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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Під час Майдану суспільство 
справді стало іншим: 
більш турботливим, 
солідарним, небайдужим. 
Бездомні стали частиною 
того революційного 
народу на головній площі 
країни: хтось записався 
в самооборону, хтось 
працював на кухні.

Ольга Макар

Тема: 

вирок чи ні?



Наш читачу!

 Ми місяцями живемо війною. Рік тому, коли 21 листопада перші 
протестувальники вийшли на Майдан Незалежності, ніхто не міг 
передбачити подальшого перебігу подій. Головною вимогою тоді стало 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Так розпочався Євромайдан, який швидко перетворився на Революцію 
Гідності. Непідписання Угоди стало лише приводом. Люди протестували 
проти системи, створеної Віктором Януковичем та його „сім’єю“. 
Мустафа Найєм, котрий і став ініціатором протесту 21 листопада, 
вважає (не без рації), що якби Майдану не було, на Україну чекала би 
доля Білорусі.

Ціною численних жертв Майдан змусив Януковича втікати. Через рік 
після початку протестів реформ досі не видно. Для цього є об’єктивні 
причини – анексія Криму Росією, війна на Сході України. Однак цим 
не можна безкінечно пояснювати відсутність реальних змін усередині 
країни.

Парадокс Майдану у тому, що до влади прийшли переважно люди, 
які не мали нічого спільного з гаслами на Майдані. Ми пам’ятаємо, що 
і тодішні і сьогоднішні політичні лідери не встигали за Майданом, та 
й зрештою, були готові на компроміс з Януковичем та його командою. 
Президентом країни після антиолігархічної, по суті, революції став 
олігарх. Безперечно, найкращий з можливих, чий світогляд не можна 
навіть і порівнювати з поглядами людей з оточення Януковича. Тим 
не менше, однак, виникає питання: чи може олігарх бути одночасно 
й успішним реформатором?

На щастя, зустрічаються позитиви. По-перше, справжній вибух 
самоорганізації людей. Завдяки Майдану тисячі людей заангажовані 
в якості волонтерів, допомагаючи воїнам на Сході. Кожного разу, коли 
я виїжджаю на лінію фронту, я бачу цю допомогу на кожному кроці.

По-друге, у новій Верховній Раді є представництво Євромайдану. 
А отже, є шанс, що вони становитимуть кістяк нового політичного класу 
в Україні – вільній від корупції та зв’язків із великим бізнесом. Перші 
результати їх роботи вже добре помітні. До коаліційної угоди внесено 
їх постулати, зокрема, щодо відкритих виборчих списків, механізмів 
контролю під час виборів, зняття депутатської недоторканості. Однак 
боротися зі „старим“ буде нелегко. Новий парламент складається 
в більшості з представників старих еліт. Залишається сподіватися, що 
усвідомлення можливості Майдану 3.0 стане для новообраних депутатів 
стримуючим чинником. Для них же краще, якби він стався у парламенті, 
ніж на вулиці.
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Інституційний нагляд 
за дітьми передбачає 
строгий режим, ізоляцію 
дитини, загалом 
несвободу. У таких 
закладах нівелюється 
особистість дитини.

Ми, як члени суспільства, 
погоджуємося, що 
є певний рівень 
життя, який ми просто 
зобов’язані гарантувати 
своїм співвітчизникам, ми 
готові прописати ці права 
у Конституції і законах, 
готові сплачувати 
податки, щоб ці права 
забезпечити.
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УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних та 
архівних номерів нашого часопису.

Визнання цієї сірої зони у якості держави 
може обійтися росіянам новими 
санкціями, а утримання з власного 
бюджету може коштувати ще дорожче. 
Тому краще буде зробити вигляд, що 
Донбасу не існує, намагаючись зберегти 
його як зону нестабільності, через яку 
можна буде продовжувати працювати 
над дестабілізацією української держави.

Зі стоячої води режиму януковича 
раптом виринули обличчя нових 
українців, жадібно вдихнули повітря 
і прямують у бік берега. Усе тільки 
починається. Усе починається з нас. 
Це наш час настав.
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„Вишеградська четвірка“ – це, 
нагадаю, структура для Польщі, 
Словаччини, Угорщини й Чехії, що 
створювалася у 90-ті задля спільних 
дій цих держав на шляху до НАТО та 
ЄС, – так ось, „четвірка“ скреготала 
іржею протягом усього останнього 
року. Перша поважна тріщина голосно 
хруснула в Празі 17 листопада: тоді, під 
час урочистостей з нагоди 25-ої річниці 
Оксамитової революції, в присутності 
президентів регіону, молодь освистала 
й закидала яйцями президента Чехії. 
Натомість президенти Польщі, Сло-
ваччини, Угорщини та Німеччини, котрі 
спільно із Земаном відкривали меморі-
альну дошку, одержали гучні овації.
У той день від ранку по всій Празі 
тривали демонстрації проти Мілоша 
Земана. Противники президента ви-
йшли на площу, з котрої розпочалася 
Оксамитова революція. Маніфестанти 
критикували Земана, зокрема, за йо-
го останні висловлювання, у яких він 
вульгарно говорив як про власну опо-
зицію, так і про учасниць російського 
гурту „Pussy Riot“. Неабияк дратує 
демонстрантів і проросійська позиція 
президента в питанні України. Під час 
урочистості протестанти освистали йо-
го промову, тримаючи у руках червоні 
картки. У бік Земана летіли також яйця 
та помідори.
Хвилею пізніше чехи нагородили 
оплесками промову президента 
Польщі Броніслава Коморовського, 
який є протилежністю Земанові, зо-
крема, в позиції щодо України. „Сво-
бода – одна. Вона належить тим, хто 
хоче йти тією самою дорогою свободи 
на Захід. Вона належить Україні, Мол-
дові та Грузії“, – сказав Коморовський. 
Овації польському лідеру пролунали 
тоді, коли він запропонував покласти 
квіти на могилу колишнього президента 
Чехії й знаного діяча регіону Вацлава 
Гавела. „Ми вибороли свободу не для 
себе, а для наших дітей“, – наголошу-
вав у Празі Коморовський, дивлячись 
на протестувальників, переважно сту-
дентського віку.
До речі, цього року Карлів універ-
ситет віддав усі стипендії Вацлава 
Гавела громадянам України. Ректор 
університету Томаш Зима привітав 
українських студентів, які зможуть на-
вчатися у вузі завдяки стипендіям. Гран-
ти призначені для людей, які не можуть 
отримати освіту на батьківщині через 
політичну ситуацію. Нова стипендіальна 
програма Карлового університету по-
кликана допомогти студентам з різних 
країн світу. Після ескалації конфлікту 
в Україні університет вирішив віддати 
всі стипендії українським студентам. 

Всього було розглянуто понад двохсот 
заявок, з яких було відібрано 17 сти-
пендіатів.
Тим часом, у той же день, „день чер-
воної картки“ в Празі, – а точніше 
вечір, – 10 тисяч угорців вимагали 
відставки прем’єра Віктора Орбана 
(„угорського Путіна“, якщо хочете) 
через звинувачення у корупції чиновни-
ків його кабінету. Маніфестацію перед 
парламентом організували, – що-
правда, ліві угруповання, переважно 
студентські, – в соціальних мережах 
у рамках „Дня загального обурення“. 
Демонстранти вигукували: „Орбан, 
геть!“ і звинуватили прем’єра у про-
веденні політики зближення Угорщини 
з Росією. Безпосередньою причиною 
протесту було звинувачення в корупції, 
котре висунули США шістьом угорським 
високопосадовцям. Серед звинуваче-
них американцями є голова Державного 
податкового управління. Віктор Орбан, 
проте, заявив, що не звільнить жодного 
зі своїх чиновників, оскільки не хоче 
„створювати прецедентів“. Але – nota 
bene оптимістам: демонстрація у Буда-
пешті 17 листопада, як зауважують за-
хідні агенції, була значно меншою, ніж 
нещодавні протести проти планів влади 
запровадити податок на інтернет.
Між тим, у столиці Словаччини 
Братиславі відкрито неофіційне 
представництво „новостворених“ 
сепаратистських республік – „ДНР“ 
і „ЛНР“. Однак словацьке МЗС за-
явило, що немає сенсу сприймати 
серйозно такі представництва, оскільки 
„новоутворені псевдореспубліки не 
сприймаються міжнародним правом“. 
За неофіційною інформацією, відкрит-
тю представництв сприяв один зі сло-
вацьких бізнесменів, Маріан Фаркаш. 
У розмові зі словацькими ЗМІ Фаркаш 
заперечив інформацію про те, що наче 
представництво було профінансоване 
самими сепаратистами. Бізнесмен 
стверджує, що завданням об’єкта 
„є надання гуманітарної допомоги Но-
воросії“. Фаркаш теж зізнався, що сам 
вже надіслав у Донецьк та Луганськ два 
транспортні засоби з допомогою. Фар-
каш гостро розкритикував владу у Киє-
ві, називаючи ї ї „фашистською хунтою, 
котра не дотримується елементарних 
прав людини“.
Попри звинувачення в бік офіційних 
Братислави, Будапешта й Праги, 
– мовляв, вони „надто проросійські“ 
в ключових для Європи питаннях, 
– за псевдовиборами у „ДНР“ та „ЛНР“ 
2 листопада спостерігало троє грома-
дян „проукраїнської“ Польщі. Окрім 
громадян Польщі, за псевдовиборами 
спостерігали громадяни Франції, А
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Сербії, Словаччини, Росії та США. 
У Варшаві закликають перевірити, 
чи їхні дії не порушують польське за-
конодавство. Серед „спостерігачів“ 
був екс-речник радикальної партії 
„Самооборона“ Матеуш Піскор-
ський, добре знаний з проросій-
ських симпатій. „Кожен з польських 
політиків має право брати участь 
у подіях за кордоном, якщо має ба-
жання і якщо, звісно, при цьому не 
порушує польське законодавство. 
На мою думку, Матеуш Піскорський 
має подумати, чи він справді добре 
почувається у Польщі і чи випадко-
во не хотів би назавжди переїхати 
до Росії“, – жартував над позицією 
Піскорського депутат Марцін Кєр-
вінський. Деякі експерти в Польщі 
пропонують прокуратурі почати 
розслідування, мовляв, перевірити 
діяльність „помічника терористів“, 
адже „є відповідні параграфи“. Піс-
корський також був „спостерігачем“ 
на референдумі у Криму в березні 
цього року. Тоді його супроводжу-
вали ще двоє членів польського 
парламенту – представники фракції 
Союзу лівих демократів та Справед-
ливої Польщі.
Крім явних агентів, є таємні: між 
Росією та Польщею квітне „шпи-
гунський скандал“. Спочатку 
Варшава відкликає акредитації 
деяких російських дипломатів, 
а потім Москва демонстративно 
видаляє польських, начебто за 
„діяльність, що суперечить їх-
ньому статусу“. Шпигунська афера 
в Польщі триває вже кілька тижнів, 
вона почалася з того, що були за-
тримані кілька людей – польський 
офіцер, працівник Міністерства обо-
рони Польщі, а також адвокат із по-
двійним громадянством (російським 
та польським), котрих пізніше звину-
ватили у шпигунстві на користь Росії. 
Через деякий час російське МЗС 
написало на своїй веб-сторінці, 
що „були прийняті адекватні кроки 
щодо кількох польських дипломатів 
і вони покинули територію Росії за 
діяльність, що суперечить їхньому 
статусу“. Мовою дипломатії найчас-
тіше це означає шпигунство. Разом із 
поляками, з Москви був видворений 
і німецький дипломат.
Не вщухають „шпигунські при-
страсті“ між Росією й країнами 
Балтії. У московській в’язниці „Ле-
фортово“ перебуває громадянин 
Естонії Естон Кохвер – „балтійська 
Надія Савченко“, – якого, за версією 
Таллінна, викрадено з естонської 
території, а за версією Білокам’яної 

– затримано за шпигунство на 
російській території. У середин-
і листопада російське ФСБ за-
тримало, а відтак демонстративно 
видворило громадянина Латвії 
Алексєя Холостова. „Я, Алексєй 
Холостов, росіянин, громадянин 
Латвії, протягом двох скликань був 
депутатом латвійського парламенту. 
На території Росії перебуваю за за-
вданням спецслужб Латвії, які діють 
під керівництвом ЦРУ“, – говорив 
затриманий у сюжеті, показаному 
на російському телеканалі НТВ. 
Пропаганда повідомляла, мовляв, 
агент діяв під псевдонімом „Глорія“ 
і був завербований 7–8 років тому 
співробітниками поліції безпеки 
Латвії. Холостов мав завербувати 
офіцера ФСБ Росії, проте росіяни 
його затримали і вислали додому. 
Прес-секретар МЗС Латвії Карліс 
Ейхенбаумс підтвердив, що з Росії 
було видворено колишнього депу-
тата Сейму, звинуваченого в шпигу-
нстві. При цьому Рига заявила, що 
постарається з’ясувати і проана-
лізувати всі обставини. Що цікаво, 
„американський агент“ латвійських 
спецслужб відомий в Ризі тим, що 
очолював молодіжну організацію 
проросійської партії і саме з ї ї спис-
ків потрапив у Сейм. У Холостова 
був бізнес-проект на ризькому узбе-
режжі під Юрмалою – селище під 
назвою „СССР“. „Глорія“ продавав 
нерухомість заможним росіянам.
Тим часом, відомий американ-
ський митець дипломатії Генрі 
Кіссинджер звинуватив Захід 
у співвідповідальності за заго-
стрення кризи на Сході України. 
Колишній держсекретар США роз-
критикував політику Заходу щодо 

Росії. Він ствердив, що Європа і ЄС 
не розуміли того, яке велике значен-
ня мали переговори про економічні 
відносини між Україною і ЄС, які 
завершилися протестами у Києві. 
На його погляд, Захід повинен був 
вести у цій справі діалог з Москвою. 
Кіссинджер додав, що Україна за-
вжди мала для Росії особливе зна-
чення. „Погано, що Захід цього не 
помітив“, – зауважив політик, але 
водночас додав, що реакція Москви 
була невідповідною. Кіссинджер 
застеріг, що не можна ігнорувати 
загрози нової „холодної війни“ між 
Заходом і Росією. „Це була б тра-
гедія“, – сказав він. Колишній держ-
секретар США підкреслив, що Захід 
потребує Росії для вирішення інших 
світових проблем, таких, як атомна 
програма Іраку чи війна в Сирії. Ці 
справи повинні мати перевагу над 
загостренням конфлікту з Кремлем.
Тим часом, усе менше Заходу на 
самому Заході. У той час, як остання 
балтійська країна, Литва, уже за лі-
чені тижні відмовиться від національ-
ної валюти, проти переходу на єдину 
євровалюту виступає 68% дорос-
лого населення Польщі. Лише 24% 
поляків хотіли б, аби злотий у країні 
над Віслою був замінений на євро. 
Натомість 68% виступають рішуче 
проти. Цей показник є на 5% вищим, 
ніж рік тому. Майже половина поль-
ського суспільства побоюється шко-
ди для економіки від запровадження 
євро, а 64% – пов’язаного з цим 
зростання цін. Проте 35% визнають, 
що євро у Польщі значно полегшило 
б життя тим людям, які часто подо-
рожують по ЄС.

Ігор Ісаєв, Варшава
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Українська Волинь – дуже 
родюча частина України. 
Десятки тисяч чехів, які тут 
оселилися півтора століття 
тому, приїхали, як і багато 
інших, у такий собі малий рай. 
Отримавши землю і звільнені 
на певний час від оплати 
податків, вони засновували на 
Волині, як і в інших регіонах 
нинішньої України, цілі села. 
Завдяки працьовитості і вмінню 
чехів, ці поселення належали 
до найбагатших і найбільш 
упорядкованих місцин. 

 Чехи тут засновували броварні, 
млини, малі підприємства. Незважа-
ючи на свою відсталість, російський 
царський режим все ж таки був час-
тиною тодішнього європейського світу 
і здавалося, що, може помалу, але 
буде просуватись у напрямку Австро-
Угорщини, в напрямку конституційної 
монархії, а може навіть і демократії.

Кривавий трикутник і Судети
Період спокою і відносного благо-

получчя завершився разом із Першою 
світовою війною. Волинь, як і інші 
області на межі сучасної України 
і Польщі, стала частиною „кривавого 
трикутника“, в якому смерть і руйну-
вання стали щоденною реальністю 
впродовж наступних сорока років. 
Через Волинь пройшли фронти Пер-
шої світової війни, війни радянсько-
польської і радянсько-української, тут 
лютував викликаний Сталіним Голо-
домор, Волинь стала однією з перших 
окупованих нацистами областей, 
тут відбулися найжорстокіші бої між 
поляками і українцями, які супро-
воджувалися масовими злочинами 
проти цивільного населення, багато 
волинських чехів вступило в лави схід-
ної чехословацької армії, яка воювала 
з Совєтами.

Тому під кінець війни, з допомогою 
чехословацького уряду, з Волині до 
Чехії переїхала велика хвиля нащад-
ків чеських поселенців, чисельністю 
близько сорока тисяч, які – як і десятки 
тисяч інших чеських краян, звезених 
з цілої Європи – повинні були хоча 
б частково замінити судетських нім-
ців, виселених після війни з чеського 
пограниччя. Чеські волиняни отри-
мали „у спадок“ цілі села судетських 
німців, але виявилося, що на батьків-

щині належність до волинських чехів 
стала для них тавром. Часто і тому, що 
завдяки обізнаності з комуністичною 
реальністю, волиняни своїх чеських 
краян від неї застерігали, а не марили 
її втіленням.

На початку дев’яностих років на 
Волині і в інших частинах України все 
ще мешкало більше ніж десять тисяч 
людей з чеським корінням. Частина 
з них на підставі того, що і Волинь 
постраждала від Чорнобильської 
катастрофи, перебралися до Чехії, 
але більшість залишилася в Україні 
і задовольнилася тими пільгами, що 
надавав статус чеських краян, себто 
можливістю працювати в Чехії або 
легше отримати візи.

За винятком нечастих візитів чесь-
ких державних діячів, про чеських 
краян на Волині і загалом в Україні 
довгий час не було нічого чути. Темою 
мас-медіа, і не тільки чеських, вони 
стали лише навесні поточного року, 
коли невелика група людей з Волині 
спробувала організувати „акцію 
повернення“, подібну до тієї, що від-
булася після Другої світової війни. 
Але оскільки необхідно було якось 
обґрунтувати отримання пільг на 
зразок безкоштовного житла, робо-
ти, дозволу на постійне проживання, 
ця частина волинських чехів і їхнього 
оточення виступила із заявою, що 
вони „хвилюються за власну безпеку“. 
З цією версією виступив і чеський пре-
зидент Мілош Земан разом зі своїм 
апаратом, вимагаючи від чеського 
уряду підготувати і реалізувати ма-
сове повернення волинських чехів на 
батьківщину.

Частина гри Земана
У ситуації, коли Росія, під приводом 

захисту російської меншини, щойно 
окупувала і анексувала український 
Крим і почала дестабілізувати ситу-
ацію на Сході України, подібні акції 
Москві напрочуд підходили. „Вони 
занепокоєні нестабільністю політичної 
ситуації в країні і серйозно турбу-
ються за власне життя, стикаючись зі 
звірствами місцевих ультранаціона-
лістів і неофашистів“, – проголосило 
російське Міністерство закордонних 
справ про чеську та інші меншини.

Для того, щоб чеською меншиною 
не зловживала російська пропаганда, 
ситуацію на Волині перевірило чеське 
посольство у Києві, і Міністерство 

закордонних справ Чехії потім висту-
пило із заявою, що чеським краянам 
жодне обмеження їхніх прав не за-
грожує, так само, як і вигадані на-
пади ультранаціоналістів. За декілька 
місяців ситуація заспокоїлась, але 
на початку осені оточення Мілоша 
Земана вчинило чергову атаку. Люди 
Земана зібрали, з обіцянками надан-
ня пільг масової рееміграції, список із 
майже двохсот п’ятдесяти імен, який 
президент демонстративно передав 
Міністерству закордонних справ, щоб 
оминути чеську дипломатію і посоль-
ство у Києві. „Я дуже незадоволений 
роботою чеського посольства в Києві, 
яке не проявляє доброго ставлення 
до волинських чехів“, – проголосив 
Земан, вимагаючи від міністра за-
кордонних справ Чехії відкликати про-
західного посла Івана Почуха. Чеські 
журналісти потім на місці з’ясували 
у чеських краян, що ті не мають жод-
них проблем з українськими інституці-
ями, але бояться, що путінська агресія 
на Сході України може зачепити і їх. 
Наприклад, у вигляді призову до лав 
української армії.

За словами чеських дипломатів, 
чеські краяни на Волині є для Земана 
приводом, щоб спробувати призна-
чити у Київ проросійського посла, як 
йому це вдалося більше ніж рік тому 
у Москві, де функцію посла виконує 
комуніст Владимир Ремек, який захи-
щав агресію Путіна в Криму і на Сході 
України навіть на засіданні чеського 
уряду, де він виступав. „Земан на-
магається опанувати чеську східну 
політику щодо Росії і Китаю. Його 
головною метою є ліквідація міністра 
закордонних справ Лубомира Заора-
лека, який обстоює західний підхід 
щодо Росії і України“, – зазначає чесь-
кий високопосадовець-дипломат.

Чеські краяни з Волині, які з огляду 
на фінансові вигоди приєдналися до 
„акції рееміграції“, несвідомо стали 
частиною великої гри. Гри, в якій йдеть-
ся не тільки про чеську дипломатію, 
але, вочевидь, і про загальну переорі-
єнтацію Чеської Республіки із Заходу 
на Схід. Я переконаний, що більшість 
з них цього не хотіли би. Тому прийшов 
час, щоб чеська меншина в Україні 
зголосилась і твердо заявила, що не 
бажає бути частиною такої гри.

Лубош Палата, 
редактор чеської газети 

„MF DNES“

Земана не цікавить чеська діаспора в Україні. 
Він хоче, аби Чехія стала на бік Путіна
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Галина Постолюк:

„Інтернат – не те місце, 
про яке мріють діти“

Розкажіть, як організація „Надія 
і житло для дітей“ розпочала робо-
ту в Україні?
В Україні ми працюємо з 1998 року. 
Сама організація була створена 
у Великобританії в 1994 році пол-
ковником Марком Куком та його 
дружиною Керолайн. На той час Кук 
командував британським континген-
том миротворчих сил ООН під час 
сербсько-хорватського конфлікту. Він 
пообіцяв дітям зруйнованого дитячого 
будинку повернутися і відбудувати йо-
го. Щоб зібрати кошти на відбудову, 
полковник заснував „Hope & Homes 
for Children“. Але надалі вся діяльність 
організації полягала в боротьбі за 
закриття інтернатів. Тому що інтернат 
– не те місце, про яке мріють діти. Кож-
на дитина мріє про сім’ю, навіть якщо 
вона втратила рідних батьків.

Тобто ваша діяльність в Україні від 
самого початку була спрямована на 
ліквідацію інтернатів?
Скоріше, на пошуки альтернативи. 
Коли ми тільки прийшли в Україну, 
говорити про закриття інтернатів 
ще не було можливостей. Люди не 
бачили, як можна досягти того, щоб 
дитина жила у своїй сім’ї та громаді. 
У 1998 році на запрошення міністра 
у справах сім’ї та молоді представни-
ки організації приїхали в Україну. Ми 
показали дитячі будинки сімейного 
типу, що діяли на той час, як приклад 
сімейної форми виховання дитини. 
Такі будинки створювалися ще в СРСР 

у в 1989–1990 роках дитячим фондом 
ім. Леніна. Коли представники органі-
зації побачили, як функціонують сім’ї, 
а також те, в яких умовах зростає ди-
тина в інтернаті, то вирішили, що ство-
рення дитячих будинків сімейного типу 
буде першою програмою в Україні. 
І за перші півроку створили три дитячі 
будинки сімейного типу, а впродовж 
10 років з’явилося 65 таких родин 
у 13 регіонах України.

Чому виховання дітей в інтернатах 
є неприйнятним?
Інституційний нагляд за дітьми перед-
бачає строгий режим, ізоляцію дити-
ни, загалом несвободу. У таких закла-
дах нівелюється особистість дитини. 
А в тих же малих групових будинках, 
де умови максимально наближені 
до сімейних, робота побудована на 
основі індивідуальних планів, і разом 
проживають не більш як десять дітей. 
У цьому випадку немає тих наслідків 
інституційного догляду, який мають 
діти, котрі зростають в інтернатах, що 
існують в Україні.

І які є радянським спадком...
Так, це результат уявлення, що ко-
лектив може краще виховати дитину. 
За часів їх створення в СРСР це була 
відповідь на ситуацію після ІІ Світової 
війни. Але в тих інтернатах, які діють 
сьогодні, далеко не всі діти є сирота-
ми. Серед дітей, які вважаються по-
збавленими батьківського піклування, 
тільки 9% не мають живих батьків. 

Окрім них, є велика армія дітей із 
невизначеним статусом, які мають за-
хворювання, проблеми з навчанням. 
Загалом дітей в інтернатах близько 
80 тисяч, і всі вони страждають від 
цієї форми влаштування. У прийомних 
сім’ях і дитячих будинках сімейного ти-
пу проживає близько 13 тисяч дітей.

Для держави є великою помилкою, 
розвиваючи напрям сімейних форм 
виховання, не чіпати інтернати. Так 
ми фінансуємо дві різні системи, а це 
набагато більше навантаження на 
бюджет держави. Система інтернатів 
робить все для свого виживання. Адже 
фінансування, що виділяється на такі 
заклади, абсолютно не залежить від 
того, якої якості догляд за дітьми, які 
послуги надаються. Є кількість дітей, 
або ж ліжко-місць, на які виділяються 
гроші. Звичайно, інтернати зацікавле-
ні в тому, щоб діти лишалися там.

Скільки коштів передбачається на 
одну дитину?
В залежності від типу закладу це 7–10 
тисяч гривень на місяць. Загальна 
система інтернатів отримує, згідно 
з моніторингом Уповноваженого 
Президента України з прав людини, 
5,7 млрд грн на рік. Діти є фактично 
заручниками цієї системи. Вони є, як 
би це грубо не звучало, джерелом 
надходжень і зарплат, тому що інтер-
нат – це прямий потік грошей.

Які ще обставини сприяють тому, що 
інтернати продовжують існувати?
Є батьки, які зацікавлені в тому, щоб 
інтернати продовжували існувати. 
Батькам зручно відправити дитину 
в інтернат і забути про неї. Насампе-
ред це стосується дітей, які мають осо-
бливі потреби щодо їхнього здоров’я 
чи освіти. Ми спостерігаємо певну 
деградацію батьків, як не прикро це 
визнавати. Через інтернат деколи 
проходять цілі покоління.

Проблемою є і те, що держава 
не виділяє достатньо ресурсів для 
соціальної і фінансової підтримки 
біологічної сім’ї дитини. Найчастіше 
діти вилучаються з сім’ї через бідність, 
втрату батьками роботи, алкоголізм. 
Тоді як мають бути послуги, які б до-
зволили запобігти цьому. З 2002 року 

В Україні понад 80 тис. дітей зростають 
в інтернатах та дитячих будинках. Ці заклади так 
міцно вкорінені в українську дійсність, що ми 
навіть не замислюємося, наскільки шкідливими 
вони є для дітей. Директор представництва 
організації „Надія і житло для дітей“ в Україні 
Галина Постолюк розповіла, чим замінити 
інтернатний догляд, а також про те, як діяльність 
організації сприяє реформам у системі захисту 
прав дітей та повертає дітей у сім’ї.
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наша організація розвивала про-
граму попередження відмов матерів 
від немовлят. Тоді 2500 дітей щороку 
залишалися в пологових будинках 
у результаті відмов. Насправді по-
над половину таких випадків можна 
попередити. Матері потрібно запро-
понувати кваліфіковану допомогу 
психолога чи соціального працівника, 
який би пояснив усі наслідки такого 
рішення та можливості підтримки для 
неї. Ми створили першу в Україні мо-
дель Центру матері і дитини. У 2003 
році такий центр відкрився в Херсоні. 
Зараз ця модель є частиною держав-
ної політики, в Україні існує 19 таких 
центрів.

Утім, хаотичні кроки держави тільки 
погіршують ситуацію із захистом прав 
дитини. Ініціатива запровадження 12 
тисяч соціальних працівників була 
дуже доброю. Фахівець із соціальної 
роботи був тим, хто визначає про-
блеми в сім’ях на найнижчій ланці. 
У 2014 році держава прийняла рішен-
ня про скасування цієї посади. Але 
ми намагаємося зберегти фахівців із 
соціальної роботи там, де працюємо. 
Наприклад, у Дніпропетровському 
районі Дніпропетровської області, де 
здійснювався проект „Добре вдома“, 
нам вдалося повністю зберегти всіх 
фахівців.

У чому полягав проект „Добре вдо-
ма“?
Він створювався за моделлю нашого 
попереднього проекту в Макарівсько-
му районі Київської області. Обидва 
сфокусовані на реформуванні систе-
ми захисту дітей. Ми почали роботу 
в Макарівському інтернаті, де було 60 
дітей, вивчали історію кожної дитини 
та працювали над тим, щоб зупинити 
потік дітей до цього закладу. У 2010 
році в інтернаті лишилося восьмеро 
дітей, для яких ми запропонували 
малий груповий будиночок за модел-
лю Польщі. Це звичайний будинок, де 
є вихователі і немає обслуговуючого 
й адміністративного персоналу, а рі-
шення приймаються спільно з дітьми. 
Ми також створили Центр соціальної 
підтримки дітей і сімей, в якому є від-
ділення для матерів з дітьми, терміно-
вого влаштування для дитини, котра 
залишилася без догляду, або здоров’я 
якої під загрозою.

Подібну модель розвиваємо і в Дні-
пропетровській області. 1 вересня 
маємо запустити Центр соціальної 
підтримки дітей і сімей, створений 
на базі інтернату, який ми закрили. 
Окрім відділення для матерів з ді-
тьми та термінового влаштування, 

є соціальна квартира для випускників 
інтернатів, служба раннього втручан-
ня для роботи з батьками дітей з осо-
бливими потребами, а також служба 
підтримки сім’ї в широкому сенсі, де 
можна отримати консультацію психо-
лога чи логопеда.

Запропоновану нами модель мож-
на критикувати, вдосконалювати, 
але ми показуємо те, що реально 
існує в Україні, і можна побачити, як 
це працює.

Розкажіть про кампанію „Відкри-
ваємо двері дітям“, яку ви зараз 
проводите.
Наша організація є національним 
координатором цієї європейської 
кампанії. Ми об’єднали 17 національ-
них та 20 регіональних організацій 
в Україні, які однозначно визнають, 
що інтернат – це шкода для дітей. 
Прац юємо над створенням стратегіч-
ного програмного документу для дер-
жави, який би показав, як покроково 
розпланувати зміну існуючої системи 
інституційного догляду. На підтримку 
цього є рекомендації Єврокомісії. Як-
що раніше в ЄС вкладали кошти в то-
му числі й у покращення умов у самих 
інтернатах, то тепер є рішення, що 
кошти виділяються лише на перехід 
від інституційного нагляду до догляду, 
що базується на вихованні у сім’ї та 
громаді.

Тобто в ЄС також існує ця пробле-
ма?
Існує. Зараз, скажімо, значно поліп-
шилася ситуація в Румунії. Закриття ін-
тернатних закладів було однієї з умов 
приєднання країни до Євросоюзу. 
В Румунії, варто сказати, інтернати 
були в жахливому вигляді. Також Бол-
гарія активно працює в цьому напрям-
ку. Проблема інтернатів є значною 
в Греції, хоча там досі не визнають, що 
із цим потрібно працювати.

А якщо порівнювати ситуацію 
в Україні та країнах колишнього 
Радянського Союзу?
Скажімо, в Грузії вже фактично виріши-
ли питання інституцій, за виключенням 
закладів для дітей з інвалідністю. Але 
це маленька країна, і їм вдалося лік-
відувати інтернати на хвилі реформ. 
У Росії, що й казати, з її масштабами, 
ця проблема значно більша за україн-
ську. Хоча загалом там робиться все 
те ж саме, що й у нас. Що стосується 
розвитку сімейних форм, то ми, може, 
пішли й далі за Росію.

Нещодавно мені довелося по-
бувати на закритому показі фільму 

про будинки дитини в Росії. Доволі 
жорсткий фільм, де показані й умови 
проживання дітей, і ставлення до них 
персоналу, який багато років працює 
в таких закладах. Але мене здивував 
не сам фільм, а те, що наші функціо-
нери чи представники організацій, ка-
зали: „Ні, у нас не так, у нас набагато 
краще!“. Ось це постійне небажання 
визнавати проблему і заважає її ви-
рішувати.

Хто і як може створити дитячий бу-
динок сімейного типу?
Його може створити подружня пара 
або окрема особа, яка не пере-
буває у шлюбі. Перший крок – звер-
нення до органів влади із заявою 
про намір створити такий будинок. 
Обов’язковими умовами є довідки про 
стан здоров’я, несудимість. Якщо по-
дружжя має власних дітей, врахову-
ються і характеристики з навчальних 
закладів, і думка сусідів. Також необ-
хідною умовою є підготовче навчання, 
після завершення якого родина отри-
мує рекомендацію. З нашого досвіду, 
в ході навчань близько третини охочих 
створити ДБСТ змінювали рішення. 
Частина сімей не готова була змири-
тися з фактом, що фізичне покарання 
категорично заборонене і не може 
бути жодного компромісу в цьому 
питанні. А деякі сім’ї малювали в надто 
райдужних барвах дітей, які прийдуть 
до них. Людям давали портрет цих ді-
тей, розповідали, через що вони про-
йшли в житті та як можуть поводитися. 
Виявлялося, що не всі готові до цих 
викликів та проблем.

Але потрібно розуміти, що ДБСТ 
не можна розглядати як вирішення 
всіх проблем. Прийомна сім’я – все 
ж більш природна форма. Така сім’я 
бере у своє середовище одну дитину, 
а у ДБСТ має бути не менше п’яти. 
В обох випадках держава щомісячно 
виплачує кошти на утримання дитини 
і, в залежності від кількості вихованців, 
виплачується також відсоток як вина-
города прийомним батькам за їхню 
роботу. Звичайно, що в ДБСТ вина-
города більша, аніж у прийомній сім’ї. 
У той же час для будинку сімейного 
типу обов’язковий великий будинок, 
який не кожна сім’я має і може дозво-
лити собі утримувати.

А що передбачає форма опіки над 
дитиною?
Опіка – це піклування про дитину 
з боку родичів, хоча опікуном може 
бути не лише родич. Сьогодні у ви-
діленні коштів на утримання дитини 
з боку держави опіка прирівняна до 



прийомної сім’ї. Відмінність у тому, 
що сам опікун не отримує грошей 
за догляд, виплачуються лише гроші 
на дитину. В Україні зараз під опікою 
перебувають більше 60 тис. дітей. 
Але існує питання щодо її якості. По-
ширений випадок: померли батьки, 
опіку над дитиною взяла бабуся, 
а над спроможністю 70-річної жінки 
піклуватися про дитину ніхто не по-
думав. Є непоодинокі випадки, коли 
діти з опікунських сімей потрапляють 
до інтернатів через недогляд. Але 
якщо говорити про пріоритети, звісно, 
краще, коли дитина лишається в сере-
довищі рідних людей.

Згідно зі статистикою, динаміка 
усиновлення останніми роками 
зменшується. Яка ситуація із при-
йомними сім’ями?
Так, динаміка усиновлення падає. Але 
якщо порівнювати із закордонним 
усиновленням, то національне все 
ж превалює. Років 10 назад ситуація 
була інакшою. Постійно є черга на 
усиновлення маленьких дітей – від 
народження до п’яти років. Якщо вирі-
шене питання про статус дитини, якщо 
немає складних діагнозів, то малюків 
усиновлюють швидко.

Натомість кількість прийомних сімей 
зростає. У нинішніх умовах отримати 
підтримку держави – а це близько 
двох тисяч гривень на місяць на дитину 
– доволі важливо. При усиновленні 
надається одноразова допомога, 
а у випадку прийомної сім’ї – протя-
гом всього часу, доки дитина лишаєть-

ся в родині. І гроші, мушу сказати, – не 
останній мотив. Не обов’язково корис-
ливий, хоча може бути й таке, тому 
треба відслідковувати, який мотив 
у батьків переважає. Але фінансова 
підтримка з боку держави стимулює 
розвиток прийомної сім’ї.

Чому так сталося, що знизилося за-
кордонне усиновлення?
Це прекрасно, і так має бути! Це 
сталося тому, що були створені жор-
сткі ліміти. Так, протягом одного року 
після того, як дитина отримала статус 
сироти чи позбавленої батьківського 
піклування, вона не може пропонува-
тися на іноземне усиновлення, доки не 
буде зроблене все, щоб дитину всино-
вили в Україні. Іноземне усиновлення 
має існувати щодо дітей, які мають 
інвалідність і в яких мало шансів бути 
влаштованими в нашій країні.

Чи є якісь перешкоди для українців, 
які хочуть всиновити дитину?
Виглядає, що начебто перешкод не-
має. Але лишилися рудименти тієї сис-
теми, коли керівники дитячих закладів 
могли, так би мовити, притримати ди-
тину, щоб потім вимагати хабар, аби 
дитина пішла в ту родину, яка цього 
найбільше прагне. Не виключаю, що 
і зараз такі випадки є.
 
Яка зараз ситуація із дітьми в інтер-
натах на Сході України?
Евакуйовані з Луганської та Донецької 
областей діти розміщуються по інтер-
натних закладах в інших регіонах 

України. Держава бачить в цьому вирі-
шення ситуації навіть для тих дітей, які 
не є вихованцями інтернатів. Сьогодні 
діти проживають в літніх таборах, де 
незабаром вимкнуть опалення, і ніхто 
не може спрогнозувати подальшу си-
туацію. Це питання хаотичної політики 
і відсутності координації. Два місяці 
тому наша та деякі інші організації 
запропонували Міністерству допомо-
гу: зібрати інформацію про дітей, які 
перебувають в зоні АТО і потребують 
переселення, визначити потреби пе-
реселених та розпланувати ресурси 
й подальше вирішення ситуації. Ми 
розробили форми, пропонували лю-
дей, які могли б цим займатися, але 
координаційного штабу влада так 
і не створила. Але як людина, яка пра-
цювала колись на державній службі, 
я далека від думки, що державна сис-
тема працює ідеально.

Зараз прийнято питати, чи щось змі-
нилося після Майдану.

Як би я хотіла сказати, що змінилося 
на краще! Знаю, що керівники не 
можуть всього зробити, багато треба 
змінювати на рівні процедур та пра-
вил роботи. Я сподівалася, що при-
йдуть люди, які захочуть це робити. 
На жаль, цього не відбувається. Але 
ми дивимося з оптимізмом в майбутнє. 
Адже головне – те, що громадянське 
суспільство вже прокинулося. Просто 
нам треба брати більш конструктив-
ний фокус і йти з готовими рішеннями 
до влади та лобіювати їх. 

 

Р о з м о в л я л а  С в і т л а н а  О с л а в с ь к а ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в  Г а л и н и  П о с т о л ю к
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В умовах війни більшість змін у соціальній сфері точаться 
довкола військовослужбовців і їхніх родин. Велика 
кількість загиблих і поранених навіть досі не встановлені. 
Соціальні зміни торкаються й малозабезпечених родин 
та неповносправних. Це стосується передусім Сходу. Про 
зміни системного підходу до цих категорій населення з боку 
держави і самих людей говорити поки що зарано.

Тема: 

вирок чи ні?
Ф о т о :  І в о  Д о к о у п і л

Війна бере своє
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Т е к с т :  
К а т е р и н а  Г л а д к а ,  Л ь в і в

 Президент України Петро Порошен-
ко підписав Закон № 1316-VII „Про 
внесення змін до Закону України ,Про 
соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей‘“. Цей 
документ, відповідно до Конституції 
України, визначає основні засади дер-
жавної політики у сфері соціального 
захисту військовослужбовців та членів 
їх сімей, встановлює єдину систему 
їх соціального та правового захисту, 
гарантує військовослужбовцям та чле-
нам їх сімей в економічній, соціальній, 
політичній сферах сприятливі умови для 
реалізації їх конституційного обов’язку 

щодо захисту Вітчизни та регулює від-
носини у цій галузі. Проте, наскільки 
чітко працюватиме закон на практиці, 
однозначно сказати складно, оскільки 
кількість військових, яка потребує до-
помоги, збільшується, а система не 
налагоджена належним чином.

Окремо діє програма соціальних 
виплат для малозабезпечених родин, 
родин із неповносправними дітьми 
у зоні АТО. Міністерство соціальної 
політики на своїй сторінці у мережі 
„Фейсбук“, а також на офіційному 
сайті звітується за відправлені на Схід 
кошти щомісяця.

Переселенці
Станом на початок серпня 76 821 

переселенець звернувся до органів 
соцзахисту по допомогу або консуль-
тацію. 22 тисячам пенсіонерів, що ви-
їхали з зони АТО та Кримського півост-
рова, вже виплачуються пенсії за новим 
місцем проживання. Такі дані навела 
міністр соціальної політики Людмила 
Денисова під час прямої телефонної 
лінії в редакції газети „Комсомольская 
правда в Украине“ на тему соціальної 
допомоги переселенцям із зони АТО та 
тимчасово окупованої території.

Більше 5 тисяч звернень надійшло 
щодо переведення на нове місце 
проживання соціальної допомоги ма-
лозабезпеченим сім’ям та одиноким 
матерям. 7673 родини переселенців, 
що виховують 9499 дітей, звернулися 
до центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Всім їм поновлено на-
лежні за законом виплати, повідомила 
міністр.

Міністр також наголосила, що для 
переселенців з Криму та зони АТО те-
пер діє спрощений порядок отримання 
соціальних виплат. Зокрема, пенсіоне-
рам достатньо прийти до найближчого 
управління Пенсійного фонду із пас-
портом та довідкою про присвоєння 
ідентифікаційного коду. В разі втрати 
цих документів необхідно звернутися 
до Міграційної служби, яка відновить 
їх протягом доби.

А щодо працевлаштування, то 
правила спрощені для вчителів, які 
тепер можуть працевлаштовуватися 
навіть без диплома та трудової книж-
ки. Зокрема, мова йде про вчителів 
загальноосвітніх шкіл та вихователів 
дошкільних закладів, які не мають мож-
ливості надати відповідні документи 
для оформлення трудових відносин 
(паспорт, облікова картка платника 
податків, диплом про освіту, медична 
книжка тощо).

У разі, якщо такий громадянин не 
має документів, які підтверджують його 
стаж, відповідну інформацію надавати-
муть органи Пенсійного фонду Укра-
їни, адже в базі даних ПФУ містяться 
індивідуальні відомості про страховий 
стаж кожної працюючої особи. Розгляд 
відповідних звернень переселенців-
педагогів ПФУ доручено проводити 
в оперативному порядку.

Також окремі зміни стосуються ді-
тей, які виїхали із зони АТО. Міністр 
соціальної політики України Людмила 
Денисова і Надзвичайний та Повно-
важний Посол Грузії в Україні Міхеїл 
Уклеба домовилися про організацію 
відпочинку дітей, які виїхали з території 
проведення АТО, в Грузії. Міністр на-
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в и р о к  ч и  н і ?

голосила: у зв’язку з окупацією Криму 
Україна втратила 122 дитячі оздоровчі 
заклади, в тому числі й „Артек“. Не від-
крилися цього року 68 дитячих таборів, 
що розташовані на території Доне-
цької та Луганської областей. Тим не 
менш, цьогоріч Мінсоцполітики планує 
оздоровити 11 200 дітей, 6 582 з них 
уже побували на відпочинку.

У тій складній ситуації, в якій опини-
лася Україна, допомога закордонних 
партнерів у справі оздоровлення дітей 
вкрай актуальна, зазначила Людмила 
Денисова. Завдяки співпраці із 35 гро-
мадськими організаціями та фондами, 
доправити на відпочинок за кордон 
вдалося майже 2,5 тисячі дітей. Тепер 
до Італії, Іспанії, Франції, Греції, Кана-
ди та США, які запрошували до себе 
на відпочинок українських дітлахів, 
долучається й Грузія.

Поранені на Майдані
Кабінет Міністрів України ухвалив 

постанову „Про соціальний захист 
осіб, які отримали тяжкі тілесні ушко-
дження під час участі у масових акціях 
громадського протесту, що відбулися 
у період з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року“.

Документ передбачає виплату одно-
разової грошової допомоги у 50-крат-
ному розмірі прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб. 
У 2014 році розмір такої допомоги 
складатиме 60 900 гривен, повідо-
мила міністр соціальної політики Люд-
мила Денисова. Перелік осіб, які отри-
мали тяжкі тілесні ушкодження під час 
участі у масових акціях громадського 
протесту і мають право на отримання 
допомоги, формуватиме Міністерство 
охорони здоров’я за результатами 
судово-медичної експертизи і за по-
годженням із Мінсоцполітики, МВС та 
Міноборони.

Потреба в коштах буде визначена 
після затвердження МОЗ переліку 
осіб, які отримали тяжкі тілесні ушко-
дження під час участі у масових акціях 
громадського протесту, що відбулися 
у період з 21 листопада 2013 року по 
21 лютого 2014 року.

Компенсація на житлово-
комунальні послуги
Згідно з постановою Кабміну від 

5 квітня 2014 року №83 „Про поси-
лення соціального захисту населення 
в умовах підвищення цін і тарифів на 
комунальні послуги“, з 1 липня перед-
бачено надання населенню компенса-
ції додаткових витрат на оплату послуг 
газопостачання, централізованого 
опалення та централізованого поста-

чання гарячої води у зв’язку з підви-
щенням цін і тарифів на послуги.

Зокрема, надання компенсації зале-
жить від доходу сім’ї. Якщо такий дохід 
нижчий за прожитковий мінімум для 
сім’ї, родина матиме право на компен-
сацію. Величина прожиткового мінімуму 
для сім’ї визначається як сума прожит-
кових мінімумів для кожного члена сім’ї 
відповідно до його належності до осно-
вних соціальних і демографічних груп 
населення (до складу сім’ї включаються 
особи, які зареєстровані у житловому 
приміщенні (будинку)).

Інші сфери соціальної політики зали-
шаються без великих змін, оскільки го-
ловна увага держави, як я вже і казала, 
направлена на стабілізацію ситуації на 
Донбасі і допомоги громадянам, які 
змушені були поїхати або на свій ризик 
залишаються у зоні воєнних дій.

Материнство 
і дошкільні заклади
Зміни в соціальній сфері торкнуться 

й материнства, але поки що не у пози-
тивному ключі. 27 березня 2014 року 
було прийнято зміни до Держбюдже-
ту–2014. У прийнятих змінах заплано-
вано зокрема й зменшення соціальних 
програм, серед яких соціальна допо-
мога при народженні дитини.

Для реалізації даної реформи цього 
ж 27 березня 2014 року прийнято 
Закон України „Про запобігання 
фінансовій катастрофі та створення 
передумов для економічного зростан-
ня в Україні“, яким вносяться зміни до 
Закону України „Про державну допо-
могу сім’ям з дітьми“.

Згідно з новоприйнятим законом, 
допомога при народженні дитини 
буде призначатися у розмірі 41 280 
гривень, незалежно від черговості на-
родження. При цьому виплату перед-
бачається здійснювати одноразово 
у сумі 10 320 гривень, а решту суми 
допомоги виплачувати протягом на-
ступних 36 місяців рівними частинами 
у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Крім цього, у передбаченому об’єд-
нанні допомоги при народженні 
з допомогою по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку остан-
ня вилучена взагалі.

Вперше в бюджеті–2014 передба-
чена окрема стаття витрат (600 млн 
грн) на розширення мережі дошкільних 
навчальних закладів, модернізацію 
дитячих спортивних майданчиків за-
гальноосвітніх та дошкільних навчаль-
них закладів. Також велика частина 
коштів передбачена на безкоштовне 
харчування для школярів – субвенції 

місцевим бюджетам на це складуть 
607 млн грн.

Пенсіонери
Гострим питанням весни 2014 року 

стало урізання пенсій для працюючих 
пенсіонерів. Але в ході дискусій вирі-
шили такого рішення не ухвалювати. 
У міністерстві відзначили, що громад-
ськістю було негативно сприйнято на-
мір уряду обмежити розмір пенсій пра-
цюючим пенсіонерам у розмірі 50%, 
оскільки більшість громадян змушені 
працювати через складне матеріальне 
становище і низький рівень пенсій.

А в той час депутатам…
Народних обранців також не омину-

ли зміни. За ініціативи Арсенія Яценю-
ка зарплати для них скоротили.

„Ми прийняли рішення щодо ско-
рочення зарплат народних депутатів, 
членів Кабміну та високопосадовців. 
Мінус 10 тисяч гривень по кожному 
високопосадовцю і народному депута-
ту“, – зазначив Яценюк.

За словами Яценюка, зекономлені 
таким чином кошти так само, як і кошти 
від утримання діяльності контролюючих 
органів, будуть спрямовані на підтрим-
ку армії та відбудову і соцвиплати на 
звільнених від терористів територіях.

Проте, чи справді депутати живуть 
на свою „урізану“ зарплатню, є при-
від сумніватися. Хоча депутати в один 
голос говорять, що живуть суто на 
неї. Наприклад, нардеп від „Батьків-
щини“ Андрій Шевченко для журналу 
„Український тиждень“ прокоментував 
скорочення так: „Зменшення зарплати 
відчутне. Вижити на 4–5 тис. грн у Києві 
доволі складно. Для нашого сімейного 
бюджету скорочення депутатської 
зарплати означає зміни. Тепер нам не 
до якихось стратегічних покупок і не 
до далеких поїздок на відпочинок. Як 
на мене, урізання зарплат – пряме 
запрошення до корупції. Це велика 
проблема для нового парламенту. 
Не виключено, прийдуть нові, свіжі, 
незаплямовані люди. І тут у них може 
виникнути багато спокус“.

Якщо зекономлені кошти із депутат-
ських зарплат дійсно підуть в зону АТО, 
то для України це буде справжній пре-
цедент альтруїзму. Але поки що мало 
хто із незахищених верств населення 
може похизуватися відчуттям спокою 
чи забезпеченості. Хоча Міністерство 
соціальної політики і намагається 
виплачувати пенсії та інші соціальні 
виплати вчасно, але в умовах кризи 
і війни цього недостатньо.

Такі часи…
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 Ми пропонуємо читачам самим 
дібрати епітети до історій з життя 
людей, які мешкають в старечому 
будинку міста Львова.

Мучениця Варвара
– Я пригадую, як прийшла тоді на 

вокзал. Стою. Молюся. Їде поїзд, 
думаю, ось зараз, падаю. Але потім 
вирішую, ні, наступного дочекаюся. 
Далі стою молюся. Прощаюся зі сві-
том, раз такі в мене діти. Їде товарний 
потяг. Я стою і не знаю, що робити. 
Думаю, ще третій раз помолюся і все. 
Їде третій потяг, і я наважуюся падати 
під колеса. Але машиніст вмикає мо-
тор такий, з вітром, і мене відкидає 
на бордюр.

Блакитноока баба Варвара стоїть 
в тіні старих черешень. Вітер встеляє 
асфальт білим цвітом.

– Я тут у старечому будинку лише 
два роки, а ці черешні, мабуть, рос-
туть з самих початків, – каже вона 
замислено.

В повоєнний період у Львові було 
декілька будинків, де мешкали старі 
самотні люди. В 70-х роках їх вирі-
шили об’єднати – збудували велике 
приміщення на шістсот осіб. Сьогодні 
у геріатричному пансіонаті триста 
двадцять сім мешканців. Одні сюди 
прийшли самі, інших  привезли діти. 
Держава платить лише за самотніх 
людей. 25% пенсій мешканці пансіо-
нату витрачають на власні потреби, 
решта перераховується в бюджет на 
їхнє утримання. Ті, хто має родичів, 
мусить оплачувати своє перебування 
в пансіонаті самостійно.

Роздивляюся навколо – мешканці 
займаються буденними справами. 
Ловлю себе на думці, що несвідомо 
починаю вгадувати, хто в старечому 
будинку одинокий, а хто – покинутий. 
Ось сивий чоловік курить на балконі 
і дивиться вдалечінь. Мабуть, вдівець, 
якого не захотіли доглядати діти. 

Старша пані збиває подушку і лишає 
її на зелених перилах. Певно, вона 
ніколи не була заміжньою. Жінка 
в хустині, зав’язаній на потилиці, 
годує великого рудого кота. Її губи, 
нафарбовані рожевою помадою, ли-
ше увиразнюють старість на обличчі. 
Либонь, одинока.

– Бачите ось ту пані з сигаретою, 
– змовницьки говорить до мене баба 
Варвара, ніби читаючи мої думки, 
– уявіть, у неї шестеро дітей, а вона 
живе тут, у старечому будинку.

Бабі Варварі вісімдесят два, попри 
це вона має рівну, молодечу поставу. 
Стоїть біля лавки, але навіть не думає 
сідати. У баби Варвари також є діти. 
Двоє. Історію свого життя розповідає 
коротко. З першим чоловіком розлу-
чилася. Пив. Бився.

– Ще й мама в нього була чарівни-
ця, – не добра, здогадуюся з голосу 
баби Варвари.

Коли синові було п’ятнадцять, жін-
ка відправила його жити до батька, 
а сама залишилася з донькою. Дочка 
одружилася, народила дитину, але 
з чоловіком не зжилася. Двоюрідна 
сестра познайомила Варвару з муж-
чиною, вдівцем. Звела їх.

– Дітей в нього не було, тільки зі 
стареньким вітчимом жив. Вони мене 
так добре прийняли. Там у селі коро-
ви, качата… Я собі жила, працювала.

З другим чоловіком баба Варвара 
прожила п’ятнадцять років. Одного 
разу до неї приїхала донька і збун-
тувала матір кинути роботу в селі. 
Запропонувала їхати в місто бавити 
внучку, поки вона поїде на заробітки 
в Італію.

– Я того чоловіка лишила, хоча 
й брала з ним шлюб у церкві, – картає 
себе жінка. – Він, як ми розлучалися, 
сказав, що я ще плакатиму в житті 
через то, що його лишаю. А я собі 
думаю, чого мені плакати? 

Повз нас на візку проїжджає чоло-
вік без ноги. Баба Варвара вітається 
з ним і якось гірко сміється.

– Пустила дочку в Італію. Бавила 
внучку. Потім і внучка вийшла заміж. 
Чи нас вчарувала та бабка, але ско-
ро і внука розлучилася. Коли донька 
повернулася з заробітків, то намови-
ла мене продати свій будинок, щоб 
я з ними жила. А потім мене з хати 
вигнала.

Коли директор старечого будинку 
приймав бабу Варвару до себе, ка-
зав, що така хороша і шустра бабця 
ще й заміж тут вийде. Вона з нього 
сміялася: „Нащо той заміж, уже ж не 
дівка“.

– Ви чули про святу Варвару? – ба-
ба Варвара піднімає густі сиві брови, 
так, що зморшки біля очей трохи роз-
гладжуються.

– В чому ж її святість?
– Варвара була молодою дівчи-

ною з багатої сім’ї. Прийшов її час 

Старість пахне корвалолом
Зі словника епітетів про старість: „Безжалісна, безпросвітна, 
безсила, гірка, гола, голодна, добра, жалюгідна, жорстока, 
забезпечена, мудра, набридлива, невблаганна, нерадісна, 
нещаслива, одинока, одноманітна, печальна, похмура, почесна, 
прекрасна, радісна, світла, сіра, сльозлива, собача, спокійна, 
стурбована, сувора, сумна, тиха, турботлива, тяжка, хвора, 
хвороблива, чесна, чула, шанована, щаслива, ясночола“.

Т е к с т :  Н а д і я  К а л а ч о в а ,  Л ь в і в

„Пустила дочку 
в Італію. Бавила 
внучку. Потім і внучка 
вийшла заміж. Чи нас 
вчарувала та бабка, 
але скоро і внука 
розлучилася. Коли 
донька повернулася 
з заробітків, то 
намовила мене 
продати свій будинок, 
щоб я з ними жила. 
А потім мене з хати 
вигнала.“
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одружуватись, а вона про хлопців 
не думала зовсім, тільки про Христа. 
А її тато дуже хотів, щоб вона заміж 
вийшла. Сватав її за багачів. Вона за 
першого йти не схотіла, а потім і за 
другого, і третього. Тоді він поселив 
її на горищі, закрив там, і вона так 
бідна жила. А потім батько відрубав 
їй голову, – баба Варвара складає 
руки, ніби молячись, і хитає головою. 

З її слів виходить, що святість вели-
комучениці не в смерті за християн-
ську віру, як було насправді, а саме 
в цьому примусі до одруження. Бо 
шлюб і діти в житті баби Варвари 
тісно сплелися зі стражданням.

Один хрест на двох
З недільної служби пані Галина 

і пан Володимир повертаються поріз-
но. Чоловіка до кімнати, де мешкає 
подружжя, на візкові везе товариш 
і трохи нервується. Асфальт нерівний, 
з ямами, і колеса у візку вже давно 
варто було б поміняти. Пані Галина 
хоч і повільно, але йде додому сама. 
В дружини ще стає сил підвезти мужа 
до причастя, але не більше.

У пані Галі уражена нервова систе-
ма після укусу енцефалітного кліща, 
в її чоловіка – поліартрит, деформа-
ція суглобів. До старечого будинку 
вони потрапили з власної волі – не 
хотіли бути тягарем. Пан Володимир 
– для дітей, дружина – для рідної 
сестри.

– Ми живемо разом уже чотир-
надцять років, а знайшли один одно-
го тут, у старечому будинку. Поки 
у Володі не трапився інсульт, нам так 
добре було, – журиться жінка. – Час-
то на прогулянки ходили… Але і за те, 
що є, Богові дякуємо.

Після інсульту лікарі пропонували 
забрати пана Володимира на чет-
вертий поверх, де мешкають люди, 
які не можуть ходити. Але дружина, 
хоч і сама хвора, відпускати чоловіка 
не хоче. Тільки з острахом думає, що 
ж буде, якщо і вона ходити не зможе.

Попри відчинені вікна у кімнаті 
відчувається солодкуватий запах 
корвалолу. Стіни поверх світлих шпа-
лер обклеєні квітами: жовтими і чер-
воними герберами та ромашками. 
Над ліжком висить вишитий чорними 
нитками лик матері Божої, а на две-
рях – календар, де дівчинка з білими 
локонами в рожевому платті молиться 
„Отче наш“.

– Ви вже звикли жити тут? – зверта-
юся до подружжя.

– Так, але додому все одно тягне, – 
відповідає дружина. – Я не прижилася 
тут. За ці роки не прижилася. Завжди 
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хотіла мати свою квартиру, от і маю. 
Бачите, сама собі господиня.

Пані Галя сидить на високому ліжку, 
уставленому подушками, обводить 
поглядом кімнату і сміється.

– Якби тут було менше пияків, то 
і жити легше було б. Увечері такі кри-
ки тут. Вчора пенсію давали, то поки 
вони ту пенсію до кінця не проп’ють, 
не заспокоюються.

– Горе заливають, може?
– То що виходить, і ми маємо пити? 

– пані Галина розводить руками. – Бу-
ває і в мене розпач, такий, що нікого 
ні бачити, ні чути не хочу. Здається, 
під ліжко залізла би, чи в кутик заби-
лася б і сиділа би тихенько. На про-
хідній чергові жіночки за дітей своїх 
розказують, за внуків, зятів. У мене 
аж сльози на очі навертаються. Але 
най так. На все воля Божа.

Пан Володимир уважно слухає 
дружину. У чоловіка застиглий ви-
раз обличчя, ніби він одягнув маску. 
Скорботну. Коли пані Галя говорить 
про розпач, чоловік опускає чоло на 
стілець, що стоїть перед ним – ховає 
обличчя.

– Щось сьогодні без настрою він 
у мене, – говорить пані Галина і довго 
дивиться на чоловіка, ніби бажаючи 
розгледіти причину його печалі. – Хто 
який хрест несе, – говорить жінка 
чи то до мене, чи щоб підбадьорити 
мужа. – Якщо б ті хрести в людей 
позабирати і покласти перед ними, 
то кожен вибере свій. Ніхто чужого 
хреста не хоче, який би він не був.

Пані Галина повільно встає з ліжка, 
щоб приготувати обід чоловікові. Тіло 
її тремтить, як в лихоманці, хода хит-
ка, ніби їй справді поклали на плечі 
тяжкого хреста. У пані Галі і пана Во-
лодимира тут, у старечому будинку, 
хрест один на двох.

Філософ і хіпі
– В дев’яносто п’ятому році тут 

було спокійніше. Не розумію, що 
трапилося з людьми?

Олег піднімає очі вгору, ніби звідти 
має прийти відповідь.

В кімнаті над його ліжком висить 
портрет молодого чорнявого хлопця 
з великими темними очима. Він мало 
подібний на чоловіка з сивиною, що 
сидить переді мною. Олегові близько 
тридцяти семи років, дев’ятнадцять 
з них він прожив у старечому будин-
ку. Чому опинився тут, розповідати 
не хоче.

– Можна сказати, що цей будинок 
є місцем несвободи. Хоча, тут є сво-
бода, просто обмежена режимом, 
– філософськи розмірковує Олег.

На книжковій полиці у нього припа-
дає пилом портрет Маргарет Тетчер. 
У старечому будинку він має імідж 
інтелектуала.

– Солодке слово „свобода“, – го-
ворить співмешканець Олега, не від-
риваючи погляду від аркуша паперу. 
Чорною кульковою ручкою він малює 
солдатиків.

– За час, що я живу тут, я помі-
тив тенденцію. Зараз до старечого 
будинку потрапляють покидьки сус-
пільства.

– Чому ви називаєте їх покидька-
ми?

– Від слова „покидати“. Колись 
сюди потрапляли одинокі люди, ті, хто 
не мали дітей. Більшість з тих, хто за-
раз живе тут, просто хотіли спекались 

діти. Вони готові платити гроші, аби 
лише мати спокій. Коли я тільки по-
трапив до старечого будинку – жив 
на третьому поверсі. Там був такий 
собі поверх-музей, де жили ветерани 
війни, люди загалом освічені, куль-
турні. Тих, хто провинився за щось, 
або хто не зживався з людьми, від-
правляли жити на перший поверх. На 
той час там жило чотири алкоголіки. 
Вони трохи шуміли, дебоширили. 
Перший поверх вважався найгіршим 
для життя. Зараз там важко знайти 
бодай трьох чоловіків, що не п’ють. 
Контингент дуже тяжкий, з ними важ-
ко знайти спільну мову.

В кімнаті на полиці біля дверей я по-
мічаю декілька пляшок горілки.

– В нас тут працює культмасовик, 
він повинен людей забавляти: кон-
цертами, шахами чи вишиванням. Але 
в людей немає зацікавленості до того. 
Це не піонерський табір, я розумію. 

Ось Валерій весь час малює. Скільки 
кулькових ручок вже списав.

За спиною у Валерія, чоловіка 
в джинсовій курці, висить намальова-
ний олівцем портрет Христа.

– Ісус на малюнку дуже схожий на 
вас! – кажу йому.

– Справді, трохи схожий, – сміється 
чоловік у руді вуса. – Волосся, коли 
я був молодим, у мене було довгим. 
Я грав на бас-гітарі важкий рок, хоча 
треба було пісні про Батьківщину. 
Я хіпував, а Ісус теж трохи хіпі.

Олег дістає з полиці старий, ще ра-
дянський альбом, з колекцією марок. 
І повільно гортає його.

Старість лягає на плечі
У Михайла Борисовича, директора 

старечого будинку, трясуться руки. 
За роки робити в геріатричному пан-
сіонаті він і сам став подібним на його 
мешканця. Чоловік упродовж всієї 
розмови дивиться кудись вбік, ніби 
говорить не зі мною.

– Я працюю тут з 1986 року.
– Як ви потрапили сюди?
– Займався науковою діяльністю, 

закінчив юридичний факультет. Робо-
та взагалі не мала стосунку до сфери 
обслуговування, соціального захисту. 
Мене просто призначили сюди дещо 
впорядкувати. Робота в старечому 
будинку складна і невдячна. Якби 
мені довелося почати життя спочат-
ку, я б не хотів мати таку посаду. Тут 
стільки людей, і за кожного з них ти 
несеш відповідальність. Ви маєте ро-
зуміти, в яких умовах ми працюємо. 
Утримувати таку структуру дуже не-
просто. А люди того не розуміють. Во-
ни знають, що ми маємо їм дати, чим 
забезпечити. Інше – їх не хвилює. Той 
порядок, який ми маємо, дається нам 
ціною надзвичайно складних зусиль. 
В інших державах, де є такі будинки, 
то є справа всіх – міста, громади. 
Там є багато волонтерів, є розуміння 
проблеми. Не можна одній людині 
скинути на плечі всіх старих людей. 
Так не можна!

 

„Тут стільки людей, 
і за кожного з них ти 
несеш відповідальність. 
Ви маєте розуміти, 
в яких умовах ми 
працюємо. Утримувати 
таку структуру дуже 
непросто. А люди 
того не розуміють. 
Вони знають, що ми 
маємо їм дати, чим 
забезпечити. Інше – 
їх не хвилює.“
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 Постать у нього худорлява, жилава. 
Така швидше личила б підлітку, аніж 
дорослому чоловікові. Сергію сорок 
шість років. Його історія не унікальна. 
Навчався в інтернаті. Сидів у в’язниці. 
Пив. Знову потрапляв за ґрати. Жив 
просто неба. Унікально те, що Сергій 
зміг відвернути звичний для подібних 
історій фінал. Але про все по черзі.

Викрадач велосипедів 
– Мені в інтернаті все снився 

хлібний магазин на розі і вуличка 
з трамвайною колією, – пригадує 
Сергій. – Хоча до мене ніхто ніколи не 
приходив, мені здавалося, що в мене 
має бути хтось рідний.

Коли вихованців сиротинця зі Льво-
ва перевели до Червонограду, Сергій 
почав тікати звідти і днями блукати 

містом. Одного дня він забрів на ву-
лицю, яку бачив уві сні.

– Там на розі справді був бла-
китний магазин, за ним – брама. 
Я зайшов туди. Все навколо здавало-
ся мені знайомим. Я закурив. Довго 
намагався бодай щось пригадати, 
але не міг. Лиш коли побачив номер 
будинку, двадцять третій, відчув, що 
був тут, але чи уві сні, чи наяву – розі-
брати не міг.

Хлопець піднявся сходами на дру-
гий поверх. Подзвонив у квартиру 
номер п’ятнадцять. Двері відчинили. 
Запитав, хто тут мешкає. Йому роз-
повіли, що власники квартири зміни-
лися не так давно. Новим мешканцям 
її продав чоловік. Сергій запитав 
прізвище. Сказали – Макситенко. Це 
було його прізвище.

– Я розпитував, де шукати того чо-
ловіка, але вони не знали. Я вийшов 
з будинку. Сів на лавці. Прикурив. 
Хтось мені тоді сказав: „Ти знайдеш йо-
го“. Я сидів і думав, де ж його знайти?

В погляді дорослого чоловіка про-
ступає біль десятирічного хлопця. 
Сергій дістає з кишені сигарети і сіру 
металеву запальничку. Тричі намага-
ється прикурити. Вогню немає. За-
кінчився бензин.

У чотирнадцять років Сергій вже не 
просто тинявся містом, а мав роботу 
– крав з друзями велосипеди. Інколи 
просто з балконів. Хлопців спіймали. За-
брали у міліцейський відділок. У кабінеті 
запитали особисті дані. Сергій сказав 
своє прізвище. Міліціонери перепитали 
ще раз і кудись вийшли. Сказали, що 
хочуть познайомити його з деким.

Сергій
Чоловік з обличчям воскового кольору 
і темними як ніч очима сидить в тіні дерев 
дещо згорбившись. – Я хотів подарувати тобі 
квіти, але в мене грошей зовсім немає, – каже 
мені, і продовгуваті ямки на його обличчі, 
помітні навіть коли він не сміється, глибшають. 
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– Я збентежено чекав їх десять 
хвилин. Двері відчинилися. Зайшов 
чоловік. Я серцем відчув, що це мій 
дядько. Заплакав. Він також. Сказав, 
що радіє тому, що я знайшов його. 
А я йому відповів: „Це не я знайшов. 
Це міліція мене знайшла“.

Дорослий Сергій сміється і витирає 
сльози.

Дядько працював сантехніком не-
подалік відділку. Забрав Сергія до 
себе додому. Там він і дізнався, як 
опинився в сиротинці.

– Виявилося, мене виховувала 
бабуся. В той магазин на розі, що 
снився мені, вона завжди ходила по 
хліб. Там її взимку і збив трамвай. Жив 
я з бабусею тому, що матір мене ще 
немовлям хотіла втопити. Але бабуся 
врятувала. З того часу вона навіть 
матері на руки мене не давала. Коли 
баба загинула, дядько почав міцно 
пити. І мене забрали в сиротинець. 
Він не знав, де я є. Але відчував, що 
я знайду його.

Я вдивляюся в обличчя Сергія, очі-
куючи побачити в ньому образу на 
матір. Бачу лише біль.

– Я читаю Новий Заповіт час від 
часу, – каже Сергій і піднімає до-
гори опущені очі, – Там є слова „Не 
осуджуй“. Я зрозумів, що ця заповідь 
десь є в моїй душі.

Свободолюбивий
Вперше Сергій потрапив до в’язни-

ці в двадцять років. Підрізав знайо-
мого з інтернату. На суді йому дали 
змогу виголосити останнє слово. Він 
сказав: „Пане суддя, я його не просто 
підрізати хотів, а вбити“.

Обличчя Сергія кам’яніє.
– Суддя мене запитала: чому? 

Я розповів, як цей хлопець знущався 
над нами в інтернаті: клав мене голо-
го на підвіконня і бив солдатським 
ременем. Я його благав тоді, щоб він 
цього не робив. Йому було байдуже. 
Він ще дівчат приводив, щоб вони на 
це дивилися. Я тоді йому пообіцяв, що 
стану дорослим і помщуся. Нехай 
скільки завгодно часу пройде, я зуст-
ріну його і виконаю обіцянку. І я таки 
його зустрів. Я навіть з місця злочину 
не втік. Викликав швидку.

Секретар, яка слухала останнє 
слово Сергія, плакала. Йому про-
рокували від шести до восьми років 
ув’язнення. Суд дав лише три. Сергій 
за те не переймався. Думав: молодий, 
часу на все вистачить.

– А у в’язниці я чи не вперше в житті 
зрозумів, як важко жити без батьків. 
До всіх в’язнів рідні на побачення 
приходили, передачі надсилали. 

Поки Сергій перебував за ґратами, 
його дядько втопився у власній ванні.

– Пам’ятаю, як в один із вечорів 
я сів у кутку і заплакав. Так тяжко 
стало на душі. Я в інтернаті думав, що 
самому легко, бо воля, а я свободо-
любивий. Виявилося, зовсім інакше.

Сергій довго мовчить.
– Знаєш, як я уявляв свободу? Ба-

чиш ось той сірий гараж? Лягти біля 
нього на землю, як пес, і спати. Це 
була моя свобода.

Оля
– Зі своєю дружиною я позна-

йомився у „Вечірньому Львові“ біля 
Оперного театру, – пригадує Сергій 
і якось беззахисно сміється. – Я тоді 
вже втомився від постійного п’янства. 
Захотів просто по-людськи випити 
кави. Заходжу, а вона сама за столи-
ком сидить. Я попросив дозволу сісти 
поруч. Не знаю, чому, що мене тоді 
надихнуло, але я розповів їй все своє 
життя, все, що мені наболіло. Окрім 
того, що ховаюся від міліції.

В 91-ому році Сергій вийшов на 
свободу. Крав. За це йому призна-
чили виправні роботи. Відбувати їх не 
хотів. Пив. Жив по притонах.

– І вона мені сказала, що вірить 
мені. Уявляєш? Запропонувала поїха-
ти жити до її батьків. Вона побачила 
в мені людину.

Оля і Сергій розписались. Прожили 
місяць. Дружина помітила, що Сергій 
п’є надміру.

– Вона покликала мене і сказала: 
„Я буду переживати, скучати за то-
бою, але ти мусиш вибрати: або я, 
або алкоголь“. Я ось, як зараз, на 
лавці сидів і думав. Вибрав її.

Коли Олю збив потяг, Сергій був 
у Росії. Прокинувся о другій ночі че-
рез поганий сон. І зрозумів – біда. 
Коли приїхав додому, дружину вже 
поховали. Дві ночі Сергій спав на її 
могилі.

– І тоді я почав пити безпробудно, 
пішов по бездоріжжю. Хотів повіси-
тись, але хтось мене за плечі тримав. 
Не знаю, хто.

Очі Сергія стають суцільним болем.
– Я так любив, як вона танцювала. 

Завжди просив її танцювати для мене. 
Вона і мене навчила. Одного разу 
ми пішли в будинок офіцерів на дис-
котеку. Заграла пісня „Scorpions“, 
здається, яку я дуже любив. І ми з нею 
так танцювали.

Над прірвою
– Ти мене запитуєш, для чого я жив? 

– дивується Сергій. – Та ні для чого. 
Я уникав дивитися на себе в дзерка-

ло. Бородатий. Брудний. Коли йшов 
містом, опускав голову, щоб людям 
не дивитися в очі.

Сергій жив біля річки, в парку, 
в під’їзді багатоповерхівки. Пив смер-
тельно. Гроші на горілку просив 
у чоловіків на дорогих машинах.

– От тільки по смітниках не лазив. 
Вважав це принизливим для себе. 
Але добрих людей часто зустрічав. 
Чомусь вони вірили мені. Додому 
запрошували: помитися, переодягну-
тися в чисте. Годували. Але я те все 
не цінував. Двічі навіть на роботу 
влаштовували, але горілка була для 
мене важливішою.

Друзі-безхатченки Сергія пова-
жали. Коли той мав гроші – водив їх 
в їдальню, купував продукти, як для 
сім’ї. Для Насті, вагітної дівчини, яка 
також мешкала на вулиці, Сергій став 
як батько.

– Чоловік її був у в’язниці. Вона 
радилася зі мною, чи залишати ди-
тину, чи робити аборт. Я їй порадив 
народжувати, якби складно їй не 
було. Я доглядав за нею. Поки вона 
була поруч, навіть про горілку менше 
думав, більше про неї. Я її клейонкою 
в дощ накривав. Думав про те, щоб 
вона ситою була. Все смачне, що 
в людей випрошував, все їй віддавав. 
Коли вона народила, я для неї з ма-
лою будинок для одиноких матерів 
знайшов.

Одного ранку Сергій прокинувся 
з ясним відчуттям, що йому набридло 
жити так, як він жив досі. Але як жити 
по-іншому – він не уявляв. У той день 
звично пішов просити їсти. Подзвонив 
у будинок. Відчинили монахині.

– Я зрадів, бо монахині завжди 
їсти дадуть. І почав навідуватися до 
них частіше. Одного разу прийшов, 
а вони питають, чи я хочу життя зміни-
ти. А я вже молився про це. І розповіли 
мені про реабілітаційний центр. Дали 
мені день, щоб вирішити остаточно. 
А я вже не міг того бруду знести!

Спочатку реабілітаційний центр на-
гадував Сергію тюрму. Але він просив 
у Господа смирення і витримав.

– У мене нелегке життя, – каже 
Сергій, – але я тримаюсь. Я знаю, 
що я алкоголік. Двадцять грам вартує 
випити і мені кінець. Але одна думка 
мене втішає – Бог мене не залишить. 
Він опікується мною. Я це завжди від-
чував.

Сергій випрямляє спину, і дивиться 
мені у вічі.

– От тільки в мене з рідних нікого 
немає, щоб бути для них тверезим. 
Можна, я буду тверезим для тебе?
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 Однак якщо уважно розглянути 
кожне слово у цьому питанні, то 
можна наблизитися до відповіді при-
наймні у найзагальніших рисах. Що, 
власне, я спробую зараз зробити.

„в Україні“
Україна не є якимсь унікальним 

простором, і в більшості випадків не-
має ніякої потреби вкотре винаходити 
велосипед. На жаль, у школі нам ба-
гато розповідають про багатостраж-
дальність нашого народу і, фактично, 
не згадують про інші народи, у яких 
можна чомусь повчитися, з чиєї історії 
можна щось зрозуміти. Це стосується 
не лише соціальної політики, але і її, 
зокрема. Професійний „соціальний 
політик“ мав би знати, чому загинув 
Сальвадор Альєнде, якими були 
перші кроки Нельсона Мандели піс-
ля завершення апартеїду, чому ми 
святкуємо Восьме березня чи Перше 
травня (обидва свята походять зі 
США, а аж ніяк не з СРСР), чи хоча 
б які зобов’язання Україна взяла 
перед ООН для досягнення „Цілей 
тисячоліття“.

Студенти західних програм із 
соціальної політики обговорюють, 
чому один із найбідніших індійських 
штатів Керала має значно кращі 
соціальні показники (рівень освіти, 
дитяча смертність, тривалість життя), 
ніж значно заможніший сусідній штат 
Карнатака (питання з цієї ж серії: 
чому Україну за рівнем людського 
розвитку випереджають такі країни, 
як Перу, Венесуела, Іран, Ліван, Шрі 
Ланка чи Малайзія). Або в якій країні 
світу найбільш гендерно рівний роз-
поділ місць в органах влади (у Руан-
ді). Або чому заборона абортів 
у Польщі не призвела до підвищення 
рівня народжуваності – Польща 
у 2012 році, за даними Євростату, 

мала найнижчий показник народжу-
ваності в ЄС (1.3 дитини на жінку), 
а найвищі показники у тих країнах 
ЄС, де ніхто і не думав забороняти 
аборти, а натомість подумав про 
створення дитсадків і позашкільних 
гуртків, дитячих майданчиків, друж-
нього до дітей робочого місця чи 
обов’язкової відпустки по догляду за 
дитиною для татусів. Хотілося б, щоб 
і наші „соціальні політики“ могли на 
професійному рівні обговорювати ці 
питання.

„соціальна політика“
У домодерний період наявність 

у суспільстві вразливих категорій не 
вважалася соціальною проблемою, 
щодо якої суспільству необхідно ви-
робити колективне політичне рішення. 
Про бідних піклувалися з почуття 
сімейного обов’язку, особистого 

співчуття чи релігійного милосердя. 
Якщо бідного визначали як „недостой-
ного“ чи „винного у власних бідах“, то 
накладене на нього покарання (за-
звичай у формі публічного каяття чи 
тортур) також було вельми відмінним 
від звичного для нас сьогодні звер-
нення до правоохоронних органів. 
Мішель Фуко показує, що центра-
лізований дисциплінарний контроль 

над „дефективним“ індивідом (який 
став спільною рисою таких інституцій, 
як психіатрична лікарня та в’язниця) 
зароджується у ХVІ ст. Власне, пере-
хід до капіталізму, на думку Фуко, 
й обумовив появу централізованих 
дисциплінарних покарань на проти-
вагу тортурам: за капіталізму життя 
волоцюги набуває цінності як потен-
ційного учасника виробничих відно-
син, замість відрубувати йому кінцівки 
чи вбивати, стає вигідніше направити 
його на примусові роботи. Дисциплі-
нарна влада „не сковує сили, щоб їх 
ослабити, а намагається певним чи-
ном зв’язати їх докупи, примножити та 
використати“, тоді як „справді вбогий 
люд, уже ні з ким не ділячись, зможе 
тішитись доброчинством“, підсумовує 
Фуко. Дійсно, ми бачимо одночасне 
зародження репресивної політики 
і централізованої соціальної допомо-
ги бідним з боку держави саме у ХVІ 
ст., тобто з переходом від феодалізму 
до капіталізму, з метою регулювання 
мас невдоволених людей, які по-
страждали в процесі епохальних змін 
(про них пише, зокрема, Томас Мор, 
запитуючи „Що ще лишається робити 
селянам, яких позбавили землі, окрім 
як стати або жебраками, або зло-
діями“). Про ці два типи політики П’єр 
Бурдьє пише, як про „праву і ліву руку 
держави“, відносна вага яких може 
відрізнятись, але загальний принцип 
діяльності держави щодо маргіналь-
них прошарків населення залишаєть-
ся спільним для усіх модерних капіта-
лістичних суспільств. 

„має бути“
Однак цей історичний екскурс до-

зволяє помітити цікавий парадокс: 
з одного боку, ми спостерігаємо 
тенденцію до більш раціональної від-
повіді на соціальні проблеми, але 

Якою має бути соціальна 
політика в Україні?
На запитання „Якою має бути соціальна політика в Україні?“ 
складно відповісти у форматі короткої науково-популярної 
статті. Треба враховувати і потреби найвразливіших 
соціальних прошарків населення, і наявність ресурсів, 
і ймовірність надзвичайних ситуацій (повені, землетруси, 
епідемії), і стратегічні довгострокові цілі.

Нехай моральну 
оцінку здійснюють 
інші, обов’язком 
держави натомість 
є гарантувати соціальні 
права всім без винятку 
громадянам.
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з іншого – діяльність „правої і лівої 
руки держави“ продовжує послугову-
ватися моральною оцінкою індивіда як 
вихідною точкою для відповіді на ту чи 
іншу проблему. Якщо індивіда визна-
чено як „достойного бідного“, такого, 
що опинився в скруті не з власної ви-
ни, йому пропонують різноманітні дер-
жавні програми соціальної підтримки: 
допомоги по безробіттю, інвалідності 
чи втрати годувальника, субсидій на 
продукти харчування, ліки чи житло 
тощо. Якщо ж індивіда визнано як 
„недостойного бідного“, як девіанта, 
що свідомо порушує суспільні норми 
(не бажає працювати, зловживає 
алкоголем чи наркотиками, порушує 
закон), на нього чекають приписи 
адміністративного чи кримінального 
кодексу, виправні роботи, ув’язнення, 
чи як мінімум – центри реабілітації, 
психологічні консультації та інші спро-
би його „реформувати“.

Цій тенденції до моралізаторства 
в соціальній політиці, – принаймні 
з часів Французької революції з її гас-
лом „свободи, рівності, братерства“, 
– протистоїть універсалістський прин-
цип прав людини. Нехай моральну 

оцінку здійснюють інші, обов’язком 
держави натомість є гарантувати со-
ціальні права всім без винятку грома-
дянам. Ми, як члени суспільства, по-
годжуємося, що є певний рівень життя, 

який ми просто зобов’язані гаранту-
вати своїм співвітчизникам, ми готові 
прописати ці права у Конституції і за-
конах, готові сплачувати податки, щоб 
ці права забезпечити. Звісно, перелік 
і змістовне наповнення можуть відріз-

нятись, але важливим є сам принцип. 
Ми всі маємо право на безкоштовну 
освіту, медичний захист, допомогу по 
безробіттю, житло тощо. Більше того, 
жоден закон не може обмежувати 
або скасовувати вже наявних прав 
і гарантій (про що наші політики часто 
забувають, намагаючись протиснути 
новий Трудовий кодекс чи „медичну 
реформу“). З універсалістськими 
засадами соціальної політики ми як 
громадяни не мусимо доводити, що 
ми дійсно потребуємо, що нас дійсно 
спіткало лихо, що ми не винні, що опи-
нились у скруті. Ми знаємо, що би не 
сталося, ми можемо розраховувати 
на дах над головою, на прожитковий 
мінімум, щоб не померти з голоду, на 
базовий медичний догляд тощо. Цей 
радикальний демократичний принцип 
і є основою того, якою соціальна 
політика „має бути“. Будь-які кроки 
до заміни поняття прав і гарантій на 
поняття „соціальних послуг“ чи „со-
ціальної допомоги“ редукує відносини 
„держава–громадянин“ до ринкових 
відносин „надавач–отримувач по-
слуг“ чи до домодерної доброчинності 
„благодійник–вдячна жертва“.

На сьогодніми 
маємо тенденцію 
до криміналізації 
бездомності, коли 
скорочуються 
соціальні видатки, 
натомість зростає 
каральний апарат 
і акцент на трудову 
політику.
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в и р о к  ч и  н і ?

„якою“
Перше слово в нашому питанні 

є найскладнішим, адже стосується 
вже конкретного змістовного напо-
внення програм соціальної політики. 
Тут доведеться обмежитися лише 
деякими прикладами, з посиланнями 
на перелічені вище базові принципи. 
Перший приклад візьму з питання, 
в якому я відчуваю певну компетент-
ність, адже працювала над ним де-
кілька років у рамках кандидатської 
дисертації. Це – бездомність. Що 
ми маємо на сьогодні? Ми маємо 
тенденцію до криміналізації бездо-
мності, коли скорочуються соціальні 
видатки, натомість зростає караль-
ний апарат і акцент на трудову по-
літику (низькооплачувана праця чи 
громадські роботи як передумова 
доступу до соціальної допомоги). Як 
показує соціолог Лоїк Вакан, також 
і в Західній Європі та США поліція, 
суди і в’язниця (як основні діячі правої 
руки держави поряд із економічними 
структурами) взяли гору над політи-
кою соціального захисту (лівої руки 
держави) та „уможливили колоніза-
цію соціального сектора всеосяжною 
каральною логікою“. Україна займає 
одне з перших місць у Європі за кіль-
кістю в’язнів, причому не тому, що 
у нас більше злочинців – просто у нас 
саджають на довші терміни і за такі 
речі, за які в найменш репресивних 
державах був би просто штраф. На-
віщо Міністерству соціальної політики 
створювати „Управління у справах 
бездомних та осіб, що вийшли з місць 
позбавлення волі“, до всіх соціальних 
програм залучати МВС як „профільне 
міністерство“, легітимізувати міліцей-
ські рейди, примусову реєстрацію 
бездомних тощо? Яким чином усе це 
допоможе вирішити дві ключові пере-
думови бездомності – безробіття, не-
стабільну зайнятість (проблеми ринку 
праці) і брак доступного житла (про-
блеми ринку житла)? Треба створю-
вати робочі місця, гарантувати дотри-
мання всіх вимог трудового кодексу, 
будувати соціальне житло. Натомість 
на сьогодні будівництво соціального 
житла скоротилось у більш ніж 20 
разів, порівняно з початком 1990-х. 
А те житло, яке будується, віддається 
у приватну власність одиницям „щас-
ливчиків“ у квартирній черзі, часто за 
корупційними схемами. Власна квар-
тира – це надто дорогий подарунок 
від держави, який до того ж порушує 
базовий принцип універсалістської 
політики, адже несправедливо, що 
хтось цей подарунок отримав, а я ні 
– чим я гірший? Можна хоча б узяти 

приклад з міст Західної Європи, де 
новозбудоване державою житло 
лишається в муніципальному житло-
вому фонді і надається в оренду за 
субсидованою ціною. Попри певні 
недоліки у впровадженні, це значно 
демократичніший принцип, бо на 
таке житло (особливо, якщо житловий 
фонд становить суттєвий відсоток жит-
ла у місті) має право кожен. 

Другий приклад – приклад пенсій, 
допомоги на дитину та інших со-
ціальних виплат універсалістського 
характеру, на які мають право всі 
без винятку пенсіонери, матері тощо. 
Світовий Банк уже двадцять років кри-
тикує Україну за ці універсалістські 
програми, описуючи їх як економічно 
необґрунтовані, а натомість агітуючи 

на користь „адресної допомоги“ ли-
ше бідним матерям чи пенсіонерам, 
які „дійсно її потребують“. Водно-
час, Світовий Банк мусив визнати, 
що саме завдяки запровадженню 
суттєвої матеріальної допомоги при 
народженні дитини за президентства 
Віктора Ющенка, а також завдяки 
підвищенню мінімальної пенсії до 
рівня прожиткового мінімуму Україні 
на початку 2000-х вдалося суттєво 
знизити рівень бідності (адже в най-
більшому ризику бідності в Україні 
є пенсіонери і сім’ї з дітьми).

„Рекомендації“ Світового Банку 
базувалися не на реальній шкоді 
універсалістських програм і користі 
адресних, але на ідеологічних за-
садах неоліберальної політики, 
з обмеженням ролі держави і пере-
веденням якнайбільшої частки со-
ціальних програм на ринкові основи 
самоокупності, конкурентноздатності 
і клієнтських відносин. Насправді ж, 
дослідження, проведені Програмою 

розвитку ООН, вказують на більшу 
ефективність універсалістських про-
грам, порівняно з адресними: адресні 
програми потребують величезних 
фінансових затрат на запроваджен-
ня і підтримання бюрократичного 
апарату, що здійснюватиме оцінку 
заявок і розподіл коштів, тоді як 
універсалістські програми простіше 
втілювати, адже допомога надається 
усім без винятку без жодних анкет, 
співбесід, документів, що підтверджу-
ють потребу тощо. До того ж, адресні 
програми часто ведуть до стигма-
тизації тих, хто отримує допомогу 
– комусь може бути просто соромно 
піти попросити субсидію, когось за-
соромлять сусіди чи журналісти, як 
скажімо, в репортажах про матерів, 
які „безвідповідально“ народжують 
дітей лише для отримання фінан-
сової допомоги. В довгостроковій 
перспективі адресні програми ведуть 
до зменшення бюджетних видатків на 
соціальну політику („чому це я зі своїх 
податків маю підтримувати всяких не-
роб і девіантів?“). Скажімо, універса-
лістські програми допомоги на дітей 
у Швеції створили одне з найбільш 
дружніх до дітей суспільств у світі, 
і всі громадяни користаються з пере-
ваг такої політики. Тоді як адресні 
програми допомоги бідним сім’ям 
з дітьми у США створили стигматизо-
вану категорію „безвідповідальних“ 
самотніх матерів, які нібито „сидять“ 
на соціальній допомозі, і як наслідок 
– вимоги скоротити ці програми з бо-
ку невдоволених платників податків, 
і як наслідок – найгірші показники 
смертності немовлят і бідності серед 
дітей серед розвинених країн. Тож 
необхідно відстоювати ті права і га-
рантії, які ми вже маємо, і поступово 
розширювати їхній перелік.

Це не наукова стаття, я не є про-
фесійним соціальним політиком і не 
претендую на вичерпність відповіді. 
Але принаймні усвідомлення того, що 
соціальна політика має бути вільною 
від моралізаторства і законів ринку, 
а натомість базуватися на гарантії 
соціальних прав усім без винятку гро-
мадянам (у поєднанні з добрим зна-
нням досвіду інших країн і контексту 
впровадження різних соціальних про-
грам у світі) – це необхідна основа 
для більш справедливого і гуманного 
суспільства.

 

Україна займає одне 
з перших місць у 
Європі за кількістю 
в’язнів, причому не 
тому, що у нас більше 
злочинців – просто 
у нас саджають на 
довші терміни і за такі 
речі, за які в найменш 
репресивних державах 
був би просто штраф.
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 Аутизм – це порушення розвитку 
дитини і її функціонування, яке відобра-
жається у дефіциті соціальної взаємодії, 
обмеженій комунікації, уяві, труднощах 
у соціалізації. Часто такі особи мають 
власні стереотипні дії, ритуали, дивну 
поведінку, сенсорні розлади. Аутизм 
– це не просто особливість людини чи 
певний тип характеру, це – вроджене 
захворювання з невідомими причина-
ми, яке проявляється у перші три роки 
життя людини. Чоловіки страждають на 
аутизм у 3–4 рази частіше, ніж жінки.

Аутизм називають хворобою третьо-
го тисячоліття. Згідно з даними Органі-
зації Об’єднаних Націй, у світі мешкає 
близько 67 млн хворих на розлади 
аутичного спектру (РАС), що становить 
понад 1% від усього населення плане-
ти. Страждають на аутизм люди на всіх 
континентах, у всіх країнах, незалежно 
від статі, раси чи соціального статусу.

„Просто трохи інші“
В Україні майже немає інститутів 

ранніх втручань, які б надавали послу-
ги з корекції розвитку дітям вдома та 
в дошкільних закладах освіти, підтрим-
ку та психологічний супровід родині. 
Мама однієї дитини з аутизмом, яка 
виїхала з України до США, розпові-
дає, що для того, щоби врятувати свою 
дитину від неповносправності, їй було 
достатньо одного – просто переїхати 
в Америку, туди, де соціальна підтрим-
ка дітей-аутистів дуже висока. Будь-яка 
родина у США має можливість на те, 
щоб її дитину безкоштовно обстежили 
різні фахівці: терапевти, педагоги, 
психологи, логопеди… Якщо ж дитині 
ставлять аутизм, то існує всебічна під-
тримка від держави – матеріальна та 
психологічна. Дані дитини потрапляють 
у спеціальну базу і держава опікується 
її розвитком.

Донедавна пересічні українці вза-
галі не мали уявлення про значення 
слова „аутизм“. Упродовж останніх 
років обізнаність зросла, адже аутичні 
діти трапляються все частіше. До при-
кладу, 2 квітня минулого року у Львові 

ще майже ніхто не згадував про Все-
світній день поширення інформації про 
проблеми аутизму, однак цього року 
відбулася низка акцій, зокрема, фо-
товиставка „Просто трохи інші“ Кості 
Бєглова, публічна лекція психіатра 
Олега Романчука, розпродаж книжок 
від „Видавництва Старого Лева“ 
і збирання коштів, на радіо та в пресі 
розказували про аутизм.

В Україні насамперед проблемою 
стоїть навіть саме питання діагностики. 
Багато часу родина витрачає на те, 
щоб знайти, до кого звернутися, щоб 
зрозуміти, що відбувається з дитиною. 
В Україні до 2006 року аутизм майже 
не діагностувався. Але також часто ді-
тям з аутизмом ставлять помилковий 
діагноз (розумову відсталість, психо-
органічний синдром, дитячу шизоф-
ренію, шизотиповий розлад, розлади 
особистості…), або взагалі не діагноз, 
а синдром, наприклад, затримку 
психомовного розвитку. Проблема 
аутизму починається з його визначен-
ня, надзвичайно важливо є поставити 
правильний діагноз.

Побоюючись „клейма“ 
неповноцінності
Через велику загальну нетолерант-

ність українського суспільства і часте 
трактування пересічними людьми симп-
томів захворювання як ознак поганого 
виховання, через брак підтримки 
багато батьків в Україні свідомо довго 
уникають звернення до фахівців, побо-
юються „клейма“ неповноцінності, не-
повносправності, інвалідності. Батьки 
відтерміновують звернення до фахівця, 
прислуховуються до голосів поруч, що 
хтось у родині заговорив аж у 4 роки, 
а ще хтось у 6 чи 7... І тоді люди втра-
чають безцінний час, адже відомо, що 
мозок дитини найбільше пластичний до 
5 років і що раніше звернення за допо-
могою, то вищі шанси на успішну тера-
пію і можливість навчатися у загальній 
школі. Діти з аутизмом потребують ре-
абілітаційної допомоги і чим це раніше 
– тим краще.

Більшість дітей з аутизмом в Україні 
не мають поставленої інвалідності. 
Інвалідність ставлять здебільшого 
у випадках важких форм аутизму, ко-
ли дитина у значній мірі неадекватна. 
Якщо ж говорити про так званий висо-
кофункціональний аутизм, коли дитина 
розмовляє і багато речей розуміє, то 
батькам довести потребу інвалідності 
важко. До прикладу, батьки 9-річної 
дівчинки з аутизмом із Тернопільської 
області не отримали інвалідності, на 
комісії вони почули: „Вас тепер по-
ловина таких, що нам з вами всіма 
робити?“. Окрім того, знову ж таки, 
є великий відсоток родин, які добро-
вільно уникають інвалідності. Навіть 
попри значні фінансові труднощі (адже 
всі заняття і матеріали дуже дорогі), 
відмовляючись від грошової допомоги 
на дитину, вони намагаються прихо-
вати від суспільства свою проблему. 
Коли дитина ще досить мала, спочатку 
кажуть, що дитина погано говорить і її 
водять до логопеда, але потім у років 
5–6 приховувати захворювання стає 
все важче. Дитина з аутизмом зовні 
рідко відрізняється від своїх ровесників, 
як це буває в осіб із синдромом Дауна. 
Але нерідко аутичні діти мають також 
сенсорні розлади, дивну поведінку, 
стереотипи... Вони можуть на вулиці 
кружляти від радості, сіпати кистями 
рук, ходити на пальцях, а в транспорті 
голосно говорити щось дивне, затуляти 
вуха на вулиці, жмуритися… Інакшість 
стає дуже помітна.

Коли батьки звертаються по допо-
могу і їм говорять про аутизм, опісля 
діагностики дитини розпочинається її 
реабілітація, терапія. Оскільки наразі 
не встановлені причини аутизму, то 
праця іде над подоланням симптомів.

Найперше – праця з дитиною по-
чинається з її сім’ї. Прийняття довічної 
особливості своєї дитини, визнання 
цього, а разом із тим тверде рішення 
працювати і вчитися, змінювати те, 
що можна змінити – вирішальні кроки. 
Якщо батьки не довіряють фахівцю, 
він не зможе допомогти дитині, навіть 

Аутизм в Україні: вирок чи ні?
За статистикою США, у 2012 році аутизм зустрічався в 1 дитини 
із 68. Про які цифри могла б говорити Україна, якби мала 
офіційну діагностику на належному рівні? Наразі невідомо, якою 
є дійсна поширеність аутизму в Україні, але з практики фахівців 
можна говорити про величезне число аутичних осіб.
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якщо знає як. В Україні здебільшого 
життя родини, яка виховує дитину з ау-
тизмом, кардинально змінюється. Хтось 
у сім’ї, зазвичай це мама, присвячує 
життя реабілітації дитини, залишивши 
працю і кар’єру. Це нове покликання: 
спробувати покращити, наскільки це 
можливо, якість життя дитини. Це – пра-
ця щодня, без відпусток. Це відчуття по-
дивування, коли дивишся на звичайних 
дітей і не надивуєшся, як багато вони 
вміють „просто так“ – того, чого їх 
спеціально не вчили: дивляться в очі, ці-
кавляться іншими особами, наслідують 
за ними, вигадують ігри, запитують… 
Особу з аутизмом усього цього по-
трібно навчати, наче запрограмувати 
комп’ютер. Потім аутична людина 
може без проблем використовувати ці 
навички, які їй колись нав’язали штуч-
но. Зокрема, комунікативні.

Родині найважче буває усвідомити 
цілі терапії дитини. Абсолютна біль-
шість батьків в Україні приходить до 
фахівця за допомогою у тому, щоб 
дитина почала розмовляти. Адже якщо 
вона буде говорити – буде така, як 
інші. Але мовлення ніколи не є самоціл-
лю, адже мова – це наслідок. Аби дити-
на почала розмовляти – вона повинна 
бути здатною належним чином сприй-
мати, розуміти, наслідувати і бути за-
цікавленою у тому, щоб говорити. Ба-
гато дітей з аутизмом розмовляють так 
званою ехолалією. Вони повторюють 
те, що чули в рекламі, мультфільмі або 
на вулиці. Це можуть бути довжелезні 
перекази мультфільмів, але дитина на-
томість не попросить пити, не скаже, 
що болить зуб і не покличе тебе.

Однак такі діти мають всі шанси 

розмовляти з розумінням, навчитися 
комунікації (а це більше, ніж просто 
вимовляти слова). Для цього маю при-
клад маломовного аутичного хлоп-
чика, який одного разу дуже хотів до 
комп’ютера, але йому не вдавалося 
виштовхати сестру від монітора. І тоді 
він згадав мультик і видав довге речен-
ня: „Ти, капосний собака, тікай звідси 
геть у свій садок!“. Він ще не вмів ви-
словлювати словесно свої бажання, 
але вже починав розуміти значення 
слів. Якось батько поставив його у ку-
ток, а він стояв, плакав і казав голосом 
із фільму: „Ти хочеш мене зламати!“. 
Це була метафора, які особи з аутиз-
мом не розуміють, але цей хлопчик 
підібрав її до ситуації дуже вдало. Це 
були його перші кроки до того, щоб 
розмовляти по-справжньому. Багато 
людей з аутизмом, які не можуть го-
ворити, також можуть спілкуватися за 
допомогою різних методів альтерна-
тивної комунікації.

Мислення аутичних дітей 
інакше, ніж наше
Недаремно сучасна польська 

авторка написала чудову книгу про 
аутичного хлопчика з назвою „Прибу-
лець“. Соціум не є для аутичних людей 
такий важливий, як для нас. Навпаки, 
він мало помітний і взагалі дивний, не-
зрозумілий. Якщо на малюнку будуть 
предмет і людина, то на прохання: 
„Розкажи про те, кого там зображено“ 
діти з аутизмом найчастіше відпо-
відають, називаючи предмет. Особу 
в центрі вони бачать уже потім. При-
гадую, як на терапії якось на запитання 
про те, кого аутичний хлопчик побачив 

у зоопарку, він відповів: „Іринку!“. Ця 
Іринка в його свідомості була для нього 
такою ж дивною і незбагненною істо-
тою, як лев, верблюд і мавпи, яких він 
там побачив.

Люди з аутизмом не вміють до-
статньо вигадувати, мають труднощі 
з уявою, метафоричним мисленням, 
інакомовленням, вони розуміють речі 
буквально та чітко, а у житті рідко об-
манюють. До прикладу, правило при-
ходити на роботу о 9-ій і йти о 18-ій 
дотримуються у точності до хвилини. 
Не пліткують про шефа і колег, старан-
но виконують свою роботу. Це давно 
знають у США, наприклад, компанія 
„Microsoft“ створила лабораторію, де 
працюють аутисти. Працюють успішно. 
Встановлено, що близько 33% осіб із 
аутизмом можуть жити самостійним 
життям, давати собі раду без постійної 
допомоги. Польща також створює бу-
динки праці, де можуть бути задіяні діти 
з аутизмом після повноліття. В Україні 
небагато таких дітей, які через брак 
своєчасної і правильної діагностики 
мають можливість вирости пристосо-
ваними до самостійного життя. А ті, 
хто все ж стає на це здатний, це, як 
правило, винятки. Сучасний світ каже, 
діагноз „аутизм“ – не вирок. Але чи 
в Україні?

Відомо, що на відміну від осіб, 
які страждають на синдром Дауна, 
інтелект аутичної людини первинно 
є в нормі, або навіть вище норми 
у певних сферах. Багато аутистів ма-
ють здібності до музики, малювання, 
математики, програмування... Аутичні 
риси приписують Ньютону, Ейнштейну, 
Моцарту, Кафці...

Аутизм – це дуже специфічне за-
хворювання, порівняно нове для світу 
у сенсі діагностики і боротьби з ним. 
Суперечливе, примхливе, підступне, 
разом із тим таке, яке розкриває 
дуже багато граней, особливостей 
і здібностей, позитивів у людині, яка 
страждає на нього і в людей поруч 
– теж. Найважливіше те, щоб особа 
з аутизмом, яка дуже страждає від 
непорозуміння із цим світом, зуміла 
навчитися діалогічного мовлення з ним. 
І тоді вона зможе не лише комфортно 
почуватися, освоїтися, а й проявить 
себе у світі. Увесь світ не можна при-
стосувати до людини аутичної, відтак 
аутична людина змушена пристосува-
ти себе. Але світ зобов’язаний надати 
такі умови та можливості для цього 
складного, важкого процесу. Україна 
наразі спантеличено і налякано робить 
тільки перші кроки на зустріч людям 
з аутизмом у своєму суспільстві.
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 „Оселя“ була заснована в 2001 
році за підтримки Міжнародного Руху 
„Емаус“, який об’єднує спільноти без-
домних у понад сорока країнах світу. 
Першими великими акціями спільноти 
були організація Свят-вечора та Ве-
ликоднього сніданку в приміщеннях 
церкви св. Юра. Серед тих, хто їх від-
відав, були не лише люди без даху над 
головою, а й неповносправні, безро-
бітні, самотні пенсіонери – люди, що 
опинилися на суспільному маргінесі, 
потрапили в межову ситуацію. Свою 
місію організація окреслює трьома 
словами: „спільнота, праця, солі-
дарність“. Основними завданнями, 
що ставить перед собою „Оселя“, 
є створення спільнот взаємодопомоги, 
організація навчальних майстерень 
для здобуття професійних навичок, 
проведення акцій солідарності з бід-
ними та бездомними, пропагування 
ідеї взаємодопомоги. Ідея „Оселі“ 
виявилася небайдужою львів’янам, 
спільнота почала гуртувати навколо 
себе відомих, успішних, ініціативних 
людей з найрізноманітніших кіл, які 
були готові на волонтерських засадах 
допомагати організації. Серед них 
– чимало журналістів, письменників, 
художників, публічних людей.

 
„Б.О.М.Ж.“ 
Думка про те, що кожен із нас може 

опинитися „на узбіччі“, незалежно від 
соціального статусу, турбує багатьох. 
Саме тому резонансу набув про-
ект івано-франківського фотографа 
Ростислава Шпука „Б.О.М.Ж.“ (Без 
Ознак Мистецького Життя), у рамках 
якого такі сучасні українські письмен-
ники, як Юрій Андрухович, Андрій 
Бондар, Гриць Семенчук, Тарас 
Прохасько, Софія Андрухович, Таня 
Малярчук і інші автори приміряли на 

себе образи безхатьків. Такі фотосесії 
виглядають провокаційно, екстра-
вагантно. Їхньою першопочатковою 
метою було привернути увагу до 
ще одного проекту, інспірованого 
„Оселею“ – журналу „Просто неба“, 
що розповсюджується бездомними 
людьми. Журнал належить до Між-
народної мережі вуличних видань, 
дотримується її принципів видання 
та розповсюдження преси: журнал 
продають безпритульні, половина 
вартості є їхнім заробітком. Він при-
вертає увагу до питань, що стосуються 
діяльності „Оселі“: від літератури „на 
узбіччі“ до маргінального мистецтва 
та теми „двох Україн“. Автори готують 
матеріали на волонтерських засадах. 
Видання поєднує у собі статті науков-
ців та журналістські дослідження з ма-
теріалами, які готуються безхатьками 
спільно з редакцією. Кожен охочий 
долучитися до спільної справи може 
запропонувати редакції власний ма-
теріал. Головний редактор журналу та 
громадська активістка Мар’яна Соха 
розповідає про важливість такого ви-
дання в українських умовах: „У місті 
Львові надавати соціальну допомогу 
бездомним людям почали доволі 
недавно – у 2006 році в Україні що-
йно почав діяти закон “Про основи 
соціального захисту бездомних гро-
мадян та безпритульних дітей”, і лише 
у 2009 році в місті відкрили першу 
муніципальну нічліжку. Наша органі-
зація працює з 2003 року – ми маємо 
спільноту, де разом живуть і працюють 
бездомні люди, збирають від мешкан-
ців міста непотрібні їм речі та дають 
їм друге життя. Наша діяльність та 
і загалом діяльність міста у сфері на-
дання допомоги бездомним людям по-
требувала інформаційної підтримки. 
У суспільстві переважало негативне 

ставлення до бездомних людей, важко 
було втілювати проекти, отримувати 
підтримку від держави чи приватних 
благодійників. Нам необхідно було 
подолати цей соціальний бар’єр між 
суспільством та бездомними людьми, 
які потрапили на його маргінес, зміни-
ти образ бездомної людини, як такої, 
що сама обрала такий спосіб життя, 
любить пиячити і нічого не робити. Че-
рез журнал (матеріали, які ми публіку-
ємо, і сам факт розповсюдження його 
бездомними людьми) ми намагаємося 
сформувати об’єктивне бачення про-
блеми: бездомність – це кризовий 
стан, в якому перебуває людина. І це 
є приводом, щоб людині допомогти, 
або принаймні з розумінням постави-
тися до її ситуації, а не засуджувати та 
ізолювати від суспільства“.

 
 І мода належить усім
 „Оселя“ поєднує практичні май-

стерні, професійні навчання, крам-
нички, благодійні акції збору речей із 
несподіваними культурними акціями. 
Міжнародний рух „Емаус“ органі-
зовує покази мод від безпритульних 
людей, чим доводить, що мода нале-
жить усім. Модні колекції, які уже де-
кілька років поспіль демонструються 
у львівському Музеї Ідей, показують: 
люди, котрі ніколи не належали до 
світу моди, також можуть сміливо ви-
ходити на подіум. Різниця між ними 
та професійними манекенницями 
полягає лише у тому, що переважно 
вони не демонструють одяг, а про-
бують донести певне повідомлення 
до суспільства. Однією з натхненниць 
таких показів мод є письменниця та 
журналістка Галина Вдовиченко, яка 
розповідає про свій досвід співпраці 
з „Оселею“: „У нас було вже кілька 
гаражних розпродажів та показів мод 

Соціальні ініціативи 
у львівському форматі

Т е к с т :  Б о г д а н а  Н е б о р а к ,  Л ь в і в

Якщо ви зупините на вулиці пересічного українця та попросите 
його кількома словами окреслити місто Львів, то, скоріш за все, 
почуєте приблизно таке: „Львів – культурна столиця України, 
український П’ємонт, найпатріотичніше місто“. Однак Львів 
сміливо можна назвати українською столицею соціальних 
громадських ініціатив, найактивніша з яких – спільнота 
взаємодопомоги „Оселя“. 
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 Сьогодні час споживати, купувати 
все більше й більше і вірити, що щастя 
– в цьому. А бідні увесь час нагадують 
про інше, однією лише своєю присут-
ністю.

Для прикладу, минулого року ЗМІ 
показали сюжет: у львівських ресто-
ранах з’явилася нова посада – лю-
дина, яка відганяє бездомних і ромів, 
коли ті підходять до відвідувачів на 
літніх терасах просити милостиню. 
Журналісти оспівали винахідливість 
рестораторів і засудили нав’язливість 
бідних. З двох варіантів – ресторан 
може допомогти якось цим людям, за-
пропонувати їм їжу (о, скільки їжі вики-
дається!) чи вигнати, щоб не заважали 
насолоджуватися життям і морозивом 
– другий здається більш прийнятним. 
Які є аргументи проти цього рішення? 
Хіба наївні. Аргументів проти першого 
– безліч: вони самі винні, „пусти сви-
ню під стіл – вилізе на стіл“, „та вони 
живуть краще за нас“, „вони могли 
б працювати“, „я заплатив – у мене 
є право…“ і так далі.

Від ста тисяч до двох мільйонів
Пригадую сюжет на популярному 

каналі, що називався „Собаче життя“. 
„Чоловік докотився до життя собаки“, 
– говорить журналістка і показує чо-
ловіка без ніг, якого родичі вигнали 
з дому, він тепер ночує в халабуді на 
подвір’ї. Через каліцтво чоловік може 
пересуватися лише „на чотирьох“. 
Камера навмисно знімає його зверху, 
що й справді здається, що перед наши-
ми очима – великий незграбний пес. 
Йому навіть заговорити не дали – звірі 
ж не говорять. Лише сусіди можуть 
розповісти його історію. І не має зна-
чення, що сестра забирає пенсію цьо-
го чоловіка, а його вигнала на вулицю. 
Немає запитань до соціальних служб, 
які взагалі-то мали б відстежувати такі 
історії. Людина на чотирьох, з бородо-

ю, брудна, живе в буді з дощок – отже, 
собака.

Чи слово „бомж“. Немає слова, об-
разливішого за „бомж“! У ньому все: 
і зневага, і насмішка, і звинувачення. 
І взагалі, бомжі – це ніби не люди, це 
наче окремий вид. Слово-клеймо. Чо-
мусь його дуже люблять у медіа, наче 
неможливо розказати про бездомних, 
при цьому не принизивши їх.

Точна кількість бездомних в Україні 
поки що невідома – влада лише ми-
нулого року постановила створити 
єдиний реєстр безпритульних. Орієн-
товна цифра – від ста тисяч аж до 
двох мільйонів. Найбільше бездомних 
у великих містах, куди люди приїж-
джають у пошуках кращої долі. У Києві 
близько 5 тисяч бездомних. Для них 
у місті діє один державний центр, де 
можна отримати допомогу з відновлен-
ня документів, та одна (!) нічліжка, яка 
може прийняти 166 людей. В Києві, як 
і в інших містах, ці місця розташовані 
далеко від центру, і тому часто ті люди, 
які в найскрутніших обставинах, не 
можуть туди потрапити: не вистачає 
грошей на проїзд, виганяють з тран-
спорту тощо. Окрім держави, бездо-
мним допомагають кілька благодійних 
організацій та релігійних рухів, однак 
їх надто мало, щоб охопити всіх, хто 
потребує допомоги.

Але Україна змінюється
Під час Майдану суспільство справ-

ді стало іншим: більш турботливим, 
солідарним, небайдужим. Бездомні 
стали частиною того революційного 
народу на головній площі країни: хтось 
записався в самооборону, хтось пра-
цював на кухні. Одна жінка, Людмила, 
пішла в медслужбу – виносила вбитих 
з Грушевського, її інтерв’ю розійшлося 
по світових каналах. А сама вона жи-
ве в підвалі, працює двірником, має 
хвору доньку в інтернаті, на лікування 

Люди вулиці і вічності
Ви помітили – світ уже не захищає бідних? 
Тепер він захищається від бідних. Бідність – 
це соромно і незручно, її потрібно сховати, 
на неї краще не дивитися. Бідність – це наче 
хвороба, якою можна легко заразитися, краще 
триматися подалі. У сучасному світі, сильному 
і комфортному, для бідності немає місця. 
Сьогодні час сильних.

із “зайвих” речей, які люди від-
дають до “Оселі”, виставки-про-
дажі розписаних скринь та валіз… 
Люди, що колись збилися зі шляху, 
живуть тепер творчо й цікаво. 
А це надихає і дає сили багатьом 
іншим, у кого начебто все гаразд. 
Маргіналом за певних умов може 
стати кожен, але не кожен здатен 
витягти себе з самісінького дна... 
Багатьом оселівцям це вдалося. 
Вони ще й іншим допомагають. 
Діляться книжками з сільськими 
бібліотеками Старосамбірщини, 
меблями – з будинками для людей 
похилого віку цього району, реча-
ми – з жителями віддалених сіл“.

Працівники „Оселі“ проводили 
бесіди з бездомними, під час яких 
виявили: головною проблемою 
таких людей є безпомічність та не-
здатність самостійно знайти вихід 
із кризової ситуації. Саме тому во-
лонтери працюють над створенням 
умов, що допомагають людям, які 
опинилися на маргінесі, подолати 
кризу та соціалізуватися.

Вартими уваги є також Гаражні 
розпродажі, започатковані 2013 
року для збору коштів на потреби 
соціального гуртожитку „Оселі“. 
Цьогоріч ініціативу розпродажу 
перебрало на себе „Видавництво 
Старого Лева“. У рамках акції 
підтримки дітей, хворих на аутизм, 
місто започаткувало проект со-
лідарності „Львів у блакитному“. 
Головний редактор видавництва 
Мар’яна Савка запропонувала 
організувати низку акцій задля 
збору коштів на облаштування 
спортивного майданчика у шко-
лі-інтернаті „Довіра“, де діти 
з особливими потребами мають 
можливість отримати повну серед-
ню освіту. Дітки разом із батьками 
мали нагоду завітати додому до 
„Старого Лева“, оскільки у дво-
рику видавництва відбувалися чи-
тання, майстер-класи, ігри, творчі 
майстерні, автори видавництва 
спілкувалися зі своїми читачами.

Організатори дня солідарності 
запропонували також ігровий 
елемент: використання блакитних 
елементів одягу, що виявилося 
успішним способом привернути 
увагу до акції.
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Т е к с т :  О л ь г а  М а к а р ,  К и ї в
Ф о т о :  І в о  Д о к о у п і л

якої і пішла квартира. Там, на Майдані, 
бездомні нарешті змогли бути корис-
ними і творити історію. Головне – після 
революції не забути, що вони можуть, 
що вони це вміють.

„Що означає змінити суспільство, 
якщо не зміниться людина? Якщо 
зміняться люди, ми зможемо зро-
бити революцію. Тільки нові люди 
зможуть збудувати новий світ“, – так 
у 1968-ому мислить Андреа Ріккарді, 
18-річний хлопець з Риму, ліцеїст, за-
хоплений ідеєю революції, що змінить 
світ. Як змінити людину? Андреа шукав 
відповіді: „Я почав наполегливо читати 
Євангеліє, потім Біблію. Для мене це 
була древня книга, книга віри, слово 
Бога, щось, що могло дозволити змі-
нити людину“. У Євангелії Андреа зна-
ходить те, що шукає. Зокрема, і заклик 
до любові до бідних. Разом із друзями 
з ліцею вони відкривають для себе 
новий світ – світ бідних робітників, шо-
куючий світ бараків і периферії. Третій 
світ, виявляється, зовсім поруч. І знову 
ж, саме там молоді люди знаходять 
те, що шукали: ключ до змін. З того 
часу невеличка групка сильно вирос-
ла – сьогодні вона відома як Спільнота 
Святого Егідія, міжнародний рух мирян, 
що є у 70-ти країнах світу, в тому числі 
і в Україні – в Києві, Львові та Івано-
Франківську. Андреа Ріккарді і тепер 
бачить милосердя орієнтиром для 
Європи і світу ХХІ століття: „Милосердя 
звільняє європейців від страху і за-
губленості, у них з’являється бачення. 
Милосердя і безкорисливість виводять 
нас з-під диктатури ринку. Вони дають 
нам розуміння життя, людини, самих 
себе, миру для ХХІ століття“.

Те, що робить Спільнота Святого 
Егідія для бідних, – це не просто со-
ціальні проекти. Ідея кардинально 
інша: жити однією сім’єю, де є місце 
для кожного і немає поділу на того, 
хто служить, і того, кому служать. 
Яскравим образом такого життя є Різд-
вяний обід – традиція святкувати Різдво 
разом із бідними за спільним столом, 
з іменними подарунками і колядками. 
У Спільноті постійно наголошують: це 
свято з бідними, а не для бідних. Свято 
з тими, кого знають і з ким дружать 
– завдяки щотижневим зустрічам. На-
приклад, бездомним щотижня розда-
ють їжу. Їжу і дружбу, можна сказати: 
якщо на роздачу бутербродів і чаю йде 
15 хвилин, то на спілкування – 50.

Стати для бідної людини другом – це 
найбільше, що можна їй дати. Бо це 
означає повернути їй віру, що її життя 
– цінне, і що існує Любов.

Бездомні, які приходять за бутер-
бродом, зовсім різні: це і молоді люди, 

вчорашні випускники інтернатів, яким 
було нікуди йти. І пенсіонери, обдурені 
квартирними аферистами. Чоловіки, 
що приїхали на заробітки – працю-
вали на будові, а в якийсь місяць їх 
залишили без зарплати (повертатися 
додому часто соромно, навіть на 
квиток грошей немає. Вирішує пожити 
трохи на вокзалі, знайти нову роботу, 
все налагодити… Далі сценарій за-
вжди схожий: вкрали документи, через 
кілька днів одяг став брудним, з’явився 
неприємний запах – такого на роботу 
вже ніхто не схоче). Але найбільше 
серед бездомних тих, які опинилися на 
вулиці через сімейні конфлікти: хтось 
розлучився з дружиною і пішов з до-
му, хтось не зжився з невісткою, хтось 
пішов, щоб дітям не заважати… А от 
алкоголізм – зазвичай не причина, 
а наслідок життя на вулиці.

Коли спілкуєшся з бездомним, 
відкриваєш зовсім інший, 
особливий світ
Все-таки, щоб вижити на вулиці, 

людям доводиться бути по-справжньо-
му винахідливими. Наприклад, часом 
ввечері вони довго катаються примісь-
кими електричками, щоб виспатися 
в теплі. А потім продовжують сон уже 
на станціях невеличких міст – там лю-
дей значно менше, ніж на київському 
вокзалі. Ночувати можна і в під’їзді 
(тільки тоді о 5 ранку вже треба по-
кинути будинок), і в підвалі чи на під-
дашші, під мостами, в каналізаційних 

люках. У закинутих чи недобудованих 
будинках. А влітку – на лавках у парку 
чи просто на траві.

– А знаєш, що найтяжче, коли ти 
живеш на вулиці? Найтяжче, от, знаєш, 
після ночі в підвалі чи на вокзалі, чи 
десь на лавочці в парку, – от найтяжче 
вранці потім виглядати як людина. Бо 
інакше тобі кожен, хто йде по дорозі, 
плює в обличчя. І тоді вже нічого не хо-
четься, – каже Андрій. Йому 33 роки, 
він бездомний після в’язниці і розлу-
чення з дружиною.

– Я сиджу в переході, а там люди 
увесь час йдуть і йдуть. Тисячі людей. 
І всі – ніби тіні. Їх тисячі, а заговорити ні 
з ким, – каже Льоша. Ми спитали, який 
подарунок він хотів би на свій день на-
родження: „Мені нічого не треба, лише 
поспілкуємося“, – відповів він. Льоші 
45, він бездомний, бо його обікрали 
й залякали.

– На вулиці людина людині друг. Тут 
якщо б ми один одному не допомагали, 
ніхто б не вижив, – каже Олена. Їй 50 
і її з дому вигнав син.

Вони дуже різні, ці люди на вулиці. 
Хіба одиниці самі вибрали собі таке 
життя, як у нас часто люблять казати. 
І лише одиниці змогли вирватися звід-
си, повернутися до того, що вважається 
нормою. Вулиця жорстока й непроста. 
Але в них виходить навіть там залиша-
тися людьми. Насправді це бідні захи-
щають світ десь перед вічністю.

 

Найбільше серед бездомних тих, які опинилися 
на вулиці через сімейні конфлікти. А от 
алкоголізм – зазвичай не причина, а наслідок 
життя на вулиці.
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 Перевагами та вадами своєї інфра-
структури українські міста завдячують 
Радянському Союзові. Тоді постать на 
інвалідному візку суперечила панів-
ному культу здорової людини, а тому 
не могло бути й мови про те, аби 
міські будівничі зважали на інвалідів. 
Тому сьогодні ми живемо в містах, не 
пристосованих до потреб людей з об-
меженими фізичними можливостями, 
де повсюдні підземні переходи стали 
символами дискримінації не лише інва-
лідів, а й пішоходів взагалі.

Україна ратифікувала Конвенцію 
ООН про права інвалідів у 2009 році. 
І відтоді як учасниця конвенції держава 
повинна забезпечити інвалідам на-
лежні умови життя нарівні з іншими 
громадянами. У 2013 році в Україні 
мешкало майже три мільйони осіб (це 
6% населення) з інвалідністю. Які умови 
життя в місті пропонуються їм, а також 
решті громадян, кожен з яких у певний 
період життя може опинитися в стані 
маломобільної людини? Вагітні жінки, 
люди похилого віку, батьки з дитячим 
візочком так само відчувають численні 
бар’єри, якими насичені наші міста 
і які не дають безперешкодно пере-
суватися ними.

Безбар’єрне міське 
середовище
Координатор програми „Без 

бар’єрів“ Національної Асамблеї ін-
валідів України Ярослав Грибальський 
розповів про те, чого бракує україн-
ським містам сьогодні, аби стати до-
ступнішими та зручнішими.

„По-перше, по всій Україні є про-
блема, як безпечно і комфортно пере-
тнути проїзну частину для людини на 
візку чи людини, яка везе дитячий візок. 
У нас відсутній стандарт того, як має 
виглядати пішохідний перехід. В одних 

будівельних нормах вказано, що висо-
та бордюру має бути 2,5–4 см, в інших 
– 8 см, а то й 10 см. Має існувати стан-
дарт будівництва переходів, аби люди-
на на візку, незряча чи маломобільна 
особа могла безпечно, швидко та са-
мостійно перетнути проїзну частину.

У Львові, зокрема, вирішили при-
йняти єдиний стандарт пішохідних 
переходів для міста. Це вимога часу, 
хоча, можливо, і суперечить загально-
державним будівельним нормам. Утім, 
поки ці норми зміняться на національ-
ному рівні, можна робити щось на рівні 
міста. До кінця 2014 року всі пішохідні 
переходи у Львові повинні отримати 
пониження.

По-друге, громадський транспорт 
усе ще залишається недоступним. 
Сенс у тому, щоб людина з дитячим 
візком або людина похилого віку могла 
безпечно зробити крок із зупинки до 
автобуса. Висота автобусної зупинки 
має бути не 10–15 см, а 20 см. І во-
дій автобуса з низьким рівнем підлоги 
мав би під’їжджати якомога ближче до 
бордюру зупинки. Лише за таких умов 
можна буде вважати, що транспорт 
є доступним для маломобільних грома-
дян. Існує міжвідомча проблема, коли 
одне відомство регулює транспорт, 
інше будує інфраструктуру, але свою 
діяльність вони не узгоджують.

Третя проблема полягає в тому, що 
державні адміністративні будівлі, на-
вчальні заклади чи заклади культури 
залишаються й надалі непристосо-
ваними для потреб маломобільних 
людей. Наведу приклад ситуації із 
закладами культури зі статусом на-
ціональних. Зробити там туалет, яким 
могла би скористатися маломобільна 
людина, поставити піднімальний при-
стрій або облаштувати місце в залі для 
людини на візку – все це відноситься до 

4-ї категорії складності будівництва. 
До цієї категорії належить будівництво 
аеропортів та нафтопроводів. Щоб 
у Львівській опері поставили підйомник 
та зробили відповідні туалети, мені 
знадобилося 20 років боротьби!“.

Доступність українських міст
Згідно з моніторингом архітектур-

ної доступності 17 обласних центрів 
України, що проводився у 2013 році 
благодійним фондом „Прометей“ 
за підтримки Міжнародного фонду 
„Відродження“, Вінниця є найбільш 
доступним містом України. Але й тут 
38% міських будівель залишаються 
недоступними. Що й казати про решту 
обласних центрів, які змінюються менш 
динамічно, аніж Львів чи Вінниця.

Згідно з даними згаданого моніто-
рингу, в середньому по Україні лише 
третина адміністративних будівель 
є доступними, а серед медичних закла-
дів доступні трошки менше половини. 
Половина закладів громадського хар-
чування є недоступними. Що думають 
активісти організацій інвалідів в містах 
України з приводу комфортності їхніх 
міст для пересування?

Людмила Шукрута, очолює ГО ма-
терів дітей-інвалідів та інвалідів „Серце 
матері“ в Кіровограді: „У Кіровограді 
недостатньо інфраструктури для візо-
чників, у першу чергу. Немає навіть, де 
кави випити, окрім пивних палаток. Не 
можна заїхати в банки та інші потрібні 
установи“.

Наталя Чущенко, членкиня органі-
зації „Серце матері“, котра пересу-
вається на візку, додає: „Деякі підпри-
ємці облаштовують пандуси, аби лиш 
заощадити кошти, і в результаті цими 
пандусами неможливо користуватися 
– під таким кутом вони збудовані! 
Якщо я кажу про це власникам мага-

Чи можливі міста, 
доступні для всіх?
Щодня ми збігаємо десятками сходів у підземку 
і піднімаємося на поверхню, заходимо до крамниць та 
установ, переходимо проїжджу частину. Для більшості 
з нас це непомітні зусилля. Але для декого такі пересування 
містом – біг з перешкодами. Хоча всі ми розуміємо, що 
міста повинні бути комфортні, зручні та безпечні для 
кожного мешканця. А як ні, то гріш їм ціна.
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зину чи аптеки, мені відповідають: ви 
зателефонуйте, ми до вас спустимо-
ся. Але навіщо мені шестеро людей, 
які допомагатимуть зайти, якщо вже 
є пандус?“.

Оля Делембовська, інструктор 
з трудової адаптації Територіального 
центру соціального обслуговування 
в Пирятині: „Я живу в 9-поверховому 
будинку і мені довелося довго вимага-
ти, щоб поставили поручні. Зрештою, 
їх таки зробили, але за матеріал я ма-
ла заплатити сама. Взагалі я б хотіла 
найперше, щоб людям з інвалідністю 
дали роботу. Вони повинні виходити 
у світ. Бо якщо людина не спілкується, 
жоден пандус нічого не дасть“.

Володимир Слободян, голова Сум-
ської обласної організації інвалідів 
„Доля“: „Контролюємо перевізників 
міського громадського транспорту: 
виходимо на візках на зупинку і нама-
гаємося потрапити до автобусу. Буває, 
водій відмовляється брати пасажира 
на візку, а буває, пропонує занести на 
руках. Я розумію його добру волю, але 
ж це не вирішує проблеми доступності 
транспорту!“.

Найдоступнішим в Україні засобом 
пересування для людей з обмеженими 
фізичними можливостями є залізнич-
ний транспорт. Але якщо ми поглянемо 
на ситуацію в сільській місцевості, де 
відсутня залізниця, побачимо ката-
строфічну ситуацію. Адже не в кожно-
му районі є автобус, пристосований 
для людини на візку. Окрім того, у вже 
згадуваному моніторингу зазначало-
ся, що „кількість доступних об’єктів 
державного та комерційного секторів 
зменшується від центру до сільської 
місцевості, де доступність практично 
нульова“.

Карти доступності
Як у цій прикрій ситуації з тран-

спортом наважитися на подорож чи 
ділову поїздку до іншого міста людині 
з інвалідністю? Чи можливо спланувати 
маршрут незнайомим містом так, аби 
не опинитися заблокованим нездолан-
ними бар’єрами? Одне з вирішень цієї 
проблеми пропонують карти доступ-
ності. Наразі маємо їх дві. Перша ство-
рена з ініціативи Національної Асамб-
леї інвалідів України і знаходиться за 
адресою wheelmap.org. Але оскільки 
мапа не завжди має фотопідтверджен-
ня, а об’єкти додають не обов’язково 
компетентні люди, користуватися нею 
можна лише на свій страх і ризик. 
Друга мапа створювалася в резуль-
таті моніторингу в рамках проекту 
„Доступна Україна“ і містить дані про 
доступність адміністративних установ, 

медичних закладів, закладів освіти та 
культури тощо. Ця мапа знаходиться 
за адресою dev.socinfo.net.ua. Втім, 
обидві карти є уривчастими і не дають 
повної картини доступності міста. Як 
підсумував Ярослав Грибальський, 
– „ще не існує такого сервісу, який 
дозволив би людині з інвалідністю, 
готуючись до подорожі, вийти на мапу 
будь-якого міста і спланувати маршрут. 
Тому вольова людина має бути готова 
до екстремальних моментів“. А такий 
сервіс потрібен, принаймні доти, до-
ки наші міста не стануть цілковито 
безбар’єрними для маломобільних 
громадян.

Спершу – освіта, потім 
– пандуси
Але й вимоги архітектурної до-

ступності, навіть виконані досконало 
з точки зору техніки, не гарантують 
безбар’єрного пересування містом. 
Жодні закони, конвенції та норми 
не діятимуть, доки кожна людина не 
усвідомить їхній сенс. Активісти руху 
за права інвалідів мають чимало таких 
прикладів.

Ярослав Грибальський: „Коли ми 
працювали в проекті “Інклюзивна осві-
та для дітей з особливими потребами”, 
то пояснювали директорам шкіл по 
всій Україні: біля кожної школи мало 
би бути позначене місце для машини 
людини з інвалідністю. На цьому місці, 
визначеному піктограмою “Міжна-
родний символ доступності”, не має 
права ставити машину ані директор 
школи, ані батьки, ані будь-хто інший. 

Тоді й діти збагнуть це, і коли їздитимуть 
на власних авто, згадуватимуть, що 
у школі ніхто, навіть директор, не міг 
собі дозволити припаркувати машину 
на місці, визначеному для людини 
з інвалідністю“.

Микола Насад (Конфедерація гро-
мадських організацій інвалідів України, 
Запоріжжя): „Навіть тоді, коли технічно 
все зроблене досконало, виникає 
проблема нерозуміння серед людей. 
На залізничному вокзалі у Запоріжжі 
ніби все зроблене, але працівники не 
навчені. Ми мали неприємну ситуацію, 
коли під час посадки у вагон персонал 
випустив з рук дівчину-візочницю“.

Мирослав Николаєв (начальник 
Львівського регіонального центру 
„Інваспорт“): „Бракує культури поро-
зуміння, шанування іншої людини, яка 
має особливі потреби. До прикладу, 
на нових спортивних об’єктах Львова 
враховані всі вимоги безбар’єрного 
середовища. Але на тій же „Арені“, 
коли нещодавно грав „Шахтар“, ми 
побачили, що в секторі для неповно-
справних стоїть якийсь ящик, а туалети 
взагалі зачинені“.

Громадські активісти розуміють, що 
варто залучати самих інвалідів до за-
хисту своїх прав. Вони переконані, що 
єдиний шлях змінити наші міста – ак-
тивно нагадувати владі про свої потре-
би, а суспільству – про своє існування. 
Тому що зміни в наших містах матимуть 
сенс лише тоді, коли супроводжувати-
муть зміни в нас самих.

 

Які умови життя в місті пропонуються 
їм, а також решті громадян, кожен з яких 
у певний період життя може опинитися в стані 
маломобільної людини?
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в и р о к  ч и  н і ?

 Потребуючі записувалися у від-
діленнях фонду і перед початком 
навчального року отримали все 
необхідне, щоб їхні діти могли піти до 
школи „озброєні“. Серед них цього 
року чимало тих, хто змушений був 
виїхати з рідних місць через бойові 
дії. Немало, на жаль, і тих, кому 
й у мирних умовах не вдається за-
робити на шкільне приладдя – дехто 
признається, що користується „порт-
феликом“ для своїх дітей не перший 
рік. „Найважливішим завданням акції 
“Шкільний портфелик” є не лише 
матеріальна допомога потребуючим 
дітям, а донесення вістки про те, що 
оточення дбає і опікується ними, за-
вжди готове допомогти їм у життєво 
важливих справах“, – це уточнення 
на сайті „Карітаса“ є дуже важливим 
для розуміння суті цієї організації.

Харитативність, прозорість, 
професійність
„Карітас“ діє по всьому світу як 

офіційна благодійна організація 
Католицької Церкви, започаткована 
1897 року в Німеччині, зараз пра-
цюють 25 національних її осередків. 
В Україні – з початку 1990-х. Постра-
дянське ствердження фонду відбува-
лося разом зі здобуттям незалежності 
держави і відновленням Церкви. До-
помогу та її легальне документування 
провадять паралельно. Останнім не 
нехтують, стосунки з держапаратом 
долаються не завжди просто, але що-
разу успішно. Так в Україні „Карітас“ 
представляють дві потужні організа-
ції, і такий стан є унікальним. „Ка-
рітас-Спес“ – при Римо-Католицькій 
церкві, їхні колеги – при Українській 
Греко-Католицькій. Це відображає 
ситуацію в церковному житті країни: 
Католицька Церква в Україні пред-

ставлена двома Церквами – і у вза-
єминах немає жодного напруження.

„Воно само собою так складається. 
Кожен виходить із тих ресурсів, які 
в нього є, – стенає плечима о. Андрій 
Нагірняк. – Є певна специфіка кожної 
конфесії і прив’язка до території. 
Скажімо, на Галичині значна частина 
населення є греко-католиками і вони 
відкриті до нашої Церкви. Натомість 
на Східній Україні та в Центрі мен-
ше поширення наших громад, ніж 
Римо-Католицької Церкви“. Є від-
мінності у специфіці регіонів, а відтак 
– різняться й потреби. Також суттєвим 
чинником є наявність у певній місце-
вості людей, які мають хист і бажання 
займатися відповідною проблемою. 

Основних напрямків допомоги 
шість, вони охоплюють найвразливіші 
категорії: діти, літні люди, неповно-
справні, тяжко хворі, узалежнені та 
ув’язнені. О. Віктор Симон каже, 
що за картою поширення ВІЛ–СНІД 
в Україні можна визначити, де є їхні 
центри допомоги людям із цією не-
дугою – Одещина, Донецьк, Київ. 
Робота в цьому напрямку вимагає 
відповідної кваліфікації, так само не 
кожен зможе взятися за допомогу 
безхатькам. „Із бездомними, до при-
кладу, не так легко працювати, треба 
мати талант, щоб знайти до них під-
хід, бо часто ці люди є некерованими, 
– зауважує о. Віктор. – У нас була 
сестра Агнеса, яка добре справля-
лася з бездомними. Вони – виняткові 
маніпулятори. Але в неї виробилося 
відчуття їх, знала, як із ким пово-
дитися – з одним лагідно, з іншим 
ставала тигрицею. А в когось краще 
виходить працювати з дітьми“. Для 
допомоги літнім людям помічники по-
винні мати медичну освіту. О. Віктор 
Симон нагадує, що коли йдеться про 

здоров’я, – а в похилому віці українці, 
як правило, мають букет хвороб, – це 
є справа відповідальна, а в разі на-
віть ненавмисного заподіяння шкоди 
некваліфікованого волонтера можуть 
засудити, і відповідальність за це буде 
й на „Карітасі“. Представники і гре-
ко-католицької, і римо-католицької 
гілок акцентують на тому, що допомо-
га передовсім не повинна зашкодити, 
а отже, братися варто тільки за те, що 
є змога виконати кваліфіковано.

„Карітас“ – організація 
з міцною довірою 
У такої репутації кілька складників 

– найперше, звісно, патронат Церк-
ви. По-друге, навіть у межах України 
історія діяльності є досить тривалою. 
А головне – тверде розуміння відпо-
відальності. Звідси – наполягання на 
високому рівні надання допомоги, 
сувора звітність і перед жертводав-
цями, і перед державою. Видається, 
в Україні зараз така прагматична, 
позбавлена романтичного флеру по-
зиція має великі переваги. Доки ми 
ще тільки говоримо про необхідність 
долати корупцію на всіх рівнях, важ-
ливо бачити уособлення відповідаль-
ної благочинності. Відтак для охочих 
допомагати слабшим або тимчасово 
закинутим у скрутні обставини є до-
бра нагода це робити безоглядно. 
Така дисципліна не стає на перешкоді 
реагуванню на нагальні потреби. 
І „Карітас-Спес“, і греко-католицький 
фонд із початком російської агресії 
оперативно розгорнули програми 
підтримки вимушених переселенців, 
а згодом – поранених. „Ліки, одежа, 
навіть вода – ми відправили велику 
партію питної води туди. Це виглядає 
комічно, але в зоні бойових дій із цим 
проблема. Що стосується військового 

Щоденні вправи із дієвої любові
Мами з дітьми, підлітки юрмляться, отримують повні пакети 
з яскравим наповненням. Волонтери беруть по кілька шкільних 
рюкзачків, поки несуть – роздивляються, де хлопчачий, де 
дівчачий, щоб віддати за адресою. Молодші школярі радісно 
беруть портфелики, мами усміхаються, та очі в них сумні. 
Це – 31 серпня, завтра починається новий навчальний рік, 
благодійний фонд „Карітас“ проводить свою традиційну акцію 
„Шкільний портфелик“. Для цього влітку збирали пожертви 
грошима, канцелярією і самими портфеликами.
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оснащення, – зброї, приладів нічного 
бачення, – ми в ці справи не входимо, 
– розповідає о. Віктор Симон. – Учо-
ра дзвонила дівчина, до шпиталя 
привезли поранених бійців, голі-босі, 
одяг – просто лахміття. Спробуємо 
допомогти“.

Основний пріоритет при зміні 
ситуації в країні залишається сталий 
– це допомога дітям. У цій царині ді-
яльність українських „Карітасів“ дещо 
різниться між собою. Римо-католики 
називають своєю „фішкою“ дитячі 
будинки сімейного типу. Організува-
ли й опікуються 25 такими в Київській, 
Житомирській, Хмельницькій, Черні-
гівській, Закарпатській та Львівській 
областях. У кожному живуть до по-
вноліття від 5 до 10 дітей. Роль батьків 
виконують сестри-монахині або сі-
мейні пари. Одну із сестер у кожному 
будинку підопічні називають мамою. 
Діти ходять до звичайної школи, від-
відують гуртки, виїжджають на літній 
відпочинок. Атмосфера тут значно 
людяніша, ніж у державних дитбу-
динках. Зокрема ще й тому, що нема 
змінності кадрів, натомість є родина, 
яка все робить разом. Та й до хатньої 
роботи, спілкування з іншими дітьми 
сироти призвичаюються належно, не 
стикаючись з приходом повноліття 
з болючою соціалізацією, яка для 
багатьох так і залишається неподо-
ланою. Це дивно, але більш доско-
нала система вимагає вдвічі менше 
коштів на утримання – в державних 
закладах співвідношення працівників 
і вихованців майже один до одного. 
У „карітасівських“ – по троє сестер 
дають раду десятку підопічних.

На прикладі цього проекту добре 
простежити схему взаємин фонду 
з державою. Коли 2001-го почали 
створювати перші такі будинки, це 
наражалося на всі можливі перешко-
ди від райадміністрацій. Все змінило-
ся, коли Віктор Ющенко проголосив, 
що державні інтернати – це не є до-
бре, і кожен район повинен мати хо-
ча б один дитбудинок сімейного типу. 
Планувалося це робити за рахунок 
власного бюджету, але з’ясувалося, 
що грошей вкладати не треба – адже 
в них на території вже був будино-
чок під опікою „Карітаса“. Тепер їх 
фінансує держава, фонд забезпечує 
організаційну допомогу і підстрахо-
вує, коли бюджетні кошти надходять 
невчасно. У „Карітасі“ вважають, 
що вони не повинні перебирати на 
себе державні функції. А підтриму-
вати доти, доки важливі напрямки 
ігноруються державою. Як варіант 
– напрацювавши ефективну систему, 

передати її на баланс бюджету. Так, 
наприклад, було б доречно вчинити із 
мережею домашньої опіки над літніми 
– закордонні жертводавці припинили 
її фінансування, через це її масштаби 
довелося зменшити. Було б дуже 
доречно, коли б уряд виділив зараз 
кошти під програму – нібито замовив 
необхідну послугу найкваліфікова-
нішому виконавцю, який уже заре-
комендував себе і розробив дієвий 
та ефективний механізм. Подібним 
чином уже багато років організована 
допомога літнім людям у Німеччині.

Cоціальні сироти
Греко-католицький „Карітас“ фо-

кус уваги тримає на дітях у сім’ях. 
Крім згаданого на початку „Шкіль-
ного портфелика“, це ще й постійна 
допомога родинам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах. 
Важлива складова – так звані „со-
ціальні сироти“, тобто діти, чиї 
батьки працюють за кордоном. 
Батьки в багатодітних сім’ях часом 
не встигають приділяти достатньо 
уваги дітям, в питущих – ігнорують їх, 
самотні мами часто надто втомлені 
зароблянням грошей, тож „Карітас“ 
перебирає на себе частину їхніх 
обов’язків і створює цим дітлахам 
умови для розвитку. Відкривають 
гуртки, спортивні секції, майстерні, 
навчають іноземних мов. На літо 
організовують відпочинкові табори. 
Допомагають також матеріально 
– одягом, взуттям, за необхідності 
– й харчами. Це дуже різниться від 
державного ставлення до таких родин 
– переважно, держава відкуповується 
від них невеличкою грошовою сумою, 
майже формальними пільгами. Чи 
є можливість ефективно скористатися 
цим, нікого вже не обходить. Із під-
ходом „Карітаса“ шанси виростити 
особистість, яка впевнено і морально 
будуватиме своє життя, значно зрос-
тають. Адже тут дитині забезпечують 
дбайливий системний соціальний су-
провід, а відтак у сприятливих умовах 
прищеплюють корисні й здорові на-
вички. Запитую о. Андрія Нагірняка, 
наскільки значною є катехетична 
складова такого плекання. Несподі-
вано отримую більш різку відповідь, 
ніж очікувала: „Ми намагаємося це 
тісно не пов’язувати. Ми розуміємо, 
що соціальне служіння не повинно 
бути засобом прозелітизму. Це має 
бути добровільно, а не так – якщо ви 
будете ходити до нас на богослужін-
ня, катехізацію, тоді ви отримаєте від 
нас допомогу. Навпаки, отримуючи 
допомогу, вони мають нагоду пізнати 

краще і Церкву, і Бога. Це міжнарод-
ний принцип: надання допомоги не 
повинно обумовлюватись приналеж-
ністю до певної конфесії чи здійснен-
ням релігійних обрядів, ініціацією чи 
входженням у релігійне навчання. Це 
є дуже важливий момент: щоб люди 
не були змушені таким чином до зміни 
поглядів через тиск обставин. Має за-
лишатися оте найцінніше, що дав нам 
Господь – свобода вибору“.

У свободі вибору „Карітас“ не об-
межує нікого. Опікуються людьми ча-
сом із самого маргінесу суспільства, 
але завжди – з неодмінною повагою. 
Дбають і про „дітей вулиці“, і про до-
рослих безхатьків, про наркозалеж-
них і ув’язнених. Шукають не тільки 
фінансів, а й особливий підхід у кож-
ному випадку. Наприклад, о. Віктор 
змалював цілу палітру бездомних 
– від тих, котрі принципово не хочуть 
працювати і до таких, кому вдається 
знайти роботу на літо, а щозими вони 
змушені знову бомжувати. „Перших 
не переконаєш, а от якби тим, хто 
хоче, знайти працю і на зиму, то, мо-
же, вдалося б і їх витягнути з вулиці“, 
– міркує він. У „Карітас-Спесі“ навіть 
є кілька власних виробництв – пе-
карня, пасіка. Вони дають не тільки 
прибуток, який іде на благочинність, 
а й можливість людям працювати 
– і хтозна, що важливіше. Також гре-
ко-католицькі єпархіальні „Карітаси“ 
мають подібні соціальні підприємства. 
Дуже важлива складова соціального 
служіння „Карітасу України“ – допо-
мога неповносправним, сфокусована 
на інтеграції людей із особливими 
потребами в життя Церкви та суспіль-
ства. Адже „карітасівці“ вважають 
їх особливими вчителями простоти 
і любові.

Зауважу наостанок, що „Карітас“ 
не перебирає на себе всю благочин-
ну діяльність, яку провадять католиць-
кі церкви в Україні. Вони називають 
себе „парасольковою організацією“. 
Це традиційне означення для структу-
ри, окремі осередки якої є достатньо 
самостійними в прийнятті рішень 
– так є в „Карітасі“. Також під його 
„парасолькою“ знаходять допомогу 
численні єпархіальні та дієцезіальні 
згромадження різних напрямків. Та 
в ширшому розумінні сподіватися на 
сховок під цією надійною і розлогою 
парасолею можуть усі – якщо їхні 
життєві обставини занадто тяжкі, щоб 
дати з ними раду самотужки.
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 Що чеський бізнес-геній Томаш 
Батя був свого часу найуспішнішим 
виробником взуття в Європі – це 
ніби і так усі знають. Але з книжки 
Маріуша Щигела „Готтленд“ я дові-
дався, що Батя ще й чудово розумів-
ся на літературі. Тому, наполегливо 
рекомендуючи своїм робітникам 
побільше вільного часу проводити 
з книжками, він однак звелів на-
писати великими літерами на фа-
бричних стінах застереження: „НЕ 
ЧИТАЙТЕ РОСІЙСЬКИХ РОМАНІВ. 
РОСІЙСЬКІ РОМАНИ ВБИВАЮТЬ 
РАДІСТЬ ЖИТТЯ“.
Цю історію про Батю я сьогодні зга-
дую мало не щодня. Бо мало не що-
дня натрапляю в Україні на запеклі 
суперечки між загалом культурними 
й вихованими людьми довкола пи-
тання: „Як нам ставитися до росій-
ської літератури?“. На питання, як 
нам ставитися до російської влади, 
громадяни України (від „громадян“ 
Лугандонії наразі абстрагуємося) 
вже давно відповіли вустами фут-
больних уболівальників: Путін – ла-
ла-ла. Далі прийшло усвідомлення, 
що близько 90% росіян палко під-
тримують згаданого Путіна, а отже, 
що в Росії ла-ла-ла не лише здичаві-
ла влада, але й відданий їй народ.
А якщо вже договорювати правду до 
кінця, то народ цей у масі своїй є на-
віть більшим ла-ла-ла за Путіна. Як 
написав нещодавно з трохи неспо-
діваною для нього щирістю Віктор 
Єрофєєв, „нам нравилось пьяное 
быдло. Нам они казались святыми. 
Настало время этих святых... Мы 
думали: там шкатулка с драгоцен-
ностями. Так думать нам помогали 
самые лучшие в ХIХ-ом: Достоев-
ский и Толстой. Так думали почти 
все наши писатели, деревенщики, 
Солженицын… А там оказался гроб 
с гниющими потрохами. В 2014 году 
открыли гроб. Ударил запах!“.
Одне слово, з російським народом 
теж в основному все зрозуміло. За-
лишається останній козир – „велика 
російська література“. Притомні не-
добитки російської інтелігенції, яким 
соромно і за таку владу, і за такий 
народ, апелюють сьогодні до світу, 
мовляв, вибачте, наша країна пово-
диться як скотина, але ж є й інша Ро-
сія – так би мовити, Росія Пушкіна, 
а не Путіна...

Що ж, я дуже співчуваю цій мікро-
скопічній притомній меншості росіян 
і дуже вдячний їм за їхню притом-
ність. Тільки ось у чому проблема: 
з українського, а також із багатьох 
інших „малих“ слов’янських по-
глядів Росія Пушкіна не надто від-
різняється від Росії Путіна. А якщо 
й відрізняється, то ще невідомо, 
котра з них гірша. Бо ніби за що ми 
мали б любити Пушкіна? За те, що 
„тиха украинская ночь“? Якби хтось 
забув, то рядки ці походять із поеми 
„Полтава“, в якій Пушкін показав 
себе зразковим імперським холуєм, 
ототожнивши ворогів царя з ворога-
ми Росії, обізвавши Мазепу „измен-
ником“ без „отчизны“ і в блювотно-
піднесеному стилі схваливши той 
факт, що „в торжествующей святыне 
раз в год анафемой доныне, грозя, 
гремит о нем собор“.
Що вже казати про гідний пера 
Дмітрія Кісєльова стішок під на-
звою „Клеветникам России“. Той, де 
Пушкін погрожує закопати в полях 
Росії представників європейської 
спільноти за моральну підтримку 
„кичливых ляхов“, які наважилися 
повстати проти російського само-
державства. Бо це ж буцімто до-
машній „спор славян между собою“. 
На кшталт нинішнього в Україні. 
І що цікаво: ця наскрізь фальшива 
агітка не завадила піїтові – цілком 
у дусі якого-небудь Чуркіна – зго-
дом заявити: „Что в мой жестокий 
век восславил я Свободу и милость 
к падшим призывал“.
Якоюсь мірою пом’якшує моє став-
лення до Пушкіна лише те, що на 
тлі натовпу пізніших російських 
шовінюг Алєксандр Сєрґєіч вигля-
дає ще досить помірковано. Царям-
батюшкам він, звісно, що міг і як міг 
вилизував, але до точених формул 
Достоєвського на зразок „от жидов 
придёт гибель России“ чи „жидки бу-
дут пить народную кровь“ усе-таки 
не дописався. Як і до вимог негайно 
заселити росіянами Крим, інакше 
туди „непременно набросятся жиды 
и умертвят почву края“.
І так далі. Кому цікаво, той зна-
йде на тему ксенофобії загалом та 
українофобії зокрема у російських 
світочів чимало – від цитати про 
українську мову як „гнусный язык, 
которого и на свете то не существу-
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Чи можливе життя 
без Пушкіна?
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 Декілька днів тому я натрапив на 
уривки інтерв’ю Кіссинджера і там 
був такий фрагмент.

„Я думаю, питання в тому, що тре-
ба ухвалити фундаментальне рішен-
ня: Україна має право бути вільною 
державою, але інші країни мають 
вирішити, чи вони хочуть бачити 
Україну як стратегічний форпост, 
чи це має бути міст між іншими краї-
нами. Якщо Україну розглядатимуть 
як форпост з одного боку, з іншого 
боку це призведе до глибокого кон-
флікту. Якщо ж є прагнення спільно 
підтримати незалежну Україну, 
і Україна стане мостом, а не пере-
довою війни, то ми можемо уникнути 
небезпеки “холодної війни”“.

Зі слів Кіссинджера прямо ви-
пливає, що ніякою вільною країною 
Кіссинджер ї ї не бачить, бо коли ін-
ші країни вирішують питання про те, 
чим Україна повинна бути – мостом 
чи форпостом, то ніякою свободою 
вибору тут і не пахне.

Оце і є урок реальної політики.
Стверджувати, що Україна чогось 

досягла, можна буде лише тоді, коли 
подібні дилеми для Києва не будуть 
вербалізуватися в принципі. Україна 
повинна зайняти позицію, де вона 
буде спочатку форпостом, а згодом 
потрапить у ядро західного світу.
Ніяких мостів, ніякої маячні про по-
єднання Заходу і Сходу. Нехай вони 

поєднуються де завгодно і з допо-
могою яких завгодно понтонів. Тіль-
ки не в Україні. По мостах занадто 
багато ходять і мости підривають 
у першу чергу, якщо конфлікт інтер-
есів не вдається вирішити політич-
ними засобами. Сьогодні ми з вами 
є свідками цього.

Тому – тільки форпост. Тільки 
стіна. Тільки рови з крокодилами 
і „розіп’ятими хлопчиками“ – щоб 
боялися! Тільки повне зцілення від 
шизофренії „духовных скрепов“. 
А потім спокійне і методичне роз-
ширення сфери впливу на схід. Аж 
поки цей потворний міст „русского 
міра“ не зникне назавжди.

 

Форпост чи міст?

Юрій Романенко, Київ

ет“ (Міхаїл Булгаков) до графоман-
ського посланія Іосіфа Бродского 
„На независимость Украины“. Не 
згадуючи вже про таких клінічних 
ідіотів, як Едуард Лімонов чи Захар 
Прілєпін.
То як нам до всієї цієї „великої 
російської літератури“ ставитися? 
А ніяк. Точніше, ось як. Знаєте, що 
спільного між Платоном і Аристо-
телем, Спінозою і Кантом, Данте 
і Шекспіром, Сервантесом і Рабле, 
Бахом і Моцартом, Мікеланджело 
і Леонардо да Вінчі? Небагато. Але 
одна спільна риса у них точно є. Ніх-
то з них за ціле життя не прочитав 

жодного рядка ні Пушкіна, ні До-
стоєвського, ні Булгакова чи Брод-
ського, про таких клінічних ідіотів, 
як Прілєпін з Лімоновим, уже й не 
згадуючи. Та й російською мовою 
всі вони володіли, будьмо відверті, 
не зовсім досконало. І нічого, якось 
жили люди, мали сякий-такий доступ 
до світової культури і навіть зуміли 
дечого у своїх галузях досягти.
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З краю:

Відмова Києва надалі утримувати території, 
котрі знаходяться поза контролем 

українських військ, – логічна, на цей крок 
давно чекали. Проте з’являються сумніви 

стосовно гуманітарної ситуації.

Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о
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 На думку багатьох експертів, 
нині країні потрібен уряд 
технократів, в якому мають 
бути виключно професіонали 
без будь-яких партійних 
зобов’язань. Однак, дружно 
відкидаючи на словах квотний 
принцип, потенційні учасники 
коаліції все ж борються за 
вплив у виконавчій владі. 
Поділу підлягає також 
керівництво комітетами 
Верховної Ради, не кажучи вже 
про посади Голови ВР та його 
заступників.

Дострокові парламентські вибори 
були однією з головних вимог Май-
дану в контексті перезавантаження 
влади. Однак упродовж п’яти місяців 
після втечі Януковича і його уряду 
існували сумніви, чи справді буде 
розпущена Верховна Рада. Адже 
більшість народних депутатів були 
незацікавлені втратити мандати 
й тому робили все, аби продемон-
струвати свою лояльність до нової 
влади і уникнути перевиборів.

Та все ж, на третій місяць після 
інавгурації президент Порошенко 
припинив повноваження Верховної 
Ради сьомого скликання. Це був, 
мабуть, найрішучіший крок у його-
о каденції. Схильний до пошуку 
компромісів, Петро Порошенко все 
ж правильно зрозумів запит суспіль-
ства, а також безперспективність 
роботи парламенту попереднього 
складу. До цього кроку, зрозуміло, 
його надихнув і високий особистий 
рейтинг, що дозволив йому перемог-
ти у першому турі президентських 
виборів. Не використати такий шанс 
для посилення влади за рахунок 
парламенту було би просто неро-
зумно.

Відтак розпочалася коротка ви-
борча кампанія, яка закінчилася 
непередбачуваним результатом, 
пояснити який соціологам вияви-
лося нелегко. Отже, до Верховної 
Ради пройшли 64 депутати за 
списком „Народного Фронту“, 63 
– від Блоку Петра Порошенка, 32 
– від Об’єднання „Самопоміч“, 27 
– від „Опозиційного блоку“, 22 – від 
Радикальної партії Олега Ляшка та 
17 – від ВО „Батьківщина“. Врахову-
ючи депутатів, які висувалися цими 

партіями в одномандатних округах, 
фракції цих сил орієнтовно можуть 
налічувати: БПП – 151 мандат, НФ 
– 88, „Самопоміч“ – 33, Радикальна 
партія – 29, „Батьківщина“ – 18. 
Крім того, мажоритарники-само-
висуванці можуть сформувати одну 
чи кілька депутатських груп.

Наразі погоджено принципи 
формування коаліції
Переговори з формування парла-

ментської коаліції проходять не так 
швидко, як це заповідалося лідерами 
Блоку Петра Порошенка і „Народ-
ного Фронту“, але й не так важко, як 
очікували деякі експерти. Дискусії 
щодо того, хто є переможцем вибо-
рів і хто має формувати коаліцію, які 
розпочалися ще в день виборів 26 

жовтня, перейшли у суперечку, який 
проект коаліційної угоди брати за 
основу – Блоку Петра Порошенка 
чи „Народного Фронту“. Далі од-
ним із каменів спотикання виявилася 
посада міністра внутрішніх справ. 
Прагнучи отримати контроль над 
усім силовим блоком, президент, 
за повідомленнями, взамін за по-
саду очільника МВС запропонував 
одному з лідерів НФ Олександру 
Турчинову посаду голови РНБОУ.

На момент написання статті 
учасники коаліційних переговорів 

від п’яти політичних сил погодили 
протокол, який передбачає прин-
ципи формування коаліції та уряду. 
Відповідно до протоколу, коаліційна 
угода міститиме три розділи: за-
гальні засади, регламент діяльності 
коаліції і напрями діяльності (зміст 
реформ: короткострокові (пріори-
тетні) і середньострокові). Коалі-
ційна угода становитиме основу для 
програми діяльності майбутнього 
уряду.

У протоколі зазначено, що до 
участі в коаліції, яку формують „На-
родний Фронт“, Блок Петра Поро-
шенка і „Самопоміч“, запрошені та-
кож Радикальна партія Олега Ляшка 
та ВО „Батьківщина“. Членами 
майбутньої коаліції не можуть бути 
представники політичного об’єднан-
ня „Опозиційний блок“ і депутати, 
які голосували за „диктаторські за-
кони 16 січня“.

Важливо, що учасниками коаліції 
не зможуть бути позафракційні 
депутати. Для того, аби увійти до 
коаліції, вони мають спочатку всту-
пити до однієї з фракцій-учасниць 
коаліції.

Керівними органами коаліції 
є збори коаліції та рада коаліції. 
Від кожної фракції до складу ради 
коаліції входять три представники, 
один з яких має бути головою фрак-
ції. Кожна фракція в раді коаліції 
матиме один голос.

Щодо принципу формування 
складу Кабінету Міністрів, у прото-
колі передбачено: „Прем’єр-міністр 
формує склад уряду на підставі 
консультацій з парламентською ко-
аліцією і несе персональну відпові-
дальність за його роботу. Особи не 
можуть бути призначені на посади 
за квотним принципом“. Крім того, 
документ передбачає, що міністри 
самі підбирають собі заступників.

Дивне переплетіння інтересів
На даний момент немає певності, 

чи стануть Радикальна партія і „Ба-
тьківщина“ учасниками коаліції і чи 
візьмуть вони участь у формуванні 
уряду. В будь-якому разі, стійкість 
коаліції забезпечить союз трьох 
найбільших фракцій – БПП, НФ та 
„Самопомочі“. Міцність цього союзу 
визначатиметься лише амбіціями 
лідерів цих сил. У нинішніх умовах 

Перезавантаження. 
Чи виправдає нова влада очікування?

У новообраній 
Верховній Раді 
утвориться дивне 
переплетіння інтересів 
і світоглядів зовсім 
різних суспільних 
груп: бізнесменів 
і волонтерів, комбатів 
і професійних 
політиків, романтиків 
і прагматиків. 
Люди дуже різного 
життєвого досвіду, 
переконань і прагнень.
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їхня взаємна боротьба не лише по-
слабила би владу, але й поставила 
під загрозу існування держави.

Загалом, у новообраній Верхо-
вній Раді утвориться дивне перепле-
тіння інтересів і світоглядів зовсім 
різних суспільних груп: бізнесменів 
і волонтерів, комбатів і професійних 
політиків, романтиків і прагматиків. 
Люди дуже різного життєвого досві-
ду, переконань і прагнень.

Відтак утвориться ряд міжфрак-
ційних об’єднань, про що вже заяви-
ли комбати, а також журналісти. Як 
поведінка депутатів цих об’єднань 

узгоджуватиметься з внутрішньо-
фракційною дисципліною, можна 
лише гадати.

Однак увесь депутатський корпус 
– і коаліційну більшість, і опозицію 
– об’єднуватиме розуміння, що вони 
працюють на одну країну. Країну, іс-
нування якої під великою загрозою. 
І саме це розуміння, слід сподівати-
ся, забезпечить нову якість роботи 
і результативність Верховної Ради 
восьмого скликання.

Якщо такі сподівання справдять-
ся, то новообрана Верховна Рада 
цілком може пропрацювати всю 
каденцію. А прогнози багатьох полі-
тологів, які не пророкують їй довгого 
віку, не здійсняться.

Найсерйозніша 
загроза йде зі сходу
Уряд, очікувано, буде більш про-

фесійним, ніж попередні. Однак 
перед ним стоять безпрецедентні 
виклики, причому долати їх до-
ведеться в умовах жорсткої еко-
номії і суттєвих скорочень штату 
службовців. Очевидно, державі 
доведеться відмовитися від ряду 
непотрібних функцій з регулювання 
і контролю.

При цьому, Російська Федерація, 
скоріш за все, й надалі дестабілі-
зуватиме ситуацію в Україні всіма 
можливими засобами. І хоча вплив 
Кремля в українському парламенті 
значно зменшився, реальну силу 
цього впливу ми скоро перевіримо.

Якщо ж у владі й далі триватимуть 
розмови замість справ, відбува-
тиметься лиш імітація люстрації, 
реформ, боротьби з корупцією, 
то люди довго не терпітимуть і, не 
перебираючи, хто винен, зметуть 
цю владу разом із народними де-
путатами. На їхнє місце, звичайно, 
прийдуть інші. Та це вже буде інший 
розділ історії.

На розвиток історії України вели-
кий вплив матиме внутрішня ситуація 
в Російській Федерації. Потенційний 
процес розпаду федерації і можли-
ве утворення на території сусідньої 

держави неконтрольованих зброй-
них формувань може нести для 
України найсерйознішу загрозу.

Надію дає те, що за останній 
рік ми побачили вражаючу зміну 
українського суспільства: його про-
будження, громадянську активність, 
зростання патріотизму, згуртова-
ність перед загрозою, подвижництво 
і самопожертву багатьох людей. По-
вернутися до попереднього стану 
це суспільство вже не зможе, отже, 
перед нами єдина дорога – розви-
тку, боротьби і свободи.

Богдан Олексюк, Київ

29 вересня Головним пiдозрюваним 
у причетностi до розстрiлiв у центрi Києва 
в лютому цього року є екс-керiвник СБУ 
Олександр Якименко, який втiк з країни. 
Про це заявив глава Служби безпеки 
України Валентин Наливайченко.

30 вересня В „Стратегії розвитку 
України 2020“, яку презентував 
президент Порошенко, передбачається, 
що через 6 років ВВП на душу 
населення повинен зрости з 8,5 до 
16 тисяч доларів. За його словами, для 
цього в країні проведуть 62 реформи. 
Україні необхідно провести 35 реформ 
для відповідності критеріям членства 
в ЄС.

30 вересня Державна реєстраційна 
служба констатує закриття понад 
10 тисяч компаній в анексованому 
Росією Криму.

1 жовтня Луганська ОДА пропонує 
Верховній Раді змінити підпорядкування 
9 населених пунктів Луганської області 
на користь України. Метою цих постанов 
є впорядкування адміністративно-
територіальних відносин у сучасних 
умовах і забезпечення життєдіяльності 
в тих населених пунктах області, які на 
території України. Ці міста й селища 
перебувають під контролем української 
влади, але не в змозі реалізовувати 
свої повноваження в повному об’ємі, 
особливо в бюджетній сфері, оскільки 
міста Луганськ, Первомайськ, Кіровськ 
перебувають під контролем незаконних 
збройних формувань.

1 жовтня Військових комісарів 
у військкоматах Міноборони замінять 
пораненими в ході АТО офіцерами.

2 жовтня ПАРЄ визнала наявність 
російських військ в Україні і вимагає їх 
вивести. 

2 жовтня За даними Міненерговугілля, 
в серпні 2014 року транзит природного 
газу скоротився порівняно з серпнем 
2013 року на 37,9% – до 4,539 млрд 
кубометрів.

2 жовтня У Кривому Розі, в ніч з 1-го 
на 2-е жовтня, був знесений пам’ятник 
Леніну на однойменній вулиці.

3 жовтня Під Донецьком у боях 
батальйон бойовиків „Оплот“ втратив 
близько 40% особового складу, основна 
частина бронетехніки знищена.

3 жовтня Путін видав російське 
громадянство екс-президенту Віктору 
Януковичу і його соратникам: Пшонці та 
Азарову.

3 жовтня Україна повинна провести 
люстрацію, оскільки інакше не зможе 
змінити корумповану систему ухвалення 
рішень в державі. Про це заявила 
президент Парламентської асамблеї 
Ради Європи Анн Брассьор.

3 жовтня Росія перекинула під 
донецький аеропорт підрозділ о
гл
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Російська Федерація, скоріш за все, й надалі 
дестабілізуватиме ситуацію в Україні всіма 
можливими засобами. І хоча вплив Кремля 
в українському парламенті значно зменшився, 
реальну силу цього впливу ми скоро 
перевіримо.
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безпілотників, а під Маріуполь – бригаду 
розвідників із Північної Осетії.

3 жовтня Міноборони не розголошує 
імена 108 загиблих у бою під 
Іловайськом з міркувань безпеки їхніх 
рідних.

3 жовтня Президент Петро Порошенко 
нарешті вирішив підписати указ 
про звільнення голови Державної 
прикордонної служби Миколи Литвина. 
Окрім того, люструють майже все 
керівництво Держфіскальної служби.

4 жовтня З початку збройного 
конфлікту на Сході України загинуло 
3627 людей, ще 8447 отримали 
поранення. Про це йдеться у новій 
доповіді Управління з координації 
гуманітарних питань ООН.

4 жовтня У Маріуполі міжнародна місія 
у складі представників України, РФ та 
ОБСЄ почала свою роботу з делімітації 
кордонів буферної зони.

4 жовтня Командир „Беркута“ Дмитро 
Садовник, підозрюваний у співучасті 
в масових вбивствах на Майдані, не 
повернувся додому о 23:00 напередодні 
і оголошений у розшук. Як відомо, 
Генпрокуратура підозрює Садовника 
і ще трьох екс-співробітників „Беркута“ 
в убивстві 39 активістів Євромайдану 
в січні–лютому.

5 жовтня Під Маріуполем на території, 
що підконтрольна незаконним 
озброєним формуванням, ведеться 
безперервна стрільба з танків.

5 жовтня Перший гуманітарний вантаж 
у складі понад 100 вантажівок виїхав 
з Німеччини до України. 

6 жовтня 57% українців ситуацію на 
Донбасі вважають війною з Росією. 
Про це свідчать результати опитування, 
проведеного Центром Разумкова. 
При цьому 13% вважають події там 
громадянською війною, 9,9% – акціями 
протесту жителів Луганської та 
Донецької областей проти дій нової 
української влади. 

6 жовтня Україна визначилася із 
переліком товарів, походженням із 
РФ, на які можуть бути введені мита. 
Санкції проти РФ охоплять $2,5 млрд 
товарообігу. Згідно з переліком, 
Україна може відновити стягування мит 
із російських овочів, фруктів, рибної та 
молочної продукції, яєць, меду, кави та 
чаю, а також цукру та кондитерських 
виробів. Серед нехарчових товарів 
можуть бути повернені мита на 
імпорт добрив, мила та косметики, 
сірників, пластмас, одягу та взуття, 
виробів зі скла, меблів, а також 
електроапаратури.

6 жовтня Через люстрацію 
масово звільняються генерали 
Держприкордонслужби. Загалом під 
звільнення підпадає понад 100 людей 
керівницького складу ДПС.

 Дострокові вибори до 
Верховної Ради принесли 
чимало сюрпризів – як 
приємних, так і не дуже. 
Головний позитив у тому, 
що вперше в історії України 
у Верховній Раді більше не буде 
дискусій щодо європейського 
вибору країни. Для п’ятьох із 
шести переможців кампанії цей 
вибір однозначний.

Похибки соціологів
Маніпуляції з цифрами для 

Украї ни під час виборчої кампанії 
– одна з найулюбленіших техноло-
гій вітчизняних соціологів. Нинішні 
вибори – не виняток. Зазвичай за-
стосовуються два варіанти таких 
маніпуляцій. Перша: всі дослідження 
показують, що партія така-то на-
бирає найбільший відсоток голосів 
і лідирує. З опитування до опитуван-
ня ці цифри повторюються, розрив 
з опонентами зростає. Розрахунок 
на те, що пересічний виборець мір-
куватиме так: якщо інші голосують за 
цих, то й мені треба.

Інша технологія – протилежна. 
У кожному дослідженні цифри за 
певну партію показують, що вона 

не долає 5% бар’єр. Це дає сигнал 
виборцю: партія непрохідна, отже, 
голосувати за неї – змарнувати свій 
голос.

Як правило, реальні результати ду-
же відрізняються від такої соціології. 
Але так, як цього разу, соціологи ще 
не помилялися. Наприклад, усі без 
винятку соціологічні дослідження по-
казували, що Блок Петра Порошен-
ка (перший номер – Віталій Кличко) 
набере найбільшу кількість голосів. 
У найбільш оптимістичних прогнозах 
цифри сягали 35% і більше. Всі соціо-
логи твердили, що президентський 
блок – беззаперечний лідер парла-
ментських перегонів.

Друге місце віддавалося Радикаль-

ній партії Олега Ляшка. Згідно з тими 
ж соціологічними даними, влітку рей-
тинг цієї політичної сили сягав 20%. 
Щоправда, ближче до дати голосу-
вання партія втратила свої позиції, 
що відобразили і дані соціологічних 
опитувань. Але все одно, згідно з ни-
ми, РПЛ мала посісти щонайменше 
третє місце.

Окрім цього, соціологи не сумні-
валися у проходженні до парламен-
ту ВО „Свобода“, „Громадянської 
позиції“ Анатолія Гриценка та 
„Сильної України“ Сергія Тігіпка. Що 
стосується партії „Народний Фронт“ 
Арсенія Яценюка, який стартував із 
5% рейтингом, у найкращому разі їм 
прогнозували 15%.

А от об’єднання „Самопоміч“, яке 
очолює мер Львова Андрій Садовий, 
згідно із соціологічними даними, 
перебувало на межі проходження 
до Верховної Ради. Як виявилося 
пізніше, майже жоден прогноз не 
справдився.

Парадоксально, але соціологія по-
милилася і у день голосування. Дані 
екзит-полів теж не відобразили по-
вної картини виборів. Як пояснюють 
соціологи, виправдовуючи власні 
промахи, далася взнаки непроста 
ситуація в країні та стан суспільства. 

Крім того, ніхто не передбачив, як 
проголосують виборці, котрі не ви-
значилися – їх у країні було майже 
30%. 

За словами соціологів, зокрема 
директора Агентства моделювання 
ситуацій Віталія Бали, ключову роль 
зіграли два фактори. По-перше, за 
останній тиждень перед виборами 
сильно змінилися електоральні на-
строї людей. По-друге, виборці, що 
були ладні віддати свій голос за Блок 
Петра Порошенка, відкрито про це 
говорили. Тоді як прихильники інших 
політичних сил були не завжди від-
вертими із соціологами.

Через похибки соціологів ці вибо-
ри принесли багато сюрпризів. От-

Передбачувані сюрпризи 
парламентських виборів

Стало зрозумілим, що особистий рейтинг Петра 
Порошенка (на президентських виборах він 
отримав майже 55%) і рейтинг його політичної 
сили — це не одне і те ж саме.
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6 жовтня На Донбасі триває ротація 
російських військових, у район 
аеропорту в Донецьку й в Авдіївку 
перекинуто нову російську 
бронетехніку. На Донбасі, за 
мінімальними оцінками, перебуває 
3 тис. російських військових.

7 жовтня В Україні стрімко зростають 
масштаби тіньової зайнятості. Кожен 
третій українець (або 5 млн українців) 
працює нелегально, заявляють 
у Федерації профспілок.

7 жовтня В Луганській та Донецькій 
області працює лише 20% 
промисловості, що дестабілізує 
економічну ситуацію в Україні.

7 жовтня Більшість жителів Донбасу 
хотіли б, щоб регіон залишився 
в складі України, але з більшими 
повноваженнями – 42%. Про це свідчать 
дані опитування Фонду „Демініціативи“ 
і КМІСу. У той же час бажання, 
щоб Донбас („ДНР“ і „ЛНР“) став 
незалежною державою, висловили 26%, 
а 16% бачать його в складі Росії.

7 жовтня Верховна Рада прийняла 
зміни до законодавства та дозволила 
конфісковувати майно Януковича 
і спонсорів тероризму, а також дозволила 
здійснювати заочне засудження.

7 жовтня Один із лідерів сепаратистів 
у Донецькій області, так званий „голова 
верховної ради ДНР“ Борис Литвинов 
висловився проти входження в Росію.

7 жовтня Верховна Рада прийняла 
у першому читанні три урядові 
антикорупційні законопроекти, 
один з яких передбачає створення 
Національної комісії з питань 
запобігання корупції, а також 
Антикорупційного бюро. Отже, за 
законом, Нацкомісія буде здійснювати 
антикорупційну експертизу, спеціальну 
антикорупційну перевірку, Єдиний 
державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, забезпечуватиме 
прозорість та доступ до інформації.

7 жовтня Близько 20 молодих людей 
звалили ще два пам’ятники Леніну 
в Харкові за одну ніч.

8 жовтня Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини 
заявляє, що за час припинення вогню 
в Україні від 5 вересня загинуло 49 
військовослужбовців і 242 поранено.

8 жовтня Щомісячні тіньові зарплати 
працівникам становлять понад 20 млрд 
грн, що забезпечує функціонування 
чорного ринку готівки на рівні 80% від 
усієї зарплати в приватному секторі 
України. ЄС зарплата в середньому 
оподатковується за сумарною ставкою 
36,1%, а в Україні понад 50%.

8 жовтня Від 5 вересня, коли в Мінську 
було домовлено про припинення вогню 
на Донбасі, російсько-терористичні 

же, Блок Петра Порошенка, попри 
прогнози, не лише не посів першого 
місця, але й набрав на 15% менше, 
ніж показували деякі дослідження 
– трохи більше 21%. Як пояснюють 
експерти, у цьому разі технологія з 
маніпуляцією цифрами дала зворот-
ній ефект. Або ж потенційні виборці 
просто не звернули на неї уваги. Крім 
того, стало зрозумілим, що особис-
тий рейтинг Петра Порошенка (на 
президентських виборах він отримав 
майже 55%) і рейтинг його політичної 
сили – це не одне і те ж саме. Також 
на настрої виборців вплинула контр-
агітація з боку опонентів – мовляв, 
якщо проголосувати за Блок Петра 
Порошенка, то президент матиме 
і більшість у парламенті, і виняткове 
право формувати уряд. Отже, всі 
гілки влади опиняться в одних руках. 
Як за часів Януковича.

Хто до Ради?
Невідомо, кого Петро Порошенко 

бачив на посаді голови уряду – од-
ною з найбільш імовірних кандидатур 
називали віце-прем’єра Володимира 
Гройсмана. Але оскільки „Народний 
Фронт“ несподівано отримав 22%, 
вийшовши на перше місце, Арсеній 
Яценюк має високі шанси втриматися 
у прем’єрському кріслі. Щоправда, 
за умови, якщо парламентська ко-
аліція формуватиметься на основі 
варіанту угоди, запропонованого 
„Народним Фронтом“. Власне, за це 
і голосували виборці Яценюка: вся 
кампанія була побудована на тому, 
що обираючи „НФ“, виборці авто-
матично продовжують прем’єрську 
каденцію Арсенія Яценюка.

Третя несподіванка парламент-
ських виборів – високий результат 
партії „Самопоміч“. Як стверджують 
експерти, цей феномен можна по-
яснити точно розрахованою ставкою 
на нові обличчя. Вловивши цей сус-
пільний запит, Андрій Садовий не вів 
об’єднання до парламенту, а поста-
вив себе на почесне 50-е місце 
у передвиборчому списку. До речі, 
за цю партію найбільше голосували 
кияни та українці за кордоном.

Нарешті, ще один сюрприз парла-
ментської кампанії – досить високий 
відсоток „Опозиційного блоку“, до 
якого увійшло чимало депутатів з ко-
лишньої Партії регіонів. Як стверджу-
ють експерти, успіх цього об’єднання 
у тому, що вони позиціонували себе 
як „свої“ для східних промислових 
регіонів. І хоча вони були не єди-
ними, хто претендував на східний 
електорат, саме їм вдалося пере-

конати Донбас, що вони відстоюють 
його інтереси. А от Сергію Тігіпку та 
Валерію Хорошковському (другий 
номер у „Сильній Україні“) жителі 
Сходу не повірили. Мабуть, через 
те, що обидва політики, агітуючи за 
свою політсилу, виглядали як дорогі 
топ-менеджери, „страшенно далекі“ 
від простого народу.

Без крайнощів
Незважаючи на масовану пропа-

ганду російських ЗМІ, українці вко-
тре довели, що будь-які крайнощі, чи 
то ідеологічні, чи політичні, для нас 
– чужі. Як і політики, які закликають 
до війни, занадто жорстких ради-
кальних дій. Саме тому не пройшли 
партії „Правий сектор“ та „Свобода“ 
і так мало набрали Радикальна пар-
тія Олега Ляшка та „Батьківщина“.

Справа в тому, що і Юлія Тимошен-
ко, і Олег Ляшко, коментуючи ситуа-
цію на Сході, декларували занадто 
радикальні гасла. Ляшкові весь час 
кортіло когось розстріляти та поса-
дити на вила, а Тимошенко наполяга-
ла на введенні воєнного стану.

„І Радикальна партія, і “Батьківщи-
на” – грали роль “партії війни”. І про-
грали, адже запит суспільства був 
чітко артикульований у бік миру. І ті, 
хто виступав за цей шлях – Блок По-
рошенка, „Народний Фронт“ і „Са-
мопоміч“, – отримали абсолютний 
вотум довіри громадян“, – вважає 
політолог Тарас Березовець.

Окремо варто торкнутися ВО 
„Свобода“, у якої перемога букваль-
но вислизнула з рук. Адже за даними 
екзит-полів, партія Олега Тягнибока 
все ж таки подолала 5% бар’єр. То-
ді як після остаточного підрахунку 
голосів виявилося, що свободівці не 
добрали три десятих відсотка. Хоча 
й зуміли провести по мажоритарці 
сімох депутатів. Серед них, до речі, 
немає одіозної Ірини Фаріон, яка 
дозволяла собі радикальні, мало не 
фашистські заклики.

Незважаючи на те, що „Правий 
сектор“ не пройшов, його лідер 
– Дмитро Ярош все-таки отримає 
депутатський мандат: він переміг по 
одному з мажоритарних округів на 
Дніпропетровщині.

Мабуть, найбільший позитив 
парламентських виборів у тому, що 
вперше за роки незалежності Укра-
їни у парламенті не буде фракції 
комуністів: Компартія не подолала 
5% бар’єр. Соціологи це пояснили 
кількома причинами. По-перше, ба-
гато виборців комуністів розчарува-
лися у них. По-друге, на Компартію о

гл
яд

 п
о

д
ій



39

війська захопили під Маріуполем майже 
40-кілометрову територію. Про це 
заявив командир полку спеціального 
призначення „Азов“ Андрій Білецький. 
Білецький каже, що не бачить, щоб 
міжнародні спостерігачі допомагали 
українським силам на Донбасі, 
а навпаки, він гадає, що на міжнародних 
експертів „є досить серйозний 
російський вплив“. 

9 жовтня В Щасті через обстріл 
терористами загорілася ТЕС, яка 
забезпечує електрикою всю область. 
Через артобстріл зникла електрика 
в багатьох районах Сєвєродонецька, 
Рубіжного, Алчевську, Перевальську, 
і Білокуракіному.

9 жовтня Київрада зробила 
обов’язковим у столичних магазинах 
спеціальне маркування цінників 
російської продукції.

9 жовтня Президент Петро Порошенко 
підписав люстраційний закон „Про 
очищення влади“. 

9 жовтня Україна потрапила до переліку 
країн із середнім рівнем володіння 
англійською мовою, випередивши 
сусідню Росію, яку віднесли до країн 
з низьким рівнем знання цієї мови.

9 жовтня Ватажок терористів у Горлівці 
Ігор Безлер „Бєс“ запровадив у місті 
власну пропускну систему і відмовився 
визнавати „перепустки“, видані 
донецьким керівництвом бойовиків. 
Зокрема, Безлер став повністю 
некерованим, він „скасував“ усі 
документи, видані „ДНР“. 

9 жовтня У Сєверодонецьку відкриють 
єдиний вцілілий на Донбасі аеропорт.

10 жовтня В Україні загинули понад 
чотири тисячі російських військових, 
повідомляють активісти групи „Вантаж 
200 з України в Росію“.

10 жовтня Україна заборонила 
ввезення продуктів з окупованого Криму.

10 жовтня Президент Петро Порошенко 
звільнив Сергія Таруту з посади голови 
Донецької облдержадміністрації, а на 
його місце призначив генерала армії 
Олександра Кіхтенка. Офіс нового 
голови Донецької обласної державної 
адміністрації Олександра Кіхтенка 
тимчасово буде розташований не 
в Маріуполі, а в Краматорську.

10 жовтня Депутата Верховної Ради 
Віктора Тихонова у власному будинку 
затримали бойовики так званої 
терористичної організації ЛНР. Як 
відомо, Тихонова разом із Єфремовим 
вважають спонсорами сепаратистів 
у Луганській області.

10 жовтня За 8 місяців поточного року 
з України експортовано 123,2 тис. тонн 
м’яса на суму 222,9 млн доларів, що на 
17% більше, ніж за цей період минулого 
року. о
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Вся кампанія була побудована на тому, 
що обираючи „НФ“, виборці автоматично 
продовжують прем’єрську каденцію Арсенія 
Яценюка.
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10 жовтня Вінницька обласна рада 
вирішила демонтувати пам’ятники 
і пам’ятні знаки особам комуністичного 
режиму у всій області.

10 жовтня МВФ: зовнішні борги 
України, за підсумками року, 
становитимуть 102% ВВП.

11 жовтня Президент РФ Володимир 
Путін доручив Міноборони повернути 
до місць постійної дислокації війська, 
що проходили навчання на полігонах 
у Ростовській області. Українська 
розвідка стверджує, що це тільки 
ротація. В цілому йдеться про 17,6 тис. 
військовослужбовців, які влітку 
проходили навчання на полігонах 
у Ростовській області.

11 жовтня Спікер АТО Владислав 
Селезньов підтвердив підписання угоди 
про створення лінії розмежування 
між Україною і „ДНР“. Раніше про 
підписання цієї угоди повідомляв 
„очільник ДНР“ Олександр Захарченко.

11 жовтня Заручниками бойовиків 
залишаються ще понад 400 українців. 
З полону бойовиків звільнено майже 
1600 осіб, заявив Порошенко.

12 жовтня Президент Петро Порошенко 
задовольнив рапорт про відставку 
міністра оборони Валерія Гелетея.

12 жовтня „Центрвиборчком“ 
терористичної невизнаної організації 
„ДНР“ відмовив у реєстрації на виборах 
до „Народної ради“ партії Павла 
Губарєва „Новоросія“ і блоку „Єдина 
Росія“.

12 жовтня Глава ДонОДА Олександр 
Кіхтенко заявив, що українська влада 
підписали нову угоду про припинення 
вогню з бойовиками і поки що вона 
виконується.

13 жовтня Кілька сотень нацгвардійців 
прийшли під Адміністрацію президента, 
вимагаючи демобілізації. Термін їх 
служби завершився ще півроку тому, 
але їх досі не відпускають додому. При 
цьому за кожен місяць перетримання 
їм платять лише 154 грн, хоча повинні 
були платити таку ж суму в день. Втім, 
після тривалих переговорів та обіцянки 
відпустки бійці розійшлися по казармах. 

13 жовтня Президент подав 
командувача Національної гвардії 
Степана Полторака на посаду міністра 
оборони. 

13 жовтня Федеративна республіка 
Німеччина надала Україні допомогу, 
яка дозволить побудувати 4 тисячі 
місць тимчасового проживання для 
жителів Донбасу, заявив віце-прем’єр 
Володимир Гройсман.

14 жовтня Порошенко зробив День 
Покрови, яка була захисницею 
козацтва, Днем захисника України 
– замість 23 лютого.о
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перестали робити ставки олігархи, 
отже, в них не вистачило грошей на 
якісну рекламу. Але головна причина 
– „ядерний“ електорат комуністів за-
лишився в тимчасово окупованому 
Криму та частково – на Донбасі, 
де більшість людей просто не голо-
сували або віддали перевагу „Опо-
зиційному блоку“.

Мабуть, комусь бракуватиме 
у парламенті Анатолія Гриценка, 
який черговий раз не потрапив до 
Верховної Ради зі своєю „Громадян-
ською позицією“. Як вважають полі-
тологи, він сам себе перехитрив, зо-
середивши свою виборчу кампанію 
винятково на критиці опонентів, по-
декуди – безпідставній. А психологи 
стверджують, що Гриценко сам собі 

„замовив“ негативний результат: на 
одній з президентських кампаній він 
виступав під гаслом – „Перший не-
прохідний“.

Наполовину оновлений
Нинішній парламент унікальний 

тим, що в ньому буде не 450 де-
путатів, як зазвичай, а лише 423. 
Це пов’язано з тим, що вибори не 
проводилися на 12 мажоритарних 
округах тимчасово окупованого 
Криму та у містах на Донбасі, які 
контролюються сепаратистами.

Варто зауважити, що склад вось-
мого депутатського скликання част-
ково виконав суспільний запит на 
оновлення влади. Зовні він виглядає 
„новим“: адже серед старих політич-
них сил до парламенту потрапила 
лише „Батьківщина“.

Щоправда, решту можна вважати 
новими лише за назвами. Бо у цих 
партіях багато добре знайомих об-
лич. Так, у Блоці Петра Порошенка 
– чимало колишніх представників 
„Нашої України“ та партії УДАР. 
„Народний Фронт“ – мало не напо-
ловину складається з „Батьківщини“. 
„Опозиційний блок“ – фактичний 
клон Партії регіонів.

Експерти підрахували, що новий 
склад Верховної Ради оновлений на 
56%. Це зрозуміло: у всіх партіях 
є представники громадянського 

суспільства, журналісти, командири 
батальйонів. Багато нових політиків 
пройшло і по мажоритарних окру-
гах. Експерти покладають на нові 
обличчя великі сподівання: мовляв, 
лише такі люди здатні змінити прави-
ла гри у Верховній Раді та повернути 
парламенту довіру суспільства. На-
приклад, Тарас Березовець вважає, 
що люди з новим мисленням – а їх, 
на думку експерта, 60–70, – вийдуть 
зі своїх фракцій та створять окреме 
депутатське об’єднання.

Щоправда, поки що нові політики 
у Раді відзначилися лише сканда-
лами. Так, один із них пов’язаний 
з відомим журналістом Мустафою 
Найємом і його критикою низької 
зарплатні депутатів. Потім між со-

бою посварилися комбати кількох 
батальйонів, які представляють різні 
політичні сили – вояки ніяк не могли 
вирішити, хто з них більший герой.

Скандал виник і у партії „Воля“, 
яка на вибори йшла разом із „Само-
поміччю“. Лідер партії Єгор Соболєв 
обвинуватив одного з депутатів, 
Юрія Дерев’янка, в узурпації влади, 
невиконанні попередніх домовле-
ностей та намаганні не допустити 
„Самопоміч“ до формування коа-
ліції.

Через ці скандали, а також через 
те, що чимало нових депутатів не го-
тові до специфічної парламентської 
роботи, деякі песимісти вважають, 
що новий склад Верховної Ради не 
проіснує і року. Але яким би не був 
законодавчий орган країни, у ньому 
є головний позитив. Уперше в істо-
рії України конституційна більшість 
у Верховній Раді належить проукра-
їнським силам, які не сумують за ра-
дянським минулим і не бачать іншої 
альтернативи європейській інтегра-
ції. І за одне це новому парламенту 
можна вибачити багато чого.

Вікторія Чирва, Київ

Незважаючи на масовану пропаганду російських 
ЗМІ, українці вкотре довели, що будь-які 
крайнощі, чи то ідеологічні, чи політичні, для нас 
– чужі. Як і політики, які закликають до війни, 
занадто жорстких радикальних дій.
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14 жовтня Парламент із семи спроб не 
зміг включити в порядок денний визнання 
УПА. 

14 жовтня Верховна Рада прийняла 
закон про засади державної 
антикорупційної стратегії на 2014–2017 
роки.

15 жовтня Міністерство закордонних 
справ заявляє про загибель 68 
українських військовослужбовців і 51 
цивільної особи після оголошення 
режиму припинення вогню на Донбасі. 
Ще 428 людей поранено.

15 жовтня Із бойовиками ведуться 
переговори про кордони територій, 
контрольованих так званими „ЛНР“ 
і „ДНР“. Зокрема, пропонується, щоб 
Новоазовськ було повернуто українській 
владі, оскільки там немає самих 
терористів, а тільки російські війська, які 
давно мали покинути територію України, 
згідно з Мінськими домовленостями.

15 жовтня Бойовики з „ДНР“ 
погрожують збити німецькі безпілотники, 
якщо вони будуть задіяні в рамках 
моніторингової місії ОБСЄ на Сході 
України.

15 жовтня У Свердловську, Ровеньках 
і Антрациті російські козачі формування 
створили „Казацкую народную 
республику“, яка непідконтрольна 
„ДНР“ та „ЛНР“. Це вже четверта 
„республіка“ на території Донбасу.

16 жовтня В районі Бахмутки оточені 
більше ста українських військових, 
є втрати бронетехніки, поранені, вбиті 
й полонені, ситуація критична. 

16 жовтня Президент Петро Порошенко 
підписав Закон „Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей“. Особливий порядок на 
зазначених територіях запроваджується 
Законом тимчасово, на три роки, з дня 
набрання ним чинності. Позачергові 
вибори депутатів районних, міських, 
районних у містах, селищних, сільських 
рад, сільських, селищних і міських 
голів у окремих районах Донецької і 
Луганської областей призначаються на 
7 грудня 2014 року.

16 жовтня СБУ спільно 
з Генпрокуратурою провела 19 обшуків 
в „Укрзалізниці“ і вилучила понад 
7 мільйонів гривень і 1 мільйон доларів 
готівкою, а також офшорні документи. 
За словами голови СБУ, в „Укрзалізниці“ 
„роками діяв синдикат із відмивання 
грошей“.

16 жовтня Кілька десятків вищих 
офіцерів МВС втратять посади у зв’язку 
з люстрацією. Крім того, за словами 
міністра, в результаті реформування 
міліції, загальний обсяг посад у відомстві 
скоротиться на 30–40%.

16 жовтня Процедура люстрації, яку 
запускає закон „Про очищення влади“, о
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 Бажання тих, хто виходив на 
вулиці Донецька та Луганська 
із георгіївськими стрічками, 
нарешті здійснилося – тепер 
ці люди живуть на території, 
вільній від української „хунти“, 
а також від законів, умов для 
виживання та майбутнього.

Від перемир’я на Сході України 
залишилася лише назва – так оха-
рактеризував ситуацію Головноко-
мандувач об’єднаними силами НАТО 
в Європі генерал Філіп Брідлав. Су-
дячи з інтенсифікації артилерійських 
обстрілів та озброєних сутичок, мін-
ські домовленості, яких сепаратисти 
і так дотримувалися лиш символічно, 
можуть бути остаточно похованими.

Поки супротивники так і не пере-
йшли до повномасштабних військо-
вих операцій, протистояння обмеж-
ується локальними боями та зма-
ганням за окремі важливі об’єкти, 
серед яких Донецький аеропорт та 
залізничний вузол Дебальцеве. Але 
підготовка до продовження боротьби 
спостерігається по обидва боки лінії 
фронту – українська армія будує три 
лінії оборони, а Росія продовжує на-
копичувати озброєння та війська як 
на російсько-українському кордоні, 
що прилягає до зони бойових дій, так 
і на території самого Донбасу.

З політичної точки зору ситуація 
також стала більш напруженою – так 
звані вибори, що пройшли на контр-
ольованій сепаратистами території, 
та „повага“ Кремля до їх результа-
тів зробили пошук дипломатичного 
вирішення конфлікту вкрай усклад-
неним. Про невизнання імпровізо-
ваного волевиявлення вже заявили 
не лише у Києві, але й у західних 
столицях. Відтак стає зрозумілим, 
що статус-кво, який існує на даний 
момент, довго проіснувати не зможе, 
але дати однозначну відповідь на те, 
як будуть надалі розвиватися події, 
вкрай важко.

Нова Сербська Країна
У Києві наразі чудово розуміють, 

що вирішити проблему Донбасу 
військовим шляхом Україна не може. 
Принаймні, якщо говорити про не-
гайну перспективу такого вирішення. 
Після значних втрат кінця серпня і по-
чатку вересня готовність української 
армії опиратися російській агресії 
була на певний час підірвана. Висту-
паючи у вересні перед парламентом, 

президент Порошенко заявив, що 
Україна втратила до 70% боєздатної 
важкої техніки.

Шанси на політичне розв’язання 
конфлікту, про яке так багато го-
ворять європейські політики, також 
з кожним днем стають все меншими. 
Мирний план Порошенка перед-
бачав цілу низку поступок Росії та 
керованим нею сепаратистам, серед 
яких була бюджетна автономія, де-
централізація влади та інші пропози-
ції, які теоретично могли заспокоїти 
місцеве населення. Мінські домовле-
ності та закон про особливий статус 
Донбасу, що його з такими трудно-
щами протягнув через парламент 
президент, були ще одним кроком 
у цьому напрямку. Закон передбачав 
проведення місцевих виборів та га-
рантував фінансування проблемним 
регіонам. Таким чином, українські 
гроші у своє розпорядження, цілком 
можливо, отримав би якийсь ватажок 
бойовиків, якби його обрали мером, 
наприклад, Горлівки.

Всі ці поступки неодмінно викли-
кали хвилю обурення серед пере-
січних українців, які цілком логічно 
запитували, наскільки виправдани-
ми в такому випадку були жертви 
українських військових та місцевого 
населення. Але й цього виявилося 
недостатньо, аби вдовольнити за-
пити Кремля. Проведення так зва-
них виборів та вимоги сепаратистів 
сісти з ними за стіл переговорів явно 
свідчать про бажання змусити Київ 
надати політичне визнання сепара-
тистським утворенням. Та з огляду 
на суспільні настрої, це було би для 
Порошенка та інших можновладців 
справжнім самогубством.

Утім, цей сценарій не викликає 
захоплення і у самих можновладців. 
Серед політиків та експертів у Києві 
є популярним порівняння із босній-
сько-сербським конфліктом. Ство-
рення федеративного утворення, яке 
об’єднало ворогуючих сербів та бос-
няків у межах одної держави, при-
рекло це утворення на постійні поне-
віряння та політичну нестабільність. 
Тому зусилля Росії з „федералізації“ 
України та інкорпорування бойовиків 
у політичну систему, на думку Києва, 
може бути спрямованим саме на те, 
аби заблокувати подальший розви-
ток країни, прив’язавши її до Москви 
за допомогою донбаського якоря. 
Ослаблена постійним внутрішнім на-
пруженням та невизначеністю полі-

Все буде Донбас
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затягнеться до кінця 2016 року. Вже 
прийнято перші 39 кадрових рішень про 
звільнення чиновників 1–3 категорії, 
а це – перші заступники та заступники 
міністрів і глави державних національних 
агентств. План перевірки всіх посадовців 
в країні розписаний помісячно на 
2 роки.

16 жовтня Україна з початку поточного 
року спожила природного газу на 
16% менше, ніж за аналогічний період 
минулого року.

17 жовтня Президент України Петро 
Порошенко і президент Росії Володимир 
Путін провели двосторонню зустріч 
у Мілані. Президенти домовилися про 
виконання Мінських домовленостей, 
сприяння виборам на Донбасі, а також 
досягнення домовленостей по газу.

17 жовтня Європейський інвестиційний 
банк планує вкласти в економіку України 
близько 3 мільярдів євро протягом 
найближчих трьох років.

17 жовтня Українську льотчицю Надію 
Савченко піддають тортурам в інституті 
судової психіатрії імені Сербського. Про 
це заявив один з її адвокатів.

17 жовтня Президент Білорусі 
Олександр Лукашенко вважає, що 
самопроголошені „республіки“ на 
Сході України не могли б існувати без 
підтримки Росії.

19 жовтня Фільм „Плем’я“ Мирослава 
Слабошпицького вперше в історії 
України здобув приз „Сазерленд 
Трофі“ Лондонського кінофестивалю 
як переможець у номінації 
найоригінальніших та найсильніших 
режисерських дебютів „First Feature 
Competition“.

20 жовтня Верховна Рада не внесла зміни 
до виборчих законів, які б дозволили 
учасникам антитерористичної операції 
проголосувати на парламентських 
виборах 26 жовтня.

20 жовтня В Донецьку прогримів 
потужний вибух. Сильна вибухова хвиля 
прокотилася по всьому місту. Вибух 
стався на підконтрольному терористам 
хімічному заводі.

21 жовтня 32,5% українців з травня 
по вересень надавали благодійну 
допомогу армії напряму. Про це 
свідчать дані спільного опитування 
Фонду „Демініціативи“ і КМІСу. 
Ще 23% громадян скористалися 
допомогою благодійних фондів та 
волонтерських організацій, передавши 
кошти, речі та продукти саме через них. 
Волонтерством, тобто безпосереднім 
збором коштів, ліків, речей та 
доставкою їх у гарячі точки, займаються 
3% українців. Відчутно переважає 
допомога сільського населення: серед 
городян тільки 28% переказали кошти 
армії і 11,5% передали допомогу 
волонтерам; серед селян таких 
відповідно 40% і 46%.о
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тичного курсу держава буде легкою 
здобиччю кремлівських яструбів.

На противагу „боснійському“ 
сценарію все частіше можна почути 
порівняння з іншим балканським 
конфліктом – хорватською бороть-
бою за незалежність. Українцям 
набагато приємніше порівнювати 
себе з хорватами, які змогли пізні-
ше відвоювати окуповані сербами 
території. Хоча аналогії з цим кон-
фліктом дійсно вражають – нинішня 
поведінка Володимира Путіна до 
болю нагадує дії Слободана Міло-
шевича у ті часи, а Україна наразі 
лише почала реально вибудовувати 
свою державу та армію, як це робили 
хорвати на початку 90-х років мину-
лого сторіччя.

Судячи з усього, саме цей сценарій 
у Києві починають розглядати як один 
із можливих варіантів реінтеграції 
Донбасу. Принаймні про це в ефірі 
одного з українських телеканалів 
заявив радник голови Служби без-
пеки України Маркіян Лубківський. 
На його думку, на реорганізацію 
армії має піти близько трьох років. 
Уже після цього можна буде спро-
бувати провести швидкі операції по 
відвоюванню окупованих територій. 
У дипломатію в Києві вірять все мен-
ше. За словами радника голови СБУ, 
вирішення проблеми Донбасу не обі-
йдеться без військової складової.

Наскільки такий підхід є реальним, 
наразі говорити важко, але можна 
констатувати, що найближчим часом 
Україна вже не буде планувати актив-
ні наступальні дії, зосередившись на 
обороні тих кордонів, які утворилися 
між контрольованою сепаратистами 
територією та рештою країни. Вже 
зараз на блокпостах прикордонники 
облаштовують тимчасові пункти про-
пуску, на яких буде запроваджений 
паспортний контроль. А це значить, 
що не маючи змоги відвоювати Дон-
бас, Київ згодний „заморозити“ кон-
флікт, аби лише уникнути невигідного 
для себе „боснійського“ сценарію по-
літичного розв’язання проблеми.

Нічия земля
Подальші дії Росії щодо Донбасу 

поки що передбачати важко. За 
оцінками української Ради на-
ціональної безпеки та оборони 
і військових експертів, тих сил, що 
вже накопичено на окупованих 
територіях, наразі недостатньо для 
широкомасштабного наступу на 
інші великі міста на кшталт Харкова 
або Запоріжжя. Їх недостатньо і для 
того, аби пробити так званий кори-
дор у Крим – п’ятдесятикілометрову 
смугу, яка б дозволила забезпечу-
вати Крим усім необхідним, звіль-
нившись від залежності від України. 
Тому чекати справжнього наступу 
у найближчій перспективі, швидше 
за все, не варто.

Незважаючи на це, алармістські 
настрої щодо цього панують як серед 
західних військових, так і серед пе-
ресічних українців. Останнім постій-
но доводиться дізнаватися зі ЗМІ та 
соціальних мереж про черговий „то-
тальний наступ росіян уже завтра“, 
який, незважаючи на пророцтва 
українських касандр, так і не розпо-
чинається у призначену дату.

Але й класичне замороження кон-
флікту, здається, також не входить 
у плани Москви. Відносно стримана 
реакція на результати проведених 
виборів – „повага“, яку висловили 
у російському МЗС – говорить про 
небажання створювати чергову ма-
ріонеткову республіку за сценарієм 
Придністров’я чи Абхазії. А готовність 
тих, хто називає себе представника-
ми влади „ДНР“ і „ЛНР“, до перего-
ворів із Києвом разом із вимогами не 
припиняти фінансування окупованих 
територій свідчать, що головним 
завданням бойовиків є саме інте-
грація в українську державу, але на 
нав’язаних ними умовах. Росія явно 
не хоче забезпечувати „терористич-
ні республіки“, намагаючись змусити 
Україну платити за їх утримання та 
виконувати їх вимоги „почути голос 
Донбасу“, погрожуючи в разі відмо-
ви застосувати військову силу.

Відмова українського уряду фінансувати 
неконтрольовані території з центрального 
бюджету свідчать про те, що українська влада 
бажає швидше змиритися з тим, що разом із 
Кримом буде втрачено і територію Донбасу, 
ніж іти на домовленості, які зв’яжуть їй руки за 
побажанням Путіна. 
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21 жовтня Президент Петро Порошенко 
підписав закон, який дасть можливість 
провести суд над Віктором Януковичем.

21 жовтня Поставки природного газу 
в Україну з боку Словаччини досягли 
рекордного значення в 27,6 млн 
кубічних метрів на добу.

21 жовтня Росія заблокувала рішення 
про виконання пункту Мінських 
домовленостей щодо контролю 
спостерігачів ОБСЄ над всією ділянкою 
українсько-російського кордону в зоні 
АТО.

23 жовтня Лідер донецьких бойовиків 
Олександр Захарченко заявив, 
що його угруповання має намір 
„відбити“ в України Слов’янськ, 
Маріуполь і Краматорськ. Водночас 
він відзначив, що не проти того, щоб 
молодь захоплених ними частин 
Донбасу отримувала паспорти України. 
„Досвід невизнаних держав, таких, як 
Придністров’я, показує, що там у людей 
по три паспорти. Думаю, так само буде 
і у вас“, – заявив він.

24 жовтня СБУ під Києвом затримала 
російського диверсанта, який 
представився генералом ФСБ на 
прізвище Гречишкін, помічник депутата 
Держдуми Росії, а також заступника 
головного редактора „Російських 
новин“. Саме його підозрюють 
в організації бунту в Нацгвардії. Також 
СБУ затримала 4 групи терористів, 
які здійснювали диверсії в Одесі та 
Харкові.

24 жовтня Російські війська 
все ще в Україні. Про це заявив 
головнокомандувач сил НАТО в Європі 
Філіп Брідлав.

24 жовтня 4,6 млн українців не зможуть 
проголосувати на виборах. 100% 
громадян, які проживають в Автономній 
Республіці Крим та Севастополі, не 
зможуть взяти участь у голосуванні – це 
1,8 млн виборців. У Донецькій області 
49% виборців (1,6 млн громадян) не 
приймуть участь в голосуванні, і 69% 
виборців не прийдуть на виборчі дільниці 
в Луганській області – це 1,2 млн 
громадян України.

24 жовтня Генеральна прокуратура 
оголосила в розшук колишнього міністра 
охорони здоров’я Раїсу Богатирьову, 
яка фігурує в кримінальному 
провадженні за фактом розтрати та 
заволодіння коштами держбюджету 
в особливо великих розмірах.

25 жовтня СБУ розпочала кримінальне 
провадження проти колишнього 
начальника департаменту контррозвідки 
Володимира Бика за фактом 
державної зради. Бик утік з України 
в лютому 2014 року, після чого був 
звільнений з правоохоронних органів. 
За даними СБУ, з 24 лютого по 25 
жовтня зі спецслужби звільнені 2554 
співробітників, з яких 108 – керівники 
підрозділів СБУ. о
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Втім, саме на це Київ йти допоки 
не готовий. Відмова українського 
уряду фінансувати неконтрольовані 
території з центрального бюджету 
свідчать про те, що українська вла-
да бажає швидше змиритися з тим, 
що разом із Кримом буде втрачено 
і територію Донбасу, ніж іти на до-
мовленості, які зв’яжуть їй руки за 
побажанням Путіна. Останньому не 
залишається нічого іншого, окрім як 
піднімати ставки у цій грі за допо-
могою єдиного наявного ресурсу 
– перспективи повномасштабної ві-
йни. Саме тому брязкотіння зброєю 
зараз відбувається не лише на Дон-
басі, але й по всьому світу. Москва 
намагається показати, що заради 
збереження України у своїй орбіті во-
на готова воювати навіть із Заходом, 
хоча й не має для цього реальних 
ресурсів, а війна навіть зі слабкою 
Україною остаточно знищить її еко-
номіку, що занепадає.

Тому цілком ймовірний сценарій, 
згідно з яким усі військові при-
готування вже незабаром зійдуть 
нанівець, бо вони з самого початку 
мали на меті демонстраційний, а не 
прикладний характер. І якщо задача 
Путіна начепити ярмо керованого 
ним Донбасу на шию Києва під за-
грозою війни провалиться, то самі 

„ДНР“ і „ЛНР“ стануть для нього 
лише додатковим навантаженням. 
Для забезпечення цих територій 
у російському бюджеті просто немає 
грошей, а жодної іншої користі, окрім 
нагоди для шантажу, вони не несуть.

Тому, як би у подальшому не роз-
вивалися події, найгірше доведеться 
пережити саме місцевим мешканцям. 
Якщо протистояння перейде на но-
вий рівень, їх чекають нові смерті та 
руйнування. В разі ж якщо погрози 
Путіна виявляться блефом, місцеве 
населення залишиться кинутим на-
призволяще – віддати ці території 
Києву ніхто не наважиться, але 
й турбуватися про людей, що – нехай 
і з власної волі – стали заручниками 
російської неоімперської політики, 
ніхто не буде. Визнання цієї сірої 
зони у якості держави може обійтися 
росіянам новими санкціями, а утр-
имання з власного бюджету може 
коштувати ще дорожче. Тому краще 
буде зробити вигляд, що Донбасу не 
існує, намагаючись зберегти його 
як зону нестабільності, через яку 
можна буде продовжувати працю-
вати над дестабілізацією української 
держави.

Олександр Голубов, Київ
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26 жовтня Відбулися дострокові вибори 
до Верховної Ради України.

27 жовтня Президент України Петро 
Порошенко підписав указ, яким 
затвердив положення про Раду з питань 
судової реформи та її персональний 
склад. Проведення судової реформи 
є одним із зобов’язань України в рамках 
Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

27 жовтня За попередньою 
інформацією, близько 62 депутатів, 
які голосували за диктаторські закони 
16 січня, потрапили до нового складу 
парламенту.

27 жовтня З полону бойовиків на 
Донбасі звільнено ще 40 заручників, 
більшість з яких цивільні.

27 жовтня Заступник губернатора 
Дніпропетровської області Геннадій 
Корбан висунув президенту Петру 
Порошенку ультиматум з вимогою 
звільнити прокурора області Романа 
Федика. За його словами, Федик 
покриває організаторів побиття 
Євромайдану, яке сталося 26 січня 
2014 року. Федик, на думку Корбана, 
також нічого не зробив для боротьби 
з фальсифікаціями на декількох округах 
в Дніпропетровській області.

28 жовтня Протягом боїв на 32-му 
блокпосту загинуло, за попередніми 
даними, 10 військових, кілька зникли 
безвісти. Інші військові відійшли від 
оточеного бойовиками блокпосту на 
31-ий блокпост, який також невдовзі 
опинився в оточенні.

28 жовтня На території Луганщини, яка 
тимчасово підконтрольна бойовикам, 
лідери терористичної організації „ЛНР“ 
вже проводять „вибори“ до „Народної 
ради“, які планували провести 
2 листопада. Голосування у 5 населених 
пунктах поблизу Свердловська на 
півдні Луганщини провела „мобільна 
територіальна виборча комісія“. Голова 
„мобільної ТВК“ Олексій Сиров заявив, 
що через „об’єктивні причини не в змозі 
забезпечити можливість проголосувати 
всім нашим виборцям безпосередньо 
в день виборів 2 листопада було 
прийнято рішення, щоб у ряді віддалених 
населених пунктів провести вибори 
заздалегідь, за участю мобільних 
виборчих дільниць“. 

29 жовтня Євросоюз припинить 
реверсні поставки газу в Україну, якщо 
Київ найближчим часом не домовиться 
з Москвою про відновлення поставок від 
російського „Газпрому“. Про це заявила 
канцлер ФРН Ангела Меркель.

30 жовтня СБУ оголосила в розшук 
колишнього міністра фінансів Юрія 
Колобова, а також голову правління 
ПАТ „Укртелеком“ Георгія Дзекона.

30 жовтня Губернатор Луганської 
області Геннадій Москаль вважає, що 
в Луганській області стався справжній 
„прорив свідомості“ людей у бік о
гл
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 В річницю Майдану 
п’ять політичних партій 
парафували текст коаліційної 
угоди. Тягнути далі було 
небезпечно і учасники коаліції 
усвідомлювали, що виборцям 
уривається терпець.

Отже, в наявності новий парла-
мент і широка коаліція, осторонь 
залишається „Опозиційний блок“. 
Питання в тому, як довго протрима-
ється нова Верховна Рада та ново-
створена коаліція і чи витримають 
вони до кінця каденції.

Останні парламентські вибори ви-
кликали чимало запитань. Багато хто 
говорив про зраду на Сході України, 
де в частині Донбасу, контрольо-
ваній Україною, виборчий процес, 
фактично, відійшов під контроль 
представників Партії регіонів. Висо-
кий результат „Опозиційного блоку“ 
у Маріуполі не здивував. Насправді 
там мало що змінилося. Адже вибо-
рами, як і раніше, диригують люди 
Ахметова. Йому належать два най-
більші металургійні заводи у місті.

Явку та підтримку для „Опозицій-
ного блоку“ у Маріуполі забезпечи-
ли пенсіонери, традиційно найбільш 
мобільний електорат в Україні.

На іншому боці фронту – на вибо-
рах у двох невизнаних республіках 
– у чергах на виборчих дільницях та-
кож стояли насамперед пенсіонери.

„Я не пішов на вибори, але моя 
мати ходила. Для неї та її покоління 
голосування – це обов’язок, тради-
ція, винесена з СРСР“, – розповідає 
мені Олег, підприємець з Донецька, 
йому за 50.

Таким чином, великою мірою люди 
минулого вирішили майбутню долю 
своїх дітей та онуків. У Донецьку та 
Луганську обрали шлях у минуле, не-
зважаючи на нереальність реалізації 
цього сценарію.

Демпінгові вибори
Вибори у „ДНР“ і „ЛНР“ були 

позбавлені будь-якої політичної 
конкуренції. Контр-кандидати ліде-
рів обох республік – Захарченка 
та Плотницького – були лише тлом. 
У Донецьку єдиним кандидатом, чиє 
обличчя виднілося на білбордах, 
був Захарченко. Жодні виборчі про-
грами не були представлені. Голо-
вним гаслом стало „Ми захистили 
Вітчизну, – ми відбудуємо Донбас!“. 
„Я голосуватиму за Захарченка, він 

виглядає симпатично. Бо ми йому 
довіряємо“, – такі відповіді я чув від 
виборців у Донецьку та Макіївці.

Незвично щирим виявився бойо-
вик з батальйону „Кальміус“, який 
сказав, що сепаратистська влада 
робить величезну помилку, не роз-
мовляючи з людьми. „Навіть Ленін це 
робив“, – говорив він з обуренням.

А ще критикував розподіл гума-
нітарної допомоги. Зрештою, в день 
голосування на дільницях було видно 
не лише традиції часів СРСР, тобто 
буфети з дешевими канапками, со-
лодощами та напоями. Влада пішла 
далі – перед дільницями за демпін-
говими цінами (1 гривня за кілограм) 
можна було купити картоплю, морк-
ву, цибулю, буряк, капусту.

В дійсності „ДНР“ та „ЛНР“ – це 
поле величезного соціально-пси-
хологічного експерименту. Чимало 
мешканців Донецька з районів, котрі 
не обстрілюють, вважають, що ситу-
ація значною мірою покращилася. 
Причому вони порівнюють її не з до-
воєнною, а з моментом інтенсивних 
обстрілів навколо міста влітку. Тепер 
краще, і вони вважають, що в май-
бутнє можна дивитися з оптимізмом. 
Натомість майбутнє – це суцільне 
„невідоме“.

Дехто змушений 
сидіти і чекати
Андрій Пургін – один із лідерів 

„ДНР“, якого запитали про модель 
економічного розвитку, сказав: „Тре-
ба припинити мислити категоріями 
ХХ століття, ми будемо відновлювати 
економіку, керуючись категоріями 
ХХІ століття“. Що це означає у випад-
ку Донбасу, який з економічної точки 
зору тут і там живе у ХІХ сторіччі, 
невідомо.

Про реальний стан економіки на 
цих територіях та очікування лідерів 
республік свідчить опубліковане 
на офіційній сторінці „Луганської 
Народної Республіки“ звернення. 
У ньому критикується інформація 
про те, що офіційний Київ припиняє 
фінансувати регіони, у тому числі 
згортатиме соціальні виплати.

Відмова Києва надалі утримувати 
території, котрі знаходяться по-
за контролем українських військ, 
– логічна, на цей крок давно чекали. 
Проте з’являються сумніви стосовно 
гуманітарної ситуації.

Чимало мешканців досить давно 
позбавлені роботи та грошей, в тому 

Між чорним та білим
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українських і європейських цінностей. 
„Вперше з часу взяття області під 
повний контроль з боку Партії регіонів 
проукраїнські, проєвропейські сили 
набрали майже третину голосів“, 
– сказав Москаль.

31 жовтня Україна та РФ підписали 
протокол про спільний контроль у п. п. 
Куйбишеве–Дьяково.

31 жовтня Кабмін опублікував 
тристоронній газовий протокол. Оплата 
Україною боргу за газ, поставлений 
наприкінці 2013 року, а також 
у другому кварталі 2014 року, в розмірі 
4,6 млрд доларів визнається остаточною 
для НАК „Нафтогаз України“ 
і одночасно частковою для російського 
газового монополіста „Газпром“. Крім 
того, в протоколі знову наголошується, 
що борг має бути сплачений двома 
траншами до кінця року і факт його 
оплати є умовою поставок нових обсягів 
газу, які будуть оплачені на умовах 
попередньої оплати і без використання 
принципу „бери або плати“.

31 жовтня Президент Петро Порошенко 
запропонував фракції БПП підтримати 
Арсенія Яценюка на посаду прем’єра 
за умови детального погодження 
коаліційної угоди. 

31 жовтня Російське командування 
поставило завдання своїм підрозділам 
і місцевим бандформуванням 
у екстреному режимі паралізувати трасу 
на Маріупольському напрямку.
Бойовики намагаються блокувати траси 
на підході до Маріуполя, зокрема, траси 
Донецьк–Маріуполь і Новоазовськ–
Одеса. Такі дані групи „Інформаційний 
спротив“ публікує Дмитро Тимчук.
1 листопада Із 423 депутатів 
новообраного парламенту 187 вже 
працювали у Раді попередніх скликань. 
Українці оновили Раду на 56%.
 
  

числі пенсій. Вони живуть у прифрон-
товій зоні, часто під артилерійським 
обстрілом. Кілька місяців тому Юрій 
Луценко сказав, що усі охочі могли 
залишити зону АТО. Це – неправ-
да. Чимало людей не можуть цього 
зробити. У Пісках під Донецьким 
аеропортом, місцевості, де точаться 
постійні бої та артобстріли, надалі 
живуть люди. Наприклад, 60-річний 
чоловік не мав можливості виїхати, 
адже він опікується своєю 90-літ-
ньою матір’ю. Вона не може навіть зі-
йти у підвал. Під час обстрілу просто 
сидить у кріслі і чекає.

Жертви війни 
Багато людей опинились у си-

туації гуманітарної катастрофи. 
В Донецьку, у районі Петровська, 
в околицях шахти „Трудовая“, куди 
я їздив, в одному з укриттів пере-
буває близько 100 людей. Район під 
безперервним обстрілом від липня 
місяця. Частина людей постійно 

живуть у сховищі, інші повертаються 
до будинків, якщо ті не знищені, під 
час нетривалих перерв. Там живуть 
кількамісячні діти, які більшість свого 
короткого життя прожили у цьому 
схроні.

Ці люди – жертви війни, незалежно 
від їхніх поглядів.

Там у Донецьку я зустрів також 
справжніх героїв – місцевих активіс-
тів-волонтерів з організації „Відпові-
дальні Громадяни“, які добираються 
у найбільш небезпечні місця, ризи-
куючи життям.

Такою є війна. Вона не чорно-біла, 
а сповнена сірості та неоднознач-
ності. І нова влада в Україні повинна 
прийняти цей виклик – найбільший 
у сьогоднішній Європі, яка, очевид-
но, не розуміє, або радше не хоче 
розуміти, що саме відбувається в цій 
країні.

Петро Андрусечко, Київ о
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 Ім’я Володимира Даниленка викликає низку асоціацій у того, 
хто цікавиться сучасним літературним процесом. Здавалося б, 
одна людина не може за кілька десятиліть виступити у стількох 
амплуа: майстер короткого оповідання; автор сатиричних творів 
про письменницьку богему та президентську адміністрацію; 
блискучий стиліст ретро-романів; один із активних творців 
української радіодраматургії; основоположник поняття (міфу?) 
„житомирська прозова школа“; першопроходець психоаналізу 
в українському літературознавстві; творець і продюсер знакових 
конкурсів „Золотий бабай“ та „Коронація слова“; знавець 
кримськотатарської літератури; упорядник першої в Україні 
антології, яка рекламувалася на телебаченні. З-під його пера 
вийшли збірки оповідань і повістей „Місто Тіровиван“, „Сон із 
дзьоба стрижа“, „Тіні в маєтку Тарновських“, книга есеїстики 
і критики „Лісоруб у пустелі“, романи „Газелі бідного Ремзі“, 
„Кохання в стилі бароко“, „Капелюх Сікорського“, хроніки 
„Грози над Туровцем“. Ці твори відзначені численними преміями, 
найсвіжіша з яких – персональна літературна премія Валерія 
Шевчука, який присутній у творах Даниленка і в якості 
персонажа, і на рівні стильових впливів. Не претендуючи 
на масову популярність, Володимир Даниленко завжди 
зберігає інтерес читацької публіки, щоразу дивуючи її новими 
захопливими сюжетами та несподіваними відкриттями. В інтерв’ю 
для УЖу говоримо з письменником про новий етап у його 
творчості, поворот свідомості після Майдану та майбутні сценарії 
розвитку української літератури.

Ви часто наголошуєте на авто-
біографічності своїх творів, однак 
лише в останній своїй книжці „Гро-
зи над Туровцем“ центром подій, 
у яких сконцентровані важливі 
віхи української історії, стало ваше 
рідне село поблизу Житомира. Чо-
му саме зараз ви повертаєтеся до 
свого дитинства?
Я завжди вважав, що мій дім там, 
де звучить українська мова. В такі 
моменти почував себе захище-
ним, ніби маленька рибка у зграї 
риб. Але останніми роками кожне 
повернення до батьківського до-
му почало викликати в мені якусь 
первісну гармонію. В одну з таких 
поїздок, обклавшись книжками, що 
сформували мене як особистість 
і письменника, я вирішив написати 
хроніки, в яких уся людська драма 
буде обертатися навколо однієї міс-
цевості, житомирської Йокнапато-
фи, крізь яку можна побачити велич 
і ницість людської натури. Так були 
написані „Грози над Туровцем“, де 
всі події розгортаються навколо Жи-
томира і прилеглих сіл. До почутих 
у дитинстві історій я додав епізоди 
зі свого життя та життя знайомих. 
Справжня література завжди апе-
лює до глибокого, приватного до-
свіду і просвітлює людину наскрізь, 
не залишаючи нічого недоказаного. 
В одного з оповідачів хронік „Грози 
над Туровцем“, підлітка Владика, 
незіпсований погляд на світ, і це дає 
йому змогу називати речі своїми 
іменами.

У „Грозах над Туровцем“ повер-
нення в дитинство відбувається 
паралельно із зануренням в історії 
попередніх поколінь. Логічним 
завершенням цього ланцюга стає 
своєрідний „малий Апокаліпсис“ 
у житті оповідача. Які відчуття на-
повнюють вас після написання і ви-
ходу цієї книжки?
Після кожної книжки я з жахом 
дивлюся у своє майбутнє, адже 
в літературі не можна повторюва-
тися. Письменник, який зупиняється 
в розвитку, нецікавий ні собі, ні чи-
тачам. Знаючи, про що я писатиму, 
почуваю своєрідну фрустрацію, 
адже далі потрібно ставати дедалі 
відвертішим і відвертішим, як був 
відвертим у романі „Клітка для ви-
вільги“ хлопчик Владик. Цілковита 
відвертість – це прірва, до якої пада-
єш, ціпеніючи від страху і відчаю.

Одна з ключових фраз книжки 
„Грози над Туровцем“: „Наша істо-

Володимир Даниленко:
„Сучасні українці 
– відчайдушна, 
модерна нація, 
готова на все заради 
свободи“
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рія – це рух від свободи до залеж-
ності“. Вам справді здається, що це 
безконечно циклічний процес?
В Україні всі історичні процеси за-
вжди відбувалися циклічно. Однак 
події останнього часу розірвали 
цю безнадійну повторюваність. 
Сьогодні ми живемо в Україні, якої 
раніше не було. Ця Україна про-
явилася несподівано на Майдані та 
в російсько-українській війні. Ми не 
можемо більше стверджувати, що 
українці – поміркована, обережна 
нація, що, як мантру, повторює „моя 
хата скраю“. Сучасні українці – від-
чайдушна модерна нація, готова 
на все заради свободи. В Україні 
відбулася найбільша геополітична 
революція на Європейському кон-
тиненті, а зараз іде війна за право 
бути частиною цього континенту. 
Колись ми були щитом Європи, взяв-
ши на себе удар орд Батия, а зараз 
беремо на себе удар новітньої орди. 
Наш час ламає попередні уявлення 
про українську історію і українську 
людину. Через випробування, які 
ми проходимо, маємо можливість 

побудувати ту гармонійну країну, 
про яку мріяли Сковорода, Шев-
ченко, Франко та інші українці. Те, 
що сьогодні ми переживаємо, стало 
можливим передусім завдяки моло-
ді, яка не знала Радянського Союзу 
і того страху, який він породжував. 
Це відбулося попри відсутність будь-
якої державної стратегії щодо фор-
мування нового покоління. Молоді 
люди здетонували українське сус-
пільство, яке відчуло свій історичний 
шанс, свого історичного ворога і за-
хотіло цим шансом скористатися. 

А коли у вас з’явилося передчуття, 
яке рухає цим довгим процесом 
націєтворення? Адже у „Грозах 
над Туровцем“, які писалися до 
Євромайдану, вже звучать голоси 
могутніх українських катаклізмів.
Передчуття грядущих зрушень ви-
тало в повітрі за рік-два перед по-
валенням режиму Януковича. Коли 
я писав книжку, мені здавалося, 
що має відбутися щось невідоме 
й страшне, що переверне всі наші 
уявлення про себе і світ. Саме тому 

герой повісті „Сповідь джури Само-
йловича“ усвідомлює важливість 
того, що вдалося пережити війни 
і що шлях воїна проходить не тільки 
через битви, а й через виховання 
сміливих, самовідданих людей, 
здатних народити нову країну. Рані-
ше здавалося, що тільки найближчі 
мені люди переживають за майбут-
нє країни і думають, як ї ї змінити. 
Але сьогодні в Україні мільйони 
людей, готових віддати життя за на-
шу землю. 

У своїх творах ви розробляєте тему 
втраченої духовності українців. Ваш 
вердикт очевидний – у ХХ столітті 
ми втратили аристократизм як 
фундамент формування кращих із 
кращих. Що ж ми втратили на по-
чаток ХХІ століття?
Ми втратили традиції українського 
села, яке завжди було джерелом 
формування нації. Зрештою, 
українські хутори знищили ще ра-
ніше, в часи колективізації. Зараз 
актуальним є повернення до ідей 
Пантелеймона Куліша, що перед-
бачив проблеми сучасної людини, 
вказавши на ї ї бажання втекти з ме-
гаполісу до природи й розбудувати 
власний хутір. Таланти й здібності 
українська людина має розвивати 
у великих містах, але бути собою, 
бути вільною вона може тільки на 
власному хуторі, серед лісу, річок 
і озер. Мені завжди подобалася 
ідея заснування власного хутора як 
інтимної зони, де немає ні сусідів, ні 
шуму, ні інших незручностей, які дає 
урбаністична цивілізація. Можливо, 
це озиваються гени моїх діда і праді-
да, що мали свій хутір, який відібрав 
у них радянський режим. Разом із 
селом ми втратили значну частину 
мовного світу, який потрібно відво-
йовувати. Юрко Гудзь називав цей 
рух за повернення до першооснов 
Українською Реконкістою.

Отже, можливо повернути й арис-
тократизм?
З цим складніше. За два останні 
століття українці реалізувалися 
більше як технократична нація, роз-
виваючи науку, виробництво, але 
не створили авторитетної у всьому 
світі високої культури, на відміну 
від, скажімо, росіян, які робили 
це свідомо, бо розуміли, що без 
потужної культури неможливо не 
тільки утримувати в імперії інші на-
роди, а й зберегти себе. Сьогодні 
український народ став єдиною по-
літичною нацією, але він іще не став 

Р о з м о в л я в  О л е к с а н д р  В е ш е л е н і
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культурною нацією. Нам потрібно 
створити аристократичну модель 
культури, яка б успішно конкуру-
вала з іншими. Саме така культура 
стане цементуючою основою для 
всіх наших земель і виховає україн-
ську культурну націю. Є література 
висока, популярна і кітч. Звісно, що 
нам потрібна масова культура, але 
вона не повинна бути панівною, бо, 
як зауважив Юрій Лотман, масова 
культура пожирає і маргіналізує ви-
соку культуру.

Ви є автором кількох проектів, 
покликаних народити українську 
масову літературу, серед них і кон-
курсу „Коронація слова“. Сьогодні 
він для багатьох авторів фактично 
став перепусткою до комерційно-
го книжкового ринку. Наскільки 
результати цього задуму дають 
реальну картину векторів розвитку 
жанрової літератури в Україні?
Українська масова література 
за останні десять років вийшла 
на такий же рівень, якою вона 
є в інших країнах. Однак ми важче 
інтегруємося у світову читацьку ау-
диторію. Нашу літературу складно 
сприймають за кордоном через 
радянські рудименти, які обігру-
ються в художніх творах. У західній 
масовій культурі Радянський Союз 
демонізований, і це розмиває певні 
риси нашої ідентичності. Коли ми 
цього позбудемося, наша масова лі-
тература у свідомості закордонних 
читачів може зрівнятися, скажімо, 
з польською чи датською. 

Яка жанрова ніша залишається не-
достатньо заповненою в сучасній 
українській поп-літературі?
У нас нормально розвиваються 
кримінальний, жіночий романи, 
антиутопія, бойовики. Думаю, що 
після російсько-української війни 
буде сплеск саме цього жанру. Мені 
здається, у нас недостатньо пи-
шеться містичних романів. Українці 
мають глибокий містичний досвід, 
ми – нація релігійна і забобонна, 
це особливо відчутно в Києві. Чого 
варті лише спеціалізовані видання 
й телепрограми, які масово рекла-
мують знахарок, провидців, екстра-
сенсів. Тож дивно, що народ з таким 
містичним досвідом пише так мало 
містичних романів.

Література останніх десятиліть се-
ред іншого вирізняється і великим 
числом антологій. Наскільки такі 
видання можуть бути репрезента-

тивними для дослідників та майбут-
ніх поколінь читачів?
Якість антології залежить від смаків, 
ерудиції і концептуального мислен-
ня упорядника. Справжній упоряд-
ник схожий на колекціонера, який 
перечитує гори журналів, газет і ав-
торських видань, щоб знайти одне 
оповідання. Впорядковуючи антоло-
гію, упорядник має бути жорстким 
у своїх оцінках. Жодних друзів, 
приятелів і розрекламованих авто-
ритетів! Тільки диктат смаку. В Укра-
їні є всього кілька людей, які вміють 
підготувати цікаву антологію, здат-
ну сформувати уявлення про епоху, 
і через це мене розчаровує багато 
антологій, які у нас виходять.

Чи впливає українська критика на 
літературний процес і якість літе-
ратури? 
У нас літературу вже давно не фор-
мує критика. Українську літературу 
формують медіа. У моду ввійшли 
медіагерої від літератури. Це 
письменники, а всю свою енергію 
спрямовують на піар. При цьому 
в Україні пишеться багато літерату-
ри, але бракує розуму, аби це все 
перечитати і пропустити через свою 
голову й серце, розставити всіх за 
поличками і окреслити певну пара-
дигму. Востаннє це зумів зробити 
Микола Рябчук.

У вашій книжці „Лісоруб у пустелі“ 
серед іншого йшлося про тусовоч-
ність і клановість українського літ-
процесу. З того часу минуло більше 
п’яти років. Чи змінилася ситуація 
з протистоянням літтусівок?
На жаль, ні. Однак є надія на те, 
що з появою повноцінного книжко-
вого ринку все стане на свої місця. 
Клановість може залишитися хіба 
що у сфері високої літератури, де 
кожен претендує бути „володарем 
умів“. Література в інформаційній 
цивілізації постійно конкурує з но-
винами та інтернетом, тому художні 
твори живуть у свідомості людей 
недовго.

Чи означає це, що зараз поверта-
ється інтерес до коротких жанрів?
В українців завжди краще виходили 
оповідання. Українське оповідання 
нічим не поступається, скажімо, 
японському, французькому чи аме-
риканському, а з романом у нас 
завжди було складніше. Для появи 
роману потрібна інша якість пись-
ма і суспільства. Мова має бути 
оброблена різними прошарками: 

інтелігенцією, буржуазією, криміна-
літетом, люмпеном, бюрократичним 
класом. Роман – багатоголосий. Ро-
маніст слухає ці голоси і відтворює 
їхнє звучання, вибудовуючи свою 
мовну імперію з того мовного мате-
ріалу, який створюють різні прошар-
ки суспільства. У суспільстві з коло-
ніальною ментальністю значна 
частина читацької аудиторії живе 
культурою метрополії і не сприймає 
літературу, написану „тубільною“ 
мовою. Україна долає свої коло-
ніальні комплекси, але український 
романіст все ще відчуває певні мовні 
проблеми, які намагається вирішити 
різними стилістичними прийомами. 
Оповідання ж найчастіше є приват-
ною рефлексією, не потребує того, 
без чого не може обійтися роман, 
тому оповідання в нас більш роз-
винуте.

Що ж тоді робити з мрією про Вели-
кий Український Роман?
Це питання буде актуальним, доки 
українське суспільство не подолає 
свої колоніальні комплекси. Остан-
нім часом українські події перебу-
вають серед топ-новин провідних 
світових медіа. До України зростає 
інтерес, а героями європейських 
і голлівудських фільмів дедалі час-
тіше стають українці, які виїхали 
з нашої країни в пошуках кращого 
життя. Настав час активніше пропо-
нувати світу свою літературу, музи-
ку, живопис, доки нами цікавляться. 
Однак не хотілося б, аби замість 
якісної культури пропонували кітч, 
бо це розчарує світову спільноту, 
і потім буде важко повторно завою-
вати ї ї довіру.

Гадаєте, український роман зі сві-
товим резонансом буде саме про 
події 2014 року?
Необов’язково. Майдан дав нам 
розуміння того, що все змінюється. 
Напевно, буде багато спекуляцій на 
революції та війні в літературі, кіно, 
музиці, в театрі, але можуть з’явити-
ся й відсторонені від нашого часу 
твори з іншою естетикою, як, напри-
клад, у романі Патрика Зюскінда 
„Парфумер“. У мене передчуття 
саме таких змін, адже зараз по-
справжньому настала українська 
доба. Карти лягають нам у руки, 
треба тільки довести собі й світу 
свою спроможність спиратися на ту 
гуманітарну ауру, яка сформувала-
ся в Україні за останній рік.
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 У суботу батько завіз нас із матір’ю 
в Скоморохи. У клубі офіцерів готували 
концерт, і її запросили поспівати. За-
вклубом попросив про це батька, який 
ремонтував у військовій частині авто-
мобілі, холодильники та звукопідсилю-
вальну апаратуру.

Ми приїхали до гарнізону близько 
першої години. Спека була немилосерд-
на. Військове містечко ніби вимерло. Всі 
повтікали на Гуйву або на озера. Нас 
запросили в гості Свіристєлови. Ми при-
йшли в їхню нову квартиру, і Рита з ве-
реском повисла у матері на шиї. Балкон 
був відчинений, і легкий протяг гойдав на 
вікні тюль. Зі спальні визирнула Еля і со-
ром’язливо привіталася.

– Елю, не ховайся. Ми сідаємо вже 
обідати, – сказала Рита.

Коли Рита була з чоловіком, то гово-
рила замість нього, виказуючи неабияку 
поінформованість у його справах.

– Ми літаємо на старій машині, але 
в наступному році нам приженуть нову, 
– наклала мені в миску товканки Рита. 
– Ти ж знаєш, Аліно, наших чоловіків. 
Якби не я, мій Свіристєлов ніколи б не 
добився цієї квартири. Елю, сідай біля 
батька.

Сидячи обличчям до вікна, Еля по-
зирала на мене, і ластовиння яскраво 
ряхтіло на її кирпатому носику.

По обіді Рита попросила:
– Елю, покажи Владику фотографії, як 

ми їздили до Талліна.
Ми сіли на м’якому дивані, і я роз-

глядав величезний альбом, з-під якого 
визирали гострі колінця Елі. Від неї пахло 
карамельками, і вона серйозно комен-
тувала сімейні фотографії на тлі церкви 
Святого Олафа, у провулку Катаріни, 
біля Фінської затоки і башти „Товста 
Маргарита“. Мама про щось шепотіла-
ся з Ритою, а Свіристєлов умовляв бать-
ка, аби він подивився його автомобіль.

– Я ж не автомеханік, – виправдову-
вався батько. – А що там?

– Щось із коробкою передач.
– Ну, добре. Подивлюсь, – здався 

батько.
Тож згодом вони зі Свіристєловим піш-

ли в гараж, а мати, Рита, Еля і я – в клуб 
офіцерів.

Завклубом був вайлуватий чоловік, 
який винувато посміхався, запобігав 
перед матір’ю і вибачався, що змусив її 
приїхати в суботу.

– У нас концерт на півтори години. Чи 
не могли б ви його заповнити хвилин на 
п’ятнадцять?

У клубі проводив репетицію рок-ан-
самбль. Гриміли барабани, пронизливо 
грала соло-гітара, і худий співак безна-
дійно намагався взяти високу ноту.

Хвилин сорок ми були оглушені вели-
чезними колонками, а потім завклубом 
підійшов до соло-гітариста і щось почав 
йому пояснювати на вухо, показуючи 
на матір.

Незабаром вона вийшла на сцену 
і почалася репетиція. 

– Елю, ідіть з Владиком погуляйте. По-
кажи йому гарнізон, – попросила Рита.

 Ми вийшли під палюче сонце й від-
разу сховалися в тінь.

 – Ходімо на лавочки, – запропону-
вала Еля.

Спочатку повз нас проскакували 
офіцери, віддаючи один одному честь, 
потім з’явився військовий патруль, і не-
забаром гарнізон обезлюднів.

– Всі на пляжі, – сказала Еля.
Ми сиділи з нею на лавочці. З чийо-

гось відчиненого вікна долітала музика. 
По гарнізону, висолопивши язика, блу-
кав приблудний пес цегляного кольору. 
Еля радісно щебетала, розповідаючи 
про товстуху зі свого класу, яка їсть на 
перервах полуничне варення.

– А чому ти не розмовляєш росій-
ською? – запитала вона.

– Бо я в себе вдома, – відповів я і на-
дувся.

– А я?.. – образилася Еля.
– А твій дім у Росії, – буркнув їй.
Вона теж надула губки і заматляла 

худими ніжками.
– Коли у тата буде відпустка, ми по-

їдемо до бабці Мусі в Костомукшу.
– А це далеко?
– В Карелії.
– А моя баба живе в Туровці.
– Де це?
– Там, за лісом, – махнув рукою.
Вона подивилася туди, куди показав 

я, але загуркотіло, і над нами, набира-
ючи висоту і переливаючись на сонці, 
злетів сріблястий Су-9.

– А скільки тобі років? – закусила губ-
ку Еля і подивилася собі під ноги.

Там повзали жеремоди і одна вкусила 
мене за литку.

– Тринадцять, – скинув я пекучу мура-
ху і почухав укус.

– То ти ще пісюн, – пирхнула вона 
і знову заматляла своїми худими ніж-
ками.

– Тринадцятого вересня мені буде 
чотирнадцять, – почервонів я від її на-
хабства.

– А це правда, що твій тато зробив 
посудомийну машину?

– І кавоварку з годинником.
– А що таке кавоварка й годіннік?
Її ластовиння запалахкотіло від непід-

робної жіночої цікавості.
– Годинник – це часи, а кавоварка… 

– Я заколупав сандалем траву і виявив, 
що не знаю, як це буде російською. 
– А кавоварка ще складніша за посу-
домийну машину, – нарешті знайшов, 
що їй відповісти.

Вона замовкла, і в її очах я побачив 
глузливі вогники, які бувають у Мільці, 
коли вона хоче запитати мене якусь 
капость.

– А це правда, що ви їсте тільки 
сало?

– Як це, тільки сало?! – обурився я. 
– А борщ, пампушки, вареники, струдлі 
і багато всяких смаколиків?..

Я відчув, що настав відповідний мо-
мент запитати її те, що вже крутилося на 
кінчику язика.

– А ви справді п’єте горілку з ранку 
до ночі? 

– Хто тобі таке сказав?..
На її худенькому личку з’явився 

рум’янець, і вона стала схожою на по-
мідора. 

– Дід казав, що ви не просихаєте.
– Що значить не просихаєте?!.
Я відчув, щоб її не образити, зараз му-

шу проявити всю свою дипломатію.
– Ну, що ви не зовсім байдужі алкого-

лю, – подивився в її насмішкуваті голубі 
очі.

Вона не зрозуміла до кінця ходу моєї 
думки, але тональність голосу і моя де-
лікатність пом’якшили її гнів, і Еля скри-
вила поблажливу гримаску на моє не-
коректне запитання, що стосувалося 
російських національних традицій.

– Владику, відпусти Елю. Нам пора 
додому, – почувся мамин голос.

– Весь гарнізон обійшли, поки вас 
розшукали, – гукнула Рита.

– Ми тут весь час сиділи, – виправ-
довувалась Еля.

В гаражі батько саме закінчив свою 
роботу.

– Поремонтували? – запитала 
мама.

– Аякже, – відповів батько.
Свіристєлов почав тягнути нас знову 

до себе, але мама запротестувала:
– З вами добре, але нас чекають 

Мільця, кози, город, свекор зі свекру-
хою.

Свіристєлови ще намагалися нас спо-
кусити качкою з яблуками, але мама 
підштовхнула батька до мотоцикла, 
мотоцикл задирчав і, набираючи швид-
кість, помчав до Туровця.
 

Володимир Даниленко

Клітка для вивільги (уривок з роману) 
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 Усе тільки починається. І найголо-
вніше сьогодні для кожного більш-
менш здатного вболівати за Україну 
українця – не зупинятися.

...Ось як описує кінець 80-х у Льво-
ві художній керівник легендарного 
львівського Театру Курбаса Воло-
димир Кучинський: „Місто зокрема 
і Союз загалом нагадували стоячу 
воду із зеленою тванню на поверхні. 
Руху не відбувалося жодного, у пові-
трі – затхлий запах, тиша. Картинка 
нагадувала чорно-біле мерехтіння 
за відсутності сигналу в телевізорі, 
і ніякої не було різниці між вчора, 
сьогодні і завтра. Та ось раптом із 
цієї води одне за одним починають 
виринати обличчя. Жадібно хапають 
ротами повітря, підводяться і пряму-
ють у бік берега. Так почався Театр 
Курбаса, так сталася Революція на 
Граніті, так народилося мистецьке 
об’єднання “Дзиґа”“.

...Те, що відбулося у кризовий, пе-
реломний період кінця 80-х – почат-
ку 90-х, виявилося таким, що здатне 
виживати за будь-яких обставин: 
і з малиновопіджаковим рекетом 
„буремних часів“, і за „України без 
Кучми“ початку 2000-х, і після пома-
ранчевого розчарування, і зараз.

Чому?
Мені здається, тому, що якщо хто-

небудь має нахабність почати що-
небудь у часи, коли з перспективи 
здорового глузду простіше переси-

діти і перечекати, то воно прирече-
не жити. Жити довго, продуктивно 
і чесно. Воно не зазнає труднощів 
і не сприймає болісно обставини, бо 
сам факт його народження – гучний 
ляпас і труднощам, і обставинам.

Аби не зазнавати труднощів, їх не 
слід визнавати. Слід жити. Економіч-
ний консультант Адріан Сливоцький 
каже, що обертатися назад, на своє 
„вчора“, безупинно повертатися до 
історії, плекати власні рани – най-
головніший чинник українського 
буксування на місці. Він каже: „У вас 
є ваше “сьогодні” і ваші сьогоднішні 
виклики. У вас має бути візія вашого 
“завтра”. І це єдине, чим справді слід 
перейматися. Працюйте на своє 
майбутнє. Кожен день – це вікно 
можливостей“.

...В одному з відео-інтерв’ю історик 
Ярослав Грицак зізнався: „Мама 
розповідає, що я народився майже 
мертвим. Я не мусив жити. Однак за-
вдяки надзусиллям лікарів та медсес-
тер – сьогодні живу“. Ярослав Грицак 
як людина, як чоловік і як науковець 
– це також гучний ляпас труднощам 
та обставинам.

...Узимку у Львові розпочнеться 
вже чотирнадцятий за ліком міжна-
родний джазовий фестиваль „Jazz-
Bez“. Не маючи титульних спонсорів 
і великих покровителів, організатори 
незмінно влаштовують джазове 
свято на початку грудня – навіть 

коли доводиться закладати власне 
майно. Чому, запитуємо. „Тому що 
мистецтво має творитися навіть під 
час війни“, – відповідають. „JazzBez“ 
– це не лише кілька концертів. Це 
спілкування довкола джазу. І воно 
триває уже другий десяток років. Бо 
не визнає труднощів.

Усе тільки починається, погоджу-
ється і віце-президент УКУ Мирослав 
Маринович. Він згадує одну з книжок 
Ремарка: „Там ішлося про сливу, 
на якій місцеві розвішували всіляке 
ганчір’я. А одного дня, з того хаосу 
і сміття з’явилися квіти – слива зацві-
ла. Так само і Україна після Революції 
Гідності. Ми буйно цвітемо!“.

...До чого згадую всі ці історії? До 
того, що сьогодні, коли маємо шанс 
розчаруватися і в політиках, і в „здо-
бутках Майдану“, і в собі самих – му-
симо працювати. Мусимо починати 
те, у що віримо. Мусимо дарувати 
своїй державі нові сенси – ті, які вва-
жаємо за необхідні. Бо народжені 
у вогні війни, на морозі Майдану, 
у тривозі безвиході справи, вони 
стануть нашим особистим ляпасом 
обставинам і труднощам. Зі стоячої 
води режиму януковича [з маленької 
літери. – Правопис автора] раптом 
виринули обличчя нових українців, 
жадібно вдихнули повітря і прямують 
у бік берега. Усе тільки починається. 
Усе починається з нас. Це наш час 
настав.

Володимир Бєглов, 
журналіст, Львів

Усе тільки починається

Ф
от

о 
Ві

кт
ор

ія
 М

іщ
ук

к у л ь т р е в ю

5050



51

Пісні, що здатні 
взяти під приціл

Тарас Чубай, Kozak System. 
Пісні Самонаведення, Comp 
music, 2014.

 14 жовтня 2014 року – на По-
крову, День українського козацтва, 
а відтепер і новий День захисника 
України, – нарешті відбулася дов-
гоочікувана музична подія. На сцені 
Національного палацу мистецтв 
„Україна“ Тарас Чубай спільно 
з „Kozak System“ презентували 
спільний альбом „Пісні Самонаве-
дення“. Про співпрацю музикантів 
чутки ходили давно – практично 
із заснування 2012 року „Kozak 
System“. І справді, наближені до 
гуртів друзі неодноразово ставали 
свідками прослуховування спільних 
аранжувань уже улюблених і всіма 
знаних пісень, що пройшли колись 
свою репертуарну історію. Втім, 
про окремий спільний повноцінний 
альбом мало хто думав. Макси-
мум, на який чекали шанувальники 
української рок-музики, – співпраця 
Чубая та KS, що виллється у потуж-
ну концертну програму. Тож можна 
сміливо заявити, що „Пісні Само-
наведення“ – особливий дарунок 
і несподіванка для слухачів.

І несподіванка не лише у змісті 
альбому, а й у його атмосфері. Ре-
зультат цієї співпраці перевершив 
усі сподівання, фактично перекро-
ївши слухацьке уявлення про те, 
як звучатимуть спільні пісні Тараса 
Чубая і KS. Альбом „Пісні Самона-
ведення“ відчутно різниться від усіх 
попередніх робіт учасників проекту. 
Це не героїка у чистому „козаків-
ському“ або „чубаївському“ вигляді 
(хоч дизайнерське оформлення 
альбому від знаного художника 
Андрія Єрмоленка вказує власне 
на героїчну складову альбому) і не 
притаманна Чубаєві інтимно-релак-
суюча ліричність. Ні, це цілком нове 
звучання, що досягає особливої 
простоти й легкості. І справа не ли-
ше в тому, що український фольклор 
тут вливається у чисті й прозорі рит-
ми реґґі. Загальний мікс мелодики 
й потуги, ніжності й непорушності, 
волелюбства і стихійності, сучасних 
ритмів і автентики дозволили ство-
рити цілком нову музичну емоцію, 
яка спокійно прямує в серце слуха-
ча. Самі музиканти пояснювали свій 
експеримент як можливість втілити 
у життя давню мрію – створювати 

все те, на що завжди бракувало 
часу. Ось як прокоментував процес 
співпраці з KS Тарас Чубай: „Історію 
багатьох поколінь наших предків ми 
пропустили через призму себе та 
сучасної музики. Це стало своє-
рідним пошуком, відкриттям істин, 
віддалених у часі, але близьких за 
духом. Те, що нам вдалося зробити, 
залишає по собі дивовижне відчуття 
– ніби сприймаєш усе водночас 
і юним, і зрілим поглядом“.

І справді, десять пісень альбому 
„Пісні Самонаведення“ (фольклорні 
– „Гомін“, „Ой, гук, мати, гук“, „Ой, 
із-за гір“, „До Тернополя“, „В глибо-
кій долині“, авторські – „А вже років 

триста“ на слова А.Свидницького, 
„Росте Антонич“ на слова Б.-І. Ан-
тонича, „Рана-любов“ і „Приїхали 
з-за Дунаю“ на слова К.Москальця) 
загальною тривалістю майже в 49 
хвилин дозволяють слухачеві зди-
вуватися, надихнутися і вільним сер-
цем розпочати особисту медитацію.

Відтак „Пісні самонаведення“ – це 
своєрідна метафора кожного з нас, 
який здатен відкрити для себе силу й 
натхнення у давно знайомих і рідних 
звуках і голосах, у пульсації живого 
гена сучасності, у постійному міксі 
емоції й довіри до самого себе. 
Що ж, шанувальники української 
рок-музики можуть уже придбати 
альбом не лише в крамницях і кни-
гарнях, а й завантажити альбом 
мр3-версії з інтернету на офіційних 
сторінках колективів.

Територія раю: 
Білорусь–Україна

Vuraj. Rajok, Мистецька агенція 
„Наш Формат“, 2014.

 Чому цей білоруський музичний 
проект розглядається в колонці, 
присвяченій українським альбо-
мам? Повірте, не лише тому, що 
співпраця іноземних музикантів із 
Україною переважно обмежується 
концертними і фестивальними іс-
торіями. Не тому, що ми хочемо 
показати, що й до України можуть 
приїхати закордонні музиканти, 
аби тут вільно і натхненно творити 
у співпраці з українськими студіями 
звукозапису. Так, це, звісно, по-
одинокі випадки, бо здебільшого 
українські колективи призбирують 
грошей, аби записати свій альбом 
на престижній студії за межами 
рідної держави. Однак сам випадок 
такої співпраці навряд чи заслужив 
би на те, щоби потрапити в наші 
короткі огляди. Справа в іншому: 
білоруський гурт „Vuraj“ у своєму 
третьому студійному альбомі „Rajok“, 
записаному завдяки співпраці 
з українською МА „Наш Формат“, 
репрезентував окремий напрям 
у world-music – психоделічний фолк 
із елементами інструментального 

театру й „казкового“ фолку (з при-
смаком „толкінівських“ мотивів). І, 
що найбільш приємно, чотири пісні 
альбому походять із Полісся – спіль-
ної з Україною території. 

Загалом альбом „Rajok“ склада-
ється зі жниварських білоруських 
народних пісень, які учасники ко-
лективу самостійно зібрали з різних 
регіонів Білорусі. Сама назва 
альбому „Rajok“ походить від імені 
міфічної істоти Райок чи Рай, яка 
гостинно запрошує женців перепо-

музика
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Український кінематограф 
цьогоріч не є багатим на 
приємні події, передовсім із 
причин загального напруження 
в країні й обмеження 
державного фінансування 
кіногалузі. До нечисленних 
позитивних подій відносимо 
перший повнометражний фільм 
Мирослава Слабошпицького 
„Плем’я“. Посеред інших 
українських фільмів останніх 
літ, що потрапили на широкі 
екрани, „Плем’я“ є одним із 
найцікавіших і найважливіших, 
тож, безперечно, заслуговує на 
особливу увагу.

 Цікаво, що успіх „Племені“ при-
йнято пов’язувати не стільки з якістю 
самого фільму, скільки з його вда-
лим суспільним і медійним обігом. 
Задовго до української прем’єри 
(що відбулася восени), фільм роз-
почав успішний фестивальний шлях 
у Європі, збираючи різного ґатунку 
нагороди й нерідко добрі відгуки 
преси. Світова прем’єра „Племені“ 
відбулася на МКФ у Каннах, де 
фільм здобув головні нагороди од-
нієї з паралельних програм – „Тижня 
критики“. Несподіваний і такий не-
звичний закордонний успіх привів 
до того, що ще до показу фільму 
в Україні „Плем’я“ почали вважати 
ледь не одним із найкращих фільмів 
періоду незалежності, а видання 
„Forbes Україна“, опитавши в липні 
вітчизняних кіноекспертів, авансува-
ло Слабошпицького на друге місце 
в списку найвизначніших вітчизняних 
режисерів сучасності.

Спробуємо подивитися на цей 
фільм зблизька. „Плем’я“ – драма 

дорослішання, це історія підлітка 
Сергія, що приїжджає на навчання 
до спеціалізованої школи для тих, 
хто має проблеми зі слухом. Учи-
телями життя стають співмешканці 
гуртожитку, а найважливіші уроки 
проходять поза класними кімнатами. 
Сергій вчиться терпіти, здобувати 
гроші, бити, вбивати й, можливо, 
кохати. Потрапивши в ізольовану 
спільноту (звідси й назва – „Плем’я“), 
герой змушений погодитися з ї ї жор-
стокими правилами і стати частиною 
репресивного апарату, що, разом із 
сумнівними привілеями, відтворює 
власні ієрархічні зв’язки.

Без звучання мови
„Плем’я“ зроблено цілком без зву-

чання мови. Герої – викладачі й учні 
спеціалізованої школи, яких грають 
непрофесійні актори з вадами слуху, 
спілкуються мовою жестів, а автори 
фільму не долучають субтитровано-
го перекладу чи закадрових комен-
тарів. Для іноземців події у фільмі 
зрозумілі без перекладу, а певна не-
визначеність і неможливість цілкови-
того розуміння тими, хто чує добре, 
інтригує, створює напругу. Слабо-
шпицькому й оператору Валентину 
Васяновичу вдалося перетворити 
мову жестів на доволі фотогенічний 
(рівно ж – невід’ємний) пластичний 
елемент загальної композиції фільму.

Соціальна замкненість спільноти 
учнів і викладачів, компактно злока-
лізованих у спеціалізованому закла-
ді, стає добрим підґрунтям для історії 
про безкомпромісний диктат сили, 
волі до влади, інстинктів, що розви-
ваються в атмосфері тиші й невимов-
ності. Не настільки важливим стає те, 
що глядач не чує розмов, – непокоїть 

Натура проти культуричити від роботи. За прадавніми 
віруваннями, якщо женці зустрі-
чають Райка, то на них чекає 
успіх у цьогорічних жнивах, адже 
Райок опікується збіжжям, обері-
гає здоров’я і добробут родин.

Камерне медитативне звучання 
альбому досягається акустичною 
прозорістю аранжування народ-
них пісень. Зазначимо, що гурт 
„Vuraj“, заснований 2010 року 
музикантами гурту „FratreZ“, 
використовує у своїй творчості 
переважно акустичні інстру-
менти – гітару, флейту, скрипку, 
перкусію, контрабас, гармонь 
тощо. Це дозволяє надати пісням 
практично молитовно-архаїчно-
го звучання, наблизити слухача 
до містичного досвіду предків. 
Адже фольклорні тексти легко 
переносять нас у міфічну минув-
шину – на розлогі поля, у місячну 
казкову ніч на Івана Купала, на 
гостину до казкового Райка.

Окрім того, український слухач 
вчергове переконається, наскіль-
ки спорідненою й багатою є біло-
руська мова, наскільки щедрим 
на образи є білоруський фоль-
клор, який і справді здебільшого 
переносить нас у зовсім інший 
світ, більше схожий на вигадані 
світи Толкіна, аніж на стерео-
типні уявлення про слов’янську 
міфологію.

Зазначимо, що за останні 
кілька років саме завдяки біло-
руським гуртам „Vuraj“, „Port 
Mone“, „Серебряная Свадьба“, 
„Нагуаль“, „Альтанка“ ми змо-
гли частково відкрити для себе 
унікальність архітектоніки біло-
руської культури. Відтак споді-
ваємося, що подібні проекти ще 
не раз втілюватимуться в життя 
і в Україні. На разі ж абсолютно 
відповідально рекомендуємо по-
дорож разом із казковим Райком 
у музичний світ білоруського гур-
ту „Vuraj“, альбом якого можна 
придбати в інтернет-крамницях 
МА „Наш Формат“ та „Umka“. 

Ірина Плехова, Київ
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те, що не чує криків і стогонів, і лякає 
те, що не може почути прохань про 
спасіння.

Слабошпицький трактує фабулу 
доволі жорстко й натуралістично, за 
що його нерідко звинувачували у на-
вмисному очорненні історії, а також 
у тому, що за свій естетико-психо-
логічний метод він бере таке мало-
художнє биття по болючих місцях. 
У свій захист режисер на зустрічах 
і під час інтерв’ю повторює, що кож-
на лінія сюжету, герої та мотиви на-
тхненні його власним досвідом і лише 
впорядковані й мистецьки оформле-
ні. Та негуманістичність певних сцен 
і їх візіонерське представлення сіють 
сумніви щодо їхнього реального по-
ходження, а соціальну драму набли-
жують до соціального горора.

„Плем’я“ стає рідкісним винят-
ком реалістичного представлення 
сучасної соціально-побутової теми 
в українському кіно. З виходом філь-
му знову стало актуальним давнє пи-
тання про можливість українського 
реалістичного фільму. Вітчизняні ре-
жисери зазвичай вправно уникають 
реалістичного трактування подій, 
надаючи перевагу міфічно-історич-
ному підходу, метафоричності чи 
символічності, або ж обмежуються 
рамками жанрів мелодрами, коме-
дії, гротеску. Нерідко вживають ме-
ханізми репрезентації й героїзації, 
збережені ще з соцреалізму. Як один 
із варіантів відповіді на питання, чо-
му українське сучасне кіно не бажає 
бути реалістичним, є те, що глядач 
не хоче бачити себе на екрані, 
а режисер не хоче його зображати. 
„Плем’я“ є замкненою і специфічною 
оповіддю про субкультуру, яка над-
звичайно схожа на саме суспільство, 
але не є нею. Для тієї більшості, яка 

чує, „Плем’я“ лишається історією про 
схожих на нас інших; для тих, хто 
не чує або чує погано, сумнівність 
моральних норм героїв навряд чи 
допомагає в процесах ідентифікації 
з ними / проекції на себе. Реалізм 
Слабошпицького, скоріше, стає 
уміло запроектованою й перекон-
ливою стилістичною ознакою, ніж 
принципом правдивого відтворення 
дійсності.

Конфлікт поміж 
культурою і натурою
Слабошпицький, безумовно, до-

бре знається на сучасному кіно, 
добре відчуває європейські кіно-
тренди, що, звісно, й допомогло 
йому бути адекватним фестиваль-
ним запитам. Намагання режисера 
говорити сучасною кіномовою було 
помітне й у його попередніх фільмах 
– „Діагноз“ (2008), „Глухота“ (2009) 
і „Ядерні відходи“ (2012), представ-
лених на провідних фестивальних 
майданчиках світу. Стилістика бруд-
ного реалізму в „Племені“ нерідко 
наражається на докори на адресу 
режисера, мовляв, він дбає про те, 
аби відповідати європейським есте-
тичним потребам і створювати такий 
образ України, якого чекають на За-
ході, – простору (скоріш, уявного, ніж 
географічного), де культура гине під 
натиском варварства. Може, в цьому 
є ключ до розуміння цьогорічного єв-
ропейського успіху не тільки „Племе-
ні“, а й інших фільмів пострадянських 
країн, де темою є конфлікт, що визрів 
поміж культурою й натурою: „Уроки 
гармонії“ реж. Е.Байгазін (Казах-
стан), „Левіатан“ реж. А.Звягенцев 
(Росія), „Дурень“ реж. Ю.Биков 
(Росія), „Це чудове життя“ реж. 
А.Дурбала (Молдова).

До виходу стрічки на екрани 
Слабошпицький прогнозував, що ці-
кавість до фільму буде йти радше від 
фестивального глядача і радше за 
кордоном (звісно, цьому сприяє й те, 
що міжнародним дистриб’юторам 
не доводиться робити перекладу). 
Фестивальний шлях і міжнародний 
прокат стрічки ще триває. Вітчизняна 
прем’єра відбулась у вересні, й за мі-
сяць прокату в українських кінозалах 
„Плем’я“ побачили близько 8 тис гля-
дачів, що, загалом, є цілком добрим 
результатом. Продюсери й режисер 
створили певний ореол експеримен-
тальності й новаторства „Племені“, 
з яким, за великим рахунком, можна 
погодитись, якщо розглядати лише 
український кінематограф. Та у смі-
ливості й доброму відчутті контекстів 
Слабошпицькому не відмовиш.

Олексій Телюк, Київ–Варшава
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Просто вдягнений чоловік іде 
сільською дорогою та несе на 
плечах злякану овечку. Глядачі 
усміхаються, бо для мешканців 
міст ці кадри з фільму „Жива 
ватра“ Остапа Костюка 
– екзотика. Загалом присутні 
у київському кінотеатрі „Київ“ 
досить жваво реагують на 
прем’єру стрічки, яку показують 
у рамках національної 
програми Міжнародного 
кінофестивалю „Молодість“.

 У фільмі зображена історія трьох 
вівчарів, відповідно, представників 
трьох поколінь – діда, чоловіка та 
хлопчика. Василь – депутат на поло-
нині Радул, а значить, відповідальний 
за всіх овець громади, яких дові-
ряють йому на вівчарський сезон. 
Цікаво, що найстаршого та наймо-
лодшого звуть Іванами, як і їхнього 
тезку з фільму „Тіні забутих предків“. 
А ще Костюк знімав своє кіно у тих 
самих краях, що й Параджанов, 
– у Верховинському районі Івано-
Франківщини. Хоч також у „Живій 
ватрі“ показаний Косівський район. 
Іншими словами, можна сказати, 
що Костюк у мистецький спосіб до-
сліджує, як би жили герої „Тіней…“ 
у наш час.

Завдяки трьом головним персона-
жам процес дорослішання і посвя-
чення у професію вівчаря, змужніння 
та старіння, показаний в одному 
місці та в один час. Наратор фільму, 
старий дід Іван, розповідає про свою 
професію та життя, що минуло за 

вівчарством – випасанням овець, до-
їнням та виготовленням бринзи. Його 
дружина вже померла, і він жалкує, 
що стільки часу провів окремо від неї 
– за роботою на далекій полонині. 
Він пригадує війну, вірних псів, напа-
ди ведмедів та вовків – та все глибше 
занурюється у своє дитинство. Най-
молодший герой фільму, Іванко, вже 
працює на полонині і тут йому по-
добається більше, ніж у школі. Йому 
тяжко вставати на світанку, проте 
подобається доглядати кульгавих 
овець. Його життя проходить у важ-
кій роботі, хоча й не обходиться без 
дитячих забав та фантазувань. І ще 
один герой „Живої ватри“ – чоловік 
на ім’я Василь, який є депутатом, тоб-
то винаймає полонину та приймає 
овець на випас. Також він відповідає 
за технологічний процес виготовлен-
ня славетної карпатської бринзи, 
рецепт якої передається із покоління 
в покоління довгі роки.

Історія зображена в річному циклі, 
який формує структуру фільму, та 
розвивається у конфлікті людей зі 
стихіями та дикими звірами. За цей 
умовний рік народжується ягня та по-
мирає кінь, а також мужнішає Іванко, 
який ночує на варті коло овець під 
відкритим небом. Поки чоловіки 
доять овець та роблять бринзу, дід 
Іван внизу в селі готує собі труну та 
розмірковує про смерть. Загалом 
ставлення гуцулів до смерті є окре-
мим мотивом кінодокумента, гідним 
подиву. Смерть для них не є кінцем 
життя, а його продовженням, це 
– те місце, де старий Іван готується 

зустрітися зі своєю померлою дру-
жиною та приятелями. Контрастом 
до смерті є базар, місце, де вирує 
життя. Дід торгується за порося за-
для розваги, щоб відчути, що ще жи-
ве, але не купує його навіть тоді, коли 
віддають дуже дешево. На цьому тлі 
дуже по-філософськи звучить його 
фраза: „Ви ше молоді, вам ше на ба-
зар, а я вже з базару“. Проста мова 
героїв, насичена діалектизмами, їхні 
міркування про життя балансують на 
межі народної мудрості та народної 
поезії. Діалоги героїв, – а це справ-
жні слова реальних людей, – іскро-
метні, влучні, часом філософські.

Фільм – документальний, але 
містить потужну художню складову. 
Емоційне сприйняття підсилює музика 
композиторки Алли Загайкевич. Вар-
то також відзначити операторів „Жи-
вої ватри“ Олександра Позднякова та 
Микиту Кузьменка, яким вдалося зро-
бити поетичні кадри, що виглядають 
цілком у дусі Олександра Довженка. 
Для розуміння цієї стрічки важливо 
також, що режисер Остап Костюк 
народжений в Коломиї Івано-Фран-
ківської області, тому є дуже чутливим 
до теми вівчарства. І, здається, йому 
цілком вдалося зафіксувати світ живої 
ватри з любов’ю і тугою водночас. 
Зрештою, вівчарі – це не єдиний із тих 
українських світів, який може в найбл-
ижчі роки зникнути, і можливо, саме 
люди, які виросли з тих світів, найкра-
ще знаходять спосіб зафіксувати це 
вмирання, озвучити мовою кіно тих, 
хто сам за себе не скаже.

Любов Якимчук, Київ

Кіно про один зі зникаючих світів
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 Це прорив в українській докумен-
талістиці. Без пафосу, панегіриків 
та гучних слів – львівський режисер 
Олександр Фразе-Фразенко зі спо-
гадів зумів сконструювати повно-
цінний образ Григорія Чубая. На 
жаль, інформації про поета, який 
став цілим феноменом українського 
андеграунду 70-х років, обмаль. 
Проте потреба у фільмі назрівала 
давно. Про це свідчить, зокрема, 
перевидання „копії“ самвидаву по-
ета 70-х років „П’ятикнижжя“, яке 
минулого року на львівському Фо-
румі видавців отримало гран-прі та 
мало великий успіх. Значення Чубая 
в українській поезії взагалі важко 
переоцінити. Приїхавши із села, без 
освіти, він розбурхав львівське мис-
тецьке середовище, внісши у його 
життя якесь особливе звучання, що 
відлунюється й досі. Про Грицька ка-
жуть „геніальний“, але яким він був у 
звичному житті? Як поводив себе як 
людина? Львівський режисер Олек-
сандр Фразе-Фразенко спільно із 
дочкою Григорія Чубая Соломією, 
яка виступила координатором 
проекту, створили документальний 
фільм про поета, прем’єра якого 
відбулася цього вересня. Проста 
з погляду художньої постановки 
фільму, проте повна сенсів, цікавих 
та часом дивовижних деталей, тро-
хи іронічна та трагічна кінострічка 
пролила світло на життя поета.

Провідна лінія документального 
фільму – віднайдення батька. Коли 
Григорій помер, його доньці Соломії 
було два з половиною роки. Зараз 
вона, наче намагаючись його зна-
йти у закапелках пам’яті, розпитує 
про батька у людей, які добре його 
знали. Сам фільм складається із чо-
тирнадцяти інтерв’ю, які Соломія Чу-
бай та Олександр Фразе-Фразенко 
записали протягом шести місяців. 
Це реконструкція історії шляхом 
діалогу. На камеру про Грицька 
говорили його близькі друзі Олег 
Лишега, Віктор Морозов та Микола 
Рябчук, художники Влодко Кауфман 
та Юрій Кох, наставник Грицька Ігор 
Калинець, письменник Юрій Винни-
чук та актор Юрій Брилинський, йо-
го дружина Галина, брати Юрій та 
Микола, теща Стефанія, і звичайно 
ж, син Тарас та донька Соломія. Як 

стверджує режисер фільму Олек-
сандр Фразе-Фразенко, при зйом-
ках сам він намагався створити таку 
атмосферу, щоби жодним чином не 
ставити у незручне становище спів-
розмовників. Не було ні виставляння 
світла, ні кількох камер.

І це дуже відчувається при пере-
гляді фільму. Хоч питання, чи могли 
бути співрозмовники до кінця від-
вертими, коли перед ними сиділа 
дочка Грицька, – відкрите, проте 
в інтерв’ю і друзі, і родичі привід-
кривають завісу іншого боку життя 

Грицька. З фільму глядач довідується 
про знайомство та входження Григо-
рія Чубая у львівське середовище, 
зустрічі на Погулянці, дискусії та 
розваги за кавою і часто вином, 
про пристрасті між Грицьком та його 
дружиною Галею. Режисер не побо-
явся сказати правду у вічі, показав-
ши у стрічці також і незручні момен-
ти, пов’язані з якимись сварками, 
бійками чи залицяннями. Грицько 
зображений у фільмі не забронзо-
вілий та на п’єдесталі (як зазвичай 
буває в Україні із „вшануванням“ 
поетів), а справжнім, без прикрас. 
Зі своїми звичками, талантами, за-
лежностями та недоліками. Хоч осо-

бисто Олександр Фразе-Фразенко 
не знав поета, проте, конструюючи 
голоси та спогади про Григорія, від-
творив чіткий образ Чубая. Різкий та 
безкомпромісний.

У стрічці творці фільму розв’язують 
кілька дилем. Перша – це період 
життя Григорія Чубая до Львова. 
Зв’язок із родичами в рідному селі 
Грицька Березини був дуже по-
ганий, адже, по суті, рідний брат 
Грицька був військовим високого 
чину і – через переслідування Чубая 
– в письмовій формі відмовився від 
брата. Незважаючи на цю „стіну“, 
Олександр Фразе-Фразенко з Со-
ломією Чубай поїхали в рідне село 
поета, знайшли його будинок та 
поспілкувалися з родичами. Вони 
розповіли зворушливі та часом ду-
же несподівані речі. Як, наприклад, 
те, що Чубай грав на гітарі. Також 
прозвучала контраверсійна річ, що 
у Києві Грицько із друзями увірвався 
на суд над Валентином Морозом 
і влаштував там хаос, після чого їх 
жорстоко побили. Можливо, саме 
тоді йому відбили нирки, що, по 
суті (фізично), стало причиною його 
смерті. 

Друга дилема – це стосунки з Іго-
рем Калинцем. Як відомо, Грицько 
свідчив проти свого друга та вчителя 
Калинця на суді (про це йдеться 
у книзі „Українська історія під су-
дом КГБ“.). У фільмі Ігор Калинець 
вперше відверто говорить про це. 
А третьою дилемою є сімейна дра-
ма у сім’ї Чубаїв. На цьому варто 
завершити, аби не відкривати всіх 
карт. Фільм повен маленьких від-
криттів.

Парадоксально, але саме цей 
документальний фільм поки що 
є найбільш розлогою біографією 
про Грицька Чубая. І тішить, що 
вже незабаром український глядач 
зможе побачити й інші кінострічки 
Олександра Фразе-Фразенка. 
Зараз режисер уже почав знімати 
фільм про нью-йоркську групу по-
етів, який називатиметься „Акваріум 
у морі“, а також у найближчих пла-
нах стрічки про Андрія Содомору та 
Ігоря Калинця. 

Олеся Яремчук, Львів–Гамбург

Спогад і спалах
Три дилеми документального фільму 
Олександра Фразе-Фразенка „Чубай“ 

фільм



56

к у л ь т р е в юк у л ь т р е в ю

На Стефиній кухні

Софія Андрухович. Фелікс 
Австрія, Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2014, 288 с. 

 Творче мовчання Софії Андрухович 
тривало сім років. Може, саме тому 
„Фелікс Австрія“ став найбільш очі-
куваною книжкою осені. І роман ви-
правдав сподівання, а його авторка 
вже впевнено заявила про себе як 
про зрілу письменницю і вагому по-
стать в українській літературі.

Написаний у формі щоденника, 
роман занурює читача у внутрішній 
світ українки Стефанії Чорненько. 
Дія відбувається протягом 1900 року. 
Стефа тоді саме такого віку, що заміж 
трохи запізно, але потреба любові від 
того нікуди не зникає. А всю свою лю-
бов дівчина з дитинства віддає Аделі 
Анґер, разом з якою зростала в домі 
Аделиного батька, доктора Анґера. 
Докторова дружина й мати Аделі, 
так само, як і батьки Стефи, загинула 
під час Мармулядової пожежі (У 1868 
році вогонь знищив півміста. Пожежа 
почалася на кухні, де варилася мар-
муляда).

Стосунки Стефи та Аделі непрості, 
із нападами істерики, образами та 
ревнощами. А все через переплутані 
та геть невизначені ролі жінок. Ким 
вони доводяться одна одній, самі не 
здатні зрозуміти. Про людське око 
Стефа – служниця в родині Аделі 
та її чоловіка, скульптора Петра 
Сколика. Але щодня Аделя й Стефа 
почергово приміряють ролі подруг, 
сестер, матері й доньки, служниці та 
пані. Ролі переплітаються у химерний 
та незрозумілий спосіб, адже, як 
характеризує ці стосунки Стефанія, 
„немає такого слова, що могло би 
описати зв’язок, яким ми зшиті“. Сим-
волом цього зв’язку стає „ноцник“, 
який дівчата у дитинстві мали спіль-
ний. Із втратою половинки Стефанія 
поволі мириться, тамуючи ревнощі, 
але прагне зберегти хоча б частково 
дитячі ритуали як свідчення того, що 
вони з Аделею є „двома стовбурами 
одного дерева“.

Попри розкидані текстом обіцян-
ки, ми не дочекаємося сцени чуттє-
вого кохання між Стефанією та Аде-
лею. Софія Андрухович майстерно 
втримується на межі й тримає читача 
в напрузі до останньої сторінки, коли 
врешті-решт виявиться, що Стефи-
ним життям керує її власна фантазія. 
А коли читач уже переконаний, що 
несподіванки скінчилися, Софія 
Андрухович цілком у дусі романів 

Джона Фаулза спростує і цю, нібито 
остаточну розв’язку.

 „Моя любов – надійна, незмінна, 
вічна. Вічна і непорушна, як Австро-
Угорська імперія“, – каже Стефа 
Чорненько, а читач мусить вловити 
іронічний натяк. Це одна з підказок, 
що роман не слід сприймати як сліпе 
захоплення прекрасною епохою Ав-
стро-Угорської імперії, а швидше як 
іронічну інтерпретацію поширеного 
замилування тим „золотим часом“.

У той же час авторка насолоджу-
ється описами всіх сторін життя ав-
стрійського Станиславова, і пропо-
нує скласти їй компанію. Тож і насо-
лод у тексті – на всі смаки. Найбільш 
очевидна, звісно, гастрономічна. 
Стефа Чорненько вміє так висло-
вити любов через кулінарію, аби 
ніхто не сумнівався, що дім Сколиків 
– найкращий у Станиславові. Вона 
готує бішкоптові бабки, капуснячки 
в крухім тісті, макаґіґі та ще кілька 
десятків екзотичних страв галицької 
кухні. У цьому вона знаходить не 
лише розраду – так матеріалізується 
її любов, та й інші душевні пережи-
вання: „Як не можу знайти спокою, 
то завше пораюсь біля кухні: щось 
ціджу і перетираю, пражу-смажу, 
варю, начиняю“.

Побутові деталі стають ще одним 
джерелом насолоди в романі. Одяг, 
інтер’єри, буденні ритуали виписані з 
увагою та любов’ю. Дія не поспішає 
розгортатися, доки Стефа смажить 
кавові зерна, обмірковує приби-
рання чи складає перелік страв до 
Аделиних уродин. Стефині описи 
щоденного життя займають чи не по-

ловину роману, у якій справді нічого 
не відбувається. Можливо, Софія 
Андрухович мала на меті, за при-
кладом Умберто Еко в „Імені Рози“, 
випробувати читача цією сотнею 
сторінок, аби до другої половини 
книжки дісталися лише перевірені.

Багато важить для роману і на-
солода містом. Ті, кому добре 
знайомий колишній Станиславів, 
а сьогодні Івано-Франківськ, вполю-
ють чималу радість від упізнавання 
маршрутів. Старі назви вулиць, згад-
ки про крамниці та пекарні, – все це 
трошки зашифрує книжку для тих, до 
кого назви Семирадзького, Ґіллера 
чи Сапіжинська не промовляють. 
Певно, станиславівці та решта чита-
чів побачать дві різні книжки.

Мова роману – також привід 
естетам підняти келих за автор-
ку. Критики погоджуються, що 
такого майстерно написаного 
тексту в україн ській літературі не 
траплялося давно. Тому читачам із 
загостреним почуттям естетичного 
та вразливістю до кітчу можна без 
вагань братися до книжки. Більше 
того – про добрий смак подбали 
не лише авторка, а й видавництво. 
Обкладинку „Фелікс Австрія“ хо-
четься довго роздивлятися, наївно, 
як у дитинстві, вишукуючи подібність 
між персонажами роману та фігур-
ками на обкладинці. А ї ї стиль не 
підіграє візуальним асоціаціям до 
роману, – картини у стилі Альфонса 
Мухи, сецесійні вітражі, витончені 
квіткові орнаменти, – а доповнює їх.

Разом із тим „Фелікс Австрія“ 
– доволі домашня книжка, після якої 
понад усе бажаєш лишитися на Сте-
финій кухні, у тому затишному Ста-
ниславові, так дбайливо створеному 
Софією Андрухович, може, як слід 
ностальгії за рідним містом.

Світлана Ославська,
Івано-Франківськ

Причастя над ріками

Маріанна Кіяновська. ДО ЕР, 
Львів, Піраміда, 2014, 200 с.
Маріанна Кіяновська. 373, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2014, 271 с.

 Може, єдиний здобуток дорос-
лішання, старіння – це більш-менш 
вдалі спроби навчитися жити з влас-
ними вродженими ранами. З роками 
визнаєш це підземелля, приймаєш 
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ї та анотації
його, уже не намагаєшся засипати, 
залити, закричати – просто почина-
єш із ним жити, колись підкоряєшся 
йому, а в інший момент – підкоряєш 
собі. Болить не менше, але ти кра-
ще даєш собі раду, знаєш терміни 
ремісії і рецидивів, хитаєшся, але 
пам’ятаєш, скільки кроків до най-
ближчої стіни. Вчишся стягувати цю 
рану, але не до кінця: щоб залишити-
ся собою – мусять бути дні, коли вона 
кровить на повну…

Ще до появи книг, але вже у час 
мого спілкування з Маріанною Кія-
новською, передчувала ці рукописи 
як свою велику кровотечу. Дві різні 
книги, із закодованими назвами – 
„ДО ЕР“ і „373“ – це насправді один 
суцільний текст, розділений між різ-
ними тілами. Метамова, в якій давно 
розмита лінія між словом і смислом: 
ця поезія не передає емоцій, досві-
дів, вчинків, характерів чи ідей, вона 
створена „над“ палітрами чуттів, що 
перетікають у людських світах, але 
не холодною надбудовою. Людське 
схоплено в ній зі скальпельною точ-
ністю, з тонкої беззахисності життя, 
як те, про що відомо наперед, що 
завжди буде любленою дитиною, 
зі своєю свободою волі й вибору. 
Плинна співприсутність, співжиття: 
це дуже любовні тексти – не про 
любов, і не про її перетворення, це 
просто тексти – з любові, що завжди 
відрізняє поезію від того, чим вона 
не є. Вибране за останні двадцять 
років, дві книги, пов’язані між собою 
зашифрованими смислами, зі склад-
ними взаємообмінами містичних 
досвідів, які вібрують навіть на фізич-
ному рівні – від паперу до структур 
свідомості.

Зробись для мене каменем, підемо
В підвалини, до чистої води.
І тільки хтось, всезнаючий, 

 як демон,
Захоче не пустити нас туди.
І сім хлібин, і манна, і омана,
Й відсутність моря, і присутність
 риб…
Зробись для мене каменем – і рана
Врятує душу, наче в голод хліб.
За формою це гранично різні 

формати: дві чорні пташки у холод-
ному грудневому повітрі, які входять 
у сірий вертикальний горизонт („ДО 
ЕР“) і „воскресна“ „373“, з якої про-
ростає трава і чути повзання рав-
ликів по сторінках. Обидва видання 
з кількома сотнями поезій тримають-
ся на каркасі центральних, спільних 
для обох книг, 16 віршів.

Вони – щось цілком протилежне 
до того, що обирає більшість людей 

у цьому світі; на них можна втрапи-
ти випадково і не витримати напру-
ги, або втрапити невипадково, але 
все одно загубитися у собі. До цих 
текстів хочеться написати не рецен-
зію, а попередження: після перших 
сторінок ви вже не повернетеся на-
зад, і за кожним наступним рядком 
оживатимуть нові вулкани, тріска-
тиме лід, тектиме магма, боляче 
злазитиме стара шкіра, а до нарос-
тання нової доведеться смиренно 

чекати. І, можливо, за чекання таки 
воздасться. 

Назагал, з усіх українських поетів 
української літератури, Маріанна Кі-
яновська є єдиним автором для мене, 
всю творчість якої я можу охаракте-
ризувати одним лише словом, нази-
вання якого є порушенням заповіді, 
але він має синонім: втілена і позбав-
лена тіла любов, майстерно введена 
у прозорі й густі біблійні євангелія, 
з усіма можливими метафорами 
смерті й оживання, безкінечного 
всесвітнього потопу і проростанням 
трави з попелу. 

Пiсля того, як втрачено все i нема 
що втрачати,

Крiм дитини i Бога, я знаю, що 
втрачено все,

Що менi не давало любити. Мiж 
„бути“ i „мати“ –

Амальгама i те, що на сподi. 
Спитає, спасе,

Вiд спокуси врятує... Мiй Господи, 
вiрую тричi.

Той, хто тричi зрiкався, боявся. 
А я не боюсь.

Я вже бачила Вiчну Сльозу на 
Твоєму обличчi.

Ту, що бiльша, нiж свiт. Ту, що 
тяжча, нiж небо, чомусь.

Олюднення Бога, втілення Духа 
в Логосі. Після кожного тексту по 
тілу йдуть потоки енергій, хвиля за 
хвилею – поколювання по спині і в 
грудях, наче з морозу входиш у тепл-
у карпатську хату. Або – приходять 
солоні води, і ти просто лягаєш на 
мокрий пісок, всією своєю розкри-
тою навстіж душею, аби плакати, 
плакати, плакати до останнього 
свого подиху. Поезія Кіяновської – це 
потужний співудар з екзистенційним 
ядром Іншого, і стається він на те-
риторії, на яку немає входу, і з якої 
немає виходу – оголена, нічим не 
втішена самотність людського „я“, 
з ї ї слиною, кров’ю, потом, світлом, 
страхом і любов’ю. Після цього 
удару ніколи не траплялося жод-
ного повернення назад. Ці книжки 
будуть складним досвідом для тих, 
хто добре знають, чого хочуть від 
життя. І ще складнішим – для тих, 
хто живе небесною пташкою, так, 
наче смерті не існує. Найскладніші 
тексти сучасної української літера-
тури, без огляду на цільові аудиторії 
та книжкові ринки. Криниця без дна 
всередині душі, як тропічні ліси, 
площею у тисячі кілометрів. Їх можна 
купити й увійти в їхню тканину, але їх 
неможливо прочитати. Як неможливо 
фізично обійти по меридіану всю 
Землю, йдучи пішки, набосо. 

Я не думаю, що Маріанна Кія-
новська буде прочитаною вповні, 
принаймні у найближчі десятиліття, 
ні нашим, ні іншими суспільствами 
просто тому, що це тексти, які прохо-
дять крізь структури темпоральності 
– лінійної, циклічної чи будь-якої 
іншої. Все, що ми можемо, – це на-
близитися до замкнутих у словах 
енергій, і не злякатися, коли вони 
пробиватимуть закостенілі панцирі 
наших стиснутих душ.

Світлана Одинець, Львів

Патріотична лірика 
Жадана і „Собак“

Сергій Жадан і Собаки 
в космосі. Бийся за неї, Чернівці, 
Meridian Czernowitz, Книги–
ХХІ, 2014, 108 с., CD.

 Від виходу нової книжки „Бийся за 
неї“ одного з найвідоміших україн-
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ських письменників Сергія Жадана 
минуло два місяці. За цей час автор 
встиг презентувати її на найбільших 
літературних фестивалях вересня 
– „Meridian Czernowitz“ у Чернівцях 
та на львівському Форумі видавців, 
з’їздити у міжнародний тур до Бер-
ліна, Мюнхена, Штутгарта, Кельна, 
Праги, а поміж тим зіграти концерти 
разом із харківським гуртом „Собаки 
в космосі“ ще в декількох українських 
містах – Харкові, Івано-Франківську, 
Луцьку, Запоріжжі, Тернополі, Києві, 
Кривому Розі, Старобільську.

Бо що може зробити письменник 
для країни, яка перебуває у стані 
війни? Звісно, як кожен свідомий 
громадянин – піти її захищати. Тільки 
чи не буде більше користі від пись-
менника, якщо він боронитиме дер-

жаву на культурному фронті? Саме 
це Сергій і „Собаки“ намагаються 
робити впродовж усіх виступів, зо-
крема, збираючи гроші для поране-
них в АТО. 

„Бийся за неї“ – це третій спільний 
альбом Жадана і „Собак“. Роботу 
над ним митці розпочали ще рік тому, 
а продовжили взимку. За словами 
письменника, завершити її планува-
ли цієї весни. „На жаль, не склалося, 
з огляду на очевидні причини. Але 
ми вирішили все-таки доробити цей 
альбом. У ньому йдеться про те, що 
нас хвилювало протягом останнього 
часу“, – підсумовує автор.

„Альбом“ – бо так його називає 
Сергій і музиканти, „книжка“ – тому 
що саме в такому форматі вона по-
трапляє до читача завдяки Міжна-
родній літературній корпорації „Me-
ridian Czernowitz“. Загалом видання 
не піддається простому визначенню, 
оскільки поєднує в собі й вірші, й ілю-
страції до них, зроблені чернівець-
ким художником Артемом Колядин-
ським, і навіть компакт-диск. Таким 
чином, цей проект орієнтований на 

різні рівні сприймання та може розці-
нюватися як факт літератури, музики 
і візуального мистецтва.

Збірка налічує десять текстів 
Сергія Жадана. Патріотичні мотиви 
тут поєднуються з ліричними, лю-
бов – із політикою, серйозність – зі 
стьобом. Увагу привертає соціальна 
гострота Жаданових віршів, яка 
є лейтмотивом усієї його творчості. 
Зокрема, автор говорить про те, що 
єдиний обов’язок пересічного укра-
їнця – „іти працювати і наповнюва-
ти бюджет“ у той час, як депутати 
вміють тільки „запливати кабінетним 
жиром“ („Бюджет“); або про своє-
рідну приреченість людини, яка, щоб 
вижити, змушена важко працювати 
– „кожна робота робиться, тому що 
має робитися“ („Безробітні“); чи про 
рідне місто: „Моє місто – пластик із 
гіпсокартоном, табак, порошок і су-
ворі портвейни. Хто міг звалити, той 
давно за кордоном – торгує піцою, 
чистить басейни“ („Моя країна“). 
Теми, які були й, на жаль, досі зали-
шаються актуальними.

Центральний вірш збірки – „Бийся 
за неї“ – особливий як за змістом, 
так і за звучанням. Піднесені патрі-
отичні рядки Жадана вдало поєдну-
ються зі ска-панк-роковими мотива-
ми „Собак у космосі“. Окрім того, 
цей текст має безліч значень. Кожен 
читач може самостійно додумувати, 
за кого пропонує битися автор. Вона 
– це, з одного боку, країна, з іншого 
– любов, з третього – жінка.

Книжка-комікс-CD запам’ятається 
всім поціновувачам творчості Сергія 
Жадана, а також тим, хто вперше чує 
про цього автора. „Бийся за неї“ не 
схожа на жодну іншу з попередніх 
книг письменника. Як, у принципі, 
й решти сучасних українських авто-
рів. Завдяки особливому поєднанню 
текстів, малюнків і музики, читач 
отримує потрійну дозу насолоди. 
Останню хочеться якомога довше 
смакувати – незалежно від настрою, 
часу доби і місця, в якому перебува-
єш.

До таких експериментальних про-
ектів можна ставитися по-різному. 
Одне відомо напевне: той, хто одно-
го разу почув, як Жадан і „Собаки“ 
виконують вірші з нової книжки, вже 
не зможе просто їх читати й не під-
співувати.

Лілія Шутяк, Чернівці

к у л ь т р е в ю рецензії т
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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Під час Майдану суспільство 
справді стало іншим: 
більш турботливим, 
солідарним, небайдужим. 
Бездомні стали частиною 
того революційного 
народу на головній площі 
країни: хтось записався 
в самооборону, хтось 
працював на кухні.

Ольга Макар

Тема: 

вирок чи ні?
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