України».

Кандидати, що змагаються 
за електорат колишнього ре-
жиму, шукають підходи до різ-
них його частин: від радикально 
проросійських до поміркованих 
прихильників стабільності чи й 
«покращення життя вже сьо-
годні». Після зняття Олега Ца-
рьова найпослідовнішим про-
відником російської лінії в Укра-
їні залишається Михайло Доб-
кін, креатура Ріната Ахметова. У 
розділі програми «Національна 
ідея» він навіть прямолінійніше 
за комуністів виступає «за як-
найшвидше відновлення друж-
ніх, партнерських відносин із 
РФ… за створення єдиного гума-
нітарного простору» з нею, за-
хист «спільної російсько-ук раїн-
ської історії, культури і тради-
ції», законодавче закріплення 
статусу російської мови, федера-
лізацію країни, позаблоковий 
військово-політичний статус, 
але й за вступ до Митного союзу.

Федералізація, друга дер-
жавна мова та позаблоковий 
статус України – основа про-
грами Петра Симоненка. Ко-
ріння всіх проблем уже тради-
ційно бачиться в олігархах, 

нео нацистах та підступах За-
ходу. Давній соратник Януко-
вича, соціаліст Василь Цушко 
пропонує «мовні, культурні та 
історичні питання передати у 
відання регіонів, які у рамках 
своїх бюджетів повинні вирі-
шувати їх так, як того бажають 
люди, що проживають у цих 
регіонах». А Україна, на «його» 
думку, має обрати нейтраль-
ний статус (як повоєнна Фін-
ляндія) і дістати гарантії своєї 
незалежності через Раду Без-
пеки ООН.

Юрій Бойко позиціонує 
себе як спадкоємця попере-
дньої системи, зокрема уряду, 
де працював віце-прем’єром, і 
теж пропонує дві державні 
мови. При цьому він чи не єди-
ний публічно виступає з пози-
ції великого підприємництва, 
наголошуючи, на відміну від 
більшості кандидатів, у про-
грамі, що «держава має одна-
ково захищати інтереси як ве-
ликого, так і малого та серед-
нього бізнесу». Втім, виступа-
ючи за дві державні мови, цей 
висуванець не наполягає на 
приєднанні до Митного союзу, 
як, скажімо, Добкін, а наголо-
шує на збереженні «свободи 

рук» для співпраці з усіма кра-
їнами за пріоритету економіч-
ної інтеграції з ЄС та диверси-
фікації джерел енергопоста-
чання.

Валерій Коновалюк, інший 
колишній представник біло-
блакитних, притримується лінії 
повернення до «правильного» 
курсу Партії регіонів, занедба-
ного в роки правління «пога-
ного Януковича». Кандидат не 
лише наголошує, що він іще 
2012 року (опинившись за бор-

том) «засудив діяльність прези-
дента … та його оточення, які не 
виконували свої програмні 
зобов’язання перед україн-
ським суспільством та створили 
кримінально-корупційну сис-
тему влади», а й обіцяє «вико-
нати все, що не реалізовано в 
передвиборній програмі «Укра-
їна для людей». 

12–17 травня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
13 травня, 18:00 – презентація книжки Павла Мовчана «Сіль». 
Спільно з видавництвом «Український письменник».
14 травня, 18:30 – презентація книжки Олександра Пагірі «Між війною та миром: 
відносини між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939–1945)».

Київ (вул. Спаська, 5):
15 травня, 18:30 – презентація книжки Олега Шинкаренка «Кагарлик».

Харків (вул. Сумська, 3):
12 травня, 19:00 – дискусія «Громадянин світу».
16 травня, 19:00 – відкрита лекція «Проект «Життя». 

Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
14 травня, 18:00 – презентація репортажів видавництва «Темпора» із сер� 
«Самовидець»: Олег Криштопа «Україна: масштаб 1:1» та Лесь Белей «Ліхіє 
дев’яності: Любов і ненависть в Ужгороді».
15 травня, 18:00 – презентація книжки Владислава Івченка «Найкращий сищик 
імпер� на службі приватного капіталу». Спільно з видавництвом «Темпора».
16 травня, 18:00 – бесіда-діалог на тему «Криза у сім’ї. Патологічні способи 
комунікац�. Шляхи подолання кризи». Проводить Марія Ніженко, психолог, 
психотерапевт.

Львів (просп. Свободи, 7):
12 травня, 18:00 – презентація «Книги Лева: Львів як текст. Львівський прозовий 
андеграунд 70–80-х рр. ХХ ст.: Антологія прози та есеїстики». Спільно 
з видавництвом «Піраміда».
13 травня, 18:00 – презентація репортажів видавництва «Темпора» із сер� 
«Самовидець»; Олег Криштопа «Україна: масштаб 1:1» та Лесь Белей 
«Ліхіє дев’яності: Любов і ненависть в Ужгороді».
14 травня, 18:00 – презентація книжки Райнгарда Юнкера і Зиґфріда Шерера 
«Еволюція: критичний підручник».
16 травня, 18:00 – презентація книжки Владислава Івченка «Найкращий сищик 
імпер� на службі приватного капіталу». Спільно з видавництвом «Темпора».
17 травня, 17:00 – презентація книжки Юл� Мусаковської «Полювання 
на тишу».

виБори|НА чАСі

ЗНАЧНий ВПлиВ НА 
РЕЗУльТАТи ПЕРЕГОНІВ 
СПРАВиТь ТЕ, Чи ВІЗьМУТь 
У Них ПОВНОЦІННУ УЧАСТь 
ВиБОРЦІ ДОНБАСУ



Апологія «узкоязичності»

І
стина загальновідома аж до банальності: що 
більше людина знає мов, то ширшим є її духо-
вний обшир, то сприйнятливішою вона стає до 
культурних явищ, то гнучкіше і глибше її мис-

лення. До речі, це розуміють і ті, чиє приховане 
завдання полягало й полягає в тому, щоб утриму-
вати «народ» у покорі, по можливості дебілізу-
вати його. Пам’ятаєте старий анекдот: «Як нази-
вається той, хто знає три мови? – Сіоніст. – А той, 
хто дві? – Націоналіст. – А той, хто одну? – Інтер-
націоналіст».
Механізми формування і збереження мови, її 
впливи на внутрішні психічні реакції конкретного 
індивідуума, роль у функціонуванні масових 
об’єднань досліджуються, але ще є багато прога-
лин. І деякі з них залишаться, бо це, на мій по-
гляд, фундаментальні, сутнісні таємниці буття.
Один мій знайомий, який народився в Росії, про-
жив там років 30 і ніколи не говорив по-українськи, 
переїхавши до Києва, вирішив опанувати мову 
свого роду (а предків його було вивезено до Сибіру 
ще в 1930-ті). Він визнавав: «Часом мені здавалося, 
ніби я не вивчаю мову, а згадую її». Правду ска-
зати, подібне відчуття мав і я, коли, як і багато хто, 
переходив свого часу в повсякденному спілкуванні 
з «общепонятного» на українську. Найпоширені-
шою помилкою в постулюванні суспільної ролі 
мови є наголос на її виключно комунікативній 
функції, тобто лише забезпеченні порозуміння лю-
дини із собі подібною. І тому нерідко чуємо: «Глав-
ное, что говорить, а не 
на каком языке». Але 
ні, панове, залежності 
тут інші, глибші. Мо-
вою думка не просто 
формулюється, а насам-
перед формується. І це 
запорука багатоманіття 
культур і неуніфікова-
ності духовного світу. 
Зацікавлених можу віді-
слати до знаменитої 
статті Бенджаміна Лі Ворфа «Наука і лінгвіс-
тика» (1940).
Сьогодні ми ніби злякалися перших паростків 
україномислення молодого покоління, що несмі-
ливо пробивається крізь бетонові нашарування 
століть русифікації, байдужість, примітивізм і 
глобалістичні тенденції сучасного життя. По-
чувши у відповідь на своє українське слово «рус-
ский ответ», більшість із нас якось мало не запо-
падливо перескакує на російську, щоб, не дай 
Боже, не зарахували до «націоналістів». До речі, 
тим самим ми позбавляємо нашого співбесідника 
нагоди оволодівати державною мовою.
Державна двомовність (не плутати з особистіс-
ною двомовністю, тримовністю...) стане в Україні 
утвердженням і закріпленням на практиці одно-
мовності в її колонізаторському сенсі. Ще 1905 
року Іван Франко окреслив це явище показовою 

назвою своєї статті «Двоязичність і дволичність». 
Зокрема, писав про діяльність москвофілів: «Ви-
ставлювані pro foro externo поклики оборони русь-
кої народності перед полонізацією і грецького об-
ряду перед латинізацією показуються чимраз ви-
разніше грубо підмальованими шильдами, під 
якими довгі літа провадився шинок дуже нечис-
тих інтересів […], відступництво від служби інте-
ре сам рідного народу, ішов вербунок на службу 
різним темним силам дома й за границею».
В історії майже всі волання про мовні утиски (до 
того ж мови, якій нічого не загрожує) прикрива-
ють зовсім не лінгвістичні, а насамперед полі-
тичні цілі. Кілька років тому російський придво-
рний політолог Іґорь Андрєєв оприлюднив своє 
велике писання про те, що в Україні немає гумані-
тарних пріоритетів, досі не вироблена стратегія 
розвитку, але все-таки поступово відбувається від-
хід від російського впливу. Автор наполягав на 
тому, що росіянам потрібно активно втрутитися в 
цей процес, не просто покладатися на слабкість 
української політики, а агресивно протистояти їй 
(привіт товаришеві Путіну!). Врешті-решт, росій-
ський «інтернаціоналіст» зробив такий висновок 
про речі дуже небайдужі мені особисто (подаю мо-
вою оригіналу): «В настоящее время на Украине 
осуществляется проект, который способен в пер-
спективе свести на нет русское влияние в интел-
лектуальной сфере. Это проект Киево-Мо-
гилянской академии. Преподавание в этом ВУЗе 

ведется на украинском 
и английском языках. 
Качественное обуче-
ние английскому 
языку дает возмож-
ность в принципе не 
обращаться к русскому 
культурному фонду, 
что выводит развитие 
всех передовых дисци-
плин из русла разви-
тия постсоветской на-

уки и переводит их в развитие современных 
интеллектуальных течений Запада». Ви звер-
нули увагу, що не власне мови цікавлять 

адепта «постсоветской науки», а те, що їх носії по-
збавляються совковості, переходячи на вивчення 
«сучасних інтелектуальних течій Заходу». Ось де 
розгадка дискусій із метою нав’язування нам не-
обхідності «двоязичності», «дволичності», а фак-
тично «русскоязычности» як «узкоязычности». 
Бо в тому зашморзі легше окреслити поле діяль-
ності для російських путіних, жиріновскіх, тутей-
ших олійників, симоненків і ність їм числа...
І тоді можна буде ставити четверте запитання з 
того анекдота: «Як називається людина, котра не 
знає жодної мови?» Щоб відповісти, послухайте 
радіо, подивіться «ящик», почитайте деякі газети 
з їхньою додебілізованою так званою двомов-
ністю... 

Автор:  
В’ячеслав 

Брюховецький
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МОВОю ДУМКА НЕ ПРОСТО 
ФОРМУлюЄТьСЯ, А 

НАСАМПЕРЕД ФОРМУЄТьСЯ.  
І ЦЕ ЗАПОРУКА 

БАГАТОМАНІТТЯ КУльТУР  
І НЕУНІФІКОВАНОСТІ 
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Автор: 
Володимир 
Панченко

Статусні ігри
Чого домагаються ревнителі другої державної? 
Український національний організм достатньо 
сильний, щоб чинити спротив угодовству, 
котре, як відомо, завжди закінчується 
політичним самогубством

П
ротягом 15 років – від 
жовтня 1989-го, коли 
Верховна Рада УРСР (!) 
прийняла Закон «Про 

мови в Українській РСР», що ви-
значав українську як державну, і 
аж до вересня 2004-го, коли по-
чалася чергова президентська 
кампанія, – в Україні не було за-
фіксовано жодних «мовних» 
конфліктів. Після тривалого ко-
муністичного експерименту з пе-
ретворення націй на «новую ис-
торическую общность – совет-
ский народ» процес «україніза-
ції українців» бачився цілком 
природним поверненням до 
основ національного буття, що 
не викликало якихось політич-
них збурень.

Ініціаторами спекуляцій до-
вкола делікатного мовного пи-
тання стали російські політтех-
нологи кандидата в президенти 
Януковича. Саме тоді, у 2004-му, 
в рекламних роликах майбут-
нього власника «Межигір’я» 
з’явилася карта поділеної Укра-
їни, а електорату почали вбивати 
в голови, начебто хтось вважає 
російськомовне населення Пів-
дня та Сходу країни «другим 
сортом» і навіть ладен відгоро-
дити його від «першосортної» 
частини України колючим дро-
том. Йосип Кобзон у тих-таки 
роликах заспівав про «гражданс-
кую войну», а негідники різної 
масті взялися сіяти ненависть до 
всього українського. Мовна 
карта розігрувалася повним хо-
дом, проте до громадянської ві-
йни, обіцяної Кобзоном та його 
політичними «аранжувальни-
ками», тоді, слава Богу, не ді-
йшло.

Не дійшло б і тепер, якби не 
кремлівські сценаристи, які ви-
рішили, що з українською дер-
жавністю «пора кончать». Тему 
другої державної мови знову ви-
тягли з рукава – і ось уже Путін 

разом із його диверсантами (у 
камуфляжі й без) вимагають 
термінової федералізації та но-
вої русифікації України. Їм по-
трібен розвал нашої держави, і 
вони чудово знають, як цього до-
сягти.

Проте мова не про Путіна з 
його диверсантами, а про нас. 
Про українське суспільство та 
його очільників у той драматич-
ний час, коли на кін поставлено 
надзвичайно багато, якщо не 
все. Передусім: у чому полягає 
мовний дискомфорт людей, які 
живуть на Півдні та Сході, і чи іс-
нує він узагалі? Емпіричний до-
свід підказує, що такої проблеми 
немає. Навіть тепер, навесні 
2014 року, в умовах нечуваної за 
масштабом і цинізмом пропа-
гандистської кампанії ЗМІ Росії, 
понад 70% російськомовного на-
селення на наших теренах запе-
речують факт утисків їхніх прав. 
Зрештою, це видно й неозброє-
ним оком: достатньо згадати про 
кількість українських шкіл на 
Донбасі чи в Криму або про пері-
одичні видання будь-де, зокрема 
й у Києві та Львові.

То на що ж спираються про-
пагандисти другої державної? 
Соціолог Олександр Вишняк, 
автор дослідження «Мовна си-
туація та статус мов в Україні: 
динаміка, проблеми, перспек-
тиви» (2009), свого часу зафік-
сував, що певний неспокій серед 
жителів Донбасу й Криму ви-
кликають «деякі проблеми в 
освітній сфері» та «ділова доку-
ментація» як форма «спілку-
вання з адміністративними ор-
ганами». Проте «говорити про 
масовий чи системний характер 
мовної дискримінації російсько-
мовного населення не дово-
диться», зробив висновок Виш-
няк, рекомендуючи політикам 
усе-таки демонструвати «чутли-
віше ставлення» до настроїв ро-

сійськомовного населення Дон-
басу й Криму.

Але хіба наші політики чита-
ють наукові праці, їм адресовані? 
Їх більше цікавлять можливості 
популістської риторики. Те, що 
вони зараз говорять про мовну 
політику, нагадує словесну екві-
лібристику: жодної конкретики, 
ґрунтованої на аналізі реалій; су-
цільне пустодзвонство й демаго-
гія. Наприклад, Сергій Тігіпко 
каже, що пенсіонери не можуть 
прочитати без словника інструк-
ції до ліків, і тут-таки вимагає, 
щоб у новій Конституції України 
за російською мовою було закрі-
плено статус другої державної! 
Шулерство й пересмикування 
очевидні: проблема інструкцій 
(якщо вона є) вирішується не 
зміною статусу мов, це лише де-
таль у практиці мовної політики 
(якщо нею хтось займається в 
державі). І так куди не кинь: за-
мість того щоб повсякчас моні-
торити ситуацію, делікатно її 
урегульовувати, люди, обтяжені 
високими посадами й повнова-
женнями, віддають перевагу по-
пулістичним штурмам. Ліниві й 
безвідповідальні, вони почина-
ють метушитися, коли запахне 
смаленим, змагаючись, хто силь-
ніше вдарить себе в груди, піді-
граючи вже не настроям своїх 
виборців, а тій-таки пропаганді з 
ворожого боку.

І тоді починається гра в 
слова. В.о. президента Олек-
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ЗМІНА 
РИТОРИКИ. 
Коли ВР 
ухвалила 
в першому 
читанні 
мовний закон 
Колесніченка 
– Ківалова, 
опозиціонер 
Арсеній 
Яценюк був 
категорично 
проти 
преференцій 
російській. 
Нині ж 
керівник уряду 
не демонструє 
такої 
заповзятості

сандр Турчинов запевняє, що 
«для досягнення миру й злагоди 
між громадянами України буде 
забезпечено право обласних, 
міських і районних рад при-
ймати рішення про надання на 
території відповідного регіону 
паралельно з державною україн-
ською мовою офіційного статусу 
російській чи іншим мовам, 
якими розмовляє більшість міс-
цевого населення». Прем’єр Ар-
сеній Яценюк обіцяє закріпити 
«спеціальний статус для росій-
ської мови і захист цієї мови», а 
заодно «спеціальний статус для 
будь-якої іншої мови на терито-
рії відповідної територіальної 
громади». А лідер «Третьої рес-
публіки» Юрій Луценко вигадує 
взагалі щось химерне: «З огляду 
на постійні маніпуляції Кремля 
російській треба надати статус. Я 
проти статусу офіційної, бо це та 
сама державна. Думаю, треба 
проголосити для російської мови 
статус захищеної державою 
мови»…

Олександр Турчинов як в. о. 
президента знає, що права, про 
які він говорить, УЖЕ закріплені 
в чинному законодавстві, а Арсе-
ній Яценюк і Юрій Луценко про-
сто жонглюють словами. При-
чому, зверніть увагу, всі троє то-
рочать про СТАТУС. Про якийсь 
особливий («спеціальний», 
«офіційний») статус російської 
мови або ж «будь-якої іншої 
мови на території відповідної те-

риторіальної громади». Хоча 
коню зрозуміло, що не в статусі 
річ. Річ у здатності чи нездат-
ності політиків на практиці по-
слідовно здійснювати розумну 
мовну політику, яка забезпечу-
вала б громадянам їхні права.

Утім, говорячи про права, не 
слід забувати й про обов’язки. 
Адже очевидно, що ревнителі 
другої державної насправді до-
магаються створення таких собі 
«зон», абсолютно вільних від 
української мови! Це і є шлях до 
роз’єднання, себто до розси-
пання країни, про що й мріє Пу-
тін. Запровадження другої дер-
жавної створило б передумови 
для того, щоб для значної час-
тини населення українська мова 
стала зовсім непотрібна (саме 
так відбувається у Білорусі з бі-
лоруською). У нас і так україн-
ська почувається не надто 
вільно, а що буде далі? Україно-
мовні ставатимуть дедалі «дво-
мовнішими», а російськомовні 
безнадійно одномовними?! Не 
маю сумніву, що перспектива 
проглядається саме така.

Після того як 23 лютого 2014 
року Верховна Рада поспішно 
скасувала закон Колесніченка – 
Ківалова, а в. о. президента Тур-
чинов ветував це рішення, було 
обіцяно, що спеціальна робоча 
група підготує новий закон, який 
збалансує інтереси всіх мовних 
груп. Проте час минув, а резуль-
тату поки що не видно. Хоча ще 

влітку 2012-го «група Кравчука» 
розробила цілком конструктив-
ний законопроект, в основу 
якого покладено ідеї Європей-
ської хартії регіональних мов або 
мов меншин (спотворені зако-
ном Колесніченка – Ківалова, 
що надавав переваги виключно 
російській). Його й можна було 
тепер доопрацьовувати й при-
ймати в остаточній версії. Якщо, 
звісно, для того є відповідна по-
літична воля.

На жаль, свідомість багатьох 
політиків затьмарила ідея дру-
гої державної. Очільники дер-
жави тим часом задкують, 
улаш товують політичну еквілі-
бристику. Кабмін намірився 
пропонувати Верховній Раді 
прийняти спеціальний закон, на 
підставі якого можна буде про-
вести «консультативний рефе-
рендум» щодо розширення по-
вноважень органів місцевого са-
моуправління, а також офіцій-
ного статусу російської мови в 
окремих регіонах. От тільки на-
віщо? Хіба у 2012 році після 
скандального ухвалення закону 
Колесніченка – Ківалова об-
ласні ради Півдня і Сходу не 

приймали рішення щодо на-
дання російській мові статусу 
регіональної, забезпечивши їй 
тим самим усе, що тільки можна 
забезпечити? То чого домага-
ються тепер знову? І навіщо їм 
підігрувати?

Податлива тактика ниніш-
ньої влади викликає вже не 
тільки сумніви й запитання. 
Вона вселяє почуття тривоги, 
адже ми бачимо, до чого призво-
дять нерішучість і ухильність. 
Невже нещодавні опозиціонери 
й мову готові здати так, як здали 
Крим? Якщо це справді так, то 
хай не сумніваються, що україн-
ський національний організм 
достатньо сильний, аби чинити 
належний спротив угодовству, 
котре, як відомо, завжди закін-
чується однаково – політичним 
самогубством. 
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ПЕРСПЕКТиВА: 
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А РОСІйСьКОМОВНІ 
БЕЗНАДІйНО 
ОДНОМОВНиМи?

Ліниві й 
безвідповідальні, 

наші політики 
метушаться, коли 

запахне смаленим, 
підіграючи вже не 

настроям своїх 
виборців, а 

ворожій 
пропаганді
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Конститу-
ційного Суду 

України

Право і мова.
Державна мова як складник 
державотворення
Не варто думати, що питання статусу мови належить до філології 
або лінгвістики. Це передусім сфера компетенції права.  
Щоб зрозуміти це, треба подивитися на предмет із позиції 
державних інтересів та верховенства права

КІльКА ВАЖлиВих 
ПРАВОВих ПОНЯТь ДлЯ 
РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
СТАТУСУ МОВи
Право мовного носія на мову як 
засіб (спосіб, механізм) життєво 
значущої суспільної комунікації 
має статус індивідуального при-
родного права. Однак, коли та-
кий засіб комунікації стає чин-
ником для загального розу-
міння етносом унормованого 
порядку взаємовідносин між 
членами суспільства і коли цей 
етнос (нація) створює державне 
утворення, тоді мова набуває 
державного статусу. У цьому 
статусі вона вже є спільним при-
родним правом людей певного 
етносу, а державне утворення 
ідентифікується з відповідним 

етносом як із титульною нацією. 
Таким чином функціонування 
української мови як державної 
виконує природне, суспільно 
значуще завдання, спрямоване 
на утвердження та існування 
держави Українського народу. 
Саме тому за приписом частини 
другої статті 3 Конституції 
України держава відповідає пе-
ред громадянином за свою 
діяль ність. Також вона повинна 
відповідати за повноправне 
функціонування української 
мови, носіями якої є представ-
ники титульної нації.

Введенням у конституційно-
правове поле України (як країни 
з поліетнічним складом насе-
лення) припису про функціону-
вання української мови у всіх 
сферах суспільного життя на 
всій території конституцієдавець 
визначив її специфічну роль, ос-
кі льки пов’язав діяльність дер-
жави як суспільного регулятора 
з обо в’язком послуговуватися 
уніфікованим мовним засобом 
суспільної комунікації – україн-
ською мовою. Одночасно це є де-
монстрацією правового ототож-
нення державного утворення 
України з титульною україн-
ською нацією. 

ДЕРЖАВНА МОВА – 
НЕВІД’ЄМ  НА СКлАДОВА 
ДЕРЖАВНОГО 
(КОНСТиТУЦІйНОГО) лАДУ
Відповідно до Конституції 
України (як акта державотво-
рення українського народу) 
державною мовою в Україні є 
українська. Держава забезпе-
чує всебічний розвиток і функ-
ціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя 

на всій території України (час-
тини перша, друга статті 10). 
Зазначена стаття Основного За-
кону України міститься в роз-
ділі  «Загальні засади», поло-
ження якого встановлюють 
стрижневі елементи суспіль-
ного ладу українського народу і 
конституційного устрою Укра-
їнської держави, тобто доктри-
нальні положення державотво-
рення. Цей розділ акумулює 
норми-принципи становлення 
та існування Української дер-
жави, тому вони мають додат-
ковий захист від можливої їх 
корекції – складнішу порів-
няно з нормами інших розділів 
процедуру внесення змін. З 
цього приводу стаття 156 Кон-
ституції України чітко зазна-
чає, як можуть вноситися зміни 
до розділу І: «Законопроект 
про внесення змін до розділу I 
«Загальні засади», розділу III 
«Вибори. Референдум» і роз-
ділу XIII «Внесення змін до 
Конституції України» пода-
ється до Верховної Ради Укра-
їни Президентом України або 
не менш як двома третинами 
від конституційного складу 
Верховної Ради України і, за 
умови його прийняття не менш 
як двома третинами від консти-
туційного складу Верховної 
Ради України, затверджується 
всеукраїнським референдумом, 
який призначається Президен-
том України.

Повторне подання законо-
проекту про внесення змін до 
розділів I, III і XIII цієї Конститу-
ції з одного й того самого пи-
тання можливе лише до Верхо-
вної Ради України наступного 
скликання».
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Така правова захищеність 
державного статусу української 
мови вимагає від політиків, зо-
крема й найвищих державних 
посадовців, уважного і відпові-
дального ставлення до мовних 
питань, особливо в заявах з при-
воду можливого надання мові 
однієї з національних меншин 
якогось особливого (офіційного, 
регіонального тощо) статусу. Бо 
рано чи пізно з цього приводу 
хтось поставить питання: чи не 
підпадають такі заяви під ст. 111 
Кримінального кодексу Укра-
їни, яка так визначає зміст «по-
няття державна зрада»: «...ді-
яння, умисно вчинене громадя-
нином України на шкоду суве-
ренітетові, територіальній ціліс-
ності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній, еконо-
мічній чи інформаційній без-
пеці України»?

Згідно з частиною другою 
статті 10 Конституції України 
українська мова має виконувати 
відповідну державотворчу, на 
відміну від інших мов, функцію, 
а отже, бути в постійній дії, вжи-
ванні, максимально працювати у 
всіх сферах суспільного життя 
країни, відіграючи в цьому певну 
роль.

КОНСТиТУЦІйНий СУД УЖЕ 
ВСЕ РОЗТлУМАЧиВ
Конституційний Суд України у 
пункті 3 мотивувальної час-
тини Рішення від 14 грудня 
1999 року № 10-рп/99 заклав 
концеп туаль но-правові пози-
ції, за якими:

– під державною (офіцій-
ною) розуміється мова, якій 
державою надано правовий ста-
тус обов’язкового засобу спілку-
вання у публічних сферах сус-
пільного життя;

– Конституцією України ста-
тус державної надано україн-
ській мові (частина перша статті 
10), що повністю відповідає дер-
жавотворчій ролі української на-
ції, що зазначена в преамбулі 
Основного Закону, нації, яка іс-
торично проживає на території 
України, становить абсолютну 
більшість її населення і дала офі-
ційну назву державі;

– положення про українську 
мову як державну міститься в 
розділі І «Загальні засади Кон-
ституції України, який закрі-
плює основи конституційного 
ладу в Україні; поняття держав-
ної мови є складовою ширшого 

за змістом та обсягом конститу-
ційного поняття «конституцій-
ний лад»;

– застосування української 
мови як державної унормову-
ється шляхом конституційного 
та законодавчого закріплення;

– публічними сферами, у 
яких застосовується державна 
мова, є насамперед здійснення 
повноважень органами законо-
давчої, виконавчої та судової 
влади, іншими державними ор-
ганами та органами місцевого 
самоврядування (мова роботи, 
актів, діловодства і документа-
ції, мова взаємовідносин цих 
органів тощо); до них можуть 
бути зараховані також інші 
сфери, які відповідно до час-
тини п’ятої статті 10 та пункту 4 

частини першої статті 92 Кон-
ституції України визначаються 
законами;

– до них, зокрема, нале-
жать: розгляд звернень грома-

дян, діяльність Збройних сил 
України; видання друкованої 
продукції, призначеної для 
службового користування, що 
розповсюджується через дер-
жавні підприємства, установи 
та організації (блан ки, форми, 
квитанції, квит ки, посвід-
чення, дипломи тощо), висвіт-
лення діяльності органів дер-
жавної влади та органів місце-
вого самоврядування в Ук раїні 
засобами масової інформації, 
оформлення митних докумен-
тів тощо;

– володіння державною мо-
вою є обов’язковою умовою для 
прийняття до громадянства 
України і для службових осіб 
державних органів, установ та 
організацій;

– законодавчо визначеним 
є також питання про застосу-
вання української та інших мов 
у навчальному процесі в дер-
жавних навчальних закладах 
України;

– положення Конституції 
України зобов’язують застосо-
вувати державну українську 
мову як мову офіційного спіл-
кування і службових осіб при 
виконанні ними службових 
обов’язків, у роботі й діловод-
стві органів державної влади, 
представницького та інших ор-
ганів Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого само-
врядування, а також у навчаль-
ному процесі в державних і ко-

28 жовтня 
1989 року 
Верховною 
Радою було 
ухвалено 
Закон «Про 
мови в 
Українській 
РСР», 
яким було 
визначено 
державний 
статус 
української 
мови 
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мунальних навчальних закла-
дах України.

Значення вказаних приписів 
Конституційного Суду України є 
неминущим. Ними повинні ке-
руватися, зокрема: законодав-
чий орган під час прийняття за-
конів та інших правових актів; 
державні органи і посадовці в їх-
ньому нормотворенні, а також у 
службовій діяльності; суди під 
час написання судових рішень та 
в діловодстві тощо.

Усе це вказує на наявність 
конституційних підстав та умов 
для виокремлення української 
мови із сукупності інших націо-
нальних мов, якими громадяни 
Української держави можуть ко-
ристуватися у повсякденному 
житті, й для набуття нею обо в’яз-
кового для всіх загальновжива-
ного статусу. Таке твердження не 
є ігноруванням положень час-
тини третьої статті 10 Конституції 
України про гарантування віль-
ного розвитку, використання і за-
хисту мов національних меншин, 
оскільки в частинах першій, дру-
гій, третій цієї статті закладено 
різні завдання і призначення, які 
не можна змішувати. Мова націо-
нальної меншини у будь-якій 
країні не виконує функції мови 
як природного права державоут-
ворюючого етносу, а виконує 
функцію мовлення, тобто мовної 
діяльності, за допомогою якої 
люди спілкуються між собою.

МОВНА СиТУАЦІЯ  
В РІЗНих КРАЇНАх:  
шАБлОНІВ НЕ ІСНУЄ
Не існує готових моделей у під-
ходах до мови, роль якої визна-
чається державним статусом. 
Універсальності тут немає і бути 
не може. На стан української 
мови в Україні впливає ще до-
датковий чинник – постколоні-
альний. Досвід ані Швейцарії, 
ані Канади, який нам часто про-
понують до розгляду, не може 
слугувати прикладом для Укра-
їни. Адже Швейцарія – союз різ-
ноетнічних (тому різномовних) 
державних утворень (кантонів), 
які об’єдналися в конфедерацію, 
уже будучи сформованими дер-
жавами. Немає такого етносу – 
швейцарець, як немає і швей-
царської нації за етнічною озна-
кою. Щодо Канади, то варто 
пам’ятати, що це державне утво-
рення постало не на основі ко-
рінної мовно-етнічної нації, тож 
і англомовні, і франкомовні ка-

надці є колонізаторами-завойов-
никами з Європи. Успішніші ко-
лонізатори з Британської імпе-
рії потіснили менш вдалих із 
Французької імперії, а задля уник-

нення міжколонізаторського кон-
флікту погодилися на визнання 
мовних прав колонізаторів-
суперників. До речі, корінне на-
селення – індіанці – позбавлене 
права на державну чи офіційну 
мову.

Україні ближчий досвід Ір-
ландії, Фінляндії, Чехії, нації 
яких перебувають на своїх істо-
ричних територіях. Із націй За-
хідної Європи з українцями мо-
жуть бути солідарні насамперед 
ірландці, чия мова зазнала руй-
нівних і, можливо, незворотних 
наслідків колоніальної політики 
Великої Британії. Ми тут маємо 
значно більше шансів, якщо, 
звичайно, будемо вимогливими 
до українського політичного 
проводу.

Російський дослідник дер-
жавно-правових аспектів у мов-
них відносинах Г. Єрмошин за-
стерігає щодо небезпеки непоро-
зуміння, коли під час здійснення 
державних функцій від імені Ро-
сійської Федерації (у судочинстві, 
нотаріаті, діловодстві правоохо-
ронних органів тощо) допуска-
ється багатомовність та ще й із 
застосуванням мови більшості ін-
шомовного населення, яке ком-
пактно проживає в певній місце-

вості. Можна погодитися з його 
тезою про те, що «єдність дер-
жавних функцій... руйнується 
введенням дво- і багатомовності. 
...Правосуддя здійснюється іме-
нем єдиної держави. Один із 
стовпів правосуддя – це єдність 
його процедури в масштабах усієї 
держави...»

УКРАЇНСьКА МОВА 
ПОТРЕБУЄ 
ПРОТЕКЦІОНІЗМУ
Якщо вже російські науковці ви-
ступають за протекціонізм для 
російської мови як державної в 
Російській Федерації (причому 
тільки з позицій ролі російської 
мови в державотворенні, оскі-
ль ки для неї немає постколоні-
альної загрози зникнення), то в 
Україні сам Бог велів порушувати 
питання про протекціонізм з 
боку держави щодо розвитку 
української мови. Такий протек-
ціонізм відповідає положенням 
статті 6 Закону України «Про 
основи національної безпеки» від 
19 червня 2003 року № 964-IV. 
Згідно з цим законом, одним із 
пріоритетів національних інтер-
есів є забезпечення розвитку і 
функціонування української 
мови як державної в усіх сферах 
суспільного життя на всій терито-
рії України.

Як бачимо, сьогодні заго-
стрення питання реального, а не 
формально-показного статусу 
державної української мови по-
требує не лише досконалого та 
різнобічного аналізу із систем-
ним резюмуванням серед нау-
ковців, а й усвідомлення політи-
ками її державоутворюючої ролі 
та особливого статусу в Україн-
ській державі. І, звичайно ж, від-
повідального ставлення до цього 
питання. 

Державний статус 
української мови 

вимагає від 
найвищих 
державних 
посадовців 

відповідального 
ставлення до 

мовних питань, 
особливо в заявах 

щодо надання мові 
однієї з 

національних 
меншин якогось 

особливого статусу

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

Ухвалений 
у 1989 році 
Закон «Про 

мови в 
Українській 

РСР» було 
скасовано 

Законом уже 
незалежної 

України 
під назвою 

«Про засади 
державної 

мовної 
політики» 

(так званий 
мовний закон 

Ківалова – 
Колесніченка)
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В УКРАЇНІ САМ БОГ ВЕлІВ 
ПОРУшУВАТи ПиТАННЯ  
ПРО ПРОТЕКЦІОНІЗМ З БОКУ 
ДЕРЖАВи щОДО РОЗВиТКУ 
УКРАЇНСьКОЇ МОВи



Мертві хапають живих
Т

ільки себе не треба дурити. Дурити ближ-
нього – це ницість, дурити себе – це... ду-
рість. Усе, що діється останнім часом на-
вколо офіційного статусу російської мови в 

Україні, – передусім відверта самоомана. Не 
йдеться ні про які права російськомовних, у 
цьому переконує хоча б персональний склад за-
хисників, які зроду-віку чужими правами не за-
бивали собі голову, якось навіть згадувати про 
це незручно.
Не знаю, чи проводив хтось цілеспрямовані до-
слідження серед специфічної на перший по-
гляд, але вельми поширеної категорії насе-
лення: російськомовних українських патріотів. 
Мої спроби ніяк не претендують на репрезен-
тативність, але я останнім часом подекуди з ви-
нятковим занудством з’ясовую в друзів і знайо-
мих, переважно тих, яких зустрічав на Май-
дані, їхнє особисте ставлення до проблеми. 
Чому люди, виховані на російській мові, у ро-
сійській культурі, – а це значна частина освіче-
них киян, харків’ян, дніпропетровців, одеситів, 
одне слово, «східняків» середнього й старшого 
покоління, – самі не ладні відстоювати статус 
«другої державної», якщо в побуті залиша-
ються послідовно російськомовними й не ма-
ють наміру міняти свої звички? Чому ж ти 
проти, адже тобі так буде зручніше?! Ні, він 
пручається: «Хай буде одна. Українська».
Це не парадокс і не 
роздвоєння особис-
тості. Проблема мови 
завжди пов’язана з 
проблемою ідентич-
ності й таким чином 
виходить за межі лінг-
вістики. А дві мови (по-
декуди більше) функ-
ціонують в одному 
просторі постійно. У середньовічній Європі 
освічені верстви послуговувалися латиною, 
а власних літературних мов не було зовсім. У 
Речі Посполитій правлячий клас говорив поль-
ською, решта простого народу – білоруською, 
польською, литовською, єврейською, руською 
(себто українською). Ще років сто тому поло-
вина Франції розмовляла якою завгодно мовою: 
прованською, німецькою, бретонською, баск-
ською, різними діалектами італійської – тільки 
не французькою. Ну а зараз усі знають, що в 
США у деяких штатах кількість іспаномовних 
упевнено перетинає 50-відсоткову межу. В таких 
випадках різні життєві ситуації за спільною зго-
дою обслуговуються різними мовами, й та, що 
має вищий статус (за різними класифікаціями 
Hihg-language, Dachsprache, себто буквально 
«мова-дах»), дає зазвичай більші можливості: 
географічні, фахові, кар’єрні. Плюс певне симво-
лічне навантаження: відчуття спільної долі, 
спільного майбутнього.

У Російській імперії, а потім у СРСР російська 
виконувала роль «мови-даху». Той, хто хотів 
відбутися, не залишатися лузером, вбудову-
вався в піраміду офіційних стосунків з усіма її 
атрибутами включно з мовою, стаючи повно-
цінним громадянином СРСР, «справжньою ра-
дянською людиною». У цьому сенсі ніяких ро-
сіян як окремої страти з власною суб’єктністю, 
інтереси якої можна було б захищати, в Україні 
немає – хіба що окремі мігранти в першому по-
колінні (скажімо, фахівці, які приїхали після 
вишу за розподілом, або військові пенсіонери). 
У цьому легко переконатися, перетнувши 
південно-східний кордон: і ти почуваєшся іно-
земцем, і тебе сприймають як іноземця. Росі-
яни живуть у Росії. А хто ж ті мало не третина 
наших російськомовних співгромадян? Я з ди-
тинства пам’ятаю карбовану офіційну формулу 
«колишні піддані Російської імперії», яка на-
прикінці 1950-х дозволила повернутися з емі-
грації на Батьківщину моєму дідові. Саме так і 
слід їх кваліфікувати: «колишні громадяни 
колишнього СРСР». Чи є в них права? Воче-
видь, є, як і в кожного громадянина. Окрім од-
ного права: тягнути нас назад у свій омріяний 
ідеальний совок, який існував лише в їхній 
уяві.
Своєю чергою, громадянин може сміливо зая-
вити своїй державі: «Не твоє собаче діло, як я 

вдома називаю свою 
дочку – Наташенька 
чи Наталочка. Твоя 
проблема – захистити 
мене від «зелених чо-
ловічків», гопоти, олі-
гархів і себе самої, 
себто твоїх чиновни-
ків і ментів. Якщо ро-
битимеш це вправно, я 

згоден ділитися з тобою частиною своїх до-
ходів». Приблизно так, у тій самій терміно-

логії це відбувається скрізь у вільному світі.
Натомість усі, хто мріє про back in the USSR, 
мали би ще 20 років тому пройти процедуру 
очищення за аналогією з німецькою «денацифі-
кацією». Тоді на це забракло волі, тепер полі-
тична кон’юнктура тим більше не сприяє. Мож-
ливо, не лише тому, що держава Україна не за-
безпечила своїм синам і дочкам гідної долі, а й 
тому, що недостатньо виховувала повагу до фор-
мальних маркерів нової ідентичності, зокрема й 
мови. Замирення «бунтівних територій», а на-
справді резервації патерналістського совка, має 
відбуватися через ізоляцію карних злочинців, а 
не загравання з найбільш архаїчною частиною 
соціуму. Тоді вже треба бути послідовними: ого-
лосити референдум про відновлення Радян-
ського Союзу. Або краще послухати Майдан – 
він, як на мене, висловився вичерпно й перекон-
ливо. 

ПРОБлЕМА МОВи ЗАВЖДи 
ПОВ’ЯЗАНА З ПРОБлЕМОю 

ІДЕНТиЧНОСТІ й ТАКиМ 
ЧиНОМ ВихОДиТь ЗА МЕЖІ 

лІНГВІСТиКи
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Компромісна  
поступка чи замах  
на конституційний лад?
Якщо вищі посадовці не спроможні усвідомити фатальні наслідки 
свого ущербного підходу до компромісу з Росією, то вони не мають 
права очолювати державу. Якщо ж вони розуміють небезпечність 
поступки РФ у мовному питанні, то їх слід вважати співучасниками 
російської експансії проти України та свідомими руйнівниками її 
конституційного ладу і національної державності

З
бройна агресія Росії про ти 
нашої держави супрово-
джується подальшими 
настирними і необґрунто-

ваними вимогами надання ро-
сійській мові в Україні статусу 
другої державної (див. Тиж-
день, № 23/2013). Причому 
керівництво РФ зробило спробу 
залучати до реалізації цих ви-
мог західні держави. 

На початку березня 2014 
року міністр закордонних 

справ РФ Сєрґєй Лавров під час 
переговорів у Лондоні з дер-
жавним секретарем США Джо-
ном Керрі запропонував руй-
нівний для державності та єд-
ності України план урегулю-
вання українсько-російського 
конфлікту (див. Тиждень, № 
12/2014). Одним з елементів 
цього плану була вимога до 
України визнати російську 
мову другою державною. Зго-
дом план Лаврова було викла-

дено в заяві МЗС РФ від 17 бе-
резня 2014-го «Про Групу під-
тримки для України». Той до-
кумент, зокрема, передбачав, 
що «російській мові поряд з 
українською буде надано статус 
другої державної, а іншим мо-
вам – статус відповідно до Єв-
ропейської конвенції про регіо-
нальні мови та мови меншин» 
(так у тексті, правильно Євро-
пейська хартія регіональних 
або міноритарних мов. – Авт.).
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ПОКАЗОВИЙ 
ПАТРІОТИЗМ. 
Національна 
ідея в україн-
ських політи-
ків зводиться 
здебільшого 
до зовнішніх 
етнографічних 
ознак

Західні держави відмови-
лися грати у нав’язувану їм ан-
тиукраїнську гру. І тоді озвучу-
вати російську вимогу з новою 
енергією взялися лідери керо-
ваних та озброєних Росією груп 
сепаратистів у Донецькій та Лу-
ганській областях, а також їхні 
натхненники та ідейні спіль-
ники в особі окремих функціо-
нерів КПУ та Партії регіонів. 

На жаль, представники ви-
щого керівництва держави ви-
словили готовність піти назу-
стріч нелегітимним вимогам 
Росії. У спільній заяві, зробле-
ній 18 квітня 2014 року на 32-
му пленарному засіданні Вер-
ховної Ради, в. о. президента 
України Олександр Турчинов і 
прем’єр міністр Арсеній Яце-
нюк оголосили, що «для досяг-
нення миру та порозуміння 
між громадянами України 
буде забезпечено право облас-
ним, міським та районним ра-
дам приймати рішення щодо 
надання на території відповід-
ного регіону одночасно із дер-
жавною українською мовою 
офіційного статусу російській 
або іншим мовам, якими гово-
рить більшість місцевого насе-
лення». Причому Яценюк під-
креслив: «Ця заява також про-
диктована як результат спіль-
них домовленостей зустрічі, 
що відбулася у Женеві між 
Україною, США, Європою та 

Російською Федерацією». 
Проте аналіз тексту доку-
мента, який має назву «Женев-
ська заява від 17 квітня 2014 
року» і який було ухвалено 
учасниками зустрічі в Женеві, 
свідчить, що в ньому йдеться 
лише про первинні кроки, 
спрямовані на деескалацію на-
пруженості, й лише про необ-
хідність здійснення конститу-
ційного процесу в Україні про-
зоро, відповідально і на основі 
широкого національного діа-
логу із залученням представ-
ників усіх регіонів та політич-
них сил та з урахуванням мір-
кувань і поправок, запропоно-
ваних громадськістю. Доку-
мент не містить жодних не те 
що згадок, а навіть натяків на 
зміст положень майбутньої 
Конституції України, зокрема 
й тих, що стосуються статусу 
та порядку застосування мов. 

У зв’язку з цим виникає за-
питання: навіщо вищому керів-
ництву України обґрунтову-
вати свій підхід до вирішення 
мовного питання посиланням 
на неіснуючі женевські домов-
леності? Невже для того, щоб 
зробити переконливішою 
власну позицію, яка є страте-
гічною поступкою Росії, має ан-
тиконституційний характер і 
спрямована на підрив політич-
ної єдності та національної дер-
жавності України?

Відповідно до ст. 10 Консти-
туції державною мовою в Укра-
їні є лише українська. Осно-
вний Закон і законодавство на-
шої країни не визнають за жод-
ною іншою мовою ні статусу 

державної, ні статусу офіційної. 
Принагідно зазначимо, що тер-
міни «офіційна мова» і «дер-
жавна мова» є тотожними, 
оскільки офіційна мова дер-
жави не може не бути держав-
ною, а державна не може не 
бути офіційною. Не випадково 
в конституціях європейських 
країн використовується або 
термін «офіційна мова», або 
термін «державна мова», але 
ніколи не вживаються обидва 
терміни в одному законодав-
чому акті, та й то саме тому, що 
вони тотожні.

У конституціях Швейцарії, 
Ірландії, Мальти поряд із тер-
міном «офіційна мова» вико-
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ристовується термін «націо-
нальна мова» для означення 
мови або мов корінних титуль-
них націй. А Конституція і за-
конодавство Фінляндії обмежу-
ються лише терміном «націо-
нальна мова», який можна ро-
зуміти і як офіційна (державна) 
мова.

Конституції таких держав, 
як Сербія і Хорватія, не вио-
кремлюючи ні національної, ні 
державної, ні офіційної мови, 
віддають перевагу терміну 
«мова для офіційного викорис-
тання». 

У конституціях деяких 
країн стисло говориться, що 
мовою держави є мова титуль-
ної нації, тобто без означення 
«офіційна» чи «державна». Як 
приклад можна навести ст. 2 
Конституції Французької Рес-
публіки, яка встановлює: «Мо-
вою Республіки є французька 
мова» (п. 2), або ст. 3 Конститу-
ції Туреччини, відповідно до 
якої мовою останньої є ту-
рецька (п. 1). Цілком очевидно, 
що йдеться про мову держави, а 
отже, офіційну мову.

У конституціях деяких 
країн немає жодних згадок про 
статус мов. Така практика па-
нує переважно в унітарних мо-
нархічних державах, зокрема 
Данії, Нідерландах, Норвегії, 
Швеції, а також у Великій Бри-
танії, де взагалі немає писаної 
Конституції. У тих країнах пе-
реважну більшість населення 
становлять представники од-
нієї нації і застосування мови 
виключно цієї нації – відпо-
відно данської, нідерландської, 
норвезької, шведської та ан-
глійської – як офіційної (дер-
жавної) має давні традиції, 
освячено звичаєм і є самооче-
видним.

В автентичних текстах (ан-
глійському та французькому) 
Європейської хартії регіональ-
них або міноритарних мов та 
Рамкової конвенції про захист 
національних меншин для 
означення державної мови ви-
користовується термін «офі-
ційна мова». Про тотожність 
понять «державна» та «офі-
ційна» мова йдеться в Рішенні 
Конституційного Суду України 
від 14 грудня 1999 року № 10-
рп/99 у справі про тлумачення 
ст. 10 Конституції України. У 
п. 3 мотивувальної частини Рі-
шення встановлено: «Під дер-

жавно (офіційною) мовою розу-
міється мова, якій державою 
надано правовий статус обо-
в’язкового засобу спілкування у 
публічних сферах суспільного 
життя» (абз. 1).

Отже, надання російській 
та іншим мовам офіційного 
статусу, як запропонували в. о. 
президента та прем’єр-міністр 
України, буде рівнозначним на-
данню їм статусу державної, що 
суперечить ст. 10 Конституції 
України. Також антиконститу-
ційним є їхній намір надати 
право приймати рішення щодо 
визначення статусу і викорис-
тання мов обласним, міським і 
районним радам, оскільки від-
повідно до п. 4 ст. 92 Конститу-
ції України порядок застосу-
вання мов визначається ви-
ключно законами України.

Позиція українських уря-
довців явно відхиляється від 
практики переважної біль-
шості європейських держав, чиї 
конституції і закони передбача-
ють функціонування в державі 
лише однієї офіційної (держав-
ної) мови. Мовні ситуації в тих 
небагатьох країнах, наприклад 
Швейцарії, Бельгії, Фінляндії, 
де запроваджено кілька офіцій-
них (державних) мов, не є то-
тожними мовній ситуації в 
Україні й докорінно відрізня-
ються від неї. 

Згадуване Рішення КСУ у 
справі про тлумачення ст. 10 
Конституції України підкрес-
лює, що положення про україн-
ську мову як єдину державну 
міститься в розділі І Конститу-
ції «Загальні засади», який за-
кріплює основи конституцій-
ного ладу держави. А тому дер-
жавність української мови є 

невід’ємним елементом консти-
туційного ладу України, важ-
ливим елементом організації 
впорядкованого державного 
управління у всіх сферах пу-
блічного життя на всій її тери-
торії. Саме тому ст. 156 Консти-
туції України передбачає осо-
бливий порядок внесення змін 
до положення її розділу І з ме-
тою додаткового захисту кон-
ституційного ладу держави від 
кон’юнктурних і свавільних по-
літичних рішень.

Державність української 
мови є ключовим системоутво-
рюючим чинником конститу-
ційного ладу України як націо-
нальної держави європейського 
типу. Отже, будь-які спроби за-
провадити в нашій країні офі-
ційний статус для інших, крім 
української, мов на порушення 
Основного Закону є замахом на 
конституційний лад України як 
незалежної, самодостатньої, 
демократичної національної 
держави.

На відміну від мов націо-
нальних меншин українська як 
державна виконує державот-
ворчу функцію. Її застосування 
у всіх сферах суспільного життя 
на всій території України по-
кликане забезпечити ефек-
тивне функціонування держав-
них інститутів, керованість ме-
ханізмів гарантування націо-
нальної безпеки та політичну 
єдність країни. Статус україн-
ської мови як єдиної державної 
не заперечує права представни-
ків національних меншин 
вільно використовувати в сус-
пільному і приватному житті 
інші мови. Це випливає з поло-
ження ч. 3 ст. 10 Конституції 
України, яка зобов’язує державу 

Мета вимоги Росії 
щодо офіційного 
статусу російської 

мови полягає у 
створенні 

легального 
підґрунтя для 

тотального 
витіснення 

української, 
фрагментації 
України та ї ї 

розчленування  
як єдиного 

державного цілого 
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гарантувати вільний розвиток, 
використання та захист мов на-
ціональних меншин. Однак 
мови національних меншин в 
Україні, як і в будь-якій іншій 
країні, не виконують, не можуть 
і не повинні виконувати держа-
вотворчі функції, а отже, й пре-
тендувати на статус офіційних 
чи державних. 

Підстави для надання росій-
ській мові в Україні офіційного 
чи якогось іншого особливого 
статусу не існує ще й тому, що ні 
етнічні росіяни, ні російсько-
мовні українці не зазнають жод-
ної дискримінації на мовному 
ґрунті. Насправді в багатьох ре-
гіонах України від мовної дис-
кримінації все ще страждає 
українська більшість, зокрема 
через відсутність в деяких містах 
достатньої кількості українських 
освітніх закладів, україномов-
них засобів масової інформації, 
української мови на багатьох 
теле- та радіоканалах, україн-
ської книжки в книгарнях, укра-
їнської пісні в ефірі. 

Не витримує жодної кри-
тики і теза про те, що, мовляв, 
надання російській мові статусу 
офіційної необхідне для досяг-
нення миру й порозуміння між 
громадянами України. Незва-
жаючи на систематичну спеку-
ляцію мовним питанням пред-
ставниками російської п’ятої ко-
лони та проросійськи налашто-
ваними українськими політи-
ками, в Україні ніколи не було 
випадків громадських завору-
шень і порушень громадян-
ського миру на мовному ґрунті. 
Як свідчать соціологічні опиту-
вання, предметом першочерго-
вої уваги більшості громадян є 
насамперед особиста безпека, 
медичне обслуговування, неза-
довільний стан забезпечення 
соціальних, економічних та еко-
логічних прав, а не питання ста-
тусу російської мови. Запрова-
дженням державності росій-
ської мови та руйнацією консти-
туційного ладу держави не 
можна поліпшити рівень та 
якість життя громадян східних 
регіонів України. 

Справжня мета вимоги Росії 
щодо надання офіційного ста-
тусу російській та іншим мовам 
полягає не в захисті мовних 
прав меншин, а в створенні ле-
гального підґрунтя для тоталь-
ного витіснення української 
мови з ужитку, фрагментації 

України на мовно відособлені 
один від одного регіони та її 
розчленуванні як єдиного дер-
жавного цілого в майбутньому.

Пересторогою запрова-
дження в Україні російської мови 
як офіційної може слугувати істо-
ричний досвід Ірландії. Свого 
часу ірландська була націо-
нальною мовою, якою говорило 
все населення країни. Нині з по-
над 4 млн жителів Ірландії 1 656 
790 осіб вважають, що знають ір-
ландську, оскільки вивчали її в 
школі. Однак вільно говорять 
нею 380 тис., з них лише при-
близно 20 тис., які живуть у неве-
ликих північно-західних регіо-
нах країни, вважають її своєю 
першою мовою. З цих 20 тис. 
близько 80% послуговуються ір-
ландською повсякденно. Така си-
туація склалася в результаті ра-
дикальних політичних змін і тра-
гічних подій в історії Ірландії ХІХ 
століття, коли країна в 1801 році 
стала частиною Сполученого Ко-
ролівства Великої Британії та Ір-
ландії і коли після стихійного 
лиха – картопляного голоду 
1846–1851-го – близько 1 млн ір-
ландців загинуло і понад 2 млн 
емігрувало. Домінування на ост-
рові англійської як офіційної 
мови Британської корони в умо-
вах критичного зменшення чи-
сельності носіїв ірландської при-
звело до витіснення національної 
мови ірландців не лише з публіч-
ної сфери, а й із побуту на більшій 
частині території Ірландії. Хоча 
після відновлення незалежності 
країни в 1921-му ірландський 
уряд вживає заходів, спрямова-
них на підтримку ірландської 
мови, разючий дисбаланс між ан-
глійською та ірландською не 
зменшується, а з року в рік зрос-
тає. Це зумовлено тим, що свого 
часу знищення ірландського на-
ціонального мов но-культурного 
простору перейшло критичну 
межу і країна опинилася у стані, 
який характеризується збере-
женням домінування англійської 
мови у публічній, побутовій і 
приватній сферах. У таких умо-
вах поліпшенню мовної ситуації 
не може зарадити навіть фор-
мальне визнання ірландської 
мови першою офіційною, а ан-
глійської – другою. Наявність в 
Ірландії двох державних мов, які 
діють на всій території країни, в 
умовах, коли англійська є домі-
нуючою, прирікає ірландську на 
стагнацію.

Зауважимо принагідно, що 
запровадження в Білорусі 1996 
року російської мови як держав-
ної поряд із білоруською при-
звело до різкого звуження сфер 
використання останньої і прирі-
кає її на занепад та зникнення з 
мовної мапи Європи.

Незважаючи на масове фі-
зичне знищення носіїв україн-
ської мови під час штучних го-
лодоморів, насильницьких де-
портацій та збройних конфлік-
тів, всупереч тривалій полі-
тиці русифікації протягом пе-
ребування України у складі 
царської та радянської імперій 
мовна ситуація в нас поки що 
набагато краща, ніж в Ірландії 
чи Білорусі. Однак запрова-
дження офіційного статусу ро-
сійської мови створить переду-
мови для її критичного погір-
шення до рівня ірландської і 
врешті-решт неминуче при-
зведе до занепаду української, 
поступового витіснення її з 
усіх сфер публічного життя і 
перетворення України на зру-
сифікований географічний 
простір, який стане легкою 
здобиччю будівничих «Рус-
ского міра».

Отже, будь-які поступки Ро-
сії в питанні статусу україн-
ської мови як єдиної державної 
створюють стратегічну загрозу 
для існування України як неза-
лежної національної держави і 
є неприпустимими. 

Якщо вищі посадовці не 
спроможні адекватно оцінити 
фатальні наслідки для Укра-
їни свого ущербного підходу 
до пошуків компромісу з Ро-
сією, то вони не мають права 
очолювати державу. Якщо ж 
вони розуміють небезпечність 
поступки, яку готові зробити 
РФ у мовному питанні, то їх 
слід вважати співучасниками 
російської культурно-мовної 
експансії в Україні та свідо-
мими руйнівниками її консти-
туційного ладу і національної 
державності. 

Позиція 
українських 
урядовців 

відхиляється від 
практики більшості 

європейських 
держав, чиї 
конституції і 

закони 
передбачають 

функціонування  
в державі лише 

однієї державної 
мови
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Міф про російськомовні 
регіони
Надання російській статусу другої державної чи навіть офіційної  
на частині території посилить дискримінацію україномовної 
більшості та полегшить експансію Кремля

11 
квітня в ході візиту до 
Донецька Арсеній Яце-
нюк заявив про можли-
вість проведення рефе-

рендуму щодо статусу російської 
мови. Між представниками пар-
ламентської більшості та регіона-
лами тривають переговори щодо 
ймовірності надання російській 
статусу офіційної в низці облас-
тей країни. 23 квітня очільник 
Донецької ОДА Сергій Тарута на 
нараді голів міст, місцевих рад і 
районних держадміністрацій 
знову виступив із заявою про не-
обхідність такого референдуму. 

Тим часом результати остан-
ніх соціологічних опитувань свід-
чать, що за умови проведення ре-
ферендуму 59,5% тих, хто має на-
мір узяти в ньому участь, вислови-
лися б за українську як єдину дер-
жавну. Проте, по-перше, усе зале-
жатиме від того, яким чином буде 
сформульовано запитання рефе-
рендуму, а по-друге, у разі його 
проведення майже напевне буде 
зафіксовано міжрегіональний 
розлам. Так, за даними дослі-
дження Соціологічної групи «Рей-
тинг», що проводилося з 26 ве-
ресня по 6 жовтня 2013 року, при-
хильників двомовності на Донбасі 
було 85%, на Півдні – 69% (що-
правда, це ще з Кримом), на Сході 
(Дніпропетровська, Запорізька та 
Харківська області) – 57%. Зайве 
пояснювати, що різні відповіді в 
різних регіонах у нинішніх реа-
ліях – це додаткова підстава для 
активізації сепаратизму. 

Водночас навіть надання ро-
сійській статусу офіційної за ме-
жа ми Донеччини – неприпусти-
мий крок, який призведе до дис-
кримінації україномовного насе-
лення, що переважає на більшій 
частині Харківської, Луганської, 
Дніпропетровської, Запорізької, 
Херсонської, Миколаївської та 
Одеської областей. 

ЧОМУ УКРАЇНІ  
НЕ БУТи БЕльГІЄю, 
шВЕйЦАРІЄю Чи КАНАДОю
Прихильники двох державних 
мов чи офіційної російської в 
низці областей поміж країн, до-
свід яких мала б наслідувати 
Україна, зазвичай називають 
Бельгію, Канаду, Швейцарію. 
При цьому чи то через незнання, 
чи зумисне замовчують ті їхні 
особливості, що свідчать про його 
цілковиту неприйнятність для 
нашої країни. Адже він не підхо-
дить нам не тільки тому, що, на-
приклад, Бельгія та Канада уже 
тривалий час перебувають на 
межі розколу на дві країни. А пе-
редусім з тієї причини, що по-
няття «російськомовний регіон» 
у реаліях України – це міф, ви-
гадка. 

Розпочнемо з історичної Сло-
божанщини, обмежившись тими 
її частинами, які входять у межі 
південно-східних Харківської та 
Луганської областей. 

Так ось на Харківщині перева-
жання російськомовних спостері-
гається лише на 9% її території – 
це порівняно суцільний масив, 
що охоплює Харків, Чугуїв, Чугу-
ївський район та більшу частину 
приміського Харківського. Однак 
оскільки сукупне населення тієї 
ком пакт ної території (менше ніж 
3 тис. км²) становить 1,71 млн 
(62,5% усіх мешканців області), то 
її загалом зараховують до росій-
ськомовних регіонів. Хоча на ре-
шті території Харківщини (28,5 
тис. км², або 90,7%) із населенням 
понад 1 млн осіб (що зіставно з 
параметрами більшості областей 
Центральної та Західної України) 
частка жителів, для яких україн-
ська є рідною, перевищує 80% 
(69–95% залежно від району). 
Аналогічна ситуація і на півночі 
Луганщини. Дев’ять її районів, які 
займають понад половину тери-

торії регіону (13,44 тис. км², що 
знову ж таки більше від території 
Закарпаття чи Чернівецької об-
ласті), також мають понад 80% 
україномовного населення (74–
94% залежно від району). Інша 
річ, що ця частина Луганщини 
суттєво не впливає на середньоо-
бласні показники, оскільки на неї 
припадає лише 13,7% (307 тис.) 
усіх жителів області. 

Така сама ситуація спостері-
гається і в південних областях, 
які Путін останнім часом називає 
не інакше, як «Новоросією, у якій 
живе наше населення», що ні-
бито випадково потрапила до 
складу України. 

Наприклад, на левовій частці 
території Запорізької області 
(19,83 тис. км², або 73%), де на 1 
березня 2014 року проживало 537 
тис. осіб, україномовних, згідно з 
переписом 2001 року, понад 80% 
(67–94% залежно від району). 
Проте питома вага населення цих 
територій у зазначеному регіоні 
– лише 30%. Натомість на кілька 
справді майже виключно росій-
ськомовних міст (Запоріжжя, Ме-
літополь, Бердянськ та Енерго-
дар) припадає майже 2/3 меш-
канців області (1,1 млн), хоча 
вони займають лише 1,4% її тери-
торії. Що й створює оманливе 
враження про російськомовну 
Запорізьку область. Ще 25% її те-
риторії становлять переважно ро-
сійськомовні приазовські ра-
йони, де, однак, знач на частина 
жителів усе ж є так само україно-
мовною. Аналогічна ситуація і на 
Дніпропетровщині: у кожному з 
адміністративних районів частка 
україномовних перевищує 80%, 
сягаючи подекуди 90–95%, а ро-
сійськомовні сконцентровані (і 
справді там переважають) лише в 
кількох великих і середніх містах. 
У них проживає більшість насе-
лення області, однак разом вони 
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займають менше ніж 3% її тери-
торії і бачаться цяточками на 
карті регіону. 

На Одещині також понад по-
ловина всіх мешканців (1,23 млн 
із 2,4 млн) проживає в Одесі та 
ще чотирьох портових містах 
(Южне, Іллічівськ, Ізмаїл та 
Білгород-Дністровський), де ро-
сійськомовні справді становлять 
абсолютну більшість населення. 
Однак разом ці міста займають 
менш як 2% території області, а 
на решті або переважають украї-
номовні (північні та центральні 
райони), або йдеться про змішані 
в мовному сенсі райони 
Придунав’я, де співіснують укра-
їнська, російська, болгарська та 
молдавська. На Миколаївщині 
російськомовні становлять біль-
шість лише в самому обласному 
центрі, але його висока частка в 
населенні (42,5%) так само зумов-
лює зарахування цієї області до 
здебільшого російськомовних ре-
гіонів. Хоча за межами Микола-
єва в усіх без винятку районах 
україномовних мешканців 80–
97%. Аналогічна ситуація й в усіх 
районах Херсонщини, окрім Ге-
нічеського. Відсоток російсько-

мовних високий також у двох міс-
тах: самому Херсоні та Новій Ка-
ховці. Утім, як і у випадку Мико-
лаєва, на ці два міста та Генічесь-
кий район, які займають лише 
12% території Херсонщини, при-
падає 42% усього населення об-
ласті. Це й позначається на 
сприйнятті її як російськомовної, 
хоча на 88% території регіону 
україномовних 80–95%. 

Тож говорити про «російсько-
мовні території чи регіони» за 
межами Донецької області, пів-
денної частини Луганської та 
приазовських районів Запорізь-
кої немає жодних підстав. У ре-
шті південних та східних облас-
тей маємо справу лише з вкра-
пленнями десятка-півтора вели-
ких та середніх міст, де переважа-
ють російськомовні. Причому ті, 
хто відвідував ці південні та східні 
регіони, знають, що йдеться не 
про декларативну «рідну мову», а 
про реальне домінування україн-
ської (нехай і у вигляді суржику) 
на більшій частині їх територій за 
межами обласних центрів та їх 
приміських зон. Вони заселені 
україномовним населенням, яке 
в разі збереження або тим більше 

Райони і міськради обласного підпорядкування, де 70% і більше мешканців назвали рідною 
мовою українську

Pайони і міськради обласного підпорядкування, де переважають мешканці, які назвали рідною 
мовою українську, однак їхня частка нижча ніж 70%

Райони та міськради обласного підпорядкування, де більшість мешканців назвали російську 
рідною мовою

Pайони Одеської області, де жодна мова не має переваги, 
а спостерігається співіснування російської, української, болгарської 
та молдовської мов

Міф про російськомовний Південний Схід
Мовний склад населення південних та східних регіонів України свідчить про надуманість 
твердження про російськомовні регіони. За межами Донецької та південної частини 
Луганської областей, а також приазовських районів Запорізької російськомовні 
переважають тільки у великих та частині середніх міст.
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р о з ш и р е н н я 
функцій росій-

ської як офіційної 
буде приречене на 

дискримінацію та фактично 
примусову русифікацію. 

Парадокс полягає в тому, що 
найбільше людей, переконаних у 
порушенні в Україні прав росій-
ськомовних громадян, нещодавнє 
соціологічне опитування КМІСу в 
південно-східних регіонах зафік-
сувало саме в тих областях, де до-
вгий час відбувається дискримі-
нація україномовного населення, 
а русифікація триває всі роки не-
залежності. Так, на Донеччині та-
ких виявилося 39,9%, на Луган-
щині – 29,5%, на Харківщині та 
Одещині – відповідно 24,8% та 
20,0%. У цьому випадку маємо 
справу не лише з продуктом три-
валої пропаганди російських ЗМІ, 
а й із людьми, які прагнуть не 
якихось ширших можливостей 
для використання російської 
мови, а повного зникнення укра-
їнської з усіх сфер життя щонай-
менше на території їхніх регіонів. 
Такі собі послідовники ниніш-
нього лідера донецьких регіона-
лів Миколи Левченка, який свого 
часу заявляв, що російська має 
бути єдиною державною, а укра-
їнська – лише мовою фольклору. 
І статус державної (не другої, а в 
їхньому розумінні єдиної) потрі-
бен їм саме для того, щоб досяг-
нути цієї мети.

щО НАСПРАВДІ 
ЗАхищАюТь «ЗАхиСНиКи 
РОСІйСьКОЇ МОВи»
Домінування російської у великих 
містах майже виключно україно-
мовної держави – очевидний на-

За даними дослі
дження Соціологіч

ної групи «Рей
тинг», що проводи

лося з 26 вересня 
по 6 жовтня 2013 

року, прихильників 
двомовності на 

Донбасі було 

85%, 

на Півдні – 
69% 

(щоправда,  
це ще з Кримом), 
на Сході (Дні про
петровська, Запо
різька та Харків
ська області) – 

57%
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слідок колоніальної політики Ро-
сійської імперії та СРСР. Хоч і в 
різних пропорціях, воно спостері-
гається на всій території країни, 
яка тривалий час перебувала у їх-
ньому складі (саме з цієї причини 
міста Галичини є винятком). 

Щоб зрозуміти передумови 
цієї ситуації, варто згадати, що 
чисельність населення міст у 
ХVIII столітті, коли й розпоча-
лася їх активна русифікація, була 
невелика. Наприклад, 1742 року в 
Києві на 20 тис. мешканців (!) 
припадало 129 росіян (0,7%) – 
«великороссийских торговых лю-
дей», але збільшити їхню за-
гальну кількість на якихось 5–10 
тис. було не надто складно. Нато-
мість за привілейованого стано-
вища та цілеспрямованої держав-
ної підтримки цього цілком до-
статньо, щоби поступово русифі-
кувати місто. У містах Лівобереж-
ної, Східної та особливо Півден-
ної України, які тоді або мали ще 
меншу кількість населення, або їх 
узагалі ще не було, досягнення та-
кої мети потребувало ще менших 
зусиль. 

Від останньої третини ХІХ 
століття, коли постала реальна 
перспектива поповнення вже ру-
сифікованих міст сотнями тисяч 
щойно визволених із кріпацтва 
україномовних селян, асиміля-
ційний тиск довелося посилю-
вати, а колонізацію України пере-
селенцями з корінних російських 
губерній стимулювати. Для вирі-
шення першого завдання було 
цілком заборонено українську 
мову в публічній і освітній сферах 
Валуєвським циркуляром 1863-го 

та Емським указом 1876 року. 
Своєю чергою, російські неквалі-
фіковані робітники заполонили 
новостворювані шахти й заводи 
промислового Придні пров’я та 
Донбасу.

У тоталітарну радянську епоху 
цей процес просто був поставле-
ний на «індустріальні рейки»: 
його масштаб зріс у рази. Понад 
те, саме в 1920-х з’явилася сум-
нозвісна теорія «боротьби двох 
культур» в УСРР: російської «про-
гресивної пролетарської» та укра-
їнської «реакційної дрібнобуржу-
азної». І тоталітарна імперія ла-
мала карк другій усіма можли-
вими методами. Якщо 1926 року в 
радянській Україні (без приєдна-
них пізніше західних областей) 
росіян було лише 3,2 млн осіб, а їх 
співвідношення з українцями ста-
новило 1 до 8,7, то напередодні 
здобуття незалежності (1989) 
воно сягнуло вже 1 до 3,3. Лише в 
1959–1965 роках до України іммі-
грувало з інших частин Союзу 
(майже виключно росіян) 
близько 3 млн осіб. Оскільки це 
здебільшого були молоді люди, 
які дітей народжували вже тут, 
зокрема й у змішаних з україн-
цями шлюбах, то величезну роль 
відігравали мультиплікаційний 
ефект і «метисування».

За ситуації, коли більшість 
шкіл в обласних центрах та інших 
великих містах навіть Централь-
ної України було переведено на 
російську мову й коли вона то-
тально домінувала в пуб лічній 
сфері та масовій культурі, майже 
всі ці «метиси» ставали росій-
ськомовними. А процеси урбані-

зації, а відтак і субурбанізації, 
вже, здавалося б, «об’єктивно» 
перемелювали україномовних. 
При цьому стрімке поповнення 
ними міст не українізовувало 
останніх, бо, переступивши поріг 
власної домівки, люди перехо-
дили на російську, що тут уже до-
мінувала. Наприклад, соціоло-
гічні дослідження серед жителів 
столиці та більшості інших вели-
ких міст і в наш час засвідчують 
величезний кількісний розрив 
між тими, хто розмовляє україн-
ською в сім’ї та вдома, й тими, хто 
на роботі та у громадських місцях.

У публічному спілкуванні й 
досі за замовчанням вживається 
переважно російська. От хоч би 
такий знайомий більшості при-
клад: телефонуєте ви уперше до 
мобільного оператора, заходите 
до магазину або ж закладу гро-
мадського харчування в столиці 
чи будь-якому обласному центрі 
не те що Південної чи Східної, а й 
Центральної України і чуєте за-
звичай щось на кшталт: «Компа-
нія... рада прівєтствовать вас...» І 
лише за вашого бажання, при-
чому в кращому разі й аж ніяк не 
завжди, оператор чи обслуговую-
чий персонал зробить «послугу» 
й перейде на вашу, а до того ж 
офіційно єдину державну мову. 
Зрозуміло, якщо ви, почувши ро-
сійську, з толерантності чи ще 
якихось мотивів не заговорите 
нею (що, на жаль, буває досить 
часто).

Унаслідок цього формується 
публічне мовне середовище, у 
якому частка російської непропо-
рційно перевищує її частку в сі-

Дніпропетровська Миколаївська Одеська Запорізька

Херсонська Харківська ЛуганськаДонецька

За даними щорічних національних моніторингових 
опитувань Інституту соціолог� НАНУ

За даними дослідження «Думки та погляди населення Південного Сходу України. 
Квітень 2014 року», проведеного Київським міжнародним інститутом соціолог� 
з 8 по 16 квітня 2014 року

Лише незначна частина населення південних та східних регіонів 
вважає згоду на введення другої державної мови найнеобхіднішим 
кроком центральної влади 

НАДУМАНА ПРОБЛЕМА
Частка респондентів, які ствердно відповіли 
на запитання: «Чи доводилося вам стика-
тися з випадками дискримінац�?» Частка опитаних, які вважають введення другої державної мови 

ключовим кроком центральної влади для збереження єдності 
країни 

Як ви вважаєте, чи потрібно вашим дітям 
(онукам) вивчати українську мову?
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Українців
Росіян 

4% 4% 7,4% 8,1%

11,6% 12,9% 17,1% 17,1%

За даними дослідження Інституту соціолог� НАНУ 
та SOCIS, проведеного у квітні 2007 року

Південні та
східні регіони

Донбас
та Крим

                     так – 88,3%

ні – 4%

                так – 82,6%

ні – 7%

Яким чином мають спів-
існувати українська та ро-
сійська мови в Україні?

За даними дослідження, проведеного соціологічною 
службою Центру Разумкова спільно із Соціологічною 
групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня 2014 року. 
Результати опитування серед респондентів, які мають 
намір взяти участь у референдумі

Українська 
мова – єдина 
державна, ро-
сійська вільно 
використовуєть-
ся  у всіх сферах 
життя

Українська 
та російська – 
дві державні 
мови 
в Україні

Важко 
відповісти

59,5% 36,5% 4,0%

На Одещині понад 
половина всіх 

мешканців (1,23 
млн  

із 2,4 млн) 
проживає в Одесі 

та ще чотирьох 
портових містах 

(Южне, Іллічівськ, 
Ізмаїл та Білгород
Дністровський), де 

російськомовні 
становлять 
абсолютну 
більшість 

населення. Однак 
разом ці міста 

займають менш як 

2% 
території області
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Захист російської чи знищення української?
Найвища частка громадян, які нарікають на порушення прав 
російськомовних, у тих регіонах, де насправді найменше можливос-
тей для нос�в української. Таким чином, маємо справу з прихильни-
ками не розширення прав російської, а повного знищення українсь-
кої, принаймні на територ� цих регіонів
Частка опитаних, які вважають, що в Україні порушуються права 
російськомовних громадян 

Дніпропетровська Миколаївська Одеська Запорізька

Херсонська Харківська ЛуганськаДонецька
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мейному спілкуванні того самого 
населеного пункту чи регіону. На-
приклад, за даними моніторингу 
суспільно-політичної ситуації Ін-
ституту соціальної та політичної 
психології АПН України, прове-
деного напередодні повернення 
контролю над урядом до Віктора 
Януковича та його гуманітарного 
блоку – до Дмитра Табачника, на 
серпень 2006-го загалом у країні 
вважали, що саме українська 
мова потребує державного за-
хисту 44,7% опитаних, тоді як 
щодо російської аналогічної 
думки притримувалися майже 
вдвічі менше громадян – 25,3%.

Соціологічно чітко фіксова-
ний значно нижчий показник ви-
користання української під час 
спілкування у громадських міс-
цях порівняно із сімейним колом 
– прямий результат і наочне свід-
чення її дальшої дискримінації в 
публічній сфері. Причому це 
явище особливо помітне у спек-
трі регіонів та різних типів насе-
лених пунктів.

Наприклад, за даними дослі-
дження Інституту соціології 
НАНУ та SOCIS, проведеного у 
квітні 2007 року, в сім’ї спілку-
ється українською 57,2% опита-
них, а в громадських місцях – 
лише 53,6%. У центральних регіо-

нах таких 78,1% та 74,2%, а в пів-
денних та східних (окрім Криму 
та Донбасу) – відповідно 41% і 
34%. У Києві в родині україн-
ською (включно із суржиком) 
розмовляло 43,7%, а в громад-
ських місцях – лише 35,4%, в ін-
ших містах із населенням понад 
250 тис. – відповідно 37,7% та 
33,3%. Причому тут враховано й 
обласні центри Західної України, 
без яких різниця показників 
мала б бути значно більшою. По-
казово, що в Криму та на Донбасі, 
де україномовні зазнають най-
більшої дискримінації, спостері-
галося не лише значне скоро-
чення частки тих, хто спілкується 
в громадських місцях україн-
ською (порівняно з тими, хто го-
ворить нею в сім’ї), а й тих, хто 
користується на людях «пере-
важно російською, але інколи 
українською» (див. «Результат 
століть дискримінації»).

Інститут соціальної та полі-
тичної психології АПН України, 
провівши дослідження причин, 
через які активного вживання 
української мови уникають сту-
денти, назвав такі: 1) небажання 
бути «білою вороною», непре-
стижність мови; 2) «психоідеоло-
гічна впертість» – ідеологічні впо-
добання, небажання поступатися 

тиску; 3) відсутність україномов-
ного середовища, потреби спілку-
ватися українською («всі розумі-
ють російську»). Така ієрархія 
факторів уникнення вживання 
української мови особливо чітко 
простежувалась у центральних об-
ластях. Причому російськомовні 
студенти, особливо південних та 
східних регіонів виявилися більш 
безкомпромісними в питанні пе-
реходу на українську мову під час 
звертання нею, аніж україно-
мовна молодь, 90,6% якої при 
звертанні російською виявляла 
готовність переходити на неї.

А в процесі зміни поколінь 
значна частина тих мешканців, 
які в батьківській сім’ї спілкува-
лися українською, а в громад-
ських місцях та на навчанні чи 
роботі російською, поступово пе-
реходять на останню і в сімей-
ному спілкуванні, коли дорослі-
шають. При чому запущений у 
такий цілком суб’єк тивний спосіб 
процес русифікації зовнішньому 
спостерігачеві може здаватись 
об’єк тивним. А оскільки цей роз-
кручений на всю силу маховик 
веде до поступового зникнення 
українців як нації, принаймні на 
значній частині території дер-
жави, то саме він і є справжнім 
предметом захисту «борців із на-
сильницькою українізацією». 
Свідомо чи ні всі поборники 
«прав російської мови» у постко-
лоніальних реаліях України є ло-
бістами «Русского міра», концепт 
котрого ґрунтується на ареалі її 
поширення й домінування, та 
відповідних експансіоністських 
претензій Кремля. 

Результат століть дискримінац
Наслідком дискримінац� української мови у публічній сфері є значно менше � використання 
під час спілкування у громадських місцях порівняно із сімейним спілкуванням
Мова спілкування, 
міжрегіональний 
зріз
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За даними дослідження Інституту соціолог� НАНУ та SOCIS, проведеного у квітні 2007 року

Україна

Села Київ Міста з населенням понад 
250 тис.

Середні та малі міста

Центральні регіони Південні та східні регіони 
(крім Донбасу та Криму)

Крим та Донбас

Українською або суржиком (змішаною 
мовою, у якій вживаються як українські, 
так і російські слова)
Переважно російською, але інколи 
українською
Виключно російською
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На Миколаївщині 
російськомовні 

становлять 
більшість лише в 

самому обласному 
центрі, але його 
висока частка в 

населенні (42,5%) 
так само 

зумовлює 
зарахування цієї 

області до 
здебільшого 

російськомовних 
регіонів. Хоча за 

межами 
Миколаєва в усіх 

без винятку 
районах 

україномовних 
мешканців 

80–97%

На Харківщині 
переважання 

російськомовних 
спостерігається 

лише на  

9% 
ї ї території
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Автор:  
Ігор лосєв

Українізація: 
жахалка чи категоричний імператив?

Н
есміливі кроки вітчиз-
няної влади в бік ство-
рення якогось україн-
ського антуражу сус-

пільного життя (процесу, дик-
тованого офіційним статусом 
формально незалежної дер-
жави) викликали шалену про-
пагандистську атаку Москви та 
її креатури всередині України. 
Супротивники усамостійнення 
почали називати ці напрочуд 
слабкі зусилля Києва «україні-
зацією» з обов’язковим дода-
ванням епітета «насильни-
ць ка». Перманентна й феноме-
нально галаслива антиукраїн-
ська кампанія досягла мети, 
остаточно залякавши урядов-
ців на Печерських пагорбах, 
кот рі й без того не демонстру-
вали патріотичного ентузіазму. 
Внутрішню інтеграцію Укра-
їни, її ментальне об’єднання 
було спочатку тимчасово зупи-
нено, а потім розпочався зво-
ротний рух, наслідки якого у 
вигляді успіхів російської про-
пагандистської індустрії спо-
стерігаємо сьогодні насамперед 
у регіонах Сходу.

МАСКУВАННЯ РУСиФІКАЦІЇ
Якщо перекласти тези борців 
проти «насильницької україні-
зації» людською мовою, то вони 
звучать так: усі наслідки руси-
фікаторської політики Росій-
ської та комуністичної імперій 
мають бути недоторканні, 
Україну треба поділити на різні 
мовно-культурні зони з особли-
вим офіційно визнаним стату-

сом, баланс останніх не слід по-
рушувати на користь україн-
ського мовно-культурного про-
стору (протилежний процес ви-
знають і вітають). Сьогодні, до-
давши до цієї ідеї практичне 
непідпорядкування центрові 
регіонів, проект стали називати 
«федералізацією». Успіхи такої 
публіки полегшувало те, що її 
опоненти – бюрократично-
бізнесова верхівка України, 
гранично денаціоналізована й 
цинічна, – ніколи не сприй-
мали нашої національної іден-
тичності та її складових як чо-
гось екзистенціально важли-
вого. За гуманітарної політики 
Януковича – Табачника про-
цеси деукраїнізації набули 
потворно-зоологічних форм, 
розвиваючись під очевидним 
диктатом Кремля.

Демонстративні обурення із 
приводу «насильницької украї-
нізації» насправді маскували 
відродження в Україні спо-
чатку повзучої, а потім дедалі 
агресивнішої та викличної ру-
сифікації. Найгучніші про-
тести лунали саме там, де вза-
галі було важко знайти якісь 
ознаки української мовно-
культурної присутності: у 
Криму, на Донбасі, в Одесі, Дні-
пропетровську тощо. 

Якщо очистити поняття 
українізації від пропагандист-
ських нашарувань, то сьогодні 
воно означає створення націо-
нально-культурного середо-
вища в інтересах більшості на-
селення країни (як відомо, 
майже 80% в Україні станов-
лять етнічні українці, а 67% ви-
знають себе україномовними). 
Але це московська і промосков-
ська пропаганда тлумачила як 
насильство над росіянами та 
зросійщеними українцями з 
метою змусити їх відмовитися 
від російських мови й культури. 
Навести конкретні приклади 
таких знущань дуже важко, та 
це аж ніяк не засмучувало про-
пагандистів Кремля.

УКРАЇНІЗАЦІЯ  
ЯК ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ
Насправді українізація сьо-
годні – це забезпечення реаль-
ної можливості всім охочим 
опанувати державну мову, 
ознайомитися з українськими 
культурою, історією, традицією 
і жити в тому духовному 
просторі, якщо є таке 
бажання. Така мож-
ливість має бути 
надана всім, неза-
лежно від регіону 
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мешкання, без заборонених зон 
для української мови та куль-
тури. Утім, такі зони були і є. 
«Чемпіоном» у цьому (за мов-
чазного сприяння офіційного 
Києва) був, звісно, Крим. На 
півострові важко було знайти 
навіть російськомовну київську 
газету при величезній кіль-
кості московських. Ринок? Ті 
сусідські видання лежали по-
жовтілими стосами, бо їх не 
дуже купували, проте були 
обов’язковим асортиментом 
кожного кіоску преси. Якщо це 
й ринок, то дуже політично орі-
єнтований…

Українізація – це також 
можливість здобуття україн-
ської освіти (україномовної та 
українокультурної) від дитя-
чого садочка до аспірантури 
(що активно саботувала про-
московська бюрократія на Пів-
дні, Сході та в Криму при не-
втручанні центральної влади). 
Вона нічого не робила для ре-
ального ментального та куль-
турного об’єднання країни й, 
навпаки, всіляко грала на між-
регіональних відмінностях у 
своїх егоїстично-електора ль-
них інтересах. До речі, не сепа-
ратисти принесли у велику 
українську політику тезу про 
державну двомовність. Це зро-
бив і легітимізував Леонід 
Кучма, раз по раз уже на прези-
дентській посаді повертаючись 
до небезпечної для держави 
ідеї.

Треба зазначити, що украї-
нізація не зводиться лише до 
мови. Це масштабніше явище. У 
сучасних обставинах вона є пе-
ретворенням Нomo sovіeticus 
на українця, гідного громадя-
нина цивілізованої європей-
ської держави і в цьому сенсі єв-
ропейця. Останні події, збройна 
агресія Москви показали, на-
скільки суттєво дві країни різ-
няться саме цивілізаційно, на-
скільки російський політичний 
устрій, політична філософія РФ 
несумісні з європейськими на-
становами. Українізація – дуже 
важливий елемент європеїза-
ції. Де в нас більше українізації, 
там більше і прихильників єв-
ропейського шляху розвитку. 
Це чудово розуміють москов-
ські чекісти, тому так несамо-
вито звинувачують навіть 
найм’якші її форми в усіх мож-
ливих і неможливих гріхах. 
Саме тому нині очищують оку-

пований Крим від будь-яких 
слідів української присутності: 
демонтували в Севастополі мо-
нумент гетьманові Сагайдач-
ному, знесли пам’ятний знак на 
честь 10-річчя Військово-Мор-
сь ких сил України. Пам’ятників 
Шевченку та Лесі Українці поки 
що не чіпають, поки що…

БЕЗ АльТЕРНАТиВи
Можна сперечатися, якою має 
бути українізація: стрімкою, 
повільною, м’якою чи жор-
сткою, але альтернативи тут не 
існує. Остання є визнанням не-
минучості розколу держави. У 
нас чимало точиться розмов 
про те, як примирити проєвро-
пейську і проросійську орієнта-
ції. Одначе коли йдеться про 
протилежні несумісні позиції, 
приміром європейську і азій-
ську, демократичну і деспо-
тичну, то дискусії про синтез 
безглузді. Тут усе може закін-
читися тільки перемогою однієї 
із протилежностей. І відмова 
від українізації – це крок до то-
тальної, остаточної та безжаль-
ної русифікації. Або україніза-
ція, або русифікація. Tertium 
non datur. І вся наша історія 
доби другої у ХХ столітті неза-
лежності підтверджує цю тезу… 
Простіше кажучи, не хочеш 
бути молотом – станеш ковад-
лом.

Відсутність українізації ро-
бить українську людність об’єк-
том русифікації, абсолютно не-
захищеним перед кремлів-
ською пропагандистською ін-
дустрією «Русского міра».

Елементарна обізнаність 
громадянина України зі своїми 
історією, культурою та мовою 
робить його відпорним і здат-
ним притомно сприймати про-
пагандистські ідеологеми Мо-
скви. Ті, для кого за ці 23 роки 
національне культурне середо-
вище залишилося чужим і во-
рожим, московські байки про 
«бєндєровцев» сприймають па-
тологічно, аж до проявів «вед-
межої хвороби», розладів пси-
хіки тощо. Водночас людина, 
більш-менш ознайомлена з 
об’єктивною історією україн-
ського національно-визво ль-
но го руху, здатна розгледіти в 
кремлівській пропаганді при-
таманну їй брехню та історичну 
некваліфікованість. На жаль, 
за всі роки незалежності Укра-
їни держава зробила злочинно 

мало для елементарної істо-
ричної просвіти своїх грома-
дян, а її лідери нерідко свідомо 
використовували невігластво 
своїх виборців, безсоромно спе-
кулюючи на ньому.

Українізація небезпечна 
для супротивників України, бо 
вона всіх громадян, незалежно 
від етнічного походження, ро-
бить членами однієї величезної 
спільноти – нації, даючи їм від-
чуття єдності, те саме «чуття 
єдиної родини». Без неї чимало 
людей у нашій країні бачать 
себе чужинцями, внутрішніми 
емігрантами, коли тілом вони 
присутні в ній, а душею в іншій 
державі.

Без українізації антиукра-
їнські чинники мають змогу 
утримувати великі маси людей 
під своїм контролем, ізолюючи 
їх від решти нації в таких собі 
імпровізованих культурно-ін-
фор маційних гетто, де «в’яз ні» 

навіть інформацію про те, що 
відбувається в рідному Доне-
цьку чи Харкові, черпають із 
московського телебачення…

ВАСАли КРЕМлЯ
Звісно, найлегше провести укра-
їнізацію в державному апараті, 
насамперед у силових структу-
рах: армії, СБУ, МВС. Там не 
треба агітувати чи умовляти, бо 
діють накази й сувора дисци-
пліна. Однак цього зроблено не 
було. І йдеться не тільки про 
мову. Ситуація, як показали 
останні події, виявилася значно 
гіршою, ніж, приміром, недоско-
нале володіння українською… 
Кілька років тому після прочи-
таної мною лекції з історії 
національно-визвольного руху 
на західних землях у міському 
управлінні СБУ в Севастополі 
один із офіцерів сказав мені, що 
не сприймає українських по-
встанців, бо вони «вбивали на-
ших». Себто нашими для нього 
були не ті, хто боровся за неза-
лежність України, а ті хто її ни-
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щив, сталінські чекісти… То чи 
захищатимуть такі силовики са-
мостійну Вітчизну? Запитання 
риторичне. І чи варто дивува-
тися, що в Криму майже всі 
структури СБУ миттю перейшли 
на бік агресора, як і МВС, проку-
ратура тощо… Чи, приміром, та-
кий факт: на одних парламент-
ських виборах 15% офіцерів 
штабу ВМС України проголосу-
вали за партію Наталії Вітренко. 
Хто з посадовців звертав на це 
увагу? Військо в сенсі україніза-
ції перебувало таки в кращому 
стані, ніж СБУ та МВС, де ви-
ховна робота явно деградувала. 
Але й армія потерпала від майже 
повсюдного в її лавах панування 
російської мови, російських (ра-
дянських) військових традицій, 
імперської історії. На будівлі 
Ген штабу Збройних сил України 
вже в добу незалежності було 
встановлено погруддя сталін-
ських полководців Жукова й Ва-
тутіна. А фракція КПУ попрацю-
вала, щоб зверненням до вій-
ськовослужбовця залишилося 
совкове «товариш», замість 
«пан», що є природним для єв-
ропейської країни.

Виховання в українській ар-
мії базувалося на культі «Вели-
кої Вітчизняної війни», що до-
тепер є найпотужнішим ідеоло-
гічним міфом Кремля та осно-
вою його великодержавних ма-
рень. Зрозуміло, не враховано 
було той факт, що Москва вва-
жає себе головним і єдиним 
розпорядником та власником 
«банку воєнної слави» й конку-
рентів у цьому не потребує. 
Тому цілком закономірною 
була фраза Путіна, мовляв, у 
тій війні Росія перемогла б Ні-
меччину без участі України.

Ситуація однозначно є та-
кою, що всі, хто підтримує 
культ «Великої Вітчизняної», 
автоматично стають ідеологіч-
ними васалами Кремля, абсо-
лютно переконаного в тому, що 
«визвольна місія Червоної ар-
мії в Європі» надає йому особ-
ливі геополітичні повнова-
ження, котрі виходять за межі 
загальноприйнятих норм між-
народного права.

Українізація передбачає ви-
роблення власного погляду на 
Другу світову війну та місце в ній 
України замість тупого повторю-
вання кремлівських ідеологічних 
тез. Інакше країна може розвива-
тися виключно як сателіт РФ, як 

така собі малоросійська проекція 
російської державності, а націо-
нальна історія – тлумачитися як 
окремий випадок сусідської. 
Власне, 23 роки так і було, через 
що ми виявились не готові до су-
ворих випробувань…

Утім, Україна має невели-
кий вибір: або йти шляхом 
українізації, або повертатися 
до російської стайні.

ДОГОДиТи ПУТІНУ
Нинішні бізнесюки при владі, 
страшенно перелякані неочіку-
ваними для них викликами, 
поводяться доволі неадекватно, 
пропонуючи вбивчі рецепти 
порятунку України. До речі, 
чому неочікуваними? Мені роз-
повідав офіцер українських 
Військово-Морських сил, як 
іще за кілька днів до навали в 
Криму він, маючи інформацію 
з російського боку, попереджав 
про вторгнення, що готується. 
Але Майдан був у стані ейфорії 
після перемоги, з офіцера по-
сміялися, назвали панікером, 
популярно пояснивши: «Нас 
увесь світ підтримує, то хто на 
нас нападе?». Рецепти поляга-
ють у тому, щоб задовольнити 
вимоги Путіна та його заколо-
тників на Сході, зокрема пого-
дитися на легітимацію заборо-
неної для українських мови та 
культури зони для початку в 
Луганській і Донецькій облас-
тях. На це вже пристали Турчи-
нов, Яценюк, Тимошенко й По-

рошенко. Згадані діячі хочуть 
обміняти українську мову на 
спокій Сходу. Дуже наївна ідея, 
котра, однак, засвідчує, що 
українська національна іден-
тичність є для них не цінністю, 
а розмінною монетою… Специ-
фікою політичної поведінки 
бізнесюків, котрі пішли в полі-
тику, є непохитна віра в те, що 
будь-які питання можна вирі-
шити «договірняком», торгів-
лею. Але це не так…

Загравання з антиукраїн-
ськими вимогами путінської 
агентури ніякого позитиву не 

дасть, тільки суцільні втрати для 
Києва. Уже погоджуються й на 
федералізацію, обіцяючи лікві-
дувати державні адміністрації, 
передавши владу обласним ра-
дам. Це закінчиться виникнен-
ням великої кількості проблем-
них територій. Як дотепно ска-
зав один нардеп: «Замість од-
ного Криму в нас з’явиться 26…»

Російській мові в Україні не 
можна надавати жодного офі-
ційного статусу, бо це призведе 
до вигнання української як мі-
німум із половини території та 
утворення двох різних мовно-
культурних зон, що почнуть 
швидко політизуватися й адмі-
ністративно оформлюватися. 
Кремль зі зрозумілих причин 
прагне не просто вільного роз-
витку російської мови в нашій 
країні (що є і без нього), а саме 
її офіційно-політичної інститу-
ціоналізації. Йому потрібна ро-
сійськомовна держава у дер-
жаві Україна, щоб постійно її 
«захищати» своїми танками.

Проте путінська агресія і 
анексія українських територій 
призвела до стихійної україні-
зації, сплеску патріотизму на 
Сході й Півдні, коли мільйони 
людей гостро відчули цінність 
Української держави для себе 
особисто, збагнули, що понад 
20 років жили в бідній, але 
вільній (відносно, але порів-
няно з путінською Росією на-
віть дуже!) країні. Деякі наші 
громадяни, які у Криму потра-
пили в лабети кремлівської 
«суверенної демократії», вже 
почуваються обдуреними, бо 
обіцяного раю не побачили, а зі 
свободою, до якої звикли в 
Україні, треба попрощатися…

Коли російські бойовики на 
півострові почали зривати 
синьо-жовте знамено з будівлі 
кримськотатарського Меджлісу 
в Сімферополі, Мустафа Джемі-
лєв сказав: «За української 
влади ніхто не стежив, хто які 
прапори вивішує. А тепер вони 
хочуть, щоб усе було тільки так, 
як вони хочуть. Це демократія 
фашистського типу». Справді, 
впродовж усіх років незалеж-
ності України в Криму й Севас-
тополі було багато російських 
триколорів і ніхто за те не пере-
слідував. А нині український 
прапор над Меджлісом проку-
ратура РФ оцінює як «екстре-
мізм і розпалювання міжнаціо-
нальної ворожнечі…» 
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Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті Ворота»)

Генеральний інформаційний партнер

Посольство Латв� в Україні та Книгарня «Є» запрошують на зустріч 
«Дезінформація і пропаганда проти країн Балт� та України»

Наш гість – Юкка Ріслаккі
Політолог, журналіст, письменник, автор книжки «Маніпуляція фактами: латвійський варіант» 

Юкка Ріслаккі народився 1945 року у Фінлянд�. За освітою політолог, журналіст. У 1969–2001-му працював 
кореспондентом у найбільшій фінській газеті Helsingin Sanomat, у 1998–2001-му був � кореспондентом 
у Балтійських країнах. Видавався у Фінлянд�, Латв�, США. Пише про історію, шпигунство і поп-культуру. 
Отримував нагороди за найкращі науково-популярні книжки. Нині мешкає в Юрмалі (Латвія).
Юкка Ріслаккі розповість про російську пропаганду і дезінформацію проти країн Балт� та України, порушить 
питання про те, чи буде Латвія наступною у списку Путіна, чи приєднаються Швеція і Фінляндія до НАТО, та 
проведе екскурс в історію: українці в таборах ГУЛАГу.
Захід відбудеться в рамках комунікаційної кампан� «Рига 2014 – Культурна столиця Європи» за сприяння 
Центру досліджень визвольного руху та Центру істор� державотворення України в XX ст. при НаУКМА.



Записали Валерія Бурлакова, Станіслав Козлюк

Вустами тинейджерів
Мова, федералізм і 9 травня – ці теми є чи не найпопулярнішими  
у «дорослих» розмовах. Тиждень поцікавився, що думають 
про це люди, молодші за українську незалежність

Олексій лук’яненко, 16 років,  
харків, учень 11-го класу

– У школі викладають українською. Планую вступати до 
Могилянки на юридичний факультет. У житті спілкуюсь 
обома мовами 50 на 50: у родині та з деякими друзями 
– російською, а з деякими – українською. До російської 
як другої державної ставлюся негативно. На мою думку, 
таку ідею підтримують здебільшого ті, хто не знає україн-
ської.

З юридичного погляду я розумію, що таке федералізація, що таке децентраліза-
ція, розумію різницю між місцевим самоврядуванням та державною владою. 
100% ватників, із якими мені доводилося поспілкуватися, взагалі не знають, що 
означають ці слова. Вони тупо слухають, що каже Раша по ТБ. Вважаю, що Укра-
їна повинна бути унітарною державою без автономних утворень. Я бував у різ-
них частинах нашої країни. І всі вони насправді єдині. Протиріччя утворені 
штучно. «Услишать Васток» у сьогоднішньому розумінні цих слів означає почути 
не українців Сходу, а різне бидло...
На мою думку, 9 травня цього року варто було б заборонити масові заходи.  
А нашій армії – звільнити міста на Сході й таким чином остаточно вже «побе-
дить фашизм».

Ольга Олександрівська, 18 років, Київ,  
студентка технікуму
– Мої батьки російськомовні, й тому мова мого ди-
тинства російська. Частіше спілкуватися українською 
я намагалася з 12 років, бо відчула, що вона мені 
ближча. Навчаюся все життя українською. І в повсяк-
денному житті послуговуюся здебільшого нею, а на 
російську найчастіше переходжу, якщо у співбесід-
ника вона чиста, багата – в такому разі це справді 
має сенс, адже спілкування стає приємним і корис-

ним. Вдосконалювати вміння говорити будь-якою мовою ніколи не за-
йве. Також російською залишилася мова мого спілкування з батьками, 
бо, по-перше, все ж таки звичка з дитинства, а по-друге, тут працює прин-
цип, описаний вище, бо мої батьки розмовляють чистою, красивою ро-
сійською… 
Однак російська як друга державна є мильною бульбашкою, яку час від 
часу намагаються роздувати деякі особи задля власної вигоди. Зрештою, то 
лише аргумент для спекуляцій. Не більше. Реальної потреби в тому немає. 
Крім того, всі мислячі люди чудово розуміють, у скільки обійдеться держав-
ному бюджету переведення всіх процесів, виробництв, документації в дво-
мовний варіант у разі встановлення другої державної, тому вимагати цього 
можуть або ті, хто свідомо діє на зло державі, або просто йолопи.  
Жодна сильна держава не розкидатиметься своїми землями направо і наліво, 
як тільки на неї ледь натиснуть десь збоку. Якщо ми бажаємо бути Державою з 
великої літери, то мусимо зберегти, а тепер і повернути свою єдність. Ні про 
яку федералізацію і мови бути не може. 
9 травня – День жалоби, а не свято. Так звана перемога у Другій світовій війні 
насправді не була нею. Тріумф комунізму, вражої ідеології не міг і не може 
вважатися перемогою. Позбувшись зовнішнього агресора, але маючи над со-
бою внутрішнього, народ жив ще багато років під гнітом. То де ж та перемога?

Ольга лозинська, 18 років, львів,  
Голос львівського Євромайдану,  
студентка львівської національної  
музичної академії

– Вдома, звичайно, розмовляємо 
українською. В академії, коли по-
трібно перечитувати музичну літера-
туру (я музикант), зрідка беру стару 
радянську. А її більша частина... Шу-

каю польську з принципу, рідше англійську. Російська 
мені до відрази чужа, коли вона звучить у Львові.
Українська мова повинна залишатися титульною, до-
мінуючою. Недарма Ліна Костенко писала: «Рятуйте 
мову, колись вона врятує нас». І вона рятує нас зараз, 
рятує нашу єдність, але це замкнений процес: мова 
рятує нас, пізніше ми мову, і так увесь час... Давайте 
називати речі своїми іменами: російська – це, по суті, 
мова окупантів, вона домінувала і домінує в підручни-
ках, пресі, на телебаченні та радіо. Моєму народові 
забороняли розмовляти і писати рідною мовою, 
всюди насаджуючи «братскій магучій язик». Най-
більше піддалися східняки – їх штучно змішували з 
людьми, які приїхали далеко з-за Уралу або близько 
до нього. Їй-богу, різниці немає. Просто росіян при-
везли до сіл у хати, в яких на стінах ще висіли україн-
ські вишивані рушники, а от самі їх мешканці вже ле-
жали десь у братських могилах разом з іншими замор-
дованими голодом чи розстріляними за свою україн-
ську горду вдачу. 
Потрібно коригувати свідомість. Я не хочу цими словами 
образити когось, зовсім ні. Необхідно, як на мене, істотно 
змінити навчальну програму, прищеплювати діткам лю-
бов до рідного краю, як це роблять у нас у Львові.
Українці повинні нарешті зрозуміти, що йти на поступки 
– це неправильна стратегія. Просто провальна. У кінце-
вому підсумку виходить одне й те саме: ми програємо.  
І тут не діє принцип «програємо битву – виграємо ві-
йну». Переможці не програють битв, коли на кону гід-
ність і честь нації.
Що буде цього року у Львові 9 травня – питання, яке ні-
кому не дає спокою. Впевнена, провокації будуть, яр-
лики «фашисти» клеїтимуть недолугі, пересічні особи... 
Але, поза сумнівом, совковий прапор не майорітиме в 
Місті Лева. Цього попросту не сприймуть львів’яни, наша 
інтелігенція, духівництво та й звичайні хлопченята у ви-
шиванках, які співають «Ми хлопці з Бандерштадту»... І 
як пояснити цим людям, які дихають Україною і добре 
знають, якою ціною була утверджена оця «Пабєда», що 
менше ніж за тисячу кілометрів ті, хто 23 роки називався 
громадянином України, продають її, продають нас за 
ефемерну мрію «бить русскім»?
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Одна державна мова
С

ередньостатистичному жителеві Централь-
ної Європи українські проблеми, пов’язані з 
державною мовою, певною мірою незрозу-
мілі. Адже на території кожної з теперішніх 

28 країн ЄС проживають нацменшини, яким по-
трібно гарантувати права, зокрема й на мову. Вод-
ночас необхідно забезпечити ефективне функціо-
нування національної держави, невід’ємним атри-
бутом якої є державна мова.
В Україні єдиною державною має бути українська. 
Той, хто піддає сумнівам цю істину, діє супроти ін-
тересів українського народу. У європейській істо-
рії залишився дуже трагічний досвід брехливого й 
демагогічного використання таких слів, як «на-
род», «право на самовизначення», «право на 
рідну мову» тощо. Зокрема, Адольф Гітлер, який 
зловживав ними, винайшов гасло: «Один народ, 
одна імперія, один вождь!». Він зіграв на почуттях 
приниження й депресії німців після того, як вони 
програли Першу світову, за допомогою брехливої 
пропаганди викликав прояви шовінізму, расизму 
та ксенофобії, що й допомогло йому, запанувавши 
над німецьким народом, загнати його в Другу.
40 років потому сербський політик Слободан Ми-
лошевич розпочав югославську війну 1991–1995-
го. Він стверджував, що там, де живуть серби, має 
бути Сербія. Його полі-
тика призвела до жор-
стокої громадянської 
війни й депортації сер-
бів із Хорватії та Слове-
нії, політики пацифіка-
ції щодо них у Боснії і 
Герцеговині, проголо-
шення незалежності 
Чорногорії та Македо-
нії, а також утрати авто-
номної області Косово.
Коли із Кремля про-
звучала фраза «хто го-
ворить російською, той росіянин, а де жи-
вуть росіяни, там Росія», у мене склалося 
враження, що Гітлер і Милошевич устали з 
мертвих. Рівень фанатичності, щораз біль-
шої ксенофобії та різні імперіалістичні реци-
диви показово свідчать про ознаки буяння фа-
шизму в російському суспільстві. Відчуття упо-
слідженості й пригніченості через утрату росія-
нами статусу панівного народу в СРСР та цілко-
виту неуспішність стратегічної концепції РФ 
дає Путіну змогу панувати над російським на-
родом і, застосовуючи демагогію та брехливу 
пропаганду, маніпулювати ним, ведучи до ще 
однієї війни.
Україна, вирішуючи екзистенційно важливі на-
ціональні питання, повинна чітко дотримуватися 
законодавства ЄС і досвіду таких країн, як Литва, 
Словаччина, Чехія... Так, ніхто й ніщо не іде-
альні, потрібно виправляти помилки. Коли, на-
приклад, у 1918 році було створено Чехословач-

чину, тодішня влада прийняла закон, що прого-
лошував чехословацьку державною. Проте мови 
такої не існувало. Були дві, між собою дуже поді-
бні, – чеська та словацька. І тільки впродовж 
двох наступних десятиліть вдалося поступово, 
відповідно до зростання інтеграції словаків як 
політичної нації, позбутися викривлень у пи-
танні використання державної мови. Посприяв 
цьому процесові, зокрема, підзаконний акт до за-
кону про мови, у якому однозначно й конкретно 
прописали права національних меншин та 
обов’язки держави щодо їх забезпечення. Проте 
якби засновник держави президент Томаш Ґар-
ріґ Масарик піддався тиску прихильників уве-
дення німецької як державної, він однозначно 
відкрив би шлях до германізації чеського народу. 
Що й спробували зробити німецькі нацисти в пе-
ріод окупації 1939–1945 років.
У 2009 році парламент Словаччини обговорив і 
ухвалив новий додаток до закону про державну 
мову. Останній викликав критику й збурив море 
пристрастей серед угорської меншини в Словач-
чині. Зокрема, активно обговорювали надання 
словацькій мові привілейованого статусу й запро-
вадження штрафів від €100 до €5 тис. за пору-
шення закону фізичними та юридичними осо-

бами. Проте кваліфіко-
ваний аналіз підтвер-
див відповідність доку-
мента нормам ЄС.
Будь-яку комунікацію 
державні органи та їхні 
працівники повинні вести 
словацькою мовою. Чи-
новники зобов’язані воло-
діти нею незалежно від 
національності. У насе-
леному пункті, де про-
живає більш ніж 20% 
громадян, що належать 

до певної національної меншини, комунікація з 
держустановами може відбуватися їхньою мо-
вою (як-от угорською). Якщо в регіонах, де ком-
пактно мешкають представники інших етносів, 

громадянин розмовляє словацькою, держслужбовці 
зобов’язані спілкуватися з ним саме цією мовою. За 
порушення – штраф.
Словаки, окрім того, прийняли закон про грома-
дянство, у якому дуже чітко визначено: ставши 
підданцем іншої держави, їхній співвітчизник ав-
томатично втрачає громадянство своєї з усіма від-
повідними наслідками. Наприклад, залишається 
без виборчого права й можливості бути обраним 
до представницьких зібрань.
Україні також потрібно було б призупинити ви-
дачу російських, угорських, румунських та інших 
закордонних паспортів своїм громадянам – пред-
ставникам національних меншин. Це забезпечило 
б їхню лояльність, запобігло б ворожому став-
ленню до держави. 

КОли ІЗ КРЕМлЯ 
ПРОЗВУЧАлА ФРАЗА  

«хТО ГОВОРиТь РОСІйСьКОю, 
ТОй РОСІЯНиН, А ДЕ ЖиВУТь 

РОСІЯНи, ТАМ РОСІЯ», 
ЗДАлОСЯ, щО 

ГІТлЕР І МилОшЕВиЧ  
УСТАли З МЕРТВих

Автор: 
Ярослав 
Пешек,  
Чехія
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Ворожбит

Мова федералізації
З огляду на історію розвитку європейських федерацій російська 
вимога федералізації для України дорівнює спробі її розділити

Для пересічного євро-
пейця не проблема 
спілкуватися кількома 
мовами. Доволі близькі 

один до одного кордони невели-
ких, порівняно з Україною дер-
жав навчили їхніх жителів по-
розуміння. Утім, і це аж ніяк не 
означає, що всі європейські кра-
їни на офіційному рівні дво- чи 
багатомовні. Серед 28 членів ЄС 
такими є лише Бельгія, Фінлян-
дія, Ірландія, Люксембург, 
Мальта та Кіпр. Чотиримовною 
є також Швейцарія, не член Єв-
росоюзу. Хоча існує і поняття 
регіональних мов, яких у ЄС що-
найменше 60. Наприклад, в Іс-
панії до них зараховують баск-
ську, галісійську та каталанську.

Історично європейцям певні 
знання різних мов були необ-
хідні для повсякденного вижи-
вання. Показовою є цитата, яку 
приписують імператорові Карлу 
V: «Я розмовляю іспанською з 
Богом, італійською з жінками, 
французькою з чоловіками, а 
німецькою з моїм конем». Наці-
єтворчі процеси ХІХ–ХХ сто-
літь дали загалом змогу окрес-
лити європейські країни у фор-
маті «єдина держава – єдина 
нація – єдина мова», хоча поде-
куди «лінгвістичні» сварки ви-
никають і досі (так, певна про-
блема гостро постає у Словач-
чині довкола словацької та 
угорської; у Бельгії раніше 
мало не дійшло до розколу че-
рез протистояння між її фла-
мандською та франкомовною 
частинами).

Теперішні претензії Росії, 
які та обґрунтовує начебто мов-
ними проблемами в Україні й 
захистом «соотєчєствєнніков», 
уже багато разів порівнювали з 
гітлерівськими, спрямованими 
на «порятунок» Volksdeutsche 
(етнічного німецького насе-
лення поза територією Тре-
тього Рейху). Втім, уроки Дру-
гої світової, вочевидь, надто за-
терлись у європейській пам’яті, 
а для представників Німеч-
чини, однієї з держав – «локо-

мотивів» ЄС, досі існує ще й 
безліч інших причин дослуха-
тися до думки Росії, як-от 
комплекс провини за війну. Та-
ким чином, претензії Москви 
виливаються у вимоги щодо 
федералізації та заяви про не-
обхідність чи то двомовності, 
чи то якоїсь особливої політики 
щодо російської (хоча серед 
усіх мов меншин в Україні 
саме вона потребує найменше 
уваги). Як зауважив, спілкую-
чись із Тижнем, колишній 
член уряду кантону Фрибур 
(Швейцарія) Оґюстен Машре, 
федералізацію не проголошу-
ють і не нав’язують певним рі-
шенням згори.

Поки що зі столиці проголо-
сили курс лише на децентралі-
зацію, але це не означає авто-
матичної федералізації. Так, за 
словами експерта Швейцар-
ського інституту федералізму 
Ніколаса Шмітта, різниця між 
децентралізованою державою 
та федерацією полягає в сут-
ності суб’єктів. У федерації 
вони є квазідержавами, такими 
собі державками, котрі, як-от у 
Швейцарії, мають певну час-
тину справжньої влади й куль-
тивують власну ідентичність, 
можуть розвинути свою еконо-
міку. З огляду на цю дефініцію 
саму Росію, офіційно ймено-
вану Федерацією, такою вва-

Бельгія

Білорусь

Боснія
і Герцеговина

Мальта
Кіпр

Ф
інляндія

Ірландія

Люксембург

Швейцарія

Багатомовна Європа
Країни, що мають дві
та більше державних мов
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жати не можна, адже Владімір Путін 
за часів свого правління відібрав чи-
мало повноважень у федеральних 
суб’єктів і значно зміцнив цен-
тральну владу Кремля. Так, щоб 
згорнути процеси децентралізації, 
які розвивалися за влади Боріса Єль-
цина, у 2000 році його наступник 
створив сім федеральних округів, до 
котрих за президентства Дмітрія 
Мєдвєдєва додали ще один; до їх 
складу входять інші суб’єкти Феде-
рації. У ці округи призначають по-
стійних представників президента, 
які стежать за роботою федеральних 
органів.

шВЕйЦАРСьКА БАГАТОМОВНА 
МОДЕль
Відповідно до федеральних принци-
пів мовна політика у Швейцарії пе-
ребуває у віданні кантонів, однак 
для італійської та ретороманської 
мов проводять певні заходи, які фі-
нансує Конфедерація. Це необхідно 
для їх збереження. У випадку тієї 
країни, який багато хто вважає взі-
рцевим, важливу роль відіграло 
ухвалення в жовтні 2007 року феде-
рального закону про мови, що набув 
чинності в липні 2010-го. Згідно з 
ним додатково до вивчення в почат-
ковій школі двох мов, окрім офіцій-
ної кантональної, одна з яких має 
належати до державних у Конфеде-
рації, посилюється увага саме до іта-
лійської та ретороманської. Щоб 
прийняти цей закон, потрібно було 
35 років, адже необхідні рекоменда-
ції вперше було зроблено в 1975-му.  
А якщо окинути оком усю історію 
Швейцарської Конфедерації, то для 
її створення в нинішньому вигляді 
потрібно було понад сім століть.

Федерація, яку загалом вважа-
ють за більш демократичний устрій, 
достатньо ефективно існує завдяки 
добрим історичним підвалинам та 
налагодженню зв’язків між адміні-
стративними одиницями. У швей-
царському випадку це називається 
кооперативним федералізмом. «Ко-
жен кантон щось виконує на своєму 
рівні, але це так само той елемент, 
який має бути забезпечено на рівні 
комуни й центру, все це відбувається 
за принципом співпраці», – заува-
жує Оґюстен Машре.

БЕльГІйСьКЕ ПРОТиСТОЯННЯ
Проте федерація не завжди рятує від 
історичних, мовних чи культурних 
відмінностей. Так, до прикладу, в  
2007 році Бельгія була фактично на 
грані розколу через сильне протисто-
яння між фламандською та франко-
мовною частинами. На думку Машре, 

причиною такої ситуації було те, що 
бельгійці обрали варіант федералізму, 
ґрунтований на критеріях мови та 
культури, а не розвивали його навколо 
своїх історичних провінцій, як це було 
у швейцарському випадку, що й при-
звело до того, що нині він переживає 
не найкращі часи. Крім того, тамтеш-
ній федералізм дуже добре приховував 
ті небезпеки, які можуть критись у ро-
сійському розрахунку щодо україн-
ського і які проявилися під час виборів 
у Бельгії 2007 року. Якщо глянути на 
карту Швейцарії, враховуючи мовні 
особливості кожного кантону, то добре 
видно згрупованість німецьких, фран-
цузьких та італійських регіонів; утім, 
попри цей фактор, для неї не існує за-
гроза розколу. І Шмітт, і Машре наго-
лошують: це завдяки тому, що Швей-
царія складається не із трьох-чотирьох 
тери торіа ль но-адміністративних оди-
ниць, а має міцні зв’язки між своїми  
26 кантонами.

ІСТОРиЧНІ РЕГІОНи
Як слушно зазначає у своїй книжці 
«Мовні війни: історія правильної ан-
глійської» Генрі Гітчинґс, «мова – це 
стенограма історії», тому в багатьох 
унітарних європейських державах 
збереглися регіони – свідчення цих 
«стенограм». Одним із таких є фран-
цузький Ельзас. Оскільки йому 
впродовж кількох століть довелося 
бути трофеєм у перетягуванні тери-
торій між Францією та Німеччиною, 
регіон, складно назвати нефранцузь-
ким, адже нині переважна частина 
молодого покоління говорить фран-
цузькою, хоча ще в ХІХ така сама 
більшість розмовляла ельзаською, 
що є одним із діалектів німецької. 
Хоча в 1999 році, за даними фран-
цузького Інституту статистики та 
економічних студій, ельзаська і вва-
жалася другою серед найпошире-
ніши регіональних мов країни, 
проте нею володіє лише старше по-
коління й тільки невелика частина 
молодшого опановує цю мову, відда-
ючи перевагу вивченню звичайної 
німецької, як і молодь із сусідніх зе-
мель ФРН вважає за краще засвою-
вати французьку як другу мову.

Прикордонні регіони в Європі 
часто могли бути приводом для те-
риторіальних суперечок, проте сьо-
годні вони існують з усвідомлюють 
свою перевагу в тому, що можуть го-
ворити не однією, а кількома мо-
вами, й у тому, що розуміють краще 
культури сусідів, при цьому залиша-
ючись вірними власній державі. А 
заяви про нібито захист «соотєчє-
ствєнніков» бачаться відголосками 
Другої світової. 
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Стримати Путіна –  
не відлякати росіян
Стосовно Росії Захід повертається до двох ключових стратегій, які 
колись застосовувалися щодо Радянського Союзу: настороженість і 
стримування. Але він налаштований не допустити створення нової 
залізної завіси, яка ізолює росіян від решти світу

В 
Україні поглиблюється 
криза – у результаті заго-
стрюються відносини 
між Росією і Заходом. 

НАТО терміново переоцінює 
свій потенціал, повертається до 
колишніх заходів колективної 
безпеки та розгортає масштабні 
навчання у Східній Європі 
(див. стор. 48). Проти РФ уже 
запроваджено низку економіч-
них та політичних санкцій, і 
ними Захід не обмежиться. Ін-
вестування останнього в Росію 
загальмувалося. Різко обірва-
лися культурні, політичні та 
офіційні зв’язки. Західні лідери 
говорять про перспективу бага-
торічної напруженості у відно-
синах із Моск вою. Здається, у 
світі назріває нова холодна ві-
йна.

ПОхМІллЯ ПІСлЯ КРиМУ
Санкції, особливо спрямовані 
проти банків, можуть суттєво 
зашкодити Росії. Нині міжна-
родна торгівля залежить від 
міжнародних фінансів. Якщо 
банки припинять суттєві тран-
закції, це матиме миттєві й 
масштабні наслідки. В ефек-
тивності таких заходів ми вже 
мали нагоду переконатися за-
вдяки санкціям США проти 
банків, які працюють з Іраном.

Сьогодні РФ особливо враз-
лива до подальших санкцій За-
ходу. Її економіка сповільню-
ється, показники зростання 
впали до найнижчого рівня за 
останнє понад десятиліття. 
Нині Росія більше залежить від 
експорту енергоресурсів, ніж у 
радянські часи, – його частка 
сягає понад 70% державного 
прибутку. Економіка країни на-
багато більше пов’язана зі світо-
вою торгівлею, ніж 30 років 

тому. Будь-яке падіння міжна-
родної довіри до РФ спричи-
нить масштабний відплив капі-
талу: тамтешня фінансова сис-
тема вже втратила $70 млрд ін-
вестицій. Подальше обмеження 
інвестування та будь-які кроки, 
спрямовані на послаблення за-
лежності Заходу від російських 
газу і нафти, дуже швидко 
спричинять рецесію в країні.

Ринок РФ стрімко втрачає 
капітал. Французький автови-
робник Renault заморозив 
плани щодо складання ванта-
жівок на заводах російського 
автовиробника «ЗиЛ» на тлі 
послаблення рубля і, як наслі-
док, зниження довіри спожива-
чів. Японські банки відмови-
лися від угод і призупинили 
кредитні лінії, а два найбільші 
з них – Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation та Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ – згортають ро-
боту в Росії. Відтепер компа-
ніям, що прагнуть експорту-
вати продукцію в РФ, склад-
ніше буде отримати кредити 
від західних держав. Нещо-
давно два американські сена-
тори заявили, що час спряму-
вати удар на найважливіші для 
російської економіки галузі 
промисловості.

Усе це свідчить про те, що за 
останні два місяці сталася іс-
тотна зміна: країни Заходу 
більше не вважають Росію сві-
товим партнером, натомість 
сприймають її як ворожу дер-
жаву. Звісно, нині не йдеться 
про ідеологічну конфронтацію 
між радянською комуністич-
ною системою і західним капі-
талізмом. Але в багатьох інших 
аспектах на поверхню знову ви-
йшла тривала конфронтація 
між Москвою і Заходом. По-

перше, для Кремля, а надто для 
президента Владіміра Путіна, 
відносини між Сходом і Захо-
дом зводяться до принципу 
«хто кого». Отже, РФ не може 
допустити жодних політичних 
чи стратегічних переваг остан-
нього, бо неодмінно вважає їх 
шкідливими для Москви. По-
друге, авторитарний характер 
путінського правління і нетер-
пимість до інакодумання, особ-
ливо з боку неурядових органі-
зацій, починають нагадувати 
тоталітарну атмосферу кому-
ністичних часів. По-третє, ро-
сійський націоналізм утвер-
джується в агресивний спосіб, 
надто коли йдеться про взаємо-
дію із сусідніми маленькими 
державами. По-четверте, росій-
ська розвідка – військова та 
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економічна – працює на Заході 
так само активно, як і в радян-
ські часи. І нарешті, хоча РФ 
відмовилася від войовничого 
атеїзму і повернула церкві іс-
тотну роль у суспільстві, ціл-
ком очевидно, що Кремль і пра-
вославні проповідники рішуче 
відкидають цінності «прогни-
лого» Заходу. Високопоставлені 
російські духовні особи, які 
приїжджають на західні кон-
ференції, регулярно засуджу-
ють європейське просвітництво 
XVIII століття, що є основою 
світських цінностей і суспіль-
ства Західної Європи та Аме-
рики.

М’ЯКА ЗАлІЗНА ЗАВІСА
Тож Захід повертається до двох 
ключових стратегій, які колись 
застосовувалися щодо Радян-
ського Союзу: настороженість і 
стримування. У результаті пер-
шої стратегії в західних столи-
цях панує переконання, що Пу-
тіну не слід довіряти, бо він ак-
тивно діє на шкоду інтересам 
Заходу, причому йдеться не 
лише про Європу, а й про інші 
ключові регіони на кшталт 
Близького Сходу. Саме тому 
НАТО згадало про першочер-
гову мету створення Альянсу: 
підготовка країн-членів до ко-
лективної оборони перед лицем 
нинішніх або майбутніх загроз.

Західна настороженість бере 
початок із давніх часів: навіть за 

царського режиму Велика Бри-
танія вважала Росію своїм голо-
вним суперником, особливо в 
Афганістані та Центральній 
Азії, де ці держави змагалися за 
вплив. Французький дипломат 
Шарль Моріс Талейран якось 
сказав, що проблема Росії поля-
гає в тому, що вона є і надто 
сильною, і надто слабкою вод-

ночас. Останні події, здається, 
підтверджують цю думку.

Термін «політика стриму-
вання» вперше вжив американ-
ський державний діяч Джордж 
Кеннан щодо сталінського екс-
пансіонізму після Другої світо-
вої війни. Нині стримування 
багато в чому стало простішим. 
Сталін не залежав від світової 
торгівлі, мав чимало союзників 
та ідеологічних прихильників в 
усьому світі й не переймався 
громадською думкою всередині 
країни. Він міг дозволити собі 
конфронтацію із Заходом, не 
ризикуючи при цьому втратити 
популярність серед своїх гро-
мадян. Тим часом Путін може 
розраховувати на істотну під-
тримку своєї політики щодо 
України російськими націона-
лістами, однак рецесія еконо-
міки РФ, проблеми з візами для 
її громадян, що прагнуть відві-
дати країни Заходу, та небажа-
ність російських бізнесменів, 
олігархів і культурних діячів у 
Лондоні, Нью-Йорку або Па-
рижі загрожують йому вну-
трішньою опозицією.

До військового стриму-
вання Захід також вдасться, 
хоча в необхідності таких кро-
ків переконати свою ж таки 
громадську думку може бути 
складніше, ніж 70 років тому. 
Захід, а надто США, втомився 
від війни, розчарувався в іно-
земних інтервенціях і не хоче 
витрачати більше бюджетних 
коштів на оборону. Країни – лі-
дери Західної Європи не відчу-
вають безпосередньої загрози з 
боку Москви, як це було під час 

холодної війни. Нові члени 
НАТО зі Східної Європи, поза 
сумнівом, вимагатимуть від 
нього демонстративної готов-
ності протистояти Росії та чи-
нитимуть тиск щодо прове-
дення додаткових військових 
маневрувань і навчань поблизу 
російських кордонів. Однак 
ніхто не передбачає повної мо-
білізації Альянсу. Навіть вій-
ськова інтервенція росіян в 
Україні навряд чи потягне за 
собою його силову реакцію.

Хоча деякі радикали у Спо-
лучених Штатах активно за-
кликають до нової запеклої 
конфронтації з Росією, мало 
хто в Європі прагне віднов-
лення холодної війни. У захід-
них столицях працюють і меш-
кають сотні тисяч росіян – 
лише в Лондоні їх понад 150 
тис. Мільйони туристів витра-
чають великі суми, відвідуючи 
країни Заходу. Протягом остан-
ніх 20 років Захід поглиблював 
культурні та суспільні зв’язки з 
РФ через відвідування шкіл, 
мовні програми обміну, візити 
музикантів, художників та 
освітян. Головна міжнародна 
культурна організація Сполу-
ченого Королівства Британська 
Рада нещодавно розпочала рік 
культури Великої Британії та 
Росії і зовсім не хоче згортати 
програму через погіршення по-
літичних відносин.

Таким чином, західна стра-
тегія зосереджена насамперед 
на самому Путіні та його на-
ближених радниках, які вва-
жаються ключовими особами 
в розгортанні нового агресив-
ного націоналізму Росії. Мета 
всіх заходів – посилити полі-
тичний та економічний тиск на 
оточення президента, не сіючи 
при цьому ворожості й страху 
серед пересічних росіян, які 
добре пам’ятають історію євро-
пейських завоювань та вій-
ськового домінування Заходу. 
Тому Захід і далі вестиме з Мо-
сквою діалог, наскільки це 
можливо, через Сєрґєя Лав-
рова як посередника. Навіть у 
тяжкі часи холодної війни ра-
дянські та американські лідери 
не переривали комунікації. За-
хід рішуче налаштований не 
допустити створення нової за-
лізної завіси, яка ізолює росіян 
від решти світу, якщо тодішня 
гнітюча атмосфера повер-
неться. 

За останні два 
місяці сталася 
істотна зміна: 
країни Заходу 
більше не 
вважають 
Росію світовим 
партнером
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РЕЦЕСІЯ ЕКОНОМІКи РФ, 
ПРОБлЕМи З ВІЗАМи ДлЯ її 
ГРОМАДЯН ТА НЕБАЖАНІСТь 
РОСІйСьКих БІЗНЕСМЕНІВ   
НА ЗАхОДІ ЗАГРОЖУюТь 
ПУТІНУ ВНУТРІшНьОю 
ОПОЗиЦІЄю
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Історія повторюється
Як Естонії вдалося уникнути абхазького  
і придністровського сценаріїв

О
днією з найбільших криз в історії сучас-
ної незалежної Естонії була спроба ство-
рення 1993 року автономної території на 
північному сході країни. У цьому регіоні 

мешкало переважно російськомовне населення, 
що оселилося там за радянських часів. І мало хто 
з його представників говорив естонською чи на-
лежав до естонської культури.
Референдум, проведений у Нарві та Сілламяе, 
містах на північному сході Естонії, було ініційо-
вано після того, як улітку 1993-го парламент 
ухвалив закон про іноземців. Новий документ 
проголошував усіх, у кого не було естонського 
паспорта, іноземцями та визначав умови їхнього 
проживання в країні. Російськомовні мешканці, 
які не мали громадянства або були громадянами 
Російської Федерації, сприйняли закон як пору-
шення своїх прав та відчули загрозу для свого 
статусу в Нарві та Сіл-
ламяе.
До того ж (чого й слід 
було очікувати) міські 
адміністрації Нарви та 
Сілламяе мали під-
тримку Росії, яка ко-
ристувалася будь-якою 
нагодою покритику-
вати естонську владу. 
Попри те що естон-
ський парламент після консультацій із між-
народними організаціями та політиками 
вніс поправки до закону про іноземців, атаки 
тривали. У тамтешній пресі повідомляли про 
розташування російських військ поблизу кор-
дону держави. 1993 року в країні налічувалося 
близько 7 тис. російських солдатів, щоправда, 
жодного з них не було на території північно-
східного регіону.
На середину липня стало очевидно, що естон-
ський уряд не зможе завадити проведенню рефе-
рендуму. Чимало аналітиків зазначало, що від са-
мого початку кризи влада не розглядала можли-
вості застосування сили. Натомість планувалося 
дискредитувати референдум та його результати.
16 і 17 липня 1993-го референдум у Нарві та Сілла-
мяе відбувся. За повідомленням міських адміні-
страцій, у ньому взяли участь понад 50% мешкан-
ців. За територіальну автономію висловилися 98% 
виборців Сілламяе та 97,2% електорату Нарви. На-
томість за висновком міжнародних спостерігачів в 
останній голосувало менше ніж 50% жителів. 
Крім того, в естонській пресі писали про відсут-
ність загального виборчого списку, отже, одна лю-
дина теоретично могла голосувати кілька разів.
Канцлер юстиції Естонії (здійснює нагляд за за-
конністю дій державних органів. – Ред.) оголо-

сив референдум неконституційним ще до його 
проведення. Таким чином, від самого початку 
його було оточено атмосферою провалу. Водно-
час варто зазначити, що уряд країни був абсо-
лютно неготовим до кризи такого масштабу, 
тому чимало питань вирішувалося спонтанно і 
залежало від вправності політичних лідерів.
Основним завданням Естонії було завоювати 
серця мешканців Нарви і Сілламяе. Представ-
ник естонського уряду Індрек Таранд (нині 
член Європейського парламенту) мав можли-
вість звернутися до них через місцеве радіо. Він 
пояснив Нарві, що вибір насправді дуже про-
стий: відокремитися від Естонії та повернутися 
до російського рубля чи і далі розплачуватися 
кроною (щойно запровадженою стабільною ва-
лютою країни) у межах Естонської держави. 
Місто могло порівняти свою тодішню ситуацію 

з буднями у складі Ро-
сії, адже по сусідству, 
на іншому березі річки 
Нарви, у російському 
Івангороді в обігу на 
той час досі перебував 
рубль. Мешканці На-
рви не схотіли повер-
татися до тієї епохи.
Останній цвях у труну 
референдуму було за-

бито 23 липня, коли прем’єр-міністр Естонії 
Март Лаар відвідав Нарву. Він проігнорував 
місцевих політичних лідерів і зустрівся з 

тамтешніми підприємцями на заводі «Балтієць». 
Охоронці Лаара виставили головного організа-
тора референдуму Владіміра Чуйкіна із зали. 
Таку мову бізнесмени розуміли добре. Референ-
дум провалився. Восени 1993 року в Нарві було 
проведено перші місцеві вибори.
Поза сумнівом, саме завдяки завзятості естон-
ських лідерів північно-східний регіон залишився 
у складі Естонії. Однак неабияку роль відіграла й 
міжнародна підтримка. Уряд країни не нама-
гався вирішити проблему з Росією у двосторон-
ньому порядку, натомість одразу ж виніс її на 
міждержавний рівень. Саме завдяки цьому, зо-
крема, країна уникла абхазького і придністров-
ського сценаріїв й не йшлося про російські вій-
ська на її території.
Після провалу референдуму Захід став сприй-
мати Естонію серйозніше, адже влада уникла 
силових методів і продемонструвала здатність 
до вирішення такого конфлікту. Після рефе-
рендуму почастішали заклики щодо виведення 
російських військ з Естонії (врешті 1994 року це 
таки було зроблено). Держава зберегла власну 
цілісність і не має автономних регіонів. 
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Німецький  
прецедент

П
ісля анексії Криму й партизанської війни 
Росії проти України в уяві не може не по-
ставати порівняння Путіна зі Сталіним: те 
саме поєднання жорстокості й лукавства, 

та сама віра в брутальну силу. 1952 року, коли 
Сталін наказав НДР удатися до політики інтен-
сивного озброєння, поклавши край попередній 
«пацифістській» тактиці, він заспокоїв комуніс-
тичних керівників Східної Німеччини: «Захід ви-
знає вас і любитиме, бо весь світ любить силу».  
У самій Росії авторитаризм, культ вождя, фено-
мени придворної культури (дивись петицію мит-
ців на підтримку Путіна, про яку у своїй колонці 
«Прокляття шаблонної риторики» писав для 
Тижня Леонідас Дон-
скіс) теж нагадують 
панування Сталіна, 
яке, як ми знаємо, на-
магаються в цій країні 
безсоромно реабіліту-
вати, чого не було на-
віть за Брєжнєва. Сюди 
ж належить і червоно-
коричнева ідеологія СРСР-2, дуже схожа на 
імперсько-шовіністичну трансформацію со-
вєтської ідеології після Другої світової, коли 
провадили нещадну війну проти «націоналізму» 
в усіх союзних республіках, панував державний 
антисемітизм і відмовилися від усіх соціалістич-
них надій, утішившись військовою могутністю. 
Як і сьогодні, антифашистська риторика добре 
уживалася з утвердженням фашистських рис ре-
жиму.
Нинішня ситуація інша: Росія – це вже не пере-
можна держава, а країна, ослаблена економічно 
та демографічно, яка на превелику силу утримує 
свою імперію на Кавказі та в Середній Азії, не має 
союзників, а передусім зіткнулася в Україні зі 
справжньою революцією. Хоч якою є військова і 
політична слабкість України, Майдан – камінець 
у черевику, якого Путін не зможе позбутися.
Історична неперервність – це лише проста схо-
жість або давні звички. Вона допомагає зрозу-
міти теперішність. Німецька політика СРСР після 
1945-го дає підстави зробити два висновки. Пер-
ший – перманентна нестабільність зовнішньої 
совєтської, а потім російської політики, яка за-
вжди вагається між контролем і впливом, бру-
тальним завоюванням і вправною гегемонією. У 
1945–1952 роках СРСР вагався між планами «па-
цифістської» нейтралізації Німеччини – політи-
кою, яка мала б поширити зону впливу аж до 
французького кордону, – і поділу цієї країни та 
відвертої конфронтації із Заходом – політикою, 

яка зрештою взяла гору, бо так заманулося Ста-
ліну. Завдяки цьому він здобув іще одну державу 
«народної демократії», але остаточно зруйнував 
свої претензії на європейську гегемонію. Епізод 
цікавий у багатьох аспектах. Насамперед це пер-
вісна сцена появи проросійських ілюзій на За-
ході. Пропаганда і справді переклала відпові-
дальність за такий поворот на німецький реван-
шизм, підтримуваний західними союзниками, 
які внаслідок суто своєї провини начебто зра-
дили і принизили СРСР, підточили перспективи 
миру на континенті й закріпили поділ Європи. 
Невже це вам нічого не нагадує? Адже переду-
сім то прецедент, який дає змогу зрозуміти 

стратегію Путіна в 
Україні, водночас і не-
щадну, і невпевнену: 
він не знає, чи хоче 
тільки покарати Київ і 
контролювати доступ 
до Чорного моря, чи 
розчленувати і зни-
щити цю країну як су-

веренну й демократичну державу1. Сама со-
бою здатність Росії діяти всупереч власним 
інтересам ані добра, ані погана новина. Але 

ту непередбачуваність, що так дестабілізує укра-
їнський уряд і його союзників, годилось би зро-
бити ще й ресурсом, який можна використати, 
шансом знову взяти до рук ініціативу. Адже, як і 
в 1950-х роках, ірраціональність автократичної 
влади – це напевне результат суперечок між кла-
нами, альтернатив, які не мають змоги заявити 
про себе відверто, проте вони існують і ними 
можна скористатися. Путін приречений мати 
свого Бєрію (що потай обстоював визволення на-
цій від сталінської імперії2), тим паче що СРСР 
протримався понад 40 років, зрештою, тільки си-
лою зброї, а Євразія лише невірогідна мрія.
Другий висновок: вирішальна роль зв’язків між 
Берліном та Москвою. Від Рапалльського дого-
вору 1922 року й аж до сьогодні (не забуваймо, 
звичайно, про велике єднання в 1939–1941-му) 
співпраця між Німеччиною і совєтською Росією 
становить лиховісну константу історії конти-
ненту, зіткану з економічних та військових 
зв’язків, а сьогодні – з енергетичної залежності 
та великого обсягу взаємної торгівлі. Чи усві-
домить Німеччина, що Путін загрожує нині 
всій європейській системі? Міністр фінансів 
Вольфґанґ Шойбле зрозумів і сказав про це, 
але всі німецькі керівники ще не переконані й 
чимало інтересів сприяють утвердженню духу 
Рапалло.  

1 Іронія історії полягає 
в тому, що 
федералізм і 
децентралізація 
правлять сьогодні за 
привід для 
розчленування 
України, натомість 
СРСР тоді перетворив 
Східну Німеччину на 
совєтського сателіта, 
скасувавши поділ на 
землі й накинувши 
адміністративну 
централізацію.
2 Наприклад, по смерті 
Сталіна в 1953 році він 
хотів віддати НДР 
німцям, випустив із 
ГУЛАГу сестер Бандери 
й намагався з ним 
контактувати
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ходорковскій: 
«проукраїнський» лібералізм  
із путінським обличчям
Після початку агресії РФ більша частина російського суспільства 
стала на бік Путіна, підтримуючи повзучу анексію Криму, а згодом  
і подібні спроби у Східній Україні. Втім, лишається частина 
лібералів, яка виступає за мирне вирішення конфлікту. Щоправда,  
і з ними не все гаразд

М
ожна говорити, що не-
гласним лідером інако-
мислячих росіян став 
колишній «в’язень 

сумління № 1» Міхаіл Ходорков-
скій. Або ж принаймні він не без 
причин претендує на цю роль. 
Тут слід згадати одну з його пер-
ших і найгучніших появ в Укра-
їні. А саме лекцію для студентів 
КПІ в березні. Колишній очіль-
ник компанії «ЮКОС» завітав до 
Києва поговорити про російську 
агресію. Він одразу заявив, що 
хоче представити погляд на події 
частини російського суспільства, 
яка керується дійсними, а не уяв-
ними національними інтересами 
РФ». Логічно, що мови про укра-
їнські інтереси в цьому виступі й 
бути не могло. Випереджаючи 
реакцію зали, Ходорковскій до-
дав, що його думка може відріз-
нятися від української, але її теж 
корисно почути. Власне, екс-
олігарх був обережний, але по-
слідовний у відстоюванні інтере-
сів Росії.

Так, колишній в’язень рішуче 
засудив анексію Криму і визнав 
за українцями право захищати 
свою територію навіть зі зброєю 
в руках, проте не забув згадати, 
що врегулювати ситуацію в АРК 
могло б «створення широкої ав-
тономії, наприклад такої, яку має 
Шотландія у складі Великої Бри-
танії».  

Дісталося тут і вітчизняним 
можновладцям за скасування 
скандального мовного закону, 
який у 2012 році викликав хвилю 
обурення і навіть призвів до та-
кого собі міні-Майдану біля 
Українського дому. На думку ро-

сійського гостя, українська нова 
влада надто поспішила зі скасу-
ванням цього документа, який 
де-факто прирівнював російську 
до другої державної. Продовжу-
ючи тему, Ходорковскій припус-
тив, що після такого рішення 
Верховної Ради «значна частина 
населення України відчула для 
себе загрозу» в мовному питанні. 
А далі набір традиційних для ро-
сійського громадянина страши-
лок про можливість насильниць-
кої українізації в… Україні. 

«Ми пам’ятаємо про роки на-
сильницької русифікації в Укра-
їні й не збираємося скидати їх із 
рахунків. Це було. Але сам по 
собі цей прикрий факт не є під-
ставою здійснювати насиль-
ницьку українізацію або хоча б 
думати, що така українізація в 
принципі можлива», – заявив із 
трибуни Ходорковскій і одразу ж 
додав, що такі інформаційні при-
води у своїх інтересах може вико-
ристовувати пропаганда.

СхІДНОСлОВ’ЯНСьКий СВІТ 
ЗАМІСТь «РУССКОГО МІРА»
Власне, риторика путінського 
опонента свідчить про те, що він 
не надто сприймає Росію окремо 
від України. І всіма силами на-
магається втримати цей 
зв’язок, який, за словами 
самого Ходорковского, 
починає стрімко зни-
кати.

Більш, якщо так 
можна сказати, ім-
періалістичні по-
гляди російський 
демократ проде-
монстрував під 

час виступу на конгресі «Укра-
їна – Росія: діалог», який був 
організований спільно з «Тре-
тьою українською республікою» 
Юрія Луценка. Ходорковскій за-
явив, що Москва втрачає мож-
ливості стати центром усього 
східнослов’янського світу. 

«У результаті амбіцій нашого 
президента надовго чи назавжди 
заблокована можливість для 
Моск ви стати центром тяжіння 
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всього східнослов’янського світу. 
У результаті цієї глибоко непро-
думаної політики місце 
слов’янського центру може через 
тисячоліття повернутися до Ки-
єва. Фактично похована ідея 
об’єднання православної церкви 
навколо Москви», – сказав ко-
лишній політв’язень.

Можна говорити про певні 
паралелі зі світоглядом ниніш-
ньої російської влади. Зокрема, і 
в питанні об’єднання православ-
ної церкви навколо РПЦ, що, як 
відомо, давно стала невід’ємною 
частиною путінської влади. На 
додачу в інтерв’ю письменникові 
Дмітрію Бикову Ходорковскій зі-
знався, що щиро бажав би при-
єднання Донецька до РФ. Що-
правда, з вельми своєрідних при-
чин.

«Отримати не десь там у 
Криму, який відокремлений від 
України, а в безпосередній 
близькості, у восьмистах кіломе-
трах від Москви, шахтарський 
регіон, де шахтарі за 20 років 
свободи навчилися протесту-
вати, – це означає так розгой-
дати човен, як ніяка опозиція не 
зуміє», – щиро зізнався колиш-
ній російський олігарх.

Щоправда, одразу ж випра-
вився, додавши, що сумнівається 
в бажанні більшості населення 
Донецька інтегруватися до брат-
ньої Росії.

«Я не вірю, що велика час-
тина Донецька хотіла б приєд-
нання, то не Крим, ризики куди 
вищі, і тріумфального вхо-
дження в Східну Україну, 
швидше за все, не буде. Але 
якби це сталося, в Росії з’явився 
б такий детонатор, що, приєд-
нуючи його, слід було б тричі 
подумати», – зазначив екс-
в’язень.

САМОРЕАлІЗАЦІЯ  
ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ

Можна говорити, що та-
кими своїми висту-

пами, та й візи-
тами, Хо-

дорковскій може готувати в 
Україні підґрунтя для власного 
проекту та шукати шляхів до 
певної публічності, з чим у су-
часній Росії можуть бути великі 
проблеми. Так, на думку дирек-
тора Інституту євроатлантич-
ного співробітництва Олексан-
дра Сушка, колишній росій-
ський олігарх шукає «свою» 
нішу.

«Ходорковскій шукає нішу, 
намагається знайти, де і в який 
спосіб може застосувати себе, ли-
шаючись публічним і просува-
ючи певні ідеї. Він бачить таку 
нішу в Україні. Він бачить нішу 
для образу іншої Росії, яка не по-
діляє підходів Путіна. Бо в сьо-
годнішній Росії немає сили або 
групи людей, які володіли б і во-
лею, і бажанням, і ресурсами від-
будовувати такий місток», – пе-
реконаний Сушко.

Утім, на його думку, швидких 
дивідендів така робота не при-
несе.

«Не думаю, що для Ходор-
ковского є великі негайні вигоди 
в Росії від такого позиціонування 
(в Україні). Це радше робота на 
певну стратегічну перспективу. 
Наразі я не бачу в РФ запиту на 
таке лідерство. У випадку Ходор-
ковского то швидше ніша міжна-
родного громадського діяча», – 
вважає Сушко і додає, що за ре-
жиму Путіна навряд чи йому 
вдасться реалізуватися як росій-
ському діячеві.

Між тим український полі-
толог Вадим Карасьов припус-
кає, що колишній голова компа-
нії «ЮКОС» намагатиметься 
створити власний політичний 
хаб, як свого часу вчинив інший 
олігарх Боріс Бєрєзовскій.

«Відсиджуватися у Швейца-
рії Ходорковскій не хоче і не 
може. Оскільки і в Україні, і в 
Росії почався черговий політич-
ний цикл, цикл серйозних змін. 
Тому екс-в’язень, який уміє про-
раховувати не лише бізнесові, а 
й політичні ситуації, потребує 
плацдарму, щоб бути у звичай-
ному, комфортному політико-
культурному середовищі, поряд 
із Росією. Водночас потрібно 
відчувати пульс політичного 
життя в Україні та РФ. А, як ві-
домо, зміни в Україні генерують 
зміни в Росії і часто навпаки», – 
зауважує політолог. 

«Ходорковскій у таких почи-
наннях не піонер. Свого часу Бє-
рєзовскій намагався створити в 

Україні свій політичний хаб, але 
тодішня українська влада цього 
не дозволила, тож він облишив 
таку ідею. З Ходорковскім ситу-
ація інша: він діє обережніше, 
спокійніше і, очевидно, проду-
маніше», – зазначає експерт.

Хоча наразі зарано казати 
про те, що позиція як Ходорков-
ского, так і іншої частини росій-
ських лібералів хоч якось може 
вплинути не те що на політику 
Владіміра Путіна, а на громад-
ськість загалом. Оскільки в РФ 
ліберали становлять меншість і 
затавровані званням п’ятої ко-
лони. 

Власне, можна стверджу-
вати, що наразі Ходорковскій 
намагатиметься боротися за збе-
реження зв’язків між україн-
цями і росіянами, оскільки рап-
товий розрив таких контактів, 
найімовірніше, негативно по-
значиться на європеїзації РФ і 
призведе до скочування остан-
ньої в «азіатчину», що для лібе-

ральної частини тамтешнього 
суспільства є катастрофою. Втім, 
не варто очікувати від них розу-
міння українського питання. І 
тут вже мова не лише про Ходор-
ковского, а й про, скажімо, ту 
саму російську журналістку 
Юлію Латиніну, яка нещодавно 
в ефірі «Эха Москвы» нарікала 
на те, що серед донецьких сепа-
ратистів немає інтелігенції, і, що 
та, мовляв, здебільшого висту-
пає проти федералізації. І про 
екс-редактора Lenta.ru Ґаліну 
Тімченко, яка на тому самому 
конгресі, що був організований 
за підтримки Ходорковского, ви-
ступала проти припинення в 
Україні мовлення відверто про-
пагандистських «Первого ка-
нала» та «НТВ». Сюди ж можна 
зарахувати й опозиціонера Алєк-
сєя Навального, який нині відій-
шов на задній план, проте ще 
два роки тому запевняв, що 
«українцям ввижається змова 
щодо захоплення України росія-
нами». Адже навіть за, здавалося 
б, демократичних поглядів ро-
сійський лібералізм таки має 
певні «імперські хвороби» путін-
ської Росії. 
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Спілкувалась 
Ольга 

Ворожбит

шимон Панек: 
«Путін використовує страх як інструмент 
мобілізації людей, схожим чином  
це робив у югославії Милошевич»

Ч
еський правозахисник по-
ділився з Тижнем дум-
ками щодо Оксамитової 
революції та Майдану, гео-

політичних апетитів Росії і 
сприймання Путіна в Європі

У. Т.: Борючись із сильнішим про-
тивником – тоталітаризмом, чехи 
здобули мирну перемогу під час 
Оксамитової революції. Українці 
на Майдані мали справу зі зло-
чинним режимом, який повинні 
були б здолати куди легше. Чому 
ж було потрібно віддати так ба-
гато людських життів задля все ще 
не повної перемоги. Це доводить, 
що мирні революції неможливі?

– На мою думку, це не можна 
порівнювати. Ви кажете «борю-
чись», але ми, якщо визначати 
точно, радше пришвидшували 
розпад комуністичної системи, 
котра тоді так чи так руйнувалася. 
Так, це було протистоян ня, але 
інша сторона не могла застосову-
вати супроти нас зброю, тому що 
Берлінський мур упав, у Радян-
ському Союзі теж відбувались 
певні процеси. Середній вік членів 
політбюро був, імовірно, 75. Вони 
просто розвалювалися. Ми зіткну-
лися з режимом, що розпадався, і 
просто наблизили кінець кому-
нізму. Але якби того не зробили, 
то він загинув би й так. Це був 

більшою мірою історичний мо-
мент, спричинений внутрішніми 
подіями, змінами, які розпочав 
Ґорбачов, економічним тиском на 
радянський блок.

А ви у зовсім інших обстави-
нах зіткнулися з людиною, яку 
підтримувала Москва, яка була 
цілком певна власної сили й мала 
багато послідовників. Окрім того, 
за 20 років в Україні вдалося під-
готувати достатньо лояльні чи, 
скажімо, добре оплачувані силові 
структури, що теж не було на-
стільки актуально наприкінці 
доби комунізму, бо тоді ніхто не 
вірив у режим, зокрема й самі ко-
муністи.

У. Т.: У випадку з Чехією вида-
ється, що «стара» Європа підтри-
мувала вас і допомагала. що ж 
до України, то вона поводилася 
дуже стримано, допоки не заги-
нула сотня осіб. У чому причина?

– У нашому випадку «стара» 
Європа теж була осторонь. Ніхто 
не прийшов у перші тижні; це 
була внутрішня боротьба. Як ви, 
певно, пам’ятаєте, в 1968 році, 
коли до нас вторглися держави 
Варшавського договору, а точ-
ніше переважно Радянська ар-
мія, не прилетів жоден літак із 
країн НАТО чи із Заходу, тому 
що нас вважали радянським 
блоком. У 1989–1990 роках люди 
теж зробили все самі: вони зруй-
нували Берлінський мур, ви-
грали завдяки «Солідарності» 
боротьбу в Польщі, Прага була 
однією з останніх, тому нам це 
виявилося доволі легко, бо ре-
жим уже здавався.

У. Т.: Чому ж, на вашу думку, єв-
ропейці такі стримані? Причина  
в російських грошах чи вони вва-
жають Україну сферою впливу 
Москви?

– Гадаю, тут поєднано різні 
причини. Одна з них (як на мене, 
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дуже важлива) – зміни в країні 
має творити саме її народ. Ви не 
можете експортувати або імпор-
тувати демократію чи справжню 
боротьбу за неї та за краще 
життя. Це було ваше громадян-
ське суспільство, ваш протест, 
ваші протестувальники, і Європа 
не доклала багато. Вона чинила 
певний тиск на Януковича й Пу-
тіна в останні дні. Імовірно, до-
помогла припинити бойові дії. 
Так, справді, це було в останній 
момент…

Дехто з європейських політи-
ків навіть не уявляє, наскільки 
підступними можуть бути Путін 
та деякі інші диктатори, адже не 
мав справи ні з ким, хто був вихо-
ваний у структурах ФСБ й розуміє 
тільки одне: «Маю ворога – мушу 
знищити», кому невтямки, що 
таке компроміс, переговори, до-
тримання свого слова. Думаю, 
цей спосіб мислення щодо вирі-
шення проблем зовсім інший, 
аніж європейський. У європей-
ців він дуже м’який, демокра-
тичний. 

Окрім того, Європа впродовж 
останніх п’яти-шести років не в 
добрій формі, коли йдеться про 
впевненість у собі. Вона почува-
ється слабкою, сумнівається у сво-
єму майбутньому після ураження 
економічною кризою. У такому 
становищі непросто мати реальні 
важелі проти когось. 10 років тому 
Європа була куди сильнішою, а 
Росія слабшою. Це також стосу-
ється психології, бо, ведучи мову 
про зовнішню політику, ми част-
ково маємо на увазі психологію, 
символи й почуття між лідерами. 
У ній немає об’єктивного способу 
виміряти, як далеко я можу піти. 
На жаль, у Європі не було справді 
сильних лідерів, принаймні впро-
довж останніх 10 років. А брак рі-
шучості теж пов’язаний із ураз-
ливістю в умовах економічної 
кризи й веде до переоцінювання 
залежності від Росії (йдеться пе-
реважно про газ і нафту). Маючи 
більше впевненості, Європа мо-
гла б вирішити, що залежність – 
це і взаємозалежність. Наші су-
ворі економічні санкції, звісно, 
призведуть до певного диском-
форту, але ж Росія зіткнеться з 
куди більшими проблемами, бо 
має не так багато резервів і еко-
номіка, окрім нафтової та газової 
галузей, у неї слабка.

У. Т.: Ви працювали з багатьма 
кризовими ситуаціями в Європі. 

Чи нагадує вам котрусь із них ни-
нішня українська?

– Безумовно, є деякі схожі ас-
пекти, але кожна країна має 
власну долю. Україна – велика 
країна, яка переживала свої злети 
й падіння впродовж останніх два-
дцяти з гаком років. Великі надії 
було пов’язано з Помаранчевою 
революцією, з нею ж таки – й ве-
лике розчарування. Відмінності 
між Сходом і Заходом України 
теж, безумовно, впливають на си-
туацію. Крим зараз окуповано, 
тож про нього говорити важко, 
але я бачу певні паралелі, 
пов’язані з російською пропаган-
дою. Вона використовує інстру-
менти мобілізації людей, дуже 
схожі на ті, що були під час югос-
лавської кризи. Милошевич та 
його група створили тоді гене-
ральний план залякування серб-
ського населення в Боснії, Хорва-
тії та Косові. Громада сербів існу-
вала в кожній країні, і їх мобілізу-
вали на простому факті, що вони 
тепер меншина, а отже, більшість 
тепер проти них і вони повинні 
захистити себе. А якщо це необ-
хідно, то прибічники Милоше-
вича прийдуть і оборонять. Наба-
гато важче схилити на свій бік 
людей, переконуючи їх узяти 
зброю і йти боротися проти чо-
гось. Водночас куди легше ска-
зати, що вони та їхні сім’ї в небез-
пеці, ось вам зброя, організовуй-
теся, інакше прийдуть і вб’ють 
вас, спалять ваш дім. Люди, що 
позбавлені різних каналів отри-
мання інформації, не мають шир-
шого досвіду, ніколи не подоро-
жували до Центральної та Захід-
ної України, вони просто довіря-
ють тій пропаганді й лякаються. 
Тоді дуже легко розбурхати про-
тистояння. І навіть якщо мобілі-
зовано 5% від суспільства, цього 
достатньо.

Ворожнечу було важко зупи-
нити й через розпалювання тих 
емоцій. Казати «остерігайтеся 
нео нацистів, захищайте себе» – 
це дуже розумний спосіб мобілі-
зації людей. Нині комусь, імо-
вірно, також платять, дехто, воче-
видь, щиро проти Києва, бо вони 
досі були частиною комуністич-
ної номенклатури або ФСБ і втра-
тили свої позиції та статуси впро-
довж останніх 20 років, тож були 
б щасливі повернути Радянський 
Союз. То все суміш різних факто-
рів, звичайно. Але та схожість, 
яку я бачу, – це використання 
страху для розпалювання між-

людського або частково міжет-
нічного протистояння.

У. Т.: Як боротися із цією пропа-
гандою?

– Думаю, ви добре зробили, 
що відключили російські ка-
нали. Тут ідеться не про сво-
боду слова, а про жорстку й не-
безпечну пропаганду. Іще дуже 
важливими є контакти між 
людьми. Ви повинні подорожу-
вати на Схід і намагатися буду-
вати відносини з його жите-
лями; їх треба запрошувати до 
Києва й Західної України, зо-
крема журналістів. Підтримка 
незалежних ЗМІ на Сході над-
звичайно важлива. Депутати, 
відомі громадські діячі, лідери 
неурядових організацій мають 
їхати туди, знати проблеми 
тамтешніх мешканців, пробу-
вати говорити з ними. Уряд та-
кож повинен звернути на них 
увагу, запропонувати інвести-
ції, показати, що він піклується 
і вже думає про їхні соціальні 
проблеми.

У. Т.: Схоже, Москва не збира-
ється зупинятися у своїй експан-
сії. Якою є небезпека російської 
агресії для України, ЄС, країн ко-
лишнього Радянського Союзу, 
для самої РФ у майбутньому?

– Головна небезпека в тому, 
що тепер російська еліта на чолі 
з Путіним уже не грає за будь-
якими європейськими прави-
лами. У РФ немає демократич-
ного контролю над кермани-
чами, жодних шансів на зміну 
влади через вибори, бо ж 

останні або корумповані, або 
технічно керовані, щоб здобути 
результати, заплановані елітою. 
Намагаючись бути реалістич-
ним, я сказав би, що Росія, імо-
вірно, спробує використати 
Східну Україну, але не анексу-
вати її. Боюся, що вони вико-
ристовуватимуть цей регіон як 
дестабілізуючий фактор для 
всієї вашої країни, бо хочуть, 
щоб вона ставала ближчою не 
до ЄС, а до Росії. 
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ДЕхТО З ЄВРОПЕйСьКих 
ПОлІТиКІВ НАВІТь  
НЕ УЯВлЯЄ, НАСКІльКи 
ПІДСТУПНиМ МОЖЕ  
БУТи ПУТІН 



За що боролася б 
Америка?
Сумніви точать світовий порядок, а супердержава не звертає уваги

«Ч
ому всі так рвуться 
застосовувати вій-
ськову силу?» – за-
звичай розсудли-

вий Барак Обама не стримав 
роздратування 28 квітня, відпо-
відаючи під час азійського 
турне на запитання про «слаб-
кість» своєї країни. Президент 
США сказав, що його Адміні-
страція робить повільні, але 
впевнені успіхи. А вплутуючи 
країну у війни, його критики 
лише нашкодять Америці.

Обама висловив настрій 
американського народу, якому 
вже набридло даремно проли-
вати кров і марнувати гроші в 
Іраку та Афганістані. Опиту-

вання громадської думки, про-
ведене восени Центром П’ю, по-
казало, що 52% респондентів хо-
тіли б, аби США «займалися на 
міжнародній арені власними 
справами». Це найвищий показ-
ник за півстоліття опитувань. 
Але, коли про необхідність ді-
яти з належною обачністю гово-
рить американський президент, 
світ чує небажання, особливо 
коли справа доходить до голов-
ного для кожної супердержави: 
її готовності воювати.

Зараз у цій готовності сумні-
ваються союзники Америки, які 
відчувають загрозу ззовні. Де-
сятки років гарантії безпеки з 
боку США лежали в основі зо-

внішньої політики Японії; тепер 
під час свого азійського турне 
Обама мусив повторно запев-
няти Токіо в американській під-
тримці на випадок, якщо КНР 
захопить спірні острови Сен-
каку (відомі як Дяоюйтай у Ки-
таї). Після млявої підтримки 
Обамою інтервенції в Лівію та 
Малі, а згодом задкування в Си-
рії Ізраїль, Саудівська Аравія і 
деякі арабські емірати сумніва-
ються в тому, що Америка хоче 
підтримувати порядок на 
Близькому Сході. Нині, коли 
Владімір Путін розриває на 
шматки Україну, східні євро-
пейці бояться стати наступ-
ними.
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Кожна ситуація особлива 
по-своєму, але в резонаторі сві-
тової політики вони наклада-
ються одна на одну. Азійські 
держави зазначають, що 1994 
року в обмін на відмову від 
ядерної зброї Україна дістала 
від Росії, Америки і Британії га-
рантії безпеки своїх кордонів. 
Держави Балтії не забули «чер-
воних ліній», перейдених у Си-
рії. Арабські принци та китай-
ські посли рахують сенаторів-
республіканців, які виступають 
за ізоляціонізм США. А все це 
разом сіє серед друзів і ворогів 
зерна сумніву: у день «Ч» Аме-
рика може не прийти на допо-
могу.

КОРІНь СУМНІВУ
Політика стримування, звісно, 
завжди містить якийсь елемент 
сумніву. Між переконаннями, 
що будь-який американський 
президент захищатиме власне 
територію США і що Америка 
не воюватиме з Росією через 
Україну, – безліч можливих 
комбінацій. Багато залежить 
від розвитку подій у кожному 
окремо взятому випадку. Але 
діапазон між цими двома пере-
конаннями дуже швидко запо-
лонили сумніви – і тепер над 
світом нависла загроза пере-
творення на небезпечніше, 
страшніше місце.

Регіональні потуги вже й 
так намагаються домінувати 
над своїми сусідами. Дедалі 
агресивніше заявляє про свої 
територіальні претензії Китай; 
нахабніше втручається в сусід-
ські справи Росія. У 2013 році 
Азія вперше перегнала Європу 
за обсягом витрат на озброєння 
– свідчення того, що азійські 
країни збираються розрахову-
вати в питаннях захисту на 
власні сили. Якщо Обама не до-
сягне згоди з Іраном, Близький 
Схід охопить жахіття поши-
рення ядерної зброї. А ключо-
вий момент цього всього такий: 
сумніви живляться сумнівами. 
Коли сусід озброюється і немає 
певності, що супердержава на-
дішле військову допомогу, тоді 
краще й собі озброїтися. І поки 
одна половина лідерів засуджує 
тактику Путіна, друга придив-
ляється, щоб і собі таке повто-
рити.

Маніпуляції на кшталт тих, 
що їх бачимо зараз у гарячих точ-
ках на Сході України чи в 

Південно-Китайському морі, мо-
жуть видаватися далекими від 
Толедо чи Турина. Але Захід, зре-
штою, дорого заплатить за пося-
гання на світовий порядок. Уна-
слідок цього ослабнуть міжна-
родні норми (як-от свобода суд-
ноплавства). У більшості 
розв’яжуться руки, щоб утискати 
меншини, які відтак ставатимуть 
біженцями. Буде важче підтри-
мувати глобальні суспільні блага 
на кшталт вільної торгівлі чи бо-
ротьби із транскордонним за-
брудненням. Глобальні інсти-
тути стануть менш гнучкими. 
Нарікання американців на не-
вдячність світу, який користа-
ється з економічної, дипломатич-
ної та військової потужності Спо-
лучених Штатів, не вкладаючи 
нічого від себе, зрозумілі. Але 
водночас це дає американцям 
надзвичайний привілей діяти в 
системі, яка загалом вигідна їм.

ГОлОВНий БІль  
ДлЯ ГЕГЕМОНА
Критики, що звалюють усю 
вину на Обаму, не мають рації. 
Зрештою, не він посилав вій-
ська на вулиці Багдада із сум-
нівною місією. Та й Америка 
ніяк не змогла б утриматися на 
тих висотах глобального домі-
нування, до яких її підніс роз-
вал Радянського Союзу. Китай, 
ставши велетнем на світовій 
арені, цілком очікувано захотів 
більшого впливу. Крім того, 
Обама часто робить правильні 
кроки: попри порушення Буда-
пештського меморандуму від 
1994 року, ніхто не думав, що 
він повинен був послати амери-
канські війська до Криму.

І все ж Обамі вдалося погір-
шити й без того погану ситуа-
цію у двох аспектах. По-перше, 
він порушив основне правило 
стратегії стримування з боку 
супердержави: обов’язково збе-
рігати вірність слову. Він провів 
«червону лінію» в Сирії, пообі-
цявши покарати Башара Асада 
за застосування хімічної зброї. 
Коли той її використав, Обама 
нічого не зробив. У відповідь на 
агресію Росії господар Білого 
дому погрожував суворими 
санкціями, а вони виявилися 
посередніми. На це він мав свої 
причини: в Сирії його підвела 
Британія, Європі потрібен ро-
сійський газ, а вдома нерву-
ється Конгрес. Але все це разом 
свідчить про одне: слабкість.

По-друге, Обама виявився 
неуважним другом. Він довірив 
підтримку порядку в світі ко-
аліціям дипломатично настро-
єних демократій-однодумців. 
У цьому є сенс. Тільки-от вибу-
дувати ці коаліції він не зміг. А 
дипломатичні методи в обхо-
дженні з «білими воронами» на 
кшталт Ірану та Росії ведуть до 
поступок, які непокоять союз-
ників Америки. Тим часом до-
віру вселяють не тільки запев-
няння про підтримку, а й 
власне застосування сили.

А ще довіру легко втратити, 
але важко повернути. Хоча є в 
цьому всьому й позитивні мо-
менти: ослаблений Захід (як ми 
охрестили його після сирій-
ського фіаско) все ще сильніший, 
ніж він сам вважає. Америка сто-
їть набагато вище за решту країн 
у плані військових видатків і до-
свіду. На відміну від Китаю та 
РФ, вона має неперевершену ме-

режу союзників. За останні 
кілька років зі США зближува-
лися Малайзія, М’янма, В’єтнам і 
Філіппіни – усі в пошуках за-
хисту від Китаю.

Нашому сприйманню влас-
тиво змінюватися під впливом 
подій: у 1991 році, наприклад, 
Джордж Буш-старший усипав 
на горіхи Саддамові Гусейну і 
припинив цим усі балачки про 
«в’єтнамський синдром» Аме-
рики. Але нинішнє тракту-
вання Заходу не зміниться, 
доки він сам не усвідомить, що 
втрачає. Європейці гадають, 
що можуть користатися з аме-
риканської безпеки, нічого не 
докладаючи від себе. Демокра-
тії, що стрімко розвиваються, 
на кшталт Індії та Бразилії 
роб лять іще менше для зміц-
нення системи, від якої зале-
жать. А Сполучені Штати за-
клопотані тим, щоб не втягува-
тись у міжнародні проблеми. 
Коли Обама став президентом, 
світ говорив, як приборкати 
Америку. Нині й він, і його 
країна повинні зрозуміти, що 
питання змінилося. 
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ПОКи ОДНА ПОлОВиНА 
лІДЕРІВ ЗАСУДЖУЄ  
ТАКТиКУ ПУТІНА,  
ДРУГА ПРиДиВлЯЄТьСЯ, 
щОБ І СОБІ ТАКЕ ПОВТОРиТи



Б
іля литовського міста Шя-
уляй є особливе місце па-
ломництва: курган, укри-
тий цілим лісом хрестів. Їх 

наставили побожні литовці, які 
два століття ходять сюди про-
сити в Господа допомоги й поря-
тунку від загарбників. Радянська 
влада не раз намагалася зрів-
няти пагорб із землею, але він 
з’являвся знову і знову. У 1993 
році, після відновлення неза-
лежності, велике розп’яття зали-
шив там нещодавно канонізова-
ний Папа Іван Павло ІІ. Тут і там 
видніються на святому місці 
хрести, встановлені різними 
контингентами льотчиків НАТО; 
сьогодні останні теж захищають 
країну з повітря.

У Шяуляйської авіабази своя 
історія хиткої державності. По-
будована довоєнною Литов-
ською Республікою, захоплена 

військами Сталіна, потім – гіт-
лерівським Люфтвафе, а затим 
знову вояками СРСР, вона 
зрештою-таки дісталася литов-
цям. Тепер тут розміщена 
військово-повітряна база НАТО. 
Серед напіврозвалених бетонних 
ангарів радянських часів – су-
часні західні реактивні крилаті 
машини, наїжачені ракетами, 
готові за кілька хвилин здійня-
тися в повітря. Пілоти не хочуть 
обговорювати зустрічі з росій-
ськими літаками, хоча в них на 
стіні висять зображення пере-
хоплених винищувачів «Су-
хой-27». Торік, наприклад, ро-
сійські бомбардувальники про-
вели навчальну нічну атаку на 
нейтральну Швецію; в резуль-
таті за тривогою здійнялися лі-
таки НАТО, а не самої країни.

Криза в Україні викликає 
страх у країнах Балтії, які 2004-го 

вступили й до НАТО, й до Євро-
пейського Союзу (їхньому член-
ству в ЄС минулого тижня випо-
внилося 10 років). Зараз ці ко-
лишні радянські республіки, у 
двох із яких проживають великі 
російські меншини, бояться 
стати наступною мішенню путін-
ського ірредентизму. У деяких 
родинах уже збираються закупо-
вувати про запас сіль або прода-
вати житло через страх перед по-
верненням росіян. Сьогодні бал-
тійські країни цілком залежать 
від НАТО в плані протиповітря-
ної оборони, оскільки їм було 
сказано не придбавати самим 
дорогих реактивних літаків. На 
східних кордонах Альянсу дис-
локовано парасольку з винищу-
вачів. Американці збільшили 
кількість F-15 у Шяуляї від чоти-
рьох до десяти. Незабаром їх за-
мінять польські МіГ-29 і бри-

На чесному 
слові  
й одному 
крилі
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Хоча Україна стоїть 
на порозі Європи, 

на передові рубежі 
свої сили вивела 
саме Америка.  

І якраз американці 
задають темп у 
запровадженні 

санкцій. У ЄС 
обговорюють 

ширше ембарго, 
але проблеми, 

викликані слабким 
зростанням і 
подвійною 
рецесією, 

змушують багатьох 
європейців 

нарікати, що в 
економічній війні з 

Росією вони 
втратять більше, 

ніж США
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танські Typhoon. В Естонії Да-
нія дислокує F-16. У Польщі 
разом з американськими вини-
щувачами літають французькі 
Rafale. Канадські CF-18 призем-
ляються в Румунії. Їх підтриму-
ють аероплани-заправники й 
літаки дальнього радіолокацій-
ного стеження AWACS. У морі 
балтійські порти захищають 
мінні тральники. Крім того, 
Америка відправляє роти де-
сантників на військові навчання 
до Польщі та країн Балтії.

Чи зупинить така військова 
активність більш замасковані 
спроби Росії дестабілізувати си-
туацію на кшталт появи «зеле-
них чоловічків» без розпізна-
вальних знаків, невідомо. Але 
вона наштовхує на один важли-
вий висновок щодо НАТО. В са-
мому Альянсі захищають навіть 
найслабших членів; поза ним 

Україна може розраховувати 
лише на політичну та еконо-
мічну підтримку в протистоянні 
з Росією. Путінський мілітаризм 
викликав розгортання сил НАТО 
на сході, яке він так довго засу-
джував. Війна в Грузії 2008-го 
вказала союзникам на необхід-
ність запасних планів для за-
хисту Балтії; великомасштабні 
військові навчання Росії 2009 
року (які закінчилися симуля-
цією ядерного удару по Варшаві) 
змусили Альянс торік провести 
перші великі маневри в цьому 
регіоні; аншлюс Криму переко-
нав НАТО в необхідності підтяг-
нути свої сили ближче до кор-
дону. Зважаючи на схильність 
Росії до проведення несподіва-
них військових навчань, дехто 
говорить уже про необхідність 
постійної дислокації сил у Схід-
ній і Центральній Європі або 
принаймні попереднього пози-
ціонування оснащення, як це 
було в Норвегії під час холодної 
війни.

Неспокійна ситуація в Укра-
їні знову активізувала дебати 
про вступ до НАТО в нейтраль-
них Швеції та Фінляндії. Це 
мог ло б забезпечити суцільну 
оборону всієї Балтії. Тим часом 
ЄС поспішно укладає політичні 
й торгові угоди з Україною, Мол-
довою та Грузією.

Тож здається, що НАТО до-
тримується обіцянки гаранту-
вати взаємну безпеку. А якщо 
конкретніше, то крилатої фрази, 
яку приписують Черчиллю: для 
підтримання безпеки Європи 
потрібен лише один американ-
ський солдат, «і краще мерт-
вий». І хоча Україна стоїть на по-
розі Європи, на передові рубежі 
свої сили вивела саме Америка.  
І якраз американці задають темп 
у запровадженні санкцій. У ЄС 
обговорюють ширше ембарго, 
але проблеми, викликані слаб-
ким зростанням та подвійною 
рецесією, змушують багатьох єв-
ропейців нарікати, що в еконо-
мічній війні з Росією вони втра-
тять більше, ніж США.

НІМЦІ, ПОВЕРНІТьСЯ
На нещодавній безпековій кон-
ференції в Таллінні чулася не-
прихована зневага до обереж-
ності ЄС. За словами одного 
учасника, НАТО займається 
стримуванням, а ЄС водночас – 
балачками. Командувач сил 
оборони Естонії генерал Ріхо 

Террас заявив, що Європа по-
вин на послати сухопутні війська 
до країн Балтії: «Нам треба ба-
чити тут німецький прапор. 
«Леопарди» теж не завадять». 
Але не чекайте багато від Ні-
меччини, пам’ятайте про її за-
тяжний пацифізм і силу 
Russlandverstehen, тобто «розу-
міння Росії». Інша проблема – 
більшість європейських союз-
ників (крім Британії, Греції та 
Естонії) не виконують вимоги 
НАТО – не витрачають на обо-
рону 2% ВВП. Латвія і Литва ви-
дають наполовину менше (США 
– понад 4% ВВП). Не допомага-
ють і нескінченні суперечки між 
балтійцями з приводу проектів, 
які повинні допомогти їм про-
тистояти Росії, чи то розмі-
щення сил НАТО, пошук аль-
тернатив російському газу, 
спільне будівництво атомної 
електростанції, чи то прокла-
дання залізниці (коштом ЄС), 
яка з’єднає їх із рештою Європи. 
Серед нових ідей – російсько-
мовний телевізійний канал для 

боротьби з кремлівською пропа-
гандою.

Балтійська трійка – це ма-
ленькі країни, які пережили 
глибокий економічний спад. 
Тепер ті, хто проштрафився, 
обіцяють підняти витрати на 
оборонку. Але справжній брак 
бойового духу демонструють 
більші союзники: Іспанія, Іта-
лія та Німеччина. Тут не можна 
не помітити символічного: 
якщо країни, котрі відчувають 
найбільшу загрозу з боку Росії, 
не зможуть зібрати в кулак по-
літичну волю для самозахисту і 
взаємної допомоги, спільникам 
буде важче захистити їх. Бал-
тійські армії повинні принай-
мні намагатись утримувати 
порти й аеродроми бодай до 
прибуття підкріплення. Са-
мими молитвами і хрестами тут 
не відбутися. 

НАТО 
намагається  

заспокоїти своїх  
східних 

союзників  
і захистити їх  

від Росії
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stop fake: як припинити 
вигадки про Україну?
Н

е можна сказати, що московська недоброзич-
ливість до України – це щось нове в інформа-
ційному просторі держави. Навпаки, вона 
так прижилася, що більшість медіа, не за-

мислюючись, тиражують очевидну неінформаційну 
продукцію. Навіть війна не дуже вчить відокремлю-
вати факти від фейків, свідомі вигадки від комента-
рів. Наша преса, часто неусвідомлено, працює всу-
переч національному інтересу, керуючись тільки ба-
жанням першою повторити ефектну фразу.
На папері Закон «Про інформацію» зобов’язує дер-
жаву дбати про інформаційний суверенітет. Але на 
практиці правнича норма так і не наповнилася зміс-
том. Частково питанням мав би займатися інфор ма-
цій но-аналітичний департамент при МВС України. 
Але не він один. Кожна редакція мусила б визнача-
тися стосовно інформації не лише в контексті 
«скільки людей прочитає новину», а й «кому це ви-
гідно».
Офіційна російська про-
паганда не вигадує вело-
сипед, вона концентру-
ється на кількох тезах, 
які виокремив колишній 
кореспондент радіо «Эхо 
Москвы» і «Коммерсант 
fm», а зараз незалежний 
російський журналіст 
Константін фон Еґґерт : 
«Перше – влади в Україні немає, друге – полі-
тичний та економічний простір перебуває під 
владою бандерівців, «Правого сектору», антисемітів 
і русофобів, українська революція інспірована й під-
тримується Заходом проти Росії. І наостанок – РФ не 
вводила війська в Крим». За його словами, інші тези 
формуються довкола цих основних.
Досить часто герої інформаційних матеріалів росій-
ських ЗМІ про Україну є акторами чи платними ак-
тивістами. Згорьована одеситка Марія Ципко, яка в 
ефірі багатьох російських каналів розповідала про 
жахіття бандерівської навали, виявилася не лише 
вмілою акторкою, а й аферисткою зі стажем. Ошу-
кані земляки впізнали в ній жінку, якій віддали чи-
мало грошей. Після того як її викрили, пані зникла. 
І може здатися, що такі історії не є аргументом, але 
багато росіян щиро в них вірять.
За словами викладача Вищої школи економіки філо-
софа Кірілла Мартинова, найбільша проблемність 
російської політики полягає в тому, що Путін нехтує 
логікою. «Міністр закордонних справ РФ Лавров зро-
бив ще на початку місяця парадоксальну заяву, мов-
ляв, анексувати Донецьк ми не будемо, бо це не вхо-
дить до сфери наших національних інтересів. Я ду-
маю: а де ви були в березні? Чому Крим у цю сферу 
входить, а Донецьк – ні? Національними інтересами 
керує в Росії одна людина», – зазначає Мартинов.
Як впливати на російську аудиторію? Фахівець вба-
чає вихід у приватних креативних ініціативах: «Ро-

лик, у якому український гімн переклали російською, 
став неймовірно популярний на YouTube, його пере-
глянули кілька мільйонів людей. Чим не національна 
культурна пропаганда?». Основна інформаційна про-
блема України – брак державної стратегії і каналів 
комунікації, у яких українське питання звучало б про-
фесійно. На рівні приватних ініціатив певні спроби є.
Один із прикладів – сайт StopFake.org. Його ство-
рили майже відразу після початку російської інфор-
маційної кампанії щодо Криму. А саме 2 березня 
2014 року. Було вирішено не нападати, а обороня-
тися. Знаходити неправдиві новини та спростову-
вати їх за допомогою офіційних джерел. У перші ж 
дні свого існування сайт мав відвідуваність на рівні 
50–70 тис. переглядів за добу. Така зацікавленість 
читачів дала зрозуміти, що ідея поцілила в яблучко.
«Спочатку ми не уявляли, як довго існуватиме наш 
ресурс. Адже після нелегітимного від’єднання 

Криму почалися сепара-
тистські конфлікти на 
Донбасі й Росія продо-
вжила інформаційні 
атаки. Ми зрозуміли, що 
боротьба не повинна при-
пинятися», – розповідає 
співзасновниця сайта 
StopFake.org Тетяна Ма-
тичак. Активістка каже, 
що після спростування 

більшість неправдивих новин зникала зі своїх 
першоджерел.

Представники МЗС намагаються відповідати на ін-
формаційні виклики РФ поки що на рівні лише заяв. 
Остання ж натомість не шкодує коштів на власну 
пропагандистську машину за кордоном.  
«Росія фінансує багатьох «експертів», які готові про-
сувати думку цієї країни у світі. Вона має потужні ан-
гломовні телеканали (Russia Today тощо), які мають 
великий вплив на англомовну аудиторію. Україні ж 
доводиться вчитися практично на ентузіазмі», – 
каже Тетяна Матичак.
Результатом вдалих дій України в інформаційній 
сфері можна вважати те, що ООН засудила втор-
гнення Росії в Крим і не визнала його приєднання до 
Росії. Провідні країни світу вважають наш уряд легі-
тимним. Поза тим остання резолюція Ради Безпеки 
ООН містить зауваження про «утиски російськомов-
ного населення на Сході України» – це означає, що 
проміжні битви в інформаційній війні наша країна 
поки що програє.
Вочевидь, щоб стати повноцінним гравцем у світо-
вому інформаційному просторі, Україна має ство-
рити англомовний телеканал, який подавав би сві-
тові українське бачення подій. Зрозуміло, що по-
трібні воля, кошти, фахівці, час. Мусимо знайти, 
щоб вижити. Як держава, як культура, як нація. 
Окремі прориви ентузіастів – справа добра, але 
цього замало.  

Автор: 
Катерина 
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