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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Компас можна повертати
як завгодно, але його стрілка
завжди розвертається в бік
Північного полюса. Так
було і з Шептицьким: за
своє життя він жив у п’яти
державах, кожна з яких
повертала компас на свій лад.
Але «магнітна стрілка» його
духу завжди оберталася до
Бога, шукала Його Полярної
зірки в буремній атмосфері
своєї епохи.
Мирослав Маринович
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Наш читачу!
Нині однією з найголовніших тем, яку обговорюють як політики,
так і світові медіа, є Греція. Наразі невідомо, яким чином події у цій
країні можуть вплинути на майбутнє Європейського Союзу і Європи
як такої, – куди, без сумніву, належить і Україна, – але саме
грецький приклад часто з’являється в коментарях, коли мова йде про
економічний стан України. І є причини непокоїтися – міністр фінансів
Наталія Яресько не виключає технічного дефолту України.
Саме про грецький варіант частіше почали говорити після 2 липня,
коли Верховна Рада України ухвалила чисто популістський закон
про реструктуризацію кредитів в іноземній валюті за курсом 8 грн.
Після величезної хвилі критики цього кроку як із вуст експертів, так
і громадянського суспільства, деякі депутати, щоправда, намагалися
відкликати свої голоси, незважаючи на те, що така процедура не
передбачена регламентом. Зараз м’яч на полі президента, або
знову Ради, якщо все-таки дійде до повторного голосування.
Верховна Рада України мала би працювати без канікул. При
такій кількості проблем і викликів це було б очевидним рішенням.
Але питанням залишається, наскільки результативною буде робота
парламентарів. До речі, деякі партії в парламенті вже думають про
дострокові вибори до Верховної Ради.
На Сході без змін. Триває позиційна війна. А в Києві тривають
дискусії на тему, що робити з територіями, підконтрольними
сепаратистам, якою має бути довгострокова політика. Київ
заблокував транспортне сполучення. Натомість, як підкреслюють
експерти, повна блокада тих територій неможлива.
Тим часом в Україні, точніше в Києві, з’явилася нова патрульна
поліція, яка має замінити стару міліцію. Не йдеться про зміну назви
і форми. Нові функціонери – це новий стиль роботи, поведінки
і „ні“ для хабарів. Думки українців, як завжди, різняться – багато
прихильників, але також немало скептиків. Проблемою є, наприклад,
правна колізія – поліціянти склали присягу (за участі президента) ще
до вступу в дію закону, який регламентує їхню діяльність.
Але у номері, який тримаєте в руках, пропонуємо на хвильку
відійти від щоденних тем, хоча і не зовсім, адже історія і її видатні
постаті впливають на наше сьогодення. 150 років тому народився
майбутній Митрополит – Андрей Шептицький, який жив у винятково
складні часи, але, незважаючи на це, він умів, як пише у своїй статті
„Уроки митрополита Шептицького“ Мирослав Маринович, бачити
все у пасхальній перспективі, і був переконаний, що за кожною
Страсною П’ятницею обов’язково настає Неділя Воскресіння.
Митрополит, без сумніву, постать, яка своєю життєвою позицією
виходить далеко за рамки греко-католицької церкви.
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Моєму братові було три роки, коли у нього
раптом зросла температура до 38 градусів.
Тато був удома сам з двома дітьми. Він
переживав, бо Юрко важко переносив ліки.
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Спочатку буття, потім – вихід. Ні-ні,
це не про єврейське П’ятикнижжя – це
про стародавніх конкурентів євреїв
в античності: про греків. Кажуть, що
нинішні греки мають мало спільного зі
своїми стародавніми пращурами, як
у мовному, так і в культурному плані.
Проте засади базарної, пардон,
„агорної“ демократії Греція вирішила використати 5 липня. Вона
остаточно сказала „ні“ політиці подальших заощаджень. У голосуванні
переважили голоси противників
реформ, які пропонували міжнародні
установи: 61,3% греків висловилося
проти запровадження радикальних
змін та затягування пасків. Натомість
38,7% греків підтримало політику заощаджень та реформ від міжнародних
кредиторів. Після оприлюднення
результатів плебісциту грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс подав
у відставку, проте не через сором, навпаки: політик задоволений результатами плебісциту і рішенням греків не
погоджуватися на умови міжнародної
фінансової допомоги.
Напередодні цього Європейський
Союз і Греція обмінювалися взаємними обвинуваченнями у фіаско
переговорів про фінансову допомогу Афінам. Афіни заявляли, що
Брюссель не проявляв бажання компромісу, шантажував і погрожував викинути Грецію з єврозони. У свою чергу, європейські політики і представники установ ЄС переконували, що вони
були готовими до компромісу, а від
переговорів відмовилися Афіни. Існує
чимало сумнівів щодо ефективності
програм допомоги, які пропонували
кредитори. Факт, що після п’яти років
фінансової допомоги грецька економіка не стала стабільною, підтверджує,
що політика затягування поясів у випадку Греції не принесла результатів.
Європа не виключала також переговорів у справі зменшення боргу. Тим
часом, за кілька днів до референдуму
Міжнародний валютний фонд оприлюднив аналіз, у якому йшлося про
необхідність зменшити борг на 53 мільярди євро. За повідомленням агентства „Рейтерс“, європейські політики
намагалися заблокувати публікацію
цього аналізу перед грецьким голосуванням.
Добре хоч, що на середину літа
людським плануванням передбачено добрі новини у вигляді закінчень та початків каденцій. З 1 липня
Люксембург півроку здійснюватиме
керівництво діяльністю Євроспільноти. Підтримка інвестицій та працевлаштування, питання міграції, розвиток

спільного ринку та соціальні питання
будуть головними пріоритетами керівництва Люксембурга, який перейняв
у Латвії головування в Європейському
Союзі. Говорячи про кризу в Греції,
у Люксембурзі підкреслюють, що
більшість лідерів була розчарована
відсутністю конкретних пропозицій
з боку грецького уряду, проте зазначають, що Люксембург не хоче виходу
Греції з єврозони.
А от Чехія того ж 1 липня на рік
очолила Вишеградську четвірку.
Головна мета Чехії – зміцнити систему
оборони чотирьох центральноєвропейських держав. На сайті Міністерства оборони Чехії йдеться про те, що
Чехія стала головою Вишеградської
четвірки в непростий час, коли дотримання заходів безпеки стає основоположним у всьому світі та в Європі
зокрема, а поруч з кордонами держав
об’єднання йде війна.
Якщо Люксембург і Чехія каденції
розпочали, то польський президент Броніслав Коморовський, який
досить стрімко втратив свій рейтинг
під час кампанії і нещодавно програв
вибори, прощається з кріслом. Він
зробив серію „прощального туру“,
зокрема, поїхав до Львова. У столиці
української Галичини ще чинний польський президент пообіцяв відкрити
інститут. Інститут імені Броніслава
Коморовського займатиметься передусім питаннями польсько-української
співпраці. Про створення інституту
польський президент заявив на
врочистості вручення йому звання
почесного доктора Львівського національного університету. „У польській
політичній практиці є такий звичай, що
колишні президенти відкривають інститути“, – наголосив Коморовський.
– „Такі інститути створили і президент
Валенса, і президент Квасневський.
Створить також і президент Коморовський. Я впевнений, що в рамках
активності Інституту імені Броніслава
Коморовського почесне місце займатимуть питання польсько-української
співпраці“.
А от колега Коморовського із Чехії
Мілош Земан, який поки що не думає залишати президентське крісло, вирішив зайнятися мігрантами.
Чехія не повинна приймати мігрантів,
чужих чеській культурі, сказав він,
забираючи голос у загальноєвропейській дискусії про прийняття державами Євроспільноти мігрантів з Африки.
На думку президента Чеської Республіки, серед мігрантів з Африки,
особливо з Лівії, можуть бути злочинні елементи, а це в майбутньому

ченського президента, розташовану
в Чехії, проте заборонило отримувати прибуток від її діяльності. Щоб
дотриматися санкцій ЄС, Чехія повинна заморозити рахунки та майно
всіх громадян РФ, причетних до порушення цілісності кордонів України.
Кадирову дозволили далі тримати
скакунів, проте не отримувати дохід
від них. Чехія не може конфіскувати
майно росіян, а повинна керувати
ним і підтримувати в колишньому стані, не отримуючи від нього
прибутку. Оскільки вміст стайні зі
скакунами вимагає великих витрат,
то Міністерство фінансів вирішило
дати дозвіл на продовження її роботи без отримання доходів. Також
чеський Мінфін заборонив вивозити
скакових коней за межі ЄС.
А от у Польщі своє представництво
відкриває „Метінвест“ Рината
Ахметова. Польські експерти вважають, що йдеться про завоювання
польського ринку сталі українським
концерном „Український гірничо-металургійний концерн “Метінвест”“,
який відкриває своє представництво
в польських Катовицях. Керівництво
компанії під час прес-конференції
у Варшаві заявило, що йдеться про
розширення контактів з клієнтами
в Європейському Союзі. Однак
експерти не мають жодних сумнівів,
що це початок великої боротьби
за польський ринок сталі. Польща
є другим найбільшим покупцем в Європі продукції „Метінвесту“, а використання сталі в польській економіці
тільки за минулий рік зросло на 14%.
Попри це генеральний директор
„Метінвесту“ в Польщі Володимир
Задолінний запевнив, що компанія
не має намірів збільшувати продажі
в Польщі.
Тим часом Росія оголосила
„вступну версію“ чорного списку некомерційних організацій.
У списку 12 міжнародних організацій виявилися дві польські. Це фонд
„Освіта для демократії“ та Східноєвропейський демократичний центр,
їхню діяльність Рада Федерації хоче
визнати небажаною. Пропонований
„стоп-лист“, про який написало
агентство ТАСС, перелічує закордонні організації, „відомі своєю
антиросійською діяльністю“ (як написано в проекті документа Ради
Федерації). Список створено на
підставі пропозицій трьох комісій
Ради Федерацій, зокрема, комісії
закордонних справ. За словами голови комісії Константіна Косачова,
знаменним є те, що „з-посеред цих

12 організацій сім має такий чи інший зв’язок зі США, дві – з Польщею,
і три – з Україною“. Американські організації – це Національний фонд на
підтримку демократії, Національний
демократичний інститут з міжнародних питань, Міжнародний республіканський інститут, Фонд Сороса,
Фонд МакАртурів, Freedom House,
Фонд Чарльза Стюарта Мотта.
Українські небажані у Росії організації – це Світовий конгрес українців,
Українська всесвітня координаційна
рада, Кримська польова місія з прав
людини. Як наголосила голова Ради
Федерації Валентина Матвієнко,
„список не є вичерпним“. РФ звернеться до Міністерства закордонних
справ Росії та Генеральної прокуратури з проханням „оцінити, чи діяльність цих організацій не порушує
російське законодавство“. Цьогоріч
у Росії ухвалено закон, згідно з яким
„небажаною може бути визнана діяльність іноземної або міжнародної
неурядової організації, що становить загрозу основам конституційного ладу РФ, обороноздатності
країни чи безпеки держави“. Закон
також передбачає покарання небажаної організації за здійснення
діяльності на території РФ – від
грошового штрафу до ув’язнення та
видворення з Росії.
Ігор Ісаєв, Варшава
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може створити загрозу виникнення
терористичних угруповань на території країни. Мілош Земан додав,
що допомагати біженцям потрібно
на території їхніх рідних держав.
Великої хвилі мігрантів Земан очікує і з України. „Люди з цієї країни
працелюбні і здатні асимілюватися,
вони не стикаються з жорстким мовним бар’єром“, – заявив він. Також
президент зазначив, що він виступав
за репатріацію українських чехів.
Додаймо, за останнім українським
переписом, чехів в Україні 6 тисяч,
а найбільше їх проживає на Житомирщині та на півдні України.
Земанові поки що немає чим перейматися: Чехія стала найкращою країною в ЄС з точки зору
інтеграції іммігрантів. Майже три
четверті осіб з-поза Євроспільноти,
які живуть над Влтавою, мають роботу. Такі дані озвучено в останньому
рапорті Організації економічного
співробітництва та розвитку. Чехія
може також похвалитися одним
із найнижчих показників бідності
серед іммігрантів та найбільшим
числом іммігрантів, які відкрили
власну підприємницьку діяльність.
Проте, незважаючи на позитивні
результати, чехи займають четверте
місце серед народів Євроспільноти
з огляду негативного ставлення до
впливу імміграції на місцеву культуру. Але це тенденція всього регіону:
попри невелику кількість мігрантів,
які оселяються у країнах Центрально-Східної Європи, громадяни саме
цих країн найбільш упереджено
ставляться до явища імміграції.
Тим часом Євросоюз виділяє 69
мільйонів євро на боротьбу з нелегальною імміграцією. Європейський парламент призначив додаткові кошти на допомогу мігрантам.
Повідомляється, що тільки у квітні
при спробі дістатися до берегів Європи в Середземному морі потонуло
1200 людей. Кошти отримають такі
організації, як „Frontex“ з офісом
у Варшаві, „Europol“, а також Європейське управління підтримки біженців „EASO“. На думку євродепутатів,
остання установа відіграє у допомозі мігрантам велику роль, тому
слід терміново збільшити кількість
працівників.
Рамзан Кадиров, відомо, любить
говорити, що Аллах посилає
йому гроші. У такому разі один
з осередків Усевишнього знаходиться на території Чеської Республіки. Міністерство фінансів Чехії
вирішило не закривати стайню че-

7

гості

Богдан Прах:

«У Католицькому Університеті
справді зовсім немає корупції»
Сьогодні, на щастя, часто згадують
про великого українського діяча,
греко-католицького митрополита
Андрея Шептицького.
Причина для цього поважна
— цьогоріч святкуємо 150
років від дня його народження.
Найчастіше говоримо про
Митрополита як про духовного
лідера, великого мислителя,
щедрого й мудрого мецената,
успішного реформатора. У
розмові з ректором УКУ отцем
Богданом Прахом ми спробуємо
познайомитися з Шептицьким,
який був, як сьогодні модно
говорити, автором ідеї і головним
натхненником створення
Українського Католицького
Університету. І хоча за свого життя
владика Андрей не дочекався
на втілення цієї мрії, сьогодні
задуманий Митрополитом УКУ
вважається одним із найкращих
гуманітарних університетів
України. У чому полягає секрет цієї
успішності?
Служіння митрополита Андрея Шептицького припало на час двох Світових воєн, тобто дуже складний час
для країни та Церкви зокрема. Яким
чином Митрополиту вдалося зробити Українську Греко-Католицьку
Церкву такою впливовою інституцією на Західній Україні?
Завдяки належним законам і адміністраційній дисципліні, в часі Австрійської імперії Греко-Католицька
Церква поступово нарощувала
свою потужність. Врегульовані відповідними законами майнові питання
Церкви, дофінансовування церковних інституцій і духовенства та інші
фактори дозволили Церкві інтенсивно
створювати для бідних верств суспільства як освітні (парафіяльні школи,
студентські бурси), так і опікунчо-виховні заклади (сиротинці, садочки,
захоронки). Створення Генеральної
духовної семінарії у Львові при богословському факультеті Львівського
університету для всіх греко-католицьких єпархій радикально підвищило рівень освіти духовенства, що
й дозволило здібнішим випускникам
здобувати високі університетські
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ступені в інших європейських університетах. Поряд із політично активною
галицькою інтелігенцією, духовенство
утримувало високий авторитет не
лише у душпастирській царині, але
й у національному проводі. Патріотичний зрив і великі надії на незалежність
(при вагомій участі Церкви) у Першій
світовій війні, а згодом неймовірно
великі воєнні жертви, розчарування
і депресивний стан суспільства ще
більше мобілізував духовенство до
душпастирської і громадської активності. Саме яскрава духовна й політична постава митрополита Андрея
у воєнний і післявоєнний час піднесла
його особистий авторитет як провідника народу, а віддана, жертвенна
праця освіченого духовенства побільшувала авторитет Церкви в цілому. Це
все було немовби підготовкою до ще
більших випробувань, які принесла
Друга світова війна.
Митрополит Андрей заснував Богословську Академію у Львові. Розкажіть детальніше про її діяльність.
Адже саме ця Академія стала ґрунтом, на якому згодом постав Український Католицький Університет...
Довголітні старання і вимоги отримати
дозвіл від польського уряду створити
український університет за цілий
міжвоєнний період не принесли позитивної відповіді. Отже, заснування
Греко-Католицької
Богословської
Академії у Львові було одностороннім актом дії митрополита Андрея.
На базі Львівської духовної семінарії
була створена навчально-наукова
інституція, де свобідно, без цензури
чужих науковців, могла розвиватися
українська наука. В Академії була
створена аспірантура, різні кафедри;
студенти, після завершення основного
циклу навчання, могли під керівництвом своїх професорів займатися
дослідницьким, науковим пошуком.
Правда, за час існування Академії
це стосувалося тільки богословських
наук. З приходом радянської влади
до Львова Академію, ясна річ, було
закрито, а професори зазнали переслідування — священики Конрад і Іщак
були замордовані... У 2001-му році їх,
до слова, було проголошено блаженними Католицької Церкви. Остаточно

радянська влада закрила цю установу у 1944 році.
Однак з часу проголошення Незалежності велася робота з відновлення цих важливих для Церкви
навчальних закладів. Зрештою,
саме зусиллями сучасних провідників УГКЦ у Львові успішно працює
один із найкращих гуманітарних
вузів держави — Український Католицький Університет. Блаженіший
Святослав сказав, що УКУ — це мрія
митрополита Андрея Шептицького.
Наскільки цю мрію Митрополита
УКУ сьогодні практично втілює?
Мрією Митрополита було збудувати
свій — тобто вільний, незалежний
університет, університет український,
з виразним патріотичним вихованням
і найважливіше — католицький, де
і в навчанні, і в науці, і у вихованні
фундаментом мають стояти християнські цінності. Саме наш університет
збудований на тих важливих для
Митрополита принципах: жертві
мучеників, свідченні ісповідників, відкритості й любові до іншої людини.
Ми стараємося втілювати ці принципи
та підкреслювати їх через різні зовнішні акценти. Наприклад, сьогодні
головний храм УКУ присвячений
блаженним новомученикам УГКЦ,
деякі з блаженних мучеників обрані
покровителями окремих житлових
приміщень для студентів у Колегіумі
тощо. І саме на цих ідеалах стоїть навчально-виховний процес у нашому
університеті. Тут на всіх факультетах
і навчальних програмах обов’язковим
є богословський компонент, ми плекаємо спільну молитву, є багато різних
ініціатив і заходів, які вчать жертвенно
і з любов’ю свідчити свою віру. Для нас
це неодмінна умова роботи.
В університеті розвивається богословська наука, про що так мріяв
митрополит Андрей. Богословський
факультет УКУ отримав повну акредитацію від Апостольської Столиці
та має право самостійно надавати
дипломи й наукові ступені. Богослов’я
входить до переліку дисциплін, які
визнає Міністерство освіти України,
а отже, наші студенти отримують
державні дипломи. У нашому університеті немає корупції, підтримуємо

Спілкувалася Христина Рудь, Львів
Фото прес-служби УКУ

Безперечно, будуть ще інші заходи.
Приємно, що рік Шептицького позначається такими важливими зустрічами
і дискусіями. Це плідно.

і стимулюємо високу якість навчання
і наукових досліджень. Окрім навчання і наукової діяльності, великий
акцент ставимо на загальнолюдське
формування і духовний вишкіл як студентів, так і працівників університету.
Отже, університет різними шляхами
намагається сповнювати цю місію, яку
накреслили митрополит Андрей і провід нашої Церкви.
Президент УКУ владика Борис Гудзяк зауважив якось, що актуальні
для країни цінності (ті, за які українці так активно зараз борються)
вже давно втілилися в житті УКУ.
А президент Петро Порошенко,
відвідуючи українців у Франції,
побажав, цитую: «щоб було так добре, як в УКУ у Львові». У чому полягає ця унікальність Католицького
Університету?
Я думаю, тут ідеться найперше про
фундаментальні людські, християнські цінності, якими живе університет:
відкритість і свобода висловлювання
своїх переконань, пошана до іншої
людини (зокрема, коли вона має особливі потреби), свобода у спілкуванні
й комунікації, вірність Христові і Божій
Церкві, здоровий гарячий патріотизм
тощо. Наслідком того є відсутність
корупції, зміцнення спільноти, почуття
особистої відповідальності як за наш
університет, так і за всю Україну. І це
не красиві слова, а те, чим ми живемо
кожен день. Це природний стан для
спільноти УКУ.
Чи можна сказати, що відкритість,
така собі світськість університету
є тим стилем, який УКУ успадкував
від митрополита Андрея? Адже він,
окрім того, що був церковним діячем, проявив себе як культурний
і громадський діяч, меценат...
Не треба наголошувати ні на клерикальному, ні на світському характері
такої інституції! Церква є спільнотою
духовенства та вірних, і всі вірні
Христової Церкви, незалежно від
свого стану, є однаково відповідальними за звершення її місії і цілей, за
утвердження християнського духу
в спільноті. Український Католицький Університет є такою спільнотою.
Відкритість означає запрошення: запрошення прийняти християнські цінності, жити й працювати не для себе,
а для іншої людини, для спільноти,
для ідеї! До цього постійно запрошував митрополит Андрей. І робив
це не тільки словом, але також
і великою допомогою, яку надавав
університету.

Цей рік проголошено роком Митрополита, відбуваються різноманітні
заходи з цієї нагоди. Яким чином УКУ
планує долучитися до вшанування цієї
визначної постаті Західної України?
Минулого тижня Інститут історії
Церкви нашого університету став співорганізатором круглого столу під назвою «Як будувати рідну хату». Ця подія відбулася в рамках Всеукраїнської
наукової конференції «Духовність.
Культура. Пам’ять» у Львівському національному університеті імені Івана
Франка. Ця конференція була приурочена 150-ій річниці від дня народження митрополита Андрея. А крім
цього, наш Інститут релігії та суспільства у червні проведе Літню школу під
назвою «Соціальна думка митрополита Андрея Шептицького», метою якої
є ознайомлення із духовним спадком
і діяльністю митрополита Андрея. Це,
до речі, наш багаторічний проект,
участь у якому беруть студенти та
науковці зі всієї України та навіть з-за
кордону. Ми уклали спеціальну пізнавальну лекцію про постать великого
Митрополита, і під час літніх вакацій
наші студенти планують презентувати її в рамках літніх таборів для дітей
і молоді. Наш університет є одним
із співорганізаторів міжнародного
симпозіуму, присвяченого ювілейним
святкуванням, який пройде у Львові
29 жовтня – 1 листопада цього року.

Якщо продовжувати тему вшанування Митрополита з нагоди його
150-річчя, не можемо не згадати
про конфлікт, що виник у Львові
через реконструкцію Святоюрської
площі, де мав би постати пам’ятник
Шептицькому. Що може бути точкою до зросту для кожного з нас
із суперечок, які точаться навколо
встановлення пам’ятника Митрополиту у Львові?
Думаю, найперше, виглядає, що ми не
знаємо і не розуміємо ані духовності
Митрополита, ані його навчання. Зараз, замість проводити марні дискусії,
ми повинні з великою покорою вчитатися в глибокі за змістом послання,
поучення, листування, вивчити життя
великого Митрополита, свідчення
про його працю і щедрість, які мають
бути для нас знаками і дороговказом
у нашому житті. Нам дуже потрібно
звернути увагу на культуру спілкування, відповідальність і перед сказаним
словом, і перед історією. Збудований
пам’ятник має бути знаком нашої зрілості та спільним свідченням того, що
ми всі маємо глибоке бажання жити
так, як повчав нас Митрополит. Це
дуже важливо, адже сьогоднішні суперечки і низька культура спілкування
є доказом того, що не для всіх наука
митрополита Андрея є зрозуміла, тому потрібно з того потужного духовного джерела випити не один ковток!
Які слова митрополита Андрея в сучасному контексті можуть стати підтримкою для українського народу?
У сучасному контексті мені пригадуються такі слова Андрея Шептицького
з його пастирського послання до
духовенства про нашу державність:
«Ясно, як на долоні, що Рідна Хата
не постане, що не буде українського
моноліту, коли українці-самостійники
не зможуть, мимо всіх різниць, які їх
ділять, завести поміж собою якнайбільшої єдности. Тієї єдности Україні
треба, а та потреба накладає на нас
усіх обов’язок — і від сповнення того
обов’язку залежить ціла будучність
Батьківщини. Якщо хочемо всенаціональної Хати хотінням глибоким і щирим, якщо та воля не є тільки фразою,
ілюзією, то вона мусить проявлятися
ділами — і ті діла мусять вести до єдности. До єдности в усіх напрямах,
тому і до релігійної єдности».
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Тема:

ефект
магнітної стрілки
Фото з архіву
Національного музею

„Дорога до храму“, Собор Святого Юра, Львів, 1929 рік

Респектабельний
консерватизм
Політична ситуація у 20–30-х роках у Галичині
була не такою однолінійною, як це сьогодні нам
уявляється. Сьогодні для загалу основною політичною
силою, яка визначала напрямок подій, є ОУН
Степана Бандери – радикальна права організація.
Проте це не відповідає ні політичному розкладу сил,
ні соціокультурній ситуації того часу. Бо найбільший
вплив у практично кожній царині суспільного життя
Галичини в 20–30-х роках мала саме Українська
Греко-Католицька Церква та її глава Андрей
Шептицький.
Цей вплив позначався й, зокрема, на політичному
ландшафті Галичини: до церкви примикала націонал-демократія, яка несла дух респектабельного консерватизму. Зокрема, в Галичині діяло Українське націонал-демократичне
об’єднання (УНДО) – партія, яка була близькою до церкви.
І це – тільки один із аспектів тієї ролі, яку УГКЦ відігравала
в суспільному житті Галичини.
Чим можна пояснити такий активний розвиток монашества у 20–30-ті роки? На мою думку, це – елемент потужної системної соціально-культурної роботи на всіх рівнях,
від селянства до інтелігенції. Це – система цінностей, виховання, навчання у найширшому розумінні. Це – незламна
моралістична позиція, те, що виховує розуміння, що певні
речі не можна робити в жодному випадку. Бо альтернативою цьому є вседозволеність, яку і Галичина відчула, вже
починаючи із 39-го, з приходом совітів.
Мета цієї потужної роботи Української Греко-Католицької
Церкви – формування демократичного консервативного
ліберального суспільства з усіма його інституціями, в тому
числі політичними. І серцевиною ідеології й діяльності таких
інституцій мали би бути засади Української Греко-Католицької Церкви. Скелет таких організацій (зокрема політичних)
мав би бути, в певному розумінні, нелегальним – маю на
увазі, непідконтрольним польській владі.
А ще ж була потужна просвітницька діяльність: такі
організації, як „Просвіта“, „Луг“, бібліотеки, драматичні
гуртки, спортивні й пластунські організації певною мірою
виникли й трималися на церкві. Революція 1848 року
в Австро-Угорщині принесла у Галичину жовто-блакитний
прапор, суспільну організацію, яка була побудована на
церковній організації. У Європі в XIX столітті церква вже
не була основою культурного середовища. А в Галичині
УГКЦ і у 20–30-х роках ХХ століття відігравала цю роль
суспільного стержня.
І це не відставання від загальноєвропейських тенденцій.
Це – справді феномен, який виник й існував певний час
у Галичині завдяки діяльності Шептицького. Цей феномен
я назвав би респектабельним консерватизмом. Тобто це
орієнтація на традицію і, разом із тим, на її носіїв – галичан.
Шептицький, фактично, створив соціокультурний ландшафт
Галичини і став для краю тим, ким він став.
Мирослав Попович, директор Інституту філософії
НАН України, Київ
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ефект магнітної стрілки

Уроки митрополита Шептицького
Почати свої роздуми про Митрополита я хотів би… з кінця. Останні
дні його життя. За вікнами – вакханалія радянської окупації,
замаскованої під „визволення“. Ніби біблійному Йову, митрополитові
Андрею доводиться бачити, як комуністичне диявольство руйнує
дощенту все те, що він плекав і будував усе своє життя. На злам іде вся
вимурувана ним християнська цивілізація Галичини. Не одна людина
навіть при значно менших випробуваннях втрачає віру.

Але не так стається з кир Андреєм.
Він бачить усе в пасхальній перспективі і переконаний: за кожною
Страсною П’ятницею обов’язково
приходить Неділя Воскресіння. Тому
й упевнено пророкує в час передсмертного свого видіння: „Тяжкий
досвід, який впаде на нашу Церкву,
є хвилевий. Я виджу відродження нашої Церкви. Вона буде гарніша, величавіша від давньої, та буде обнімати
цілий наш народ. Україна увільниться
зі свого упадку та стане державою
могутньою, з’єднаною, величавою,
яка буде дорівнювати другим високо
розвинутим державам… Все те буде,
як я кажу, тільки треба молитися…“.

Ефект магнітної стрілки
Як набратися нам тієї впевненості,
коли той самий ворог – дарма що
під іншими прапорами – знову намагається знекровити Україну? В чому
секрет того пророчого дару?
Насправді секрет той простий,
і я для себе називаю його „ефектом
магнітної стрілки“. Компас можна повертати як завгодно, але його стрілка
завжди розвертається в бік Північного
полюса. Так було і з Шептицьким: за
своє життя він жив у п’яти державах,
кожна з яких повертала компас на
свій лад. Але „магнітна стрілка“ його
духу завжди оберталася до Бога, шукала Його Полярної зірки в буремній
атмосфері своєї епохи. Така людина
завжди буде добрим пророком, бо
довіряти Богові означає і знати Його
присуди…
Доказом цього особливого „магнетизму“ Шептицького є вся його
біографія, починаючи від рішення
стати греко-католицьким священиком. Як тільки не відвертав його від
цього задуму рідний батько! Довелося
хлопцеві об’їздити Європу, вистояти
перед багатьма звабами і спокусами
та врешті довести батькові, що вектор
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його долі вказує лише на одну місію
– місію священства.
Митрополитові Андрею судилося
все життя бути „чужим серед своїх“:
польська аристократія відсахнулася
від нього за його „зраду“ Римо-Католицької Церкви та свого шляхетського
походження; натомість чимало українців постійно діймали Митрополита
лихими підозрами: серед переважно
сільського українського населення
Галичини граф Шептицький видавався
„троянським конем“, через якого діятимуть польські національні інтереси.
Сам Шептицький не раз звірявся
своїй матері: „Я знаю докладно, що
мене чекає – поляки вважатимуть
мене за українця, а українці будуть
мене трактувати як поляка, та дарма.

Господь Бог кличе, треба йти!“. Зверніть увагу на це „Господь Бог кличе“:
магнітна стрілка знову впевнено
розвертається в бік свого єдиного
Полюса!

Не обманював себе ні інших
Тоді за роботу взялася тяжка хвороба, що прикула його до інвалідного
крісла. Як знайде правильне рішення
той, хто позбавлений мобільності
пересування, хто щораз більше замкнутий у чотирьох стінах, хто не має
звичної для нас сьогодні електронної
пошти і мобільного телефону?! Але
той чоловік „орієнтувався на місцевості“ краще за багатьох інших. Бо
знав, у який бік веде людину Бог і чим
обертається її гріх.

На балконі митрополичої резиденції, 1929 рік

Текст: Мирослав Маринович, Львів
Фото з архіву Національного музею

Цікаво
спостерігати,
як
здійснював Шептицький свої
обов’язки Пастиря. З одного
боку, його душпастирство було
тісно пов’язане з національним
кредо: „Так як я в кожній праці
і в кожнім слові, так в тім моїм
письмі я шукаю лише добра народа, взглядом котрого почуваюся до важних і святих для мене
обов’язків. Ті обов’язки накладає на мене не лиш моє становище митрополита, але й торжественна присяга, зложена в день
вступлення в монастир, що буду
для добра руської суспільности
по силам працювати…“.
Проте Митрополит не був рабом тих настроїв, що панували
серед його пастви, не підлаштовувався під них заради збереження авторитету й наповнення
церковної каси. Він був для неї
справді Добрим Пастирем,
що вміє часом твердим словом
спрямувати її у правильнім напрямі, на який вказували Божі
заповіді. Ось кілька характерних ілюстрацій сказаного.
Як тільки у довоєнний час
серед вірних його Церкви популярними стали акти помсти
(найчастіше тоді застосовувалися підпали польських маєтків),
Митрополит не вагався остерегти їх: „…ми всі від самого початку уважали й уважаємо роботу
підпалів за морально злу, противну Божому Законові, а через
це і нашому народові у високому степені шкідливу, тим більше
шкідливу, що промощує дорогу
комунізмові“.
Як тільки привабливими для
гарячих голів стали акти терору,
як начебто справедливої помсти
(як-от, для прикладу, вбивство
у 1908 році польського намісника Галичини Анджея Потоцького
чи вбивство у 1934 році директора Львівської Академічної
гімназії Івана Бабія), Шептицький рішуче протиставився цій
„моді“ того часу – насильством
відповідати на насильство. Ця
постава не змінилася і в часи війни, як-от у посланні „Не убий!“,
у якому Митрополит застерігав
не порушувати п’ятої Заповіді
й, зокрема, не чинити злочину
політичного вбивства: „Дивним
способом обманюють себе
і людей ті, що політичне вбивство не уважають гріхом, наче
би політика звільнила чоловіка

від обов’язку Божого закону та
оправдувала злочин, противний
людській природі“.

Хто приносить
нам домашню війну
Не побоявся митрополит
Шептицький „наступити на
чиїсь улюблені мозолі“ і тоді,
коли в життя краю увійшов національний роздор: „Мусимо,
однак, від усіх домагатися
залишення раз на все всяких
партійних роздорів і внутренної
партійної боротьби. Хто приносить нам домашню війну, той
шкодить народній справі навіть
тоді, коли б для неї мав і великі
заслуги… партійні роздори
є національним злочином, якого
терпіти не можемо“.
Як бачимо, Митрополит рішуче картає свій народ, якщо той
стає на хибний шлях. А щоб випростати його дороги, він реалізовує воістину грандіозний задум: у час занепаду моральних
засад, спричиненого війною та
атеїстичним режимом, повернути вірних до первинних основ
віри, до об’явленого закону
Божого і Його десяти заповідей.
Задля цього Митрополит скликав Архиєпархіяльні Собори,
на яких і встиг обговорити п’ять
Божих заповідей.
Звичайно, не завжди надії
Митрополита справджувалися.
Так, він не міг передбачити, що
високодуховний народ його
юності – нація Гете і Гайне – впаде раптом у страхітливу нацистську епілепсію. Але стрілка його
духу й тут швидко віднайшла
правильну орієнтацію, бо керували ним не політичні ідеології
чи кон’юнктурні розрахунки
– оті найбільші омани людського серця, – а чутливість до
людської кривди і співпережиття
людського болю. Бо він твердо
пам’ятав: у всіх отих скривджених перебуває у цей момент
Бог, і в їхній особі він мусить до
Нього прийти.
Сьогодні Митрополит і далі
з нами – він не відійшов в історію. Бо ми все ще борюкаємося
з тими ж проблемами, що їх ніяк
не навчимося розв’язувати. Тому
й треба, щоби хтось незмінно
обертав стрілку нашого руху
в бік Божого Полюса.

Подвійна
ідентичність УГКЦ
Андрей Шептицький розгорнув греко-католицьку церкву, яка все більше втрачала свою
ідентичність, адже вона підпадала під окатоличення, спеціальну політику, яку проводила
польсько-віденська влада. Вона боялася, що
греко-католицька церква підпаде під вплив православ’я та стане російською, а це була пряма
загроза сепаратизму.
Шептицький мислив ширшими категоріями,
зокрема, категоріями Східної Європи та відроджував київську традицію, яка полягала в тому,
що церква водночас є західною і східною.
Власне, йшлося про те, щоб продемонструвати,
що київське коріння українського православ’я
водночас пов’язане із Заходом.
Важливим є створення ордену студитів. Вони
були відмінними від василіан, які тяжіли до окатоличення. Шептицький створив таку здорову
альтернативу. І з того часу Українська ГрекоКатолицька Церква має ці два крила, які часом
перебувають між собою в антагонізмі, часом
примиряються, проте існує певний баланс.
Це утверджує подвійну, гібридну ідентичність.
Історики стверджують, що випадок греко-католицької церкви показує наскільки живучими
можуть бути гібриди.
Андрей Шептицький докладав усіх зусиль,
щоб відбулося польсько-українське та українсько-російське порозуміння. Він намагався конструювати нову Східну Європу, однак, спочатку
йому це не вдавалося через війни (Першу світову та Другу світову), але це вдалося після війни.
Він намагався будувати нові моделі не на війні,
а на порозумінні. Основою цього порозуміння
був християнський діалог між Сходом і Заходом,
а церква виступала їхнім посередником.
Порятунок євреїв Андреєм Шептицьким
– це глобальна відповідь на глобальний виклик.
Шептицький не просто рятував євреїв, він рятував їх сотнями. На жаль, ми маємо дуже мало
українців, особливо серед лідерів еліти, які б це
розуміли і це робили. Скажімо, на польській
практиці таких людей набагато більше (наприклад, Бартошевич). Вони відомі та шановані
в усьому світі.
Однак Шептицький, у світлі порятунку євреїв,
відомий небагатьом українцям. Іронія в тому, що
найбільше святкування Шептицького відбулося
в Канадському парламенті півтора роки тому (на
150-річчя від дня народження). Його вшанували
як праведника, до того ж, це сталося за участю
представників усіх українських церков (навіть
Української Православної Церкви Московського патріархату). Це – дуже добрий символ для
України, адже поки що в Україні бракує бачення
масштабу самого Андрея Шептицького.
Ярослав Грицак,
доктор історичних наук, професор УКУ,
публіцист
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Натхненник сучасної УГКЦ
Є різні пори в історії народів – світлі й темні. Коли стає найважче,
коли нації занепадають, Бог часто дарує їм людей, які своїм
прикладом і масштабом дій нагадують про Його Отцівство.
Їх називають „батьками нації“, тими, хто надає їй справжнього
сенсу існування, наснаги для чесного панування на своїй землі.

У першій половині ХХ століття український народ Галичини і його ГрекоКатолицька Церква отримали такий
дар в особі митрополита Андрея
Шептицького. Митрополит Андрей
є для України людиною-символом рівня Івана-Павла ІІ для Польщі на межі
ХХ і ХХІ століть чи Мартіна Лютера
Кінга для США у ХХ столітті.
Перш за все, Шептицький забезпечив Церкву й народ внутрішньою
певністю, впевненістю у собі. Це дозволило нам прямувати через страшне ХХ століття, пережити тих тиранів та
ідеології, які засудили нас на смерть.
Ідеї, які заклав митрополит Андрей
– помісна Українська Греко-Католицька Церква і незалежна українська

держава зі столицею в Києві – глибоко
вкорінилися і, як ми знаємо, проросли наприкінці ХХ століття. У час життя
і діяльності Шептицького батьками
української нації претендували бути
Сталін, Пілсудський та Гітлер – кожен
зі згубними наслідками для України.
Для того, щоб пережити цей складний
час, фактично вижити, треба було
мати душу і знати, якого вона походження і величі.
Паства Шептицького, хоч і була
знищена, але не стала жертвою, хоч
була принижена – не втратила людського виміру і спроможності любити.
Хто має батька на подобу Бога-Отця,
той усе переживе, насправді знову
народиться і зуміє помножити та

З семінаристами Львівської духовної семінарії, 1900-ті роки
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роздати отримані дари. Недаремно
зараз у Росії намагаються відновити
культ батька в особі канонізованого
Путіним Сталіна. Люди мусять єднатися навколо великого. Таким для нас,
на щастя, був і є Шептицький.
Які дари отримала Греко-Католицька Церква від Шептицького? Які з них
вона зуміла розвинути, а які ще покликана віднаходити? Цими дарами
є, безумовно, поворот до київських
джерел, діалог із власною і світовою
культурою, суспільна свідомість та
потреба її політичної конкретизації,
пошук єдності з Христом через приближення до інших конфесій, віднова
автентичного монашества для свідчення Христа, економічна грамотність

Текст: о. Михайло Димид, Львів
Фото з архіву Національного музею

для справедливого розподілу благ,
підтримка людини, незалежно від її
поглядів, опіка над молоддю й повна
довіра до неї, розуміння і пошана до
культури сусідів для налагодження
справжнього співробітництва.

Греко-Католицька
Церква стає українською
Греко-Католицька Церква була колись денаціоналізованою і під проводом Руської Трійці повернулася до свого народу, заговорила українською.
Розпочався час самоусвідомлення,
виразником якого може бути отець
Михайло Вербицький – автор музики
гімну „Ще не вмерла України“. Так само Роман [світське ім’я митрополита
– ред.] Шептицький, відкривши свої
корені, їх зміцнив, не зрікаючись при
цьому надбань польської культури,
а збагачуючи її новим діалогом, від
якого вона довго відмовлялась.
Та сама Церква, оскільки була
спільнотою „хлопів і попів“, шукала
свого місця серед тодішньої „еліти“,
тим самим піддаючись польським духовним практикам і „латинізуючись“.
Це привело до того, що колись одна
Церква, Київська, яка розділилася
між різними юрисдикціями, тепер уже
надавала
„релігійно-ідентичного“
смислу практикам, які не були для неї
природними, а прийшли з інших культур. Митрополит Андрей з великим
трудом намагався відновити правдиве
розуміння „свого“. Для цього він, зокрема, розпочав літургійну реформу.
Тепер Служба Божа звучала, як перед
Берестейською унією, тобто як у православних братів.
Нагадати всім, що греко-католики
є лише православними в єдності
з римським престолом – ще один напрям діяльності великого Митрополита. Шептицький вважав, що важливо
бути просто християнином – учнем
Ісуса Христа, а головне – не забувати, що Бог просив, „щоб усі були одним“. Метод Митрополита – пізнати,
щоб полюбити. Така послідовність
застосовувалася до власної східної
традиції, до православного світу й до
просування своєї окремішності серед
римо-католиків. Завжди пам’яталося,
що треба найперше в усьому бути
християнином, а вже потім мати своє
конфесійне забарвлення.

Богослови стають науковцями
Щоб дотримуватися цих цінностей
не тільки на словах, потрібні острівці,
де християнська наука по-справжньому б переживалася й актуалізувалася.
Такими острівцями в Церкві є монас-

Релігійний реформатор
Важливість митрополита Андрея Шептицького пов’язана з національним та релігійним відродженням, яке розпочалося всередині XIX
століття, а завершилось апогеєм національного, культурного, релігійного відродження, власне, приходом Андрея Шептицького. У 1848
році була створена Головна Руська Рада (перша українська політична
організація у Галичині, створена у Львові під час революції в Австрійській імперії для обстоювання прав українського населення), яка вперше проголосила єдність західноукраїнського населення Галичини із
тими українцями, які жили під Російською імперією.
Відродження продовжувалося, коли в Австро-Угорщині відбулося започаткування нової системи освіти, завдяки якій молоді хлопці з Галичини могли
отримувати богословську освіту (в Львівському університеті чи Генеральній
греко-католицькій духовній семінарії). Власне, це і призвело до створення
певної еліти в Галичині і цією елітою стало греко-католицьке духовенство.
Зрозуміло, що у певний момент мала з’явитися людина (чи група людей), яка
б завершила формування релігійно-національного відродження.
Завдяки Добромильській реформі, яку провели отці єзуїти в XIX столітті,
василіанський чин знову широко розвинув місійну, реколекційну, душпастирську, видавничу та наукову діяльності.
Молодий прогресивний Андрей Шептицький, який міг зробити хорошу
кар’єру в Австрії чи Відні, вступив у цей василіанський монастир і виріс уже
новою особистістю – василіанським монахом, а згодом – Галицьким митрополитом.
Коли він став Галицьким митрополитом, перше, що він міг зробити – він став
етнархом.
У зв’язку з тим, що тоді не було української держави, української політичної
еліти, а лише еліта релігійно-духовна – священики заміняли і вчителів, і політиків, і агрономів. Андрей Шептицький змушений був тримати у своїх руках
політичну та релігійну влади. Коли виникала певна проблема в української
спільноти в Польщі, Галичині чи Австро-Угорщині, то він ставав на її захист.
Митрополит Андрей Шептицький започаткував низку реформ. Перша була релігійного плану та стосувалася різних монаших конфесій.
Він вважав, що греко-католицька церква має поширюватися на Східну
Україну та Росію. Тому, завдяки його підтримці, студити заснували російську
греко-католицьку церкву. В 1917 році у Петербурзі відбувся Собор Російської Греко-Католицької Церкви, на якому митрополит Андрей, користаючись
отриманими раніше від св. Пія X особливими повноваженнями, утворив
екзархат для російських греко-католиків та призначив російського католицького священика, ієромонаха студитського чину Леоніда Федорова головою
Церкви.
Також Андрей Шептицький спробував запровадити вищу освіту в Галичині,
а саме – створити український університет.
Однак це не вдалося зробити через блокування будь-яких спроб поляками. Вже було досягнуто порозуміння з Віднем і мало відбутися відкриття
університету в 14–15 році XX століття, однак поляки знову ж таки блокували
це рішення, аргументуючи тим, що зможуть відкрити український університет
під Краковом. Згодом було створено таємний український університет, який
польська поліція розгромила на початку 20-х років XX століття.
Але коли Варшава підписала конкордат, в якому узгоджувалося існування
католицької церкви в Другій Речі Посполитій і де обговорювалась доля трьох
церков – польської (римо-католицької), української (греко-католицької) та вірменської (католицької), – держава більше не мала права втручатися в суто
церковні справи і, користуючись цими постановами, Андрей Шептицький
у 1923 та 1929 роках намагається заснувати наукові інституції: Українське
богословське наукове товариство (голова – Йосиф Сліпий) та Львівську Богословську Академію (сьогодні – Український Католицький Університет). Такі
відкриття дали змогу молодим юнакам отримувати вищу богословську освіту.
Олег Беген, викладач кафедри церковної історії УКУ,
кандидат історичних наук,
доктор гуманітарних наук
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тирі. Роман Шептицький сам вступив
до ордену Василіян, щоб краще послужити своїй віднайденій церковній
і національній приналежності. Йому
це вдалося і він згодом, уже як митрополит Андрей, спровадив в Україну
бельгійських редемптористів, сестер
св. Вікентія. Їхнім завданням було
продовжувати просвіту українського
народу. Митрополит Андрей заснував
монастир студитів для автентичної
східної молитви й літургійної гармонії.
Він мислив дуже масштабно і його задуми спрацьовували.
Дійсно, без знання своєї спадщини, без власної богословської науки
не можна бути Церквою з власним
обличчям. Багато століть богослов’я
в Греко-Католицькій Церкві не викладалося українською мовою, і навіть
викладачами були не-українці. Це,
зрештою, не було київське богослов’я. Таке явище – не нормальне
для будь-якої помісної Церкви. Задля
того, щоб змінити такий стан речей,
митрополит Шептицький заснував
у Львові Богословську Академію та
відомий журнал „Богословія“. Він
вишколив молодих богословів на науковців, які почали самі обдумувати
свій дискурс християнського буття
у візантійсько-українській традиції. Зі
стін цієї вищої школи згодом вийшли
ті, які розробили ідею помісності
вже Української Греко-Католицької
Церкви в тому значенні, що кожна
Церква повинна мати й розвивати
свою окрему духовність, правопорядок, літургію, устрій. В східній
християнській традиції таке систематичне усвідомлення й накреслення
власної ідентичності завершується
патріархатом, що вказує на окрему
дозрілу Церкву. В українських реаліях лише така Церква зможе жити
в сопричасті із Церквою Риму, але
також відновити втрачене православне сопричастя Київської Церкви,
що означає знайти спільні бази для
об’єднання із частинами Київської
Церкви, які нині прив’язані до центрів
Константинополя і Москви.

Різні люди однієї землі
Гуманізм львівського архієпископа
проявлявся різними способами: до
гуцулів говорив по-гуцульському, знав
багато мов, вів діалог із єврейською
громадою, захищав євреїв від нацистів, православних – від поляків, приймав російських єпископів-вигнанців,
благословляв підпільну боротьбу
народу проти зовнішнього окупанта,
при тому високо цінуючи польську,
німецьку і російську культури.
16

Суспільний вимір праці Митрополита виражається в сприянні й творенні
кооперативів, кредитних спілок, лікарень, бурс для студентів, шкіл. Також
варто згадати дбання про молодь. Час
суспільної діяльності Греко-Католицької Церкви в Галичині під проводом
митрополита Андрея приніс зниження
алкогольної залежності серед селян,
піднесення культурної діяльності сіл
через творення „Просвіт“, оркестрів,
бібліотек, спілок господарів та інших
рухів.

Шептицький був
представником
середнього й вищого
класу, справжнім
багатієм, який
відповідав за
національне майбутнє
свого народу.
Напевно, треба згадати митрополита як першого збирача розсіяного
українського народу на поселеннях.
Він об’їхав Бразилію, США, Канаду,
Аргентину, Боснію та інші країни,
і там, де ступала його нога, життя
емігрантів ставало краще зорганізованим, будувався храм, а подекуди,
як, наприклад, у Боснії, з’являлася
можливість працевлаштування для
безробітних емігрантів. Дійсно, згодом було чітко видно, що в тих містах
чи селах, де була своя церква, гуртувався український народ і зберігав свою національну ідентичність,
а за відсутності церковної громади
пропадало й культурне українське
життя.
Відвідував єпископ і різні парафії
України. Такі відвідини називалися
„візитаціями“, і про них залишилися
оповідання по сьогоднішній день. Тим
українцям, з якими не зумів зустрітися
особисто, Митрополит писав пастирські листи. Вони були зрозумілі всім
через простоту вислову, конкретні
образи з життя.

Соціально-політичні
учні владики
Часті відвідини парафій, єпархіальні собори, конференції єпископів,
видання пастирських листів, брошур,
диктування інструкцій для розповсюдження – все це в той час було пробиванням інформаційної блокади, в якій

знаходилося українське суспільство,
все українське.
Пророчий дар Митрополита полягав, наприклад, у тому, що він
уже заздалегідь готував свою паству
і пресвітерів до гоніння Церкви і до
підпільного існування. Він вимагав
від кандидатів на ієреїв, щоб вони
мали подвійну професію та могли
заробляти на хліб своїми руками чи
головою. Пресвітери не розглядали
свій церковний сан як професію, а як
служіння, а це означало, що, незалежно від економічної чи політичної
ситуації, вони були готові виконувати
свою місію і в додатку працювати для
заробітку, якщо не вистачало для життя зі служіння.
Оскільки все, що робить єпископ,
є ділом Церкви в позитивному чи негативному значенні, то різноманітні
соціальні чи політичні ініціативи Шептицького залишаються як спадщина
Українській Греко-Католицькій Церкві.
Одним із таких спадків є діяльність
Митрополита на захист євреїв (про
що вони пам’ятають і неодноразово
згадують). Свідчення про Голодомор
на Великій Україні й намагання допомогти гуманітарною допомогою – ще
один вимір державницької позиції.
Розмову про багато інших аспектів
життя Андрея Шептицького і його
вплив на тодішню і теперішню Церкву
можна і треба розвивати. Це потрібно
робити, щоб шлях Митрополита став
прикладом до наслідування для сучасних провідників українських церков,
для батьків родин, для університетських викладачів, для економістів.
Шептицький був представником
середнього й вищого класу, справжнім багатієм, який відповідав за національне майбутнє свого народу. Хто
хоче йти тими слідами і дійсно бути
патріотом, на ділі має еталон і приклад для наслідування. Соціально-політичні учні владики Андрея у сучасній
Україні – це відповідальні і креативні
інженери, чесні майстри, натхненні
митці, глибокі пресвітери, милосердні лікарі, сумлінні студенти... Якщо
за три останні роки Галичина зуміла
численно дарувати Україні відважних
добровольців і сердечних волонтерів
для Майдану і російсько-української
війни, замінюючи при тому функції
держави, – це значить, що спадок
родини Шептицьких приніс свої плоди. І знову народжується справжня
українська шляхта як відповідальна
суспільна верства за служіння і розвиток нації!

Текст: Оксана Козак
Фото з архіву Національного музею

Студити та митрополит Андрей Шептицький, 1938 рік

Монахи Шептицького
Чому Андрею Шептицькому настільки залежало на творенні
монашого чину студитів? І якими наслідками таких зусиль можемо
втішатися сьогодні? Невже якийсь один, навіть дуже поважний,
монастир може змінити Церкву і Державу?
Одним із головних життєвих завдань митрополита Андрея Шептицького було оновлення Української
Греко-Католицької Церкви. Владика
розумів цю працю як історичну місію
у лоні Вселенської Церкви – єднання
Сходу й Заходу. Йому йшлося про
відновлення східних традицій без порушення зв’язку з Апостольським престолом. На його думку, УГКЦ могла
і мусила показати, що повнота єдності
з Апостольським престолом аж ніяк не
суперечить ані літургійним обрядам,
ані богослов’ю східного монашества,
ані ментальності східних українцівхристиян. Для цього необхідна була
потужна методологічна богословська
база, повернення монастирів до активної діяльності. Саме тому митрополит Андрей оновлення й модернізацію

Церкви почав із чернецтва. Саме тому
стільки уваги приділяв відродженню
східного монашества Української Греко-Католицької Церкви й заснуванню,
зокрема, східних гілок чинів студитів
та редемптористів, підтримці ордену
отців василіян, інших чернечих згромаджень.

Розвиток монашества
Перші чернечі обіти Андрей Шептицький прийняв у Добромильському
монастирі отців василіян у віці 23 років. І вже за монашого життя розпочав
місіонерську працю як проповідник.
Тоді ж заснував друкарню й видавництво релігійного часопису, проводив
реформи чернечих спільнот, займався
впорядкуванням монастирів, викладав
у богословській школі отців василіян.

У 1901 році, у львівському храмі
Святого Юра, побудованому владиками з роду Шептицьких, новопоіменований митрополит Андрей у привітальній промові до вірних сказав:
„Коли я обіймаю становище руського
митрополита, то я ним хочу бути і буду
ним“. І цим словам був вірний до кінця
життя. Розуміння того, що справжня
любов до Бога – це діяльна любов
до Господа й ближнього, позначило
все життя владики. Тому й діяльність
Митрополита була, так би мовити,
багатовекторною, спрямованою і на
суспільство, й на внутрішньоцерковну
діяльність.
Зокрема, митрополит Андрей
велику увагу приділяв розвитку монашества в Галичині, яке на початок
минулого століття було нечисленним:
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ефект магнітної стрілки

чоловічий та жіночий монастирі отців
василіян й жіноча громада сестер
служебниць. До слова, саме жіночих
чернечих покликань у Галичині було
багато, проте то були переважно латинські монастирі. Саме тому Митрополит заопікувався кількома жіночими
згромадженнями східного чернецтва
– сестер студиток, сестер Святої Родини, сестер йосафаток, сестер йосифіток й сестер мироносиць. Ці жіночі
чернечі громади розгорнули активну
соціальну діяльність – опікувалися
сиротинцями, дитячими садочками,
робітнями.

статус Лаври. Головним настоятелем
студитів у чині архімандрита до кінця
життя був митрополит Шептицький,
а по його смерті – його брат ігумен
Климентій.

Подарував дім,
купив монастир
Саме завдяки Андрею Шептицькому у Галичині постала українська
гілка ордену редемптористів. У 1913
році члени ордену з Бельгії прийняли
греко-католицький обряд в Уневі.
Центри редемптористів були на Збоїщах під Львовом (гімназія з інтернатом та новіціят), та на Голоску (дім
філософсько-богословських студій).
Місійні доми існували у Станіславові
й Ковелі, у Львові й Тернополі. Отці
редемптористи мали намір заснувати
в Галичині й чин сестер, проте цьому
задуму зашкодила Друга світова війна й комуністична окупація.
Чернечим спільнотам, які Митрополит застав у Галичині, він теж приділяв
багато уваги й надавав всіляку підтримку. Так, чину отців василіян подарував у Львові свій будинок із просторим подвір’ям, на якому мав постати
центральний дім провінції з новіціятом
і школами. Сестрам василіянкам купив
монастир у Львові, де розмістилися
й монастирський дитячий сиротинець,
і дівочий інститут, і гімназія. Сестрам
служебницям допоміг у купівлі центрального дому. З обох чинів – Святого Василія Великого та Згромадження
сестер Служебниць, – після знищення
УГКЦ в Галичині, у світі залишилося
лише те, що розбудували вислані на
місійну працю ченці й черниці, а також
їхні центральні доми в Римі.
Однак найбільшої уваги Андрей
Шептицький приділяв розвитку чину
студитів, підтримавши рух, який захопив Галичину в кінці XIX століття, – рух
за віднову первісного чернечого життя
східного зразка, „свого, дорогого,
рідного“, як сказав один із монахів.
У 1901 році Андрей Шептицький
заснував монастир студитського
правила. Перші студити жили під
Львовом, у Скнилівській Лаврі, а вже
у 1919 році митрополит Андрей передав їм Унівську обитель, яка отримала
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Комуністичний режим
зніс усе. У 1946 році,
після ліквідації УГКЦ,
у Святоуспенській
Лаврі в Уневі
було влаштовано
концентраційний
табір для католицького
духовенства, яке
відмовилося прийняти
російське православ’я.
А наступного року
заарештовано
архимандрита
Климентія. Він
помер у Владімірскій
тюрмі у віці 82 років.
Українська ГрекоКатолицька Церква
проголосила Климентія
Шептицького
Блаженним.
З духовного центру –
концтабір для духовенства
Завдяки опіці Шептицьких розвивався і Унівський монастир, і чин
студитів. У Типіконі (Уставі), опра-

цьованому Шептицькими, йшлося:
„Монаше життя має одне правило
– Євангеліє Ісуса Христа, і одну
ціль – спасіння душі. Як східні монахи, боремося за досконалість,
додержуючись правил Святих Отців
Сходу, і тому хочемо заховувати
всі монаші традиції Сходу“. Окрім
чернечої діяльності й монастирської
господарки, студити опікувалися
ремісничими робітнями, сиротинцями, бурсами в Уневі і на Личакові
у Львові, бібліотекою „Студіон“
(Львів), малярською школою й палітурнею (Унів) тощо. Унівські брати
займалися пасторальною опікою
прочан, культурно-освітницькою діяльністю, катехизацією – ці традиції
у Лаврі сьогодні відроджено. Ченці
займалися й науковою діяльністю,
при монастирі була велика бібліотека, друкарня, іконописна майстерня.
За короткий період Унівська Лавра
стала визначним духовним центром
усієї Галичини й не тільки.
Та комуністичний режим зніс усе.
У 1946 році, після ліквідації УГКЦ,
у Святоуспенській Лаврі в Уневі було
влаштовано концентраційний табір
для католицького духовенства, яке
відмовилося прийняти російське православ’я. А наступного року заарештовано архимандрита Климентія. Він
помер у Владімірскій тюрмі у віці 82
років. Українська Греко-Католицька
Церква проголосила Климентія Шептицького Блаженним.
У ті часи в Галичині залишилося
близько 150 ченців-студитів, яких
очолив архімандрит Никанор (Дейнега), а згодом – архімандрит Юрій
(Макар). Вони жили у звичайних
домах, працювали на державних
роботах, зазнавали переслідувань
КДБ, але водночас зберігали монаші
устави та правило молитви, в умовах
підпілля служили людові катакомбної
Церкви.
Невеликі групи монахів-студитів осіли в Канаді, у Вудстоку, де заснували
обитель, названу Святоуспенським
монастирем у пам’ять матірної Лаври в Уневі. Опіку над студитськими
ченцями поза Україною взяв на себе
патріарх Йосип Сліпий по звільненню
з радянської неволі. Поблизу Рима він
заснував монастир Святого Теодора
Студита – „Студіон“.

Текст: Остап Лозинський, НМШ, Львів

Культура пам’яті
110 років тому, у лютому 1905-го, митрополит Андрей Шептицький
засновував у Львові „Церковний музей“. За основу взяв власну колекцію.
Спочатку музей розташовувався на Святоюрській Горі, у п’яти кімнатах
митрополичої резиденції. За п’ять років його перейменували на
„Національний музей імені митрополита Андрея графа на Шептичах
Шептицького“, а у липні 1911-го – на „Національний музей. Ювілейна
наукова фундація Галицького митрополита Андрея Шептицького“. Тоді
ж для цієї унікальної збірки творів давнього українського мистецтва,
яка активно поповнювалася новими надходженнями, Митрополит
викупив віллу професора Дуніковського на вулиці Мохнацького, 42
(тепер Драгоманова, 42). І за два роки, 13 грудня 1913-го, митрополит
Андрей Шептицький урочисто передав у дар українському народові
створений ним музей. Чому настільки цінною була ця установа у той час?
І чим сьогодні, коли Львів уже давно український, живе Нацмузей імені
Шептицького?

Зароджене на хвилі національного
піднесення в Україні постання такого
музею на початку ХХ століття стало
важливою подією для українського
народу, вага якої була засвідчена
не тільки українською, а й світовою
пресою. Про колекцію писали у Росії,
Польщі, Німеччині, Франції, Італії та
навіть у заокеанських США. То була
не просто виставка творів, а музей
у найширшому розумінні цього слова.
З перших днів діяльності було започатковано тісні зв’язки з відомими
знавцями музейної справи у Варшаві,
Празі, Відні, Москві, Києві, Петербурзі та в інших містах.
Ще від самого початку митрополит
Шептицький, який добре розумів
важливість мистецтва для формування
української ідентичності, запрошує
до роботи Іларіона Свєнціцького. Ця
подія була рятівною і дуже важливою
для молодого науковця, адже тодішнє
москвофільське керівництво Народного дому, де він працював, позбавило
його роботи. Відтак він дістає запрошення від митрополита Андрея Шептицького взятися за упорядкування
його музейних збірок. Свєнціцький з
ентузіазмом став готувати основу
майбутнього музею. З метою поповнення збірок він, щойно взявшись
за доручену йому справу, здійснив
чотиримісячну подорож Наддніпрянською Україною, Росією, Білоруссю.
Далі поїхав на Бойківщину та на Лем-

ківщину, де зібрав багато цінних для
музею пам’яток. Пізніше вчений писав: „За ціль новозаснованого музею
митрополит Андрей ставить зібрати,
систематизувати, упорядкувати і зберегти для науки пам’ятки культурноцерковного життя південно-західної
Руси-України“. І цим усе сказано.
Ясна річ, діяльність Свєнціцькогодиректора не обмежувалася лише адмініструванням. Він був творцем перших експозицій та виставок, а також
відкрив реставраційну майстерню, активно співпрацював з художниками та
дослідниками мистецтва, а водночас
сам провадив надзвичайно плідну наукову діяльність. На початках у музеї
працювали також Михайло Бойчук,
Михайло Драган, Ярослава Музика,
Ярослав Пастернак, Євген Пеленський, Володимир Пещанський, Віра
Свєнціцька, Володимир Січинський,
Модест Сосенко, Петро Холодний,
Вадим Щербаківський. Тут важливо
наголосити, що всі вони зробили значний внесок у вивчення творів українського мистецтва, розробку критеріїв
його поцінування, методику реставрації іконопису, розвитку музейної
справи в Галичині.
...Фондові збірки музею поповнювалися завдяки численним експедиціям,
подарункам художників, які вважали
за честь, щоб їх твори потрапили до
збірки Національного музею. У 1930х роках, у зв’язку з необхідністю

розширення виставкових площ, на
подвір’ї вілли збудували нові корпуси.
Робота кипіла. Музей жив.
Слід згадати про те, що важливим
напрямком діяльності Митрополита
була допомога молодим митцям.
Серед них, звичайно, і Олекса
Новаківський, який на запрошення
митрополита Андрея у 1913 році
оселяється у Львові, у віллі Яна Стики.
Той будинок – імпозантна двоповерхова споруда із червоної цегли,
виконана у неороманському стилі.
Споруда є пам’яткою архітектури
кінця ХІХ століття, що постала за проектом відомого львівського архітектора Юліана Захарієвича і свого часу
була власністю польського художника
Яна Стики. Саме тут Ян Стика разом
із Войцехом Коссаком та Зигмунтом
Розвадовським малювали знамениту
панораму „Битва під Рацлавичами“,
яка до війни експонувалася неподалік
вілли – у спеціальному павільйоніротонді у Стрийському парку (тепер
експонується у Вроцлаві). У 1907 році
будинок придбав митрополит Андрей
Шептицький, а 1908-му подарував
Національному музею у Львові – як
фундацію для потреб митців. Перші
десять років тут епізодично проживав Модест Сосенко – талановитий
художник-новатор, творець стилю
„український модерн“ у монументальному мистецтві України. І нарешті
у 1913-му сюди переїхав Олекса
19
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Новаківський. Він прибув із сім’єю
з Кракова. Творча майстерня митця
розмістилася на другому поверсі
будинку у просторій, з верхнім освітленням, залі. Поруч, у п’яти кімнатах,
було помешкання художника, його
дружини та двох синів – Ярослава
і Ждана.
Оскільки постать Олекси Новаківського і для Львова загалом, і для
музею зокрема була багато у чому
визначною, слід окремо згадати
про те, що у 1923–1935 роках
у майстерні цього художника діяла
на правах приватного закладу перша в Галичині українська мистецька
школа, в якій навчалось у різний час
майже сто молодих талантів з усіх
кінців України. У той час майстерня
Новаківського і його школа були одним із найактивніших у Львові осередків українського мистецького життя.
Атмосфера молодого творчого ентузіазму, що панувала у стінах школи, та
візіонерське малярство самого Олекси Новаківського – все це привертало
увагу культурної громадськості Галичини. Майстерню відвідували визначні представники української творчої
інтелігенції, шанувальники, меценати
та критики мистецтва. Окрім самого
Митрополита, тут бували навіть відомі
політичні діячі Олександр Барвінський
та Дмитро Левицький, письменники
Богдан Лепкий, Василь Стефаник та
Ольга Дучимінська, поети Микола
Вороний, Богдан-Ігор Антонич, юристи Володимир Старосольський, Іван
Голубовський, Юрій Морачевський,
лікарі Олександр Барвінський-молодший, Іван Панчишин, Іван Курівець,
музиканти Василь Барвінський, Богдан Кудрик, мистецтвознавці Микола
Голубець, Лідія Федорович-Малицька,
Володимир Залозецький, архітектори
Євген Нагірний, Володимир Пещанський та художник Осип Курилас.
Цей довгий перелік видатних постатей
важливий, аби продемонструвати, наскільки спільнототворчим, наскільки
важливим для розвитку українськості
був музей, заснований великим Митрополитом. Тут були всі!
...Сьогодні Національний музей
у Львові імені Андрея Шептицького
є одним із найпотужніших в Україні та
світі осередків збереження, вивчення
та популяризації надбань української
духовно-мистецької спадщини. Це
понад 180 000 експонатів! Предметом особливої гордості є найповніша
і найчисленніша в Україні збірка українського середньовічного сакрального
мистецтва ХІІ–ХVІІІ ст., а найбільш
вартісним є зібрання творів іконопису
20

„Во ім’я Боже, одкриваючи Національний музей,
передаємо все це нашому народові, нашій
молоді, теперішній і будучій – щоб цей наш
Національний музей став осередком культурної
та наукової праці“.
Митрополит Андрей Шептицький
ХІІ–ХVІІІ ст. (понад 4000 одиниць),
у тому числі пам’ятки золотої доби
українського іконописного малярства
(приміром, „Юрій Змієборець“ ХІV ст.

зі Станилі, „Архангел Михаїл з діяннями“ ХІV ст. зі Сторонної, „Св. Параскева П’ятниця“ ХІV ст. з Ісаїв, „Богородиця Одигітрія“ ХV ст. з Красова

Текст: Остап Лозинський, НМШ, Львів
Фото: Володимир Кауфман

та ін.). Вартісні пам’ятки писемної
культури ХІ–ХVІІІ ст. зосереджені
у фонді рукописів та стародруків.
Мова про Бучацьке Євангеліє (початок ХІІІ ст.), Пандекти Антіоха (1307
р.), кириличні інкунабули друку
Швайпольта Фіоля, Франциска Скорини, Івана Федорова та ін. Цінними
є зібрання графіки (понад 30 000
одиниць), скульптури, народного
мистецтва (понад 30 000 одиниць).
У фондах живопису ХІХ – початку
ХХ ст. представлено твори класиків
української образотворчості – Шевченка, Копистинського, Устияновича,

Васильківського, Труша, Кульчицької,
Новаківського.
Окрім того, до складу музею сьогодні належать художньо-меморіальні
музеї, експозиції яких розгорнуті
у колишніх оселях та творчих майстернях митців – Івана Труша, Олекси
Новаківського, Олени Кульчицької,
Леопольда Левицького.

тального ідеологічного тиску в умовах
відсутності держави. Установа пережила репресії музейних працівників,
вагома частина збірки була знищена
за ідеологічними принципами, вимушені передачі іншим музеям окремих музейних пам’яток, а то і цілих
фондових груп не були рідкісним
явищем. Проте завдяки відданості
музейних працівників вдалося зберегти надбання музею, адже основним
завданням було власне збереження
музейних збірок для майбутніх поколінь. Збереження спадщини мусить
реалізовуватися не через створення
певних бар’єрів, а навпаки – через їх
стирання, тобто залучення прихильників до роботи, до поширення у такий
спосіб культурних цінностей. Музей
зберігає пам’ять про минуле, але потрібно пам’ятати й про другу, не менш
важливу функцію музейної галузі – не
тільки зберігати пам’ять, але й пояснювати значення нашої спадщини
наступним поколінням. І кожному
наступному поколінню потрібно пояснювати це мовою, яка є для нього зрозумілою. Тому музей змушений бути
інноваційним, креативним, яскравим.
Він мусить бути привітним і „своїм“.
У доволі важкий економічний час
музейна галузь, як і культура загалом, переживають не найкращі
часи. Попри неможливість поповнення
музейної колекції новими пам’ятками
шляхом закупівлі, попри роками
незавершений ремонт палацового
комплексу музею на Драгоманова,
42, попри проблеми з фондовими
та експозиційними площами, попри
крадіжки з фондів музею та цілий
комплекс інших проблем, працівники
Національного музею імені Шептицького таки не зневірюються. Не
вдається на високому професійному
рівні реалізовувати наукові, виставкові, освітні, видавничі та реставраційні
проекти. Останніми роками музей намагається відповідати вимогам часу,
запроваджуються інтерактивні форми
комунікації з відвідувачами, пріоритетним аспектом є робота з дітьми та
молоддю. Музей як інституція культури пам’яті мусить зуміти підняти перед
собою нові сміливі питання і знайти
чіткі шляхи пошуку відповідей. За відсутності достатнього фінансування це
складно. Складно, але можливо.

Яким є Музей імені
Шептицького сьогодні?
І чому так?
На сучасний стан музею, звісно,
вплинули історичні обставини в час то21
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Текст: Наталія Космолінська, історик мистецтва, Львів
Фото: Володимир Кауфман

Tест на модерність
Незважаючи на те, що Львів є тим українським містом,
яке найбільш масштабно вшановує та святкує 150 років
від дня народження митрополита Шептицького, навіть тут
з круглою датою виникли деякі конфлікти. Мова про глибоке
непорозуміння між громадськістю та духовенством навколо
встановлення пам’ятника владиці Андрею на Святоюрській
горі. На щастя, шляхом діалогу та зусиль спеціально створеної
робочої групи нині, так видається, конфлікт вичерпано.
Пам’ятник Шептицькому у Львові встановлять вчасно, однак уже
з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. Про цінний
досвід знаходження спільного знаменника між дуже різними
спільнотами – у матеріалі Наталії Космолінської.

Львову часів Незалежності не пощастило з пам’ятниками, як і решті
України: кожен наступний – гірший
за попередній. Це традиційний спадок
50-ти років панування соцреалізму
і ленінського плану монументальної
пропаганди. Наразі тут немає школи
модерної монументальної скульптури,
а в тих, хто господарює у міському
публічному просторі, немає розуміння його естетичної і соціальної ролі.
Але бурхливий конфлікт, який виник
у березні цього року навколо спорудження пам’ятника митрополитові
Андрею, продемонстрував, що натомість у місті вже є соціально активна
громадськість, яка готова і здатна
міняти статус-кво.
Конкурс проектів меморіалу Шептицькому відбувся ще в 2010-му, але
він не запропонував нічого оригінального. За його результатами першого
місця не здобув ніхто, а „срібло“ журі поділило між двома проектантами
з умовою спільного доопрацювання.
Водночас ініціативна група від УГКЦ
і старшого покоління патріотичної
громадськості почала „просувати“
найбільш помпезний проект, де
„причепом“ до власне пам’ятника
додавалася монументальна площа.
Ідея запропонованого монументу:
замостити перед собором Святого
Юра площу розміром 2,6248 га (це
більше, ніж сам Святоюрський комплекс), а посеред площі спиною до
храму поставити пам’ятник. Щоби не
було нарікань на недолугість сучасної скульптури (нагадаємо, першого
місця не виборов жоден проект), бу-

ло прийняте рішення відтворити створену в 1930-х модель скульптора
Коверка. Однак для зайвого ефекту
її збільшили до чотирьох метрів
і поставили на триметровому цоколі:
„Монумент національному лідеру
апріорі не може бути маленьким!“.
За словами багатьох представників
інтелектуальної спільноти Львова, подяка Митрополитові у вигляді такого
морально та естетично застарілого
проекту є блюзнірством.

Якщо ювілей,
то має бути пам’ятник
Тим більше образливим і, як наголошують громадські активісти,
недоречним є витрачання грошей на
сумнівної якості проекти, коли в країні
війна і рахується кожна копійка. Тож
розчаровані майбутнім монументом львів’яни тихо сподівалися, що
якраз війна „відтермінує проблему“,
а там, може, й вдасться її якось розрулити, достукатися, пояснити, що
Шептицький відомий не пам’ятниками, а справами. Але восени 2014-го
з’ясувалося, що монумент таки мусить
бути: депутати Львівської міськради
проголосували за його реалізацію.
І за реконструкцію площі теж. „Адже
Шептицькому – давно на часі!“. Не на
часі відреставрувати нарешті віллу на
вул. Драгоманова, 42, яку митрополит Шептицький придбав для справи
свого життя – колекції Національного
музею. Не на часі відродити улюблені
Митрополитом сади на Святоюрській
горі, що за останні двадцять років буквально перетворилися на нічліжку для

безхатьків. На жаль, такі реалії Львова, який хизується „на публіку“ своїм
європейським архітектурним спадком
і шармом. Але радянські стереотипи
тут живуть і квітнуть: якщо ювілей, то
має бути пам’ятник, і що більший, то
краще.
Згідно з погодженим планом, для
достойного вшанування Шептицького
площею, потрібно було перенести
на цій ділянці нині діючу дорогу (одна з найбільш активних транспортних
артерій міста) і „реконструювати територію“. Це означало знесення більшої частини столітнього скверу (арх.
А. Рерінг, 1897 р., пам’яткоохоронна
зона ЮНЕСКО) при комплексі „Львівської Політехніки“. Після активних
протестів громадськості на захист
столітніх дерев автори монументу
Шептицькому дещо скоригували проект: додали дерев (насаджених наново, відповідно) і трошки зменшили
пам’ятник з постаментом.
Основний тягар реалізації проекту
було покладено на міський бюджет.
УГКЦ бралася фінансувати лише виготовлення пам’ятника, а місто мало
забезпечити все решта: перенесення
дороги і реконструкцію площі. На
це з бюджету розвитку Львова було
виділено 32 млн грн. Хоча це і однозначно мало для такого масштабного
проекту, і місто мало б знаходити десь
додаткові кошти, щоби завершити
його, але в порівнянні з іншими бюджетними витратами це чималенька
сума. Бо на охорону історичного середовища, приміром, у цьому ж році
передбачено лише 14,5 млн, на куль23
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туру – 6,7 млн, на охорону здоров’я
– 19,4 млн, на допомогу учасникам
АТО та їх родинам – 9,3 млн грн.
Не дивно, що після того, як депутати
ЛМР наприкінці лютого 2015 року
проголосували ці цифри і роботи по
спорудженню монументу отримали
„зелене світло“, у Львові вибухнув
публічний скандал.

високопреосвященнійший
владика
Ігор та ряд священиків УГКЦ вдалися
до публічної риторики „полювання
на відьом“, звинувачуючи опонентів
у тому, що вони є „п’ятою колоною“
і „рукою Кремля“. Щоправда, серед
священиків УГКЦ є й ті, хто не підтримує проект: наприклад, перший
ректор УКУ отець Димид.

Врятуй сквер Святого Юра!
Проти
проекту
протестували
інтелектуали, молодь (на чолі з випускниками, студентами і частково
викладачами Українського Католицького Університету, що досить
показово), а також активісти і мешканці навколишніх вулиць. Замість
витрачання грошей на помпезну
площу вони пропонували ощадливий
формат вшанування пам’яті Митрополита: встановити пам’ятник або
посеред упорядкованого принагідно
скверу, або ж посеред упорядкованих
принагідно Митрополичих садів.
Щоби звернути увагу влади на свою
ініціативу, ентузіасти організували
групу „Врятуй сквер Святого Юра!“,
члени якої від початку березня організовували в сквері серію романтичних
сніданків, під час яких поприбирали
і поремонтували, що могли. На дерева повісили таблички з поясненнями
свого проекту, промаркували хворі
та здорові дерева, ініціювали зрізання аварійних, а також протрасували
план переносу дороги (щоби візуалізувати, яку, власне, частину скверу
„закатають“ під асфальт).
Ключове слово у цьому конфлікті
навколо монументу – площа. Вона
дуже потрібна УГКЦ для масових акцій: під час свят, привезення реліквій,
зустрічей з достойниками Церкви і т.д.
Це зрозуміло. Історично площа при
монастирі Св. Юра дійсно була, але
тоді це було пустирище, на якому до
середини ХІХ ст. двічі на рік відбувались однойменні регіональні ярмарки.
З того часу простір щільно забудували, а попід стінами монастиря проклали дорогу. Переформатування цього
простору під площу є занадто витратним і невиправданим зараз, під час
війни і відчутної економічної кризи.
Отож, на боці пафосного проекту
опинились: керівництво УГКЦ, міська
влада, офіціоз від культури, „професійні патріоти“ (всі, хто користається
нагодою отримати на цьому більшу чи
меншу частку політичних дивідендів).
Інших форматів вшанування Митрополита, аніж пам’ятник/площа, не
розглядалося. Ситуація дійшла до
абсурду, коли архієпископ львівський
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Такі реалії Львова,
який хизується
„на публіку“ своїм
європейським
архітектурним
спадком і шармом. Але
радянські стереотипи
тут живуть і квітнуть:
якщо ювілей, то має
бути пам’ятник, і що
більший, то краще.

Що загрожує нинішній УГКЦ
У ситуації, що склалася, єдиним
конструктивним виходом (з мінімальними для всіх сторін моральними
втратами) міг стати лише діалог. Цю
позицію озвучив відомий правозахисник і проректор УКУ Мирослав Маринович. Слід віддати належне модерності львівської громади, такий діалог
було започатковано 12 березня на
круглому столі „Реконструкція площі
Святого Юра: взаєморозуміння задля вшанування митрополита Андрея
Шептицького“. Розмова тривала 7
годин, після чого учасники підписали
резолюцію, що декларувала встановлення пам’ятника. Єдиною умовою
було досягнення консенсусу щодо
впорядкування Святоюрської площі.
З цією метою було створено робочу

групу, до складу якої увійшло по два
представники від проектувальників
і церкви, від міської ради, громадської
ініціативи „Врятуй сквер Святого
Юра!“, „Львівської Політехніки“ та
мешканців прилеглих вулиць.
Ці зустрічі таки стали стартовим
майданчиком для розуміння міської
влади у необхідності корекції проекту
меморіалу. Наразі компромісу між
містом і церквою досягнуто, і на площі
Святого Юра розпочалися роботи
з реконструкції. Щодо змін: меморіал
буде облаштовано поетапно, відповідно до всіх технічних та законодавчих вимог; пам’ятник має стояти на
річницю (29 липня), але сквер буде
збережений; дорогу посунуть лише
трохи, щоби збільшити простір попід
стінами Святоюрського комплексу;
з протилежного боку площі, між
сквером та корпусами Політехніки,
обладнають альтернативну дорогу,
що дасть змогу не перекривати рух
громадського транспорту під час масових заходів УГКЦ.
Для влади Львова ситуація з меморіалом Шептицькому стала приводом
нарешті продумати процедуру проведення конкурсів щодо встановлення
наступних меморіалів, створити механізм реального впливу громадськості
на формування публічного простору
міста і серйозно поміркувати над
власне засадами вшанування тієї чи
іншої постаті.
А для керівництва УГКЦ ця ситуація
– більш ніж серйозний привід задуматися щодо своєї стратегії у стосунках
з молоддю та інтелектуалами, які
сьогодні вже не налаштовані автоматично ставити знак „дорівнює“
між діяльністю митрополитів Андрея
Шептицького, Йосипа Сліпого, інших
безумовних моральних авторитетів
УГКЦ, її діяльністю в підпіллі і між
діями сучасних церковних функціонерів, які ховаються за патріотичною та християнською риторикою.
Перемога
над
„інакодумцями“
у спірних естетичних чи соціальних
питаннях загрожує УГКЦ втратою
багатьох своїх реальних і потенційних прихильників, і може поставити
під сумнів її здатність бути однією
з провідних консолідуючих сил нової
модерної України.

Текст: Ярослав Кіт, Львів
Фото з архіву Національного музею

Через церковну до
національної єдності
Україна – світська держава. Водночас на Євромайдані, під час
Революції Гідності, у часі російсько-української війни саме
духовенство відіграло та відіграє дуже помітну роль.
То чи можливе гармонійне поєднання прагматично-державного
і духовно-церковного начал сьогодні? Життя митрополита
Андрея Шептицького підказує нам – можливо все!

Дії митрополита Шептицького не
завжди схвалювалися усіма. Частина
українців закидали йому те, що він не
підтримував український націоналізм.
Поляки дорікали за відступництво від
латинського обряду і зраду своєї нації.
Росіяни корили за уніатство як злочин
проти єдино вірного православ’я.
Євреї закидали співпрацю з нацистами і байдужість до єврейської
нації під час Голокосту. А водночас
інші українці називають Шептицького
своїм Мойсеєм. Поляки шкодують, що
не мали у міжвоєнний час такого єпископа. Росіяни називають розбудовником російського католицизму. Євреї
– Праведником євреїв України.

Чесноти справжнього лідера
Варто пригадати, що Австро-Угорщина, у якій народився і мешкав
Шептицький більшу частину свого
життя, географічно простягалася від
Чернівців до Інсбрука. Це була величезна, багатонаціональна держава.
Шептицький жив, навчався і успішно
керував Греко-Католицькою Церквою
у цій державі. Аристократичне походження і майновий статус дозволяли
молодому тоді ще Роману Шептицькому відвідувати різні європейські країни. Він мав навіть приватну аудієнцію
у папи Лева XIII. Пізніше Митрополит
відвідав Святу Землю, далі – Росію, де
в 1917 році призначив Леоніда Федорова екзархом католиків східного
обряду. Окремо варто згадати довготривале відрядження Шептицького
до США та Канади у 1910 році. Там
він урегулював конфлікт усередині
церковної громади і домігся від Ватикану окремої єпископської юрисдикції
для єпископа Ортинського. Будучи
блискучим правником, Шептицькому
дуже добре вдається співпрацювати
з владою. Наприклад, він отримує
300 тисяч крон для побудови єпар-

Подорож до Монреалю (Канада), 1910 рік

хіальної семінарії у теперішньому
Івано-Франківську.
Кир Андрей мав усі якості ефективного лідера: енергійність, надійність,
ініціативність, рішучість, честолюбство, розсудливість. Такий блискучий
комплекс характеристик політичного
лідера міг бути використаний і поза

Галичиною. Погодьтеся, це чесноти
лідера об’єднаної України.
Андрей Шептицький був вільною
людиною, зростав у свободі пересування, мислення, родинній злагоді. Він не боявся чинити вчинки, які
вважав правильними. Не втручався
у політику до тих пір, поки не бачив,
25
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Духовний
і національний
лідер
В історії бувають такі моменти, коли така людина потрібна
і вона з’являється – як Мустафа
Джемілєв у кримських татар чи
Нельсон Мандела у південних
африканців. Для українців митрополит Андрей Шептицький
був тим національним лідером,
думка якого була важливою
не тільки для духовного середовища, а й для політичних класів.
До нього прислухалися політики
і вояки різних українських армій,
зокрема ОУН, яка вела серйозну полеміку з церквою, а постать
Шептицького утримувала організацію націоналістів від можливих
радикальних кроків.
Він не був добреньким для тодішнього політикуму, якими тоді
були суспільні діячі. Він часом давав жорсткі оцінки моральному
стану суспільства або застерігав
від злочинів. Найважливішим для
нас є ті послання, у яких він закликав галичан не брати участі
у вбивстві людей. Там не було
слова „євреї“ чи слова „українці“. Там йшлося про те, „якщо ви
– християни, ви – люди, ви не маєте вбивати людей, бо це засуджується Богом“. Тоді на пальцях
рук можна було перерахувати
людей, які змогли вголос сказати
приблизно такі ж слова.
Шептицький сам не боявся
й інших закликав не боятися бути
людьми. Він розумів, яким непростим є його народ. І його головна
місія полягала в утвердженні народу в своїй вірі – в релігійному
і національному контекстах.
А з іншого боку, він намагався
не дати людям опуститися до нелюдськості, до скоєння злочинів
проти сусіда – мирного єврея чи
мирного поляка.
Вахтанг Кіпіані,історик,
журналіст, публіцист,
викладач магістерської
програми з журналістики УКУ
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що без політичних важелів неможливо
здійснити задуманого. Монастирське
життя і подальший аскетизм у їжі, одязі, умовах проживання жодним чином
не перешкоджали функціонувати
предстоятелю УГКЦ. Це важливо,
особливо сьогодні, коли „верхівка“,
„влада“ сприймаються виключно
як набір матеріальних привілеїв,
безнаказаність,
вседозволеність.
Норми побуту Митрополита, щирість
у вчинках і спілкуванні дивували багатьох сучасників, адже здавалися
немислимими. А все було просто. Він
казав, що гідність дав йому Бог, тому
влада не стала спокусою. Один факт.
Свого часу Шептицький відмовився
від призначення єпископом, але
Папа Римський фактично наказав
йому. Пізніше, знаючи про можливу
відмову від підвищення, призначення
відбулися майже категорично. Так,
у 35 років кир Андрей став митрополитом Галицьким та архиєпископом
Львівським.
Це був перший пастир, який почав
буквально служити поза храмом, мандрувати всіма видами транспорту. Він
не цурався сам їздити бричкою по малих парафіях, служити літургію і цим
приваблював простих людей.

Церковна єдність
Важко погодитися з тезою деяких
польських дослідників про те, що Шептицький спеціально вступив до грекокатолицького монастиря, щоб згодом
підпорядкувати все православ’я папі.
Польські єпископи дуже сподівалися
на це, але помилилися. Концепція
єднання українців через віру в одній
державі народилася у Митрополита
дещо пізніше, звичайно ж, від спостереження за долею українського населення в Галичині і Російській Імперії.
З травня по листопад 1917 року кир
Андрей об’їхав Фінляндію, Швецію,
Німеччину, Швейцарію, Австрію,
скрізь актуалізуючи українське питання та зустрічаючись із українською
громадою. Він, зокрема, налагоджує
контакти з графом Михаїлом Тишкевичем, згодом – представником
українців у Ватикані та Франції. Ціллю
таких мандрівок було на уламках
імперій створити Українську Державу
в Галичині. Пригадайте, гетьман Скоропадський взагалі думав створити
у Києві патріархат і запросити його
очолити Шептицького. Якби ці плани
здійснилися, можливо, історія України
була б не такою трагічною.
...Не варто забувати, що польське
громадянство Андрей Шептицький
просить аж у 1923 році, втративши

надію на створення Української Держави в Галичині. Щоправда, впродовж тридцятих років ХХ ст. тривають
спроби діалогу з православними,
особливо з митрополитом Іларіоном
Огієнком. А в 1941 році Шептицький
звернувся до українських православних архієреїв і до української
віруючої православної інтелігенції із
закликом до церковної єдності, яка
могла б багато допомогти також для
досягнення національної єдності. Про
духовну єдність, владу, еліту і Батьківщину Митрополит пише у грудні
1941 року у своєму знаменитому
посланні „Наша Державність“. Часто
сьогодні ми сприймаємо розмови про
церковну єдність в Україні як новітні
віяння. А виявляється, що 100 років
тому митрополит Андрей уже розумів
рятівний і будівничий ефект від такого
об’єднання.
...Шептицький говорить і дбає про
культуру української нації. Йому вдалося запустити дифузію культурних
вартостей таким чином, що зросла
самосвідомість і національна ідентичність українців. „Просвіта“, „Пласт“,
„Рідна Школа“ підтримуються Митрополитом. Зростає патріотично
налаштована молодь.
Постать митрополита Андрея
Шептицького є прикладом поєднання
канонічного та сучасного поглядів
на розвиток церкви, збереження
базових християнських цінностей.
Це особливо важливо у сьогоденні,
коли церква активно або пасивно
залучена до процесів трансформації
вітчизняного суспільства. Приклад
Митрополита, його життя та служіння,
свідчать про те, що активна позиція
церкви має ключове значення у збереженні універсальних християнських
цінностей.
В Україні зараз помітна криза легітимності будь-якої інституції чи публічної особи. Сучасні політики живуть
у світі цінностей, де немає чіткої орієнтації на духовні багатства. Фактично,
їхні інтереси є протилежними до духовних. Матеріальне стає пріоритетним.
І у цьому – велика небезпека.
У минулому столітті Шептицький
розбудив українців Галичини. Переконав у їх самобутності, вирізнив
ментальність галичанина як таку, що
прагне вільного життя у своїй „ХатіДержаві“. Сьогодні, коли святкуємо
його 150 років, Шептицький може
розбудити українців України. От тільки чи готові ми прокидатися?

Текст: Іван Драбчук, Львів
Фото з архіву Національного музею

Блаженний мученик
Климентій Шептицький
Актуалізація імені Андрея Шептицького, одного з найпотужніших
представників українського народу сьогодні – дуже важлива,
особливо у світлі постреволюційних перетворень. Однак у цьому
матеріалі ми поговоримо про іншого Шептицького. І з ним,
повірте, також дуже треба познайомитися.
Тож, шість років, від 1995-го до
2001-го відбувався беатифікаційний процес щодо отця Климентія
Шептицького. У пам’яті людей, які
його знали, він залишився зразковим ченцем та добрим пастирем.

„Аристократ від народження і з духу,
відкритий для людей без огляду на
їх походження чи суспільний статус,
виступав проти дискримінації українців. Під час війни захищав поляків,
які були переслідувані у Східній
Галичині, рятував євреїв. У своєму
відданому людям житті він керувався
передусім довірою до Бога“, – так
писав про о. Климентія отець
доктор Стефан Батрух.
Після завершення процесу беатифікації 21 червня
2001 року Іван-Павло ІІ
проголосив архімандрита
Климентія
блаженним
мучеником.

Ким був цей чоловік?
Блаженний Климентій Шептицький народився 17 листопада 1869
у селі Прилбичі на Львівщині. Він
побачив світ, як і його брат Роман
(Андрей), у домівці сім’ї графа Івана
і Софії Шептицьких. Його хресне ім’я
– Казимир. Початкову освіту здобув
удома від найманих вчителів під наглядом матері, причому катехизму
й молитов його вчила вона сама.
Гімназійну освіту Климентій Шептицький одержав у навчальному
закладі Святої Анни у Кракові, де
склав на відмінно іспит зрілості.
Далі вивчав право у Краківському
університеті, продовжував студії
права в Мюнхені і Парижі, а закінчив
навчання здобуттям ступеня доктора
знову у Кракові.
У перший рік ХХ століття він був вибраний послом до віденського парламенту і кандидатом до Державної
Ради, повним членом якої став у 1901
році. Однак згодом, у 1907 році,
через несприятливі обставини Казимир покинув політичну діяльність
і зайнявся виключно господаркою
родинних дібров та свого фільварку
в Дев’ятниках на Львівщині.
Звичайне,
різноманітне,
захопливе життя молодого, як би ми
сьогодні сказали, представника
еліти у строкатому українсько-польському родинному колі. Мандрівки
і навчання у кращих університетах
Європи. Політична діяльність, власна
нерухомість. Чому, маючи усі ці привілеї, 1910 року він приймає рішення
йти в монастир?
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ефект магнітної стрілки

...До свого чернечого покликання
Казимир Шептицький ставився дуже
серйозно і його бажання „поставити
себе цілковито до диспозиції Господа“ (це його власні слова, написані
в листі до Павла Сапіги) остаточно
перемогло. Він вирішив все ж таки
піти за прикладом свого старшого
брата Романа-Андрея, незважаючи
на протести в родині, і повернутися
до обряду своїх предків. Тож у 1912
році Казимир розпочав новіціят у монастирі студитського уставу в Боснії.
За рік там само він прийняв схизму
і взяв собі нове монаше ім’я Климентій (на честь Папи Римського). Згодом він розпочав богословські студії
в Інсбруку, а 28 серпня 1915 року
монах Климентій був висвячений на
священика.

Ворог народу
За три роки, закінчивши богословські студії, він був призначений
настоятелем студитського монастиря
у Скнилові, який з причини знищення
під час воєнних подій було перенесено до літньої резиденції галицьких
митрополитів в Уневі. Важливо наголосити, що як для Андрея, так і для
Климентія Шептицького дуже важливим було відновлення саме студитського уставу в лоні Української
Греко-Католицької Церкви. Адже у ті
роки, коли активно діяли Шептицькі,
Церква майже повністю перейшла
на польську мову і геть забула про
свій „східний вектор“ і східне походження. Саме в Унівській Лаврі
отець Климентій зайнявся працею
оновлення традиційного чернецтва
в Українській Греко-Католицькій
Церкві. Климентій Шептицький писав
для молоді повчання та розпорядки,
більшість з яких, на жаль, на сьогодні
залишаються лише в рукописах і досі
чекають на свого видавця.
За десять років, у 1926-ому, Климентій був призначений ігуменом
Унівського монастиря з відповідальністю за всі осередки студитського
уставу. А з 1937 року він перебував
у Львові, де піклувався про хворого
Митрополита та допомагав йому
в його широкій адміністративній
праці. У часи радянської та німецької
окупацій він постійно знаходився
біля брата аж до його смерті 1 листопада 1944 року.
Того ж року наступник митрополита Андрея Преосвященний Йосиф
Сліпий іменував отця Климентія архімандритом монахів студитського
уставу. І від 45-го року, після арешту
єпископів, отець Климентій став фак28

тичним провідником духовенства. Це
було дуже великим викликом, адже
саме на той час припало насильне
навертання греко-католицьких священиків до православ’я.
Однак і самого отця Климентія
не оминув арешт. Спершу, у листопаді 1945-го йому було наказано
вибратися зі Львова і переїхати до
Унева. А вже там 5 червня 1947-го
його було заарештовано. Під час обшуку КДБ у своїх кращих традиціях
підкинуло йому сфабриковану листівку антирадянського змісту. Отця
Климентія звинувачували у співпраці
з Ватиканом, а приводом до цього
послужило перехоплення його листів
до Рима про переслідування ГрекоКатолицької Церкви в Україні.
За кілька тижнів Климентія перевели до Києва. Там, у Київській тюрмі
МВС, найбільше знущалися над
78-літнім старцем, який залишався
вірним своїй життєвій позиції. Бути вірним УГКЦ на той час означало бути
„ворогом народу“. Так само відмова
переходу на „православ’я“ кваліфікувалася як „зрада Батьківщини“.

Вісім років ув’язнення
Усі труднощі в’язничного життя
(нічні допити, шантаж, залякування,
переведення з одного місця на інше)
архімандрит переносив як справжній
Христовий воїн. В’язні, які були разом з отцем у камері, стверджують,
що отець Климентій ніколи погано не
висловлювався про слідчих, які його
вимучували. „Для мене тюремна
камера – це монаша келія. Живу так,
як жив би в монастирі. Тішуся тим, що
можу багато молитися, що можу все
те переносити та жертвувати себе
Господу Богу. Думаю, що ми є останні жертви тепер, та що Господь
все скоро перемінить на краще. І то,
може, в короткому часі. Тільки молімося, маймо довір’я до Господа Бога,
не сумніваймося в тому, що нічого не
діється без Божої волі“.
Після року слідства, майже вісімдесятилітнього старця, немічного й
знесиленого хворобами, засудили
до восьми років ув’язнення і відправили до Москви. Звідти 10 квітня
1948 року його було переведено до
Володимирської тюрми.
З архівних документів можна ще
довідатися про певні факти з володимирського періоду життя отця
Климентія. Більшу частину свого
перебування у в’язниці він провів
у медичному корпусі. На стан його
здоров’я дуже вплинуло перебування
у Київській в’язниці. Лікарі прописа-

ли йому їсти білий хліб і пити молоко!
В камері разом з архімандритом
перебував тільки один неграмотний
росіянин, і отець мав певні труднощі
при написанні різних заяв до начальника в’язниці (Шептицький не знав
російської мови). Часто було так, що
прохань отця Климентія начальник
не розумів, і вони залишалися без
відповіді.
1 травня 1951 року у Володимирській в’язниці добігло кінця земне
життя
блаженного
ісповідника
і мученика за віру Христову. Без
сумніву, отець Климентій був добре
підготовлений до мучеництва своїм
аскетичним життям у монастирі. Він
спав сидячи, разом зі всіма братами
чергував на кухні, носив дуже убогий
і простий одяг, незважаючи на те, що
походив з графської родини, у келії
мав тільки залізне ліжко, шафу,
столик і клячник, на якому молився
перед Розп’яттям.
Поховання відбулося 3 травня вночі. Вночі, щоб ніхто не бачив, померлого роздягали, обгортали в простирадло, брали на ноші й виносили за
браму в’язниці на міське кладовище,
яке знаходилося поруч із в’язницею.
В’язнів хоронили одразу під стіною.
Без будь-яких докорів сумління тіло
просто кидали в заздалегідь приготовану яму і засипали землею, не
залишаючи жодних позначок.
У вересні 2000 року на Володимирське кладовище приїхали монахи Унівської Лаври, привезли з рідної
України кам’яний хрест з пам’ятним
написом та фотографією блаженного Климентія і поставили його біля
в’язничної стіни на місці поховання
в’язнів. Десь там лежать мощі отця
Климентія. А де? Мабуть, віднайти
їх не вдасться. Перші спроби виявилися невдалими. Пошуки продовжує організація „Володимирський
некрополь“.
Його, звичайно, „виправдали“, як
і багатьох інших. У 1991-му Прокуратура УРСР посмертно реабілітувала архімандрита Климентія. Сьогодні
про Климентія Шептицького знають
в Українській Греко-Католицькій
Церкві не тільки як про брата митрополита Андрея, але й як про одного
з тих церковних діячів, який після
псевдособору 1946 року практично
очолив українську Церкву. Митрополит Андрей і його брат Климентій
– це дві дуже важливі постаті в історії
Української Греко-Католицької Церкви, в історії України.

Текст: Ярослав Кіт, Львів

Верховний рабин українців
Пригадуєте радянський художній фільм „Іванна“? Його іноді
досі можна побачити у ефірі проросійських телеканалів. Там
митрополит Андрей Шептицький зображений підступним
старцем, який співпрацює з нацистським режимом. Напевно, це
єдиний фільм радянської епохи, де показано не тільки провідника
УГКЦ, але й єврейське гетто. Як у тій стрічці, так і у сьогоднішній
реальності ми часто досі перебуваємо під впливом стереотипного,
викривленого погляду на ставлення Андрея Шептицького
до євреїв. Лише невелике гроно фахівців володіє правдивою
інформацією. Для антиукраїнських сил у сучасній Росії, Ізраїлі,
Польщі (та навіть в Україні) зручно представляти митрополита
Андрея антисемітом.

Історична епоха, у якій жив митрополит Андрей, визначила долю єврейського населення Європи. Час життя
Шептицького припадає на строкатий
різноманітністю і шокуючими подіями
період історії євреїв, неоднозначного їх трактування сусідами, гоніння
і винищення, а водночас – розквіту
мистецтва, промисловості і бізнеселіт, діяльності визначних мислителів
і науковців.
Якщо говорити про Галичину, то
єврейське населення мешкало тут
упродовж століть. Не маючи своєї
держави, зате маючи багату історію,
євреї чимось нагадували місцевих
українців, які теж багато століть не
мали своєї держави і змушені були
достосовуватися до умов тієї чи іншої
панівної нації. Відтак схожість доль
і страждань українців і євреїв може
бути прикладом національного поєднання. Однак давайте про все по
порядку…

Дорога до діалогу
Фактично, Роман Шептицький, який
у монашестві прийняв ім’я Андрей, жив
у п’яти державах. Народився, навчався
і став предстоятелем УГКЦ в АвстроУгорщині. Відбував арешт і заслання
у царській Росії. Розбудовував Українську церкву у Польській Речі Посполитій. Відчув „радість визволення“
більшовиками у вересні 1939-го року.
А влітку 1941-го сподівався кращого
ставлення від влади Третього Рейху.
Важко дати якусь однозначну, чітку
оцінку його дій упродовж 44-річної
єпископської діяльності. Це вже тепер

ми можемо критикувати чи схвалювати
його вчинки, бо знаємо наслідки історії. Та чи можемо вчитися на історичних
прикладах? Видається, що можемо
і мусимо.
Центрально-Східна Європа межувала з Росією. Ця межа відчувалася
у політичній, культурній і ментальній
сферах. Вона відчувається й досі. До
єврейського населення у Російській
Імперії було дуже принизливе ставлення. Адже від 1792-го і аж по 1915й у тій державі існувала так звана
„черта постоянной еврейской оседлости“, тобто регіонів, де дозволялося
оселятися євреям. Певна річ, існували
деякі винятки, але вони стосувалися
лише окремих соціальних груп, що
інтегрувалися в російське суспільство:
солдати, що відслужили своє, фахові
ремісники, купці першої гільдії.
...Уперше Роман Шептицький відвідує Росію у 1887 році. Пізніше має
візити у 1907 і 1912 роках. Звичайно
ж, бачить ставлення росіян до євреїв,
воно просякнуте антисемітизмом. Шокуючим для Митрополита став погром
російськими солдатами львівських
євреїв у вересні 1914 року. Згодом,
перебуваючи в російському засланні,
Шептицький ще більше спостерігає за
наслідками антисемітської політики
– погромницькими настроями, побутовою юдофобією. Це одна з причин
того, чому Митрополит трансформується у своєму ставленні до євреїв...
Однак! А хіба це ставлення мінялося? Очевидно, що так. Не треба
забувати, що Роман Шептицький ріс
у шляхетській родині, яка тільки за гіл-

кою батька графа Івана була українською. З боку ж матері Софії владика
мав польське коріння. З маминого боку дідом Романа Шептицького був не
хто інший, як граф Олександр Фредро – комедіограф і поет. Тож польська ідентичність значно переважала
у формуванні майбутнього владики.
Українською мовою Роман почав
спілкуватися щойно від двадцятилітнього віку, тоді ж почав вивчати іврит
(за першим українським підручником
граматики івриту К. Сарницького). Тут
принагідно слід згадати, що від часу
запровадження шкільництва єзуїтами
в Галичині староєврейська вивчалася
для того, щоб читати Біблію оригінальну, а не перекладену. Це водночас
відкривало шлях до читання Танаху
– єврейських святих книг.
Родинний маєток ШептицькихФредрів у Прилбичах знаходився
недалеко від Львова. В околиці мешкали поляки, українці і євреї. А кінець
XIX століття був часом розростання
штетлів – єврейських містечок, де зберігалася культура і традиції галицьких
євреїв ще від XVI століття. В Західній
Європі такого явища, фактично, не
було, адже звідти євреї ще з XI ст. утікають від релігійних переслідувань на
Схід. Багато держав т.зв. Старої Європи взагалі законодавчо забороняють
єврейському населенню мешкати на
своїй території. Тож яскравий і цікавий
єврейський світ Галичини розвивався
на очах молодого Шептицького.
Отже, Роман спілкується з місцевими євреями, розмовляє про них зі
своїми духівниками і під час дискусій
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упродовж навчання у Кракові. Роман багато читає. Очевидно, його
не оминають численні антисемітські
брошури і література, що укріплює
юдофобські стереотипи. Образ „Вічного жида“, брошура отця Юстина
Пранайтіса (католицький священик
з Литви, магістр богослов’я, працював експертом обвинувачення
у сумнозвісній антисемітській „Справі Бейліса“ – ред.), „кривавий наклеп“... Єврей у багатонаціональній
Австро-Угорщині переважно має
негативний образ. Він чужинець,

ний отець Юстин Пранайтіс, будучи
експертом, цього не спростував.
Саме у той період Андрею
Шептицькому вдалося полагодити
найуспішнішу купівлю нерухомості
з використанням міжнаціональних
контактів. Будівля Національного
музею у Львові, яка тепер знаходиться на вулиці Драгоманова, 42,
має надзвичайно цікаву історію.
Власник, польський професор Еміль
Дуніковський, маючи певні матеріальні труднощі, вирішив продати
свою віллу. У 1911 році мало хто

У Львові до 1939 року було понад сто синагог
і єврейських молитовних будинків. Зараз
залишилося дві синагоги. За найскромнішими
підрахунками ізраїльських істориків,
митрополит Андрей особисто врятував
близько 150 євреїв. А за посередництвом
священиків, монахів і сестер – ще кілька
тисяч.
який спілкується незрозумілою мовою – їдишем. Має інакші традиції,
інші свята, інакше одягається, інакше
харчується і головне – не визнає Ісуса Христа Богом! Ба більше, переконання, що „євреї вбили Христа“,
було дуже широко поширеним,
зрештою, в окремих середовищах
воно існує і до сьогодні. Натомість
уже через багато років Митрополит
у одному зі своїх послань пише про
те, що євреї любили і поважали
Христа. Мова про текст „Правди
віри“ (1901 р.). Тут він розпочинає
до того часу закриту тему християноюдейського діалогу!

Талановитий бізнесмен
Згодом Митрополит здійснює
найризикованішу у своєму житті релігійно-дипломатичну місію – панахиду за Тарасом Шевченком у Києві
1912 року. Там він знайомиться зі
„Справою Бейліса“ (судовий процес
у Києві, у вересні–жовтні 1913 року
проти єврея Менахема Менделя
Бейліса, звинуваченого в убивстві
з ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Ющинського.
Справа набула розголосу не тільки
в Києві та Україні, але й за кордоном
– ред.) і антисемітськими настроями
місцевих середовищ. Не варто забувати, що Католицька церква на той
час доводила можливість у практиці
юдаїзму застосування людської крові
під час жертвоприношень. І згадува30

міг дозволити собі купити будинок
за валюту. А сума була чималою.
Дізнавшись, що покупцем стане
Шептицький, господар навідріз
відмовився продавати свою нерухомість. Тоді Митрополит звертається
до свого приятеля, єврейського купця і посередника. Після придбання
вілли за 34000 доларів будівлю
у 1912 році було переоформлено
на церкву. Тобто у час, коли Стара
Європа і Київ гуділи „єврейськими
справами“, Митрополит налагоджував міжнаціональні зв’язки і добре їх
використовував.
Важливо наголосити на тому,
що Шептицький не був „щасливим
нащадком“, якому все дісталося за
так. Помиляється той, хто думає, що
Митрополит здобув багатство у спадок, чи мав значні особисті заощадження. Він просто був талановитим
бізнесменом! Його найуспішніша
економічна трансакція – багаторічний договір з нафтовим об’єднанням
„Галіція“ про видобуток вуглеводів на
митрополичих угіддях. За умовами
цього контракту, „Галіція“ заплатила Шептицькому одразу 1 мільйон
австрійських крон.
Андрей Шептицький використовує
досвід євреїв Львова, співпрацює
з ними, зустрічається з рабинами,
допомагає коштами. Досвід єврейських фондів допомоги, організації
шпиталю, їдалень для дітей бідних
батьків, організація притулків, низка

Фото з архіву Національного музею

бізнес-заходів (у тому числі із залученням
консультантів-євреїв), успішних інвестицій,
надання позик для розвитку бізнесу – усе це
має зв’язок з євреями.

Ось „антисеміт Шептицький“
з радянських кінофільмів
У вересні 1918 року митрополит Шептицький не допустив масової участі вірян
греко-католиків у погромах львівських євреїв. І з того часу всі єврейські громади Львова
шанують його як захисника. У 1935 році
у єврейській газеті „Chwila“ навіть з’явилося
привітання Митрополита з 70-літнім ювілеєм!
Напевно, найцікавішим фактом є те, що
Митрополит мав зустрічі з рабинами львівських єврейських громад. А з рабинами
реформованих юдеїв дискутував на релігійні
теми – нечувана справа для особи з-поза
єврейського середовища і християнина!
Якщо ми сьогодні говоримо про юдео-християнський діалог, відвідини Іваном-Павлом
ІІ синагоги, то українсько-єврейський діалог неможливий без урахування досягнень
Шептицького. Інтелектуал, доктор права,
богослов, він вважається своєрідним „верховним рабином“ українців. Може, звідси й походить окреслення „Український Мойсей“?
Шептицький на івриті спілкується з єврейськими рабинами. А згодом під час Другої
Світової війни рятує сім’ю рабина Давида Кахане і сина львівського рабина Курта Левіна.
У Львові до 1939 року було понад сто синагог і єврейських молитовних будинків. Зараз
залишилося дві синагоги. За найскромнішими
підрахунками ізраїльських істориків, митрополит Андрей особисто врятував близько
150 євреїв. А за посередництвом священиків,
монахів і сестер – ще кілька тисяч.
Уже у листопаді 1942 року, коли винищення євреїв Галичини доходило кульмінації,
з’являється послання „Не убий!“ – заклик не
вбивати євреїв. Звідти цитата: „У Старому
Завіті було сказано: люби твого ближнього,
а ненавидь твого ворога. А Христос сказав
нам: “Любіть ваших ворогів і моліться за тих,
що переслідують вас, щоб ви стали синами
вашого Вітця, що на небесах, котрий Свому
сонцю велить сходити на добрих і на злих
і посилає дощ на праведних і неправедних”“.
То чому антиукраїнські сили дотримуються
думки про антиєврейські вчинки Шептицького і вважають його антисемітом? Хіба недостатньо доказів у протилежному? Тут є один
важливий аспект: Митрополит як політичний
лідер українського народу, як людина, що
може об’єднати українців через свідчення
свого життя, зовсім не вигідний ворогам
України. Тим більше не вигідний як рятівник
євреїв! Адже предстоятель УГКЦ, Праведник
у Галереї Яд Вашем однозначно буде виділятися серед усіх інших праведників, і вирізнить
українців серед інших народів світу.

Паломництво до Єрусалима, 1906 рік

Галицький паломник
Митрополит Андрей Шептицький був людиною, яка в своєму
житті багато що шукала і багато чого знайшла. Він зайняв дуже
важливу позицію в Українській Греко-Католицькій Церкві, і свій
внутрішній динамізм зміг передати на різні виміри життя. Його
вклад є неоціненним для переосмислення ідентичності Церкви
та відновлення питань: хто ми є? хто такі українці? хто такі східні
католики?
У 1906 році Митрополит зібрав похід на кораблях та вирушив
до Єрусалиму, Палестини та Вифлеєма разом із багатьма українцями (500 осіб), щоб побачити витоки християнства. То був
шлях першого галицького паломництва до Святої Землі.
В західноєвропейському контексті він був людиною з великою
соціальною візією і його погляди на людину виходили за межі
конфесійності: Митрополит дивився не лише на українця грекокатолика, а й на українського православного (багатьом православним він допоміг здобути вищу освіту).
У своїй візії Андрей Шептицький дивиться і на євреїв: він мав
особисті тісні зв’язки з рабинами. А в часи німецької окупації
сам ініціював зустрічі з рабинами задля порятунку їхніх дітей чи
Тори. У цьому найбільше виражається глибина його людської
солідарності.
Отець Олег Кіндій, священик церкви св. Володимира і
Ольги, заступник декана з міжнародних зв’язків філософсько-богословського факультету УКУ
31

ефект магнітної стрілки

„Андрей Шептицький, слухаю вас!“
увесь рік. Окрім згаданих заходів
у столиці Галичини, за сприяння
Управління культури, Радіо „Свобода“ та Творчої майстерні „Аґрафка“,
у „Видавництві Старого Лева“ буде
видано ілюстровану книгу-абетку
„Шептицький від А до Я“.

Пам’ятники все-таки
встановлять
Планом заходів святкування 150-ої
річниці від дня народження Митрополита передбачено проведення
Фото з архіву Національного музею

Відзначення 150-річчя від дня
народження на державному рівні
має відкрити багатогранність
особистості Андрея Шептицького.
Тому до святкування такої дати
долучилася майже вся держава,
а 2015-й є роком Андрея
Шептицького в Україні. У багатьох
містах і містечках встановлюють
пам’ятники та меморіальні дошки
Митрополиту, на його честь
називають вулиці і парки. Його
стежками ходять тисячі паломників
і вірян.
Серед міст, які в цьому році долучилися до відзначення річниці від дня
народження Андрея Шептицького,
яскраво виділився Львів. 759-й рік
народження міста отримав прізвище
Митрополита. У промоційних матеріалах так і пишуть: „День міста
Шептицького“.
Управління культури Львівської
міської ради у співпраці з оператором
мобільного зв’язку „Київстар“ вивели
Андрея Шептицького на зв’язок! Почути Андрея Шептицького в своєму
телефоні можуть усі абоненти „Київстару“, які зателефонують за безкоштовним номером 2907 (ці цифри,
до речі, позначають дату народження
Митрополита – 29 липня).

На зв’язку
„Зателефонувавши Шептицькому“, можна почути його думки про
любов, родину, подружнє життя, про
дитинство та виховання, а також про
патріотизм, мистецтво, владу, державу та економіку. В окремому розділі
голосового меню викладено історію
роду Шептицьких. Тему можна обрати
самостійно. Всі цитати, які абоненти
мають змогу прослухати, зібрані
з письмової спадщини Митрополита.
Озвучив роздуми графа Шептицького
український актор Андрій Твердак.
Музичним тлом міркувань владики Андрея стала гітарна мелодія Михайла
Вербицького у виконанні львівського
музиканта Остапа Мануляка. Автори
ідеї кажуть, що саме така музика була
популярною на початку минулого століття, саме тоді, коли жив і працював
Митрополит. Проект „Зателефонуй
Шептицькому“ в Україні триватиме до
кінця ювілейного року.
150-й день народження Андрея
Шептицького у Львові відзначатимуть
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Андрей Шептицький у саду, 1912 рік

запровадити туристично-екскурсійні
маршрути до місць, пов’язаних із життям і діяльністю митрополита Андрея
Шептицького. У Національному музеї
імені Андрея Шептицького відбудеться
виставка „Митрополит Андрей Шептицький – засновник Національного
музею у Львові та меценат української
громади“.
Після гарячого конфлікту навколо
пам’ятника Митрополитові у Львові,
під час якого спільну мову намагалися знайти проектувальники, Церква,
громадянське суспільство і міська
влада, всі сторони таки дійшли згоди.
Тож пам’ятник Шептицькому у Львові
встановлять! Міський голова Андрій
Садовий пообіцяв, що роботи з реконструкції площі під пам’ятник та
саме встановлення завершать у липні
цього року.
Виставка з нагоди ювілейної дати
відбудеться у Музеї історії міста Києва. Також у столиці планується встановити меморіальну дошку Андрею
Шептицькому на Міському будинку
вчителя.
До святкувань у цьому році долучився й Івано-Франківськ, де Андрей
Шептицький розпочинав свою душпастирську діяльність. Тож у серпні,
з нагоди ювілею Митрополита,
у Станіславові відбудеться Собор, на
якому очікують велику кількість гостей з України та з-за кордону. Серед
іншого, під час Собору заплановано
відкриття пам’ятника Андрею Шептицькому в Івано-Франківську.
На завершення року Шептицького
в Україні заплановано наукові конференції, присвячені різним аспектам діяльності Митрополита. У липні
Національний банк випустить в обіг
пам’ятну монету „Андрей Шептицький“, а „Укрпошта“ випустить марку
і конверт із зображенням Митрополита.
Крім того, глава УГКЦ Блаженніший
Святослав висловив сподівання, що
цього року завершиться беатифікаційний процес митрополита Андрея
Шептицького. Нагадаємо, його брат,
отець Климентій Шептицький, був беатифікований ще у 2001 році.
Святослав Драбчук, Львів

молодіжних таборувань на батьківщині Шептицького, у селі Прилбичі
Яворівського
району
Львівської
області. Тут планують розробити та

між іншим

Сумнівне різноманіття
Схоже, на це нема ради: так воно
є і так ще довго буде. Одні люди кожне повідомлення на тему Донбасу
сприймають як аргумент на користь
збереження спільної, соборної України. Інші – наприклад, я – вбачають
у всьому докази того, що нам із Донбасом не по дорозі. Зокрема, я вбачаю такий доказ в опублікованій на
„Українській Правді“ розмові Ірини
Славінської з донецьким російськомовним письменником Володимиром
Рафєєнком.
Соромно чи ні, але творів цього
автора я ще не читав. Хоча суто
з філологічного погляду мав би. Бо,
як твердять ті, хто вже читав, у вельми
цікавій прозі Рафєєнка можна знайти
сліди і Гоголя, і Вєнєдікта Єрофєєва,
і Саші Соколова. А якщо мене й цікавлять на цьому світі якісь російські
сліди, то це якраз вони. Отже, певно,
колись таки прочитаю. Не думаю
однак, що найближчим часом. Бо
думаю, що найближчим часом такі
словосполучення, як „Московский
дивертисмент“ або „обладатель Русской премии“, все ще викликатимуть
у мене не найприємніші асоціації.
З другого боку, Рафєєнко абсолютно має рацію, коли у згаданому
інтерв’ю каже: „Я не винен, що мама зі мною говорила російською.
І в цьому я не повинен каятись“.
Звісно, не винен. Та й узагалі: ніхто
не має права вказувати письменнику, якою мовою він повинен писати.
Будь-хто може вивчити будь-яку мову
в обсязі, достатньому для прагматичного спілкування на вокзалі, в готелі
чи крамниці. Але творчість – перепрошую за пафос – це процес інтимний, а примус в інтимній сфері, як відомо, є злочином. Одне слово, якщо
мовою літератури для Володимира
Рафєєнка є російська, то хай собі на
здоров’я нею пише, хай друкується
у тій-таки Росії і здобуває в ній премії.
За це я до нього жодних претензій не
маю і мати не можу.
Маю за дещо інше. Ось уже близько року Рафєєнко мешкає в Києві. За
цей час він, серед іншого, відвідав
львівський Форум книговидавців
та київський Книжковий арсенал.
І був, за власним зізнанням, приголомшений. Бо „з’ясував для себе,
що український культурний контекст
– це загальноєвропейський контекст“.
Серйозно? А мені здавалося, що ми
тут усі тільки борщі варимо і коломийки співаємо.

Менше з тим. Виникає питання:
а чому Володимир Рафєєнко ніяких
європейських контекстів української
культури не зауважував раніше?
А тому, що, як він сам каже, за попередні 45 років життя бував у Києві
всього кілька разів, натомість Західної України взагалі в очі ніколи не
бачив. Ще раз: мені все одно, хто
якою мовою пише свої літературні
твори. Але, гадаю, письменник, котрий хоче проявити бодай мінімальну
лояльність до держави, громадянином
якої він є, і бодай мінімальну цікавість
до культури свого – судячи з прізвища
– народу, мав би за ледь не півстоліття викроїти день-два для знайомства
зі Львовом чи Івано-Франківськом, де
ця культура власне і твориться, ні?
Очевидно, Рафєєнко вважав, що ні.
Тому аж до квітня минулого року „сам
також майже нічого не знав про Майдан“. І лише потрапивши до Києва,
зрозумів, що „російські медіа розказують нам неймовірну фігню“. А доки
жив на Донбасі, думав, що чисту
правду? „В мене вища освіта, – продовжує зізнаватися Ірині Славінській
донецький письменник, – але, розумієте, навіть я сумнівався стосовно того,
чим насправді був Майдан. З пантелику збивали також події типу “смолоскипної ходи” на честь Бандери,
яку організувала партія “Свобода”“.
Ага, ясно. А збудований всілякими ахметовими і януковичами феодальний
лад не збивав з пантелику? А відверто
фашистський за сутністю путінський
режим у Росії?
Не збивав? Ну то наважуся припустити, що саме в цьому й річ. Громадянин, який відчуває свою причетність
до загального життя країни, може
обурюватися діями й заявами чи то
„Свободи“, а чи „Правого сектора“,
але він, по-перше, знає, що ці партії
мають мізерну електоральну підтримку – значно меншу, як на те, ніж
їхні тоталітарні близнюки в найрозвиненіших країнах Європи; по-друге
ж, такий громадянин ставиться до
українських помилок, як до власних,
і намагається їх виправити. Тим часом
відсторонений обиватель дивиться на
країну свого проживання сусідськими
очима і боїться того, чого йому підкаже боятися сусідський телевізор.
До речі, про телевізор. Володимир
Рафєєнко справедливо зауважує, що
реальної соборності в Україні ніколи
не було. На його думку, одна з причин
цього – відсутність єдиного інформа-

Олександр Бойченко,
Чернівці
ційного поля, з чого скористалася
і продовжує користатися Росія, „адже
власного незалежного російськомовного каналу Україна як не мала, так
і не має. Немає медійного простору,
де російськомовний українець почував би себе своїм“. Гаразд, у цьому
він знову має рацію. Але – виникає
ще одне запитання – хто мав би створювати ті незалежні російськомовні
канали і покривати ними Донецьк із
Луганськом? Україномовні українці?
Навряд чи, адже якість їхньої (нашої)
російськомовної продукції була б незадовільною. А чому цього не робили
найосвіченіші й найобдарованіші
російськомовні жителі Донбасу, як-от
сам Рафєєнко? Чи ж не тому, що завжди мали Україну глибоко в дупі? Бо
якщо це так (а я впевнений, що так), то
навіщо нам регіон, у якому навіть найосвіченіші й найобдарованіші жителі,
не згадуючи вже про решту, мають
нас глибоко в дупі?
І на закінчення. Я пишу ці рядки
в кількох кілометрах від західного кордону України, на мистецькій
резиденції в Ужгороді. У будівлі поряд розташоване кафе. Там смачно
готують українські, угорські, румунські і ще не знаю які страви. А також
подають чеське пиво. Але меню тут
– виключно російською мовою. І офіціанти розмовляють виключно російською мовою. Тому, коли Володимир
Рафєєнко говорить: „Немає нічого
поганого в космополітизмі, який мав
Донбас. Це такий різновид культури.
Україна – велика країна. Вона дуже
різноманітна. І дуже важливо не
втрачати це різноманіття“, – я з ним,
у принципі, погоджуюсь. Мені лише
цікаво, чи є сьогодні в Донецьку хоч
одне кафе, де всі меню і всі офіціанти
були б україномовними? Просто для
різноманіття. Якщо є, то я, можливо,
з часом і погодився б змінити свою
думку про Донбас. А ні – то ні.
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з краю

З краю:
Ще до початку активних боїв було озвучено
плани уряду, що до 2020 року з 93 держшахт
залишиться тільки 38. І анонсовано програму,
яка передбачає відмову від держпідтримки
вуглевидобувної галузі до 2020 року. Певною
мірою війна цю проблему вирішила
Фото: Петро Андрусечко
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Вугільний виклик
Внаслідок втрати контролю
над частиною Донбасу перед
Україною постав новий виклик –
забезпечити економіку вугіллям,
яке раптом стало дефіцитним
товаром. У вирішенні цієї
проблеми легкого шляху
не існує. Окрім об’єктивних
причин, успіх ускладнюють
корпоративні інтереси
олігархічних гравців.
Війна на Сході України поставила
перед Києвом додаткові виклики
в енергетичному секторі. До традиційних проблем із забезпеченням газом
додався дефіцит вугілля – ресурсу,
який у 2013 році складав 34,6% в енергетичному балансі України (майже
на рівні з газом). Аж 75% вугілля застосовується як паливо на теплових
електростанціях (ТЕС) та теплових
електроцентралях (ТЕЦ) для виробництва електроенергії. Решта – у виробничих процесах в металургії.

Воєнні будні вугільного
сектора України
Внаслідок війни з балансу країни
випало 55% від загальної кількості
шахт. З 93 державних шахт 37 розташовані на території, контрольованій
владою України. З них дві третини добувають вугілля, а 12 шахт – у режимі
відкачування води та провітрювання.
Ще 53 шахти розташовуються на
територіях Донецької та Луганської
областей, підконтрольних бойовикам. Це майже 90 тисяч шахтарів,
більша частина з яких не працюють.
Найбільша в країні шахта „Комсомолець Донбасу“ (річний обсяг
видобутку – понад 5 млн т) довго
знаходилася на лінії вогню, поблизу
„дебальцевського виступу“. Тим
часом саме ця шахта раніше постачала вугілля на Придністровську та
Криворізьку ТЕС. Можливо, власне
тому російсько-сепаратистські сили
так безглуздо атакували Дебальцеве,
попри неймовірні людські втрати з їхнього боку? На окупованій території
розташовано і три десятки приватних
шахт (які в основному належать групі
компаній Рината Ахметова). Частина
видобутку на них врахована у поточний вугільний баланс країни, що підтверджує транспортування сировини
з територій „ДНР/ЛНР“. Зокрема,
йдеться про двох найбільших постачальників антрациту: „Свердлован-

трацит“ та „Ровеньки-Антрацит“, які
у довоєнні часи добували 80% всього, зараз дефіцитного для України,
енергетичного вугілля (антрациту та
напівантрациту).
Власне факт, що на контрольованій
українською владою території немає
шахт, які працюють і видобувають
енергетичні марки вугілля, найбільше б’є по вугільній безпеці України.
Виключно на такому вугіллі працює
половина з 14 великих ТЕС. Без нього
виробництво електроенергії в повному обсязі буде неможливим.
Опалювальний сезон 2014/2015
Києву вдалося прожити без потрясінь, попри дефіцит вугілля. Інша річ,
що цього вдалося досягти завдяки
імпорту сировини та електроенергії
з Росії. Також очевидним є своєрід-
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території немає
шахт, які працюють
і видобувають
енергетичні марки
вугілля, найбільше б’є
по вугільній безпеці
України. Виключно
на такому вугіллі
працює половина
з 14 великих ТЕС. Без
нього виробництво
електроенергії
в повному обсязі буде
неможливим.
ний торг Києва з Москвою: ми вам
електроенергію та вугілля, а ви не заважатимете транзиту енергії в Крим.
Минулої зими компроміс спрацював,
проте в майбутньому його хиткість
очевидна так само, як і те, що він не
вирішив проблеми. Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що до початку
опалювального сезону Україні слід
нагромадити на складах ТЕС і ТЕЦ
2,5 млн т запасів вугілля (в т.ч. 1 млн
т антрациту). Тим часом, станом на

1 червня 2015 року на складах знаходилось усього 1,26 млн т (з них тільки 430 тис. тонн становило дефіцитне
енергетичне вугілля). Це менше на
2 млн тонн, ніж минулого року у той
самий час. Навіть з урахуванням меншого споживання сировини в поточному році (за підсумками січня–квітня
– на 23,3%) та зниження споживання
електроенергії (у січні–травні падіння
досягло 10%), такі показники мусять
серйозно непокоїти та повинні змушувати „енергетичний“ блок влади до
відповідних зусиль.

Імпортний гамбіт
Існує декілька сценаріїв виходу
з цього „вугільного“ тупика. Найпростішим є купівля вугілля на контрольованих бойовиками територіях
або від російських компаній. Окрім
природних сприятливих технічних
умов для такого вибору, слід згадати
і про „ціну питання“. Об’єктивну ціну
на вугілля з інших країн не можна
прямо порівняти з ціною українського
(донбаського) або російського вугілля. Звичайно, воно буде дорожчим
через транспортування, перевантаження в портах тощо. Однак попри
високу собівартість видобутку та ще
дорожчу доставку антрациту з названих країн, ресурс необхідно купувати
на світових ринках. Михайло Гончар,
відомий український експерт з питань
енергетики, вважає, що Київ не може
використовувати винятково систему
бізнес-координат у виборі постачальника. Україні слід підстраховуватися
на той випадок, якщо поставки з Росії
повністю припиняться. Також не варто забувати, що Росія – це все-таки
агресор, а купувати ресурс на Донбасі – це підтримувати тероризм.
Наприклад, у 2014 році Україна
імпортувала вугілля на загальну суму
1,7 млрд доларів. З них 1,13 млрд доларів заплатила в російський бюджет.
Цілком можливо, що частина цієї суми
була віддана за донбаське вугілля,
яке контролюють сепаратисти.
Тому слід шукати інші варіанти.
Першим і найбільш очевидним є купівля антрациту на світових ринках.
Антрацит – дуже рідкісна марка, доступна лише в декількох країнах світу:
США, Південноафриканській республіці (ПАР), Австралії, В’єтнамі, Росії.
Щоб не купувати антрацит в агресора або підтримувати тероризм через
його купівлю на Донбасі, по суті, Киє35

з краю

10 червня Переговорник центру зі
звільнення полонених і Служби безпеки
України Юрій Тандіт заявляє про
перебування в полоні бойовиків 300
українців, з них 200 військових та 100
цивільних. Ще 30 українців перебувають
у полоні в Росії.
10 червня Президент Порошенко
хоче, щоб Україна стала непостійним
членом Радбезу ООН, про це він
заявив під час зустрічі з представником
США в Організації Об’єднаних Націй
Самантою Пауер.
10 червня Бойовики повністю
заблокували пропуск на окуповані
території Луганщини. За словами
керівника Луганської обласної військовоцивільної адміністрації Геннадія Москаля,
на окупованій території перед одним
із мостів, що веде до міста Золоте,
з’явилися таблички з надписами „Мост
заминирован“ та „Движение запрещено“.
Озброєні бойовики не пускають через
міст у бік контрольованої Україною
території ні пішоходів, ні велосипедистів,
ні автомобільний транспорт.
10 червня Нацбанк продовжив „кредитні
канікули“ на 5 років, встановивши
кінцевий термін повернення банками
кредитів до 10 червня 2020 року.
10 червня Ватажки окупованих територій
Донецької й Луганської областей
відкликають свої проекти поправок
у Конституцію України, у яких згадуються
Крим і Севастополь як невід’ємна частина
України.
10 червня Російський суд продовжив
арешт українському депутату Надії
Савченко до 30 вересня. Як підстава
– незаконно перетнула кордон і не має
житла в РФ.

огляд подій

10 червня Україна у травні вчасно
та в повному обсязі виконали свої
планові зобов’язання за державним та
гарантованим держборгом в інвалюті,
у тому числі перед МВФ, на майже 759
мільйонів доларів.
10 червня Більше половини громадян
країн НАТО (57%) виступає за вступ
України до Альянсу. Про це свідчать
результати опитування, проведеного
„Pew Research Center“. За надання
Україні зброї виступає менше половини
опитаних – 41%. Як свідчать дані,
найбільше підтримують членство України
в НАТО громадяни Канади (65%), США
(62%), Польщі (59%), Іспанії (57%) та
Великої Британії (57%). Разом із тим,
найменша підтримка вступу України до
НАТО спостерігається серед мешканців
Німеччини (36%) та Італії (35%).
11 червня Громадяни, чиї права людини
були порушені внаслідок окупації, мають
тепер можливість подавати позови проти
Росії. Про це повідомив міністр юстиції
Павло Петренко.
11 червня Секретар РНБО Олександр
Турчинов заявляє, що загроза російського
36

ву необхідно негайно шукати ресурс
у названих країнах.
Проте не все так просто з імпортом
сировини. Наприклад, ПАР торік експортувала 72 млн тонн вугілля, але
антрациту – тільки 4%. Певні надії
в Україні покладали на ринок В’єтнаму, де антрациту багато. Сподівалися
ще й тому, що саме українські фахівці
нині будують два стволи на одній із
в’єтнамських шахт. Однак вільних ресурсів вугілля у В’єтнамі не знайшлося.
Понад те, в’єтнамці в середньостроковій перспективі самі планують імпортувати вугілля з Австралії, а експорт
свого скоротити в три-чотири рази,
спрямувавши його на забезпечення
власних потреб. Уже зараз експорт
в’єтнамського вугілля обмежений високим експортним митом.
Серед країн далекого зарубіжжя,
які добувають антрацит, певною
мірою варто розраховувати на Австралію. У неї вже почав купувати
вугілля Ринат Ахметов. Не слід забувати й південноафриканське, тому
що його досить велику партію (до 70
тис. тонн) закупила група „Технова“,
яка контролює ряд ТЕЦ (включаючи
Дарницьку).
Багато розголосу набув контракт
державного „Укрінтеренерго“ з компанією „Steel Mont“ про постачання
антрациту з ПАР, підписаний минулої
зими. Після потрапляння перших двох
партій сировини в Україну, розгорівся
скандал через підозри в низькій якості
вугілля, а прокуратура відкрила
кримінальне провадження. Однак
експерти підкреслюють, що ця якість
достатня для роботи українських ТЕС.
Знайти антрацит стовідсоткової відповідності українському – фактично
нереально. Проте резонанс у ЗМІ,
політичні ігрища та дії прокуратури
призупинили поставки з Африки.
Тим часом на ринку вже з’явилися
гравці, що бажають зайняти місце
„Steel Mont“. Як неважко здогадатися,
вони з Росії або неконтрольованого
Києвом Донбасу, а деякі моменти
вказують на старшого сина Віктора
Януковича. Україні зараз намагаються довести, що вугілля слід купувати
винятково в РФ і у бандформувань на
Донбасі. А кримінальні справи розчищають шлях для цієї антидержавної
схеми. РФ хоче, щоб Україна годувала проросійських бандитів і платила
за патрони, якими вони стрілятимуть
в українців. Отже, ймовірно, що історія з „непридатним“ вугіллям з ПАР
– це провокація з російським слідом.
Складається враження, що в Україні
є групи лобістів, які роблять все для

того, щоб обмежити диверсифікацію
постачання вугілля, поставити Україну в залежність від постачання з РФ
і т.зв. ЛНР та ДНР.
Також ситуацією скористалися інші
гравці, які працюють на ринку електроенергії та отримують чималі прибутки від її імпорту з РФ. Деякі ЗМІ
бачили джерела штучного скандалу
навколо поставок антрациту з ПАР
в діяльності одного з наближених до
оточення Порошенка олігарха – Костянтина Григоришина. Бізнес Григоришина тісно пов’язаний з російським
монополістом РАО ЕЭС, який продає
електроенергію Україні. Для таких,
як він, дефіцит антрациту в Україні
це шанс нарощувати свою бізнесімперію. Адже, окрім суто технічних
та об’єктивних перешкод для імпорту
антрациту на світових ринках, його
купівлю ускладнює традиційна над
Дніпром проблема – корпоративні
інтереси окремих гравців. Лобісти
імпорту російського і донбаського
вугілля та російської електроенергії
будуть і надалі докладати зусиль для
захисту своїх шкурних інтересів.

Вийти на новий рівень
Є ще низка напрямків, які могли
б дозволити Україні вийти на абсолютно новий рівень забезпечення
ресурсом. Мова йде в першу чергу
про переобладнання на газове вугілля тих ТЕС, які зараз працюють лише
на антрациті. Але потрібно розуміти,
що проектування, затвердження проекту, виготовлення та налаштування
займуть десь 4–6 місяців. Для такої
реконструкції необхідно зупиняти
блоки, тому цим можна займатися
з певними обмеженнями. При цьому вартість реконструкції одного
котла для переведення з антрациту
на вугілля газової групи оцінюється
в 20–30 млн грн. Отже, за найоптимістичнішими сценаріями, найшвидше Київ встигне це зробити напередодні нового опалювального сезону
2015/2016. На жаль, реалістичніші
оцінки говорять лише про 2016 рік,
що підтверджує пасивність офіційного
Києва після закінчення останнього
опалювального сезону. Інша річ – які
причини цієї пасивності та затягування процесу переобладнання. Окрім
корпоративних інтересів, експерти
звертають увагу на ще один аспект.
Олександр Топал, заввідділом процесів горіння та газифікації вугілля
Інституту вугільних енерготехнологій,
говорить про те, що рано чи пізно
ситуація на Донбасі врегулюється
й Україна отримає свій антрацит

Інший резервний варіант – так
зване „засолене“ вугілля. В Дніпропетровській області його поклади
становлять до 7,6 млрд тонн. Товщина
пластів 3–6 метрів, глибина залягання – 600 метрів. Його очистка та
обробка вимагають великих зусиль.
Інвестори поки що не розглядають ці
проекти, тому що немає детального
опрацювання розрізів. Але Дніпропетровська область вже має певну
вугільну інфраструктуру, промислові
та людські ресурси, щоб розвивати
новий напрямок і забезпечувати робочими місцями шахтарів. Так чи інакше, ці напрямки можуть розглядатися
лише у віддаленій перспективі.
Враховуючи туманні шанси на відновлення контролю над Донбасом,

Антрацит – дуже рідкісна марка, доступна
лише в декількох країнах світу: США,
Південноафриканській республіці (ПАР),
Австралії, В’єтнамі, Росії. Щоб не купувати
антрацит в агресора або підтримувати тероризм
через його купівлю на Донбасі, по суті, Києву
необхідно негайно шукати ресурс у названих
країнах.
просто не відновлюватиме. Звичайно,
це болючий процес, який вимагатиме соціальних заходів, проте війна
створює непоганий привід для таких
дій. Те саме стосується переведення
вугільної галузі України в ринкові
умови. Більшість державних шахт,
які видобувають енергетичне вугілля,
збиткові і потребують постійної підтримки з державного бюджету. Державний бюджет України на 2015 рік
не містить субсидій на компенсацію
різниці між собівартістю та ринковою
ціною вугілля. Це означає, що Київ
вирішив піти цим важким, але єдиним
слушним шляхом.
Наступний виклик – це використання всіх своїх покладів у інших частинах країни. В першу чергу йдеться про
буре вугілля, яке залягає в основному
в Житомирській та Кіровоградській
областях. Його підтверджені запаси
– близько 2,4 млрд тонн, прогнозні
– 8 млрд тонн. Колись його вже намагалися добувати, але без ентузіазму
– це вугілля досить „вологе“ і вимагає посиленої сушки. Проте це не є
непереборною перешкодою. Видобуток бурого вугілля може підсилити
енергобезпеку України лише в довгій
перспективі.

наступний опалювальний сезон
точно не буде простішим за попередній. Тим більше, що за оцінками
експертів з питань безпеки, метою
чергових атак російсько-терористичних угруповань будуть в т.ч. стратегічні енергетичні об’єкти України.
Зараз головне – негайно визначитися
з планом дій та рішуче почати його
виконувати. Імпорт антрациту з ПАР,
США чи Австралії, переобладнання
ТЕС, жорстка реструктуризація шахт
та розробка нових родовищ – усі ці
напрямки повинні бути реалізовані
паралельно. Купівля ресурсу в Росії
або на Донбасі має лише доповнювати названі зусилля, та й то виключно
у випадку негайної потреби.
Окрім системних зусиль, про які мова вище, найважливішим напрямком
роботи повинна бути жорстка економія споживання електроенергії. Звичайно, на тлі посиленої роз’яснювальної роботи з суспільством. Отже,
з таким дефіцитом антрациту лише
максимальне об’єднання зусиль,
розумне управління та рішучі кроки
дозволять стабілізувати роботу енергосистеми.

вторгнення в Україну досі актуальна.
Турчинов також припустив, що ситуація
в Мар’їнці могла бути „розвідкою боєм“
для з’ясування, як сили АТО реагують
на провокації. Європарламент також
висловив занепокоєння загрозою
створення російськими військами
сухопутного кордону через територію
України, що поєднуватиме РФ та Крим.
11 червня Постпред США в ООН
Саманта Пауер наголошує, що
питання анексії Росією Криму не буде
знято з порядку денного, поки він не
повернеться під контроль України.
11 червня Унаслідок пожежі на
нафтобазі на Київщині загинуло 5 осіб,
з них – троє пожежників. Секретар РНБО
наголосив, що боротьба з пожежею
виявила надзвичайно низьке технічне
оснащення пожежників – відсутність
сучасних засобів захисту та гасіння.
Окрім того, Турчинов зауважив щодо
незаконності будівництва нафтобази
оточенням Януковича „безпосередньо
за парканом військової частини,
щоб безкоштовно використовувати
логістичну інфраструктуру, побудовану
військовими“. Секретар РНБО зауважив,
що рішення про евакуацію людей
з 10-кілометрової зони було скасоване
лише після доповіді міністра оборони
та керівника ДСНС про те, що вогонь
більше не загрожує військовим складам.
Як відомо, пожежа на нафтобазі мережі
заправних комплексів „БРСМ-Нафта“ на
Київщині спалахнула ввечері 8 червня,
потім сталося декілька вибухів (останній
– уранці 10 червня).
11 червня Президент Петро Порошенко
представив Павла Жебрівського як нового
очільника Донецької ОДА. Попередній
голова ОДА Олександр Кіхтенко теж був
присутній на церемонії. Його відставка
була пов’язана із не надто вдалим
поєднанням управління цивільного та
військового устрою регіону. Водночас
президент похвалив Кіхтенка за успішне
будівництво фортифікаційних споруд.
11 червня Палата депутатів Італії
(нижня палата італійського парламенту)
ратифікувала Угоду про асоціацію між
Україною та ЄС. Цікаво, що рішення
було прийняте наступного дня після
візиту до Риму Путіна, який примудрився
запізнитися на годину на зустріч до
папи Франциска. Наразі серед країнаутсайдерів, які ще не розпочали
ратифікацію Угоди про асоціацію,
залишаються Австрія, Греція та Кіпр.
Експерти допускають, що дві останні
затягують процес навмисно.
12 червня Глава Служби безпеки
Валентин Наливайченко звільнив своїми
наказами всіх керівників Головного
управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю СБУ. „Настав
час відповідати за роботу“, – заявив
Наливайченко. Також Наливайченко
анонсував звільнення керівництва
управління СБУ в Рівненській області за
корупцію.

Павло Кост, Київ
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назад. Тоді дорогі заходи з переобладнання можуть виявитися непотрібним викиданням грошей на вітер. Ця
теза не витримує критики, якщо подивитися на проблему зі стратегічної
перспективи – колись і так доведеться
проводити модернізацію...
Ще до початку активних боїв було
озвучено плани уряду, що до 2020
року з 93 держшахт залишиться тільки 38. І анонсовано програму, яка передбачає відмову від держпідтримки
вуглевидобувної галузі до 2020 року.
Певною мірою війна цю проблему вирішила: низка донецьких і луганських
шахт є глибоко збитковими та такими,
що зупинили свою виробничу діяльність внаслідок ведення бойових дій.
В результаті, частину шахт уже ніхто

з краю

12 червня В.о. прокурора Києва звільнив
трьох київських прокурорів, скандальне
смс-листування яких оприлюднили
журналісти. У ГПУ заявили, що смслистування трьох прокурорів „нанесло
шкоду репутації та авторитету органів
прокуратури“ та є порушенням „Присяги
працівника прокуратури“. В ході
переписки прокурори обговорювали, що
краще: відкрити справу на активіста чи
просто його побити.
12 червня За попередніми підрахунками,
бойовики втратили близько 150 осіб під
Мар’їнкою в бою 3 червня. При цьому
речник АТО Андрій Лисенко відзначив
відмінну роботу української артилерії.
12 червня Україна наполягає, що не
зможе виконати вимоги МВФ, якщо
кредитори не спишуть 40% боргу по
суверенних облігаціях. Міністр фінансів
Наталія Яресько запропонувала списати
40% боргу за облігаціями під час візиту
до Вашингтона. Вона також впевнена,
що Україна отримає 1,7 млрд доларів
другого траншу від МВФ у липні, навіть
якщо не буде на той момент домовленості
з кредиторами.
13 червня У зоні проведення АТО
бойовики 65 разів обстрілювали позиції
українських військ. Найскладнішою
ситуація залишається поблизу Донецька.
З самого ранку бойовики продовжили
обстрілювати Піски, Водяне, Мар’їнку,
Красногоровку, Опитне. Бойовики
використовували практично все наявне
в них озброєння, в тому числі заборонені
120-мм міномети та 122-мм гаубиці.
У цей день 6 військових загинуло, а 14 –
поранено.
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13 червня Голова Верховної Ради
Володимир Гройсман назвав 4 принципові
позиції, які повинні бути відображені
в Конституції, у частині децентралізації.
За його словами, базовою одиницею
місцевого самоврядування з найбільшим
обсягом повноважень повинна бути
громада (село, селище, місто їх
об’єднання). Також „повинні бути
зафіксовані принципи субсидіарності,
повсюдності і фінансової самодостатності
місцевого самоврядування“. Крім того,
серед цих принципів – трирівнева
система місцевого самоврядування
з чітким розмежуванням повноважень та
виконавчими органами на кожному рівні.
14 червня Часткова децентралізація
влади, яка була проведена у 2014–
15 рр., призвела до зростання доходів
місцевих бюджетів на 37%. Про це заявив
прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
14 червня На тлі повідомлень штабу АТО
про максимальну кількість обстрілів з боку
бойовиків за минулий місяць і місії ОБСЄ
– про важке озброєння „ДНР“, яке зникло
з місць зберігання, в „ДНР“ заявили,
що Донбас „перебуває на межі великої
війни, ситуація може загостритися в лічені
години“. „Ми зараз взагалі знаходимося
на межі великої війни. Наш конфлікт не
є внутрішньоукраїнським, він повністю
перегукується з тим, що відбувається
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Служба безпеки
Порошенка
Відставка Валентина
Наливайченка з посади голови
Служби безпеки викликала
в українській політиці не те щоб
бурю, а швидше шквал, який
швидко пронісся владними
кабінетами, на кілька днів
виплеснувся у ЗМІ – і наче
вщух. Між тим, у подальшому
президент Петро Порошенко
майже повністю змінив верхівку
спецслужби. На час матеріалу
ці зміни ще не завершено,
але напрям дій глави держави
проглядається досить чітко.
Чутки про можливу відставку Наливайченка почали ширитися з середини червня. 16 числа цього місяця
на зустрічі з народними депутатами
фракції „Блоку Петра Порошенка“
незадоволення роботою голови
СБУ висловив сам президент. Утім,
за свідченнями учасників розмови,
ніякої конкретики він не навів.

„А мене за що?“
Незадовго до того Наливайченко
зробив кілька резонансних кроків.
Так, 12 червня він відсторонив усіх
начальників управлінь Головного
управління СБУ з боротьби з корупцією (Головуправління „К“). Незабаром пан Наливайченко пояснив
у ефірі одного з телеканалів, що однією з причин масового відсторонення стало „кришування“ контрабанди
в Україну нафтопродуктів, зокрема,
морським шляхом. Останні два місяці ця тема є гучною в Україні, проте
низка справ, які ведуть і СБУ, і МВС,
і податково-митна служба, поки нічим помітним не увінчалися.
Ще за кілька днів Наливайченко
оголосив, що має докази причетності
високих посадовців Генпрокуратури
до пожежі на нафтобазі у Василькові
(Київська область). Під час пожежі,
що спалахнула 8 червня і тривала
майже тиждень, загинуло шість осіб.
Причиною катастрофи слідчі органи
називають (поки неофіційно) необережне поводження з технікою для
змішування контрабандних нафтопродуктів, що дозволяло на місці „виробляти“ високооктановий бензин,
тим самим уникаючи сплати акцизів,
які довелось би платити, якби бензин
імпортувався вже готовим.

Як заявив Наливайченко, до незаконної та небезпечної діяльності на
території нафтобази мав відношення
екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко: це нібито встановила
СБУ в рамках порушеної нею справи
про „екоцид“, тобто завдання шкоди
довкіллю. У відповідь прокуратура
викликала Наливайченка на допит як
свідка. Виклик припав на день, коли
голова СБУ мав вилетіти до США,
аби представити там чергові докази
участі російської армії у війні на
Сході України. Відтак у СБУ одразу
заявили, що прокуратура „мститься“
їхньому принциповому шефу.
Недоброзичливці Наливайченка
на політичному Олімпі, втім, у кулуарах стверджували, що відбувається
лише гра на публіку. Мовляв, дізнавшись, що крісло під ним хитається,
шеф спецслужби вирішив терміново
зобразити з себе жертву корупціонерів – з прицілом на майбутню
політичну кар’єру. Подальші події
почасти підтвердили цю версію. Так,
причетним до компанії, що володіла
згорілою нафтобазою, виявився не
Даниленко, а „інший екс-посадовець
Генпрокуратури“ (чиє ім’я, однак,
слідство не розкриває). Крім того,
вже буквально напередодні розгляду
питання своєї відставки в парламенті Наливайченко вдався до геть уже
прямого шантажу, в інтерв’ю сайту
„Обозреватель“ заявивши, що нібито
має значний компромат на провідних
політиків, і готовий ним скористатись
у разі відставки.
Голова СБУ при цьому навіть натякнув на самого президента Порошенка. А саме, говорячи про скандальну
зустріч у Відні у квітні 2014 року Порошенка, Віталія Кличка та олігарха
Дмитра Фірташа, Наливайченко
запевнив, що „всім“ учасникам цієї
зустрічі доведеться постати перед
американською Фемідою. Нагадаємо, на тій зустрічі йшлося про взаємну підтримку під час президентських
виборів та виборів мера Києва. Щоправда, нинішні президент України
та мер її столиці неодноразово запевняли, що домовлялися лише між
собою, без одіозного Фірташа. Але
якби й Фірташ брав у цьому участь,
усе одно неясно, в чому тут інтерес
американського слідства. І до чого
тут пан Наливайченко.

Рибу чистять з голови
Сьогодні можна стверджувати, що
Порошенко намагався „прибрати“
Наливайченка без скандалу. Зокрема, найрізноманітніші джерела
запевняють, що голові СБУ пропо-

тримував як мінімум на початку війни
на Донбасі. Йшлося також про нібито бажання Наливайченка розпочати
власну політичну кар’єру, й навіть
про його надто тісні стосунки з агентурою американських спецслужб.
Однак ретельний аналіз навіть відкритих джерел дозволяє поставити
всі ці версії під сумнів. Про Фірташа
та „віденську зустріч“ уже говорилося вище. Що стосується Коломойського, котрий наразі перебуває
в немилості у Порошенка і готує на
місцеві вибори власний політичний
проект „Укроп“, то тут усі підозри
ґрунтуються на непрямих даних. І то
сумнівних. Так, те ж заступництво
Яроша за Наливайченка можна
пояснити їхніми давніми дружніми
стосунками (колись Ярош узагалі
був помічником народного депутата
Наливайченка). Тим паче, Ярош виступив зі своєю підтримкою надто
пізно, а потім іще й публічно похвалив наступника Наливайченка – нині
тимчасово виконуючого обов’язки

У кулуарах стверджували, що відбувається
лише гра на публіку. Мовляв, дізнавшись, що
крісло під ним хитається, шеф спецслужби
вирішив терміново зобразити з себе жертву
корупціонерів – з прицілом на майбутню
політичну кар’єру.
нували посаду керівника Служби
зовнішньої розвідки, виділеної з СБУ
за президентства Віктора Ющенка.
Співрозмовник автора цих рядків,
впливовий у питаннях держбезпеки
екс-чиновник, а нині – народний депутат, висловлював відвертий жаль,
що Наливайченко так і не погодився.
„Він дійсно добре працював проти
російської агентури“, – шкодував
співбесідник, який, зверніть увагу,
виступав за відставку Наливайченка
з посади голови СБУ.
Незрозумілість процесу породила
численні версії щодо причин відставки, і, здається, кожна з цих версій
вартувала іншої. З боку деяких депутатів „Блоку Порошенка“ лунали
заяви про нібито надто тісні зв’язки
Наливайченка з уже згаданим Фірташем – хоча жодних переконливих
доказів ніхто не надав. Говорили
й про зв’язки з не менш одіозним
олігархом Ігорем Коломойським.
Частково це могло підтверджуватись
виступом на захист Наливайченка
лідера „Правого сектора“ Дмитра
Яроша, котрого Коломойський під-

голови СБУ Василя Грицака (не
плутати з також відомим в Україні
повним тезком, генералом МВС
і автором корупційної схеми видачі
громадянам закордонних паспортів
за часів правління Януковича).
На користь „близькості до Коломойського“ може говорити згадане
вище звільнення начальників Головуправління „К“ СБУ за контрабанду
нафтопродуктів. Боротьбу з цією
контрабандою почали саме люди,
близькі до Коломойського – секретар РНБО Олександр Турчинов та
голова Комітету Верховної Ради
з нацбезпеки Сергій Пашинський,
за підтримки міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова. Злі язики
подейкували, що руками цих посадовців Коломойський просто хоче
звільнити ринок контрабанди для
себе. Втім, доказів цьому знайти
не вдалося. Водночас люди з „кола
Турчинова – Пашинського“ говорили
авторові цих рядків, що контрабанду
„кришує“ саме Головуправління „К“
СБУ і персонально начальник Головуправління Юрій Артюхов.

в Сирії, Ємені, повстання в Македонії ...
все може загостритися в лічені години“,
– заявив один із лідерів терористів
Донецька, Пушилін.
14 червня Візит глави СБУ Валентина
Наливайченка до Вашингтона
скасовується. Натомість він одержав
повістку від слідчого ГПУ, яка таким
чином реагує на заяву Голови СБУ під час
останнього засідання Кабінету міністрів
щодо причетності колишнього керівництва
ГПУ до палаючої нафтоналивної бази
БРСМ.
15 червня Президент Петро Порошенко
звільнив Валентина Наливайченка
з посади голови СБУ і попросив фракцію
підтримати його рішення.
15 червня У центрі Донецька,
навпроти будівлі так званого уряду
„ДНР“, жителі сусіднього з аеропортом
району зібралися на стихійний мітинг,
протестуючи проти воєнних дій. На
зібрання вийшло близько 500 осіб,
в основному, за словами присутніх, це
жителі Київського району, мікрорайону
„Жовтневий ринок“, який межує з
аеропортом і найбільше обстрілюється.
Жителі звинувачують сепаратистів, які
своїми діями викликають у відповідь
вогонь Збройних сил України по мирному
населенню. Це перший масштабний
мітинг з антивоєнною повісткою.
15 червня Генеральний прокурор
Віктор Шокін звернувся до Верховної
Ради з поданням про надання згоди
на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання та арешт
народного депутата Сергія Клюєва,
якого звинувачують у хабарництві та
незаконному збагаченню в особливо
великих розмірах.
15 червня Услід за керівництвом
України та Євросоюзу, генсек НАТО
Єнс Столтенберг також заявив, що
Росія може блискавично атакувати
Україну. „На Росії лежить особлива
відповідальність за те, щоб режим
припинення вогню був реалізований.
Сепаратисти не повинні використовувати
приводи, щоб зайняти іншу територію
України“, – наголосив він.
16 червня Голова Служби безпеки
Валентин Наливайченко передав до
Генпрокуратури докази для оголошення
підозри голові Конституційного суду
України Юрію Бауліну. СБУ звинуватило
Бауліна у зловживанні владою, що
спричинило тяжкі наслідки – узурпацію
влади Віктором Януковичем.
17 червня Ціни на алкоголь зростуть
на 40%.
17 червня В Україні затримано
та притягнуто до кримінальної
відповідальності 54 російських військових.
Про це заявив начальник Головного
слідчого управління Василь Вовк.
17 червня У Донецьку на заводі хімічних
виробів стався потужний вибух. Вибухова
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В кожному разі, до погрози серйозно, здається, ніхто не поставився: сам скандальний факт такого
публічного шантажу лишився без
жодної реакції влади. Напередодні
ж голосування 18 червня президент
Порошенко на закритих зустрічах із
депутатськими фракціями запевнив,
що Наливайченко врешті-решт сам
погодився на відставку. Пан Наливайченко не заперечив цього й до
сьогодні. В результаті за відставку
довелось голосувати навіть фракції
УДАР Віталія Кличка, висуванцем
якої вважався Наливайченко (що
робило його погрози учасникам
„віденської зустрічі“ ще дивнішими).
Відставку голови СБУ підтримали
248 депутатів при потребі 226.

з краю

хвиля відчувалася в багатьох районах
мільйонного міста.
18 червня Міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков повідомив про розкриття
вбивства колишнього шеф-редактора
газети „Сегодня“ Олеся Бузини. „Двоє
киян: Медведько Андрій Олександрович,
27.09.1989 р.н. і Поліщук Денис
Валерійович, 14.06.1990 р.н.“, – написав
Аваков. Підозрювані затримані. За кілька
днів один з них відпущений на підписку
про невиїзд.
18 червня Китайські банки готові
вкладати в об’єкти інфраструктури
в Україні в рамках ініціативи „Новий
Шовковий шлях“. Нагадаємо, „Новий
Шовковий шлях“ – це ініціатива Китаю,
суть якої – створення єдиної системи
інфраструктурних та торгових шляхів
у Євразії, що об’єднає східну та західну
частини континенту.
19 червня Почалася шоста хвиля
мобілізації в Україні, яка триватиме
60 днів – до 17 серпня. На шосту хвилю
мобілізації покладаються завдання
з підтримання армії на високому рівні
боєздатності, а також забезпечення
повної ротації військовослужбовців, які
були призвані в минулому році в рамках
третьої хвилі мобілізації.
19 червня В окупованому бойовиками
„ДНР“ Донецьку черговий мітинг біля
будівлі захопленої ОДА. До людей
вийшли озброєні бойовики і наполегливо
попросили розійтися і „не вносити смуту
в спокійне життя міста“. Активні учасники
акції були затримані бойовиками.
19 червня Рада ЄС продовжила
обмежувальні заходи ЄС, введені у
відповідь на незаконну анексію Криму
і Севастополя, до 23 червня 2016 року.

огляд подій

19 червня Терористам Донбасу
за останні два місяці заплатили
доларами, заявляє координатор групи
„Інформаційний спротив“ Дмитро Тимчук.
„Впродовж усього конфлікту на Донбасі
подібні масові виплати було зафіксовано
лише одного разу, у січні 2015 року,
перед подіями на Дебальцевському
плацдармі“, – додає Тимчук.
19 червня Конституційний суд визнав
конституційним законопроект про
скасування депутатської та суддівської
недоторканності.
21 червня Впродовж поточного тижня
бойовики здійснили 565 обстрілів
позицій українських військ та населених
пунктів. „Ця цифра у порівнянні із
травнем характеризується помітним
загостренням ситуації з боку НЗФ по всій
лінії розмежування“, – зазначили у штабі
АТО. На донецькому напрямку: бойові дії
там ведуться практично в цілодобовому
режимі.
21 червня Європейський Союз
продовжив санкції проти Росії ще на
6 місяців – до 31 січня 2016 року.
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Звільнивши підлеглих Артюхова
незадовго до своєї відставки, Наливайченко міг би виглядати „білим
лицарем“. Тим паче, що звільнити
самого Артюхова він не міг: за
українськими законами, заступників
голови СБУ звільняє президент, та
й призначення їх більше залежить
від глави держави, ніж від голови
спецслужби, котрий лише пропонує
кандидатів. Але ця, наче логічна, схема „білого лицаря“ зламалася, коли
Порошенко, швидко після звільнення
Наливайченка, звільнив і Артюхова,
і заступників Наливайченка Віталія
Циганка та Віктора Ягуна, і керівника Головного слідчого управління
СБУ Василя Вовка.
Як уже сказано, в плані звільнень
ці посади в Україні значно більше
залежать від президента, ніж безпосередньо від голови СБУ. Водночас
тут є нюанси: голова СБУ не може
загальмувати звільнення президентом власних заступників, але може
загальмувати призначення нових.
Тож якщо президент бажає швидко
провести „чистку“ в усьому керівництві спецслужби – в першу чергу
треба позбутися голови спецслужби.
Таким чином можна припустити,
що звільнення Наливайченка стало лише необхідним прологом до
загальної „зачистки“ СБУ. В цьому
відношенні цікаво, кого і як призначив Порошенко на звільнені місця на
час написання цієї статті – тобто на
початок липня.

Головне – маневри
За час, що минув з моменту звільнення Наливайченка, президент Порошенко заповнив майже всі посади,
які сам же звільнив. І всі ці кадрові
рішення викликали чимало критики.
Так, заступниками голови СБУ стали
Віталій Маликов та Олег Фролов.
Начальником Головного слідчого
управління спецслужби став Григорій Остафійчук. До всіх цих людей
є серйозні питання з боку активістів
та експертів, котрі здобули значний
вплив на громадську думку під час та
після Революції Гідності.
Так, Остафійчук досі не надав
податкову декларацію за 2014 рік.
При цьому відома декларація його
дружини – 2,39 млн грн доходів із
не зазначених джерел та значна
нерухомість. А в 2013 році пан Остафійчук задекларував 2,41 млн грн
доходів, і з них зарплатні – менше
49 тис. грн. Джерела решти доходів
не розкриті, натомість зазначені три
квартири, два гаражі, автомобілі

„Range Rover“ 2011 року та „Audi“
2009 року випуску. Головне ж – що
пан Остафійчук за президентства
Януковича працював на керівних
посадах у Генпрокуратурі України.
Тобто, за чинним законом України
„Про люстрацію“, ще 9 років не
мав би права обіймати керівні посади в силових та правоохоронних
органах.
Новий керівник Антитерористичного центру СБУ Маликов був
депутатом Севастопольскої міської
ради, і в 2014 році слухняно голосував за рішення щодо створення
„народних дружин“, які мали стати
на заваді „навченим бойовикам“ із
Києва. Проте після анексії півострова Росією повернувся до Києва, хоча
точна дата й достеменні причини
цього повернення лишаються загадкою. Нарешті, ще один новоспечений заступник голови СБУ Фролов,
як стверджують джерела – просто
„технократ“, фахівець із кібернетичної (комп’ютерної) боротьби. На високих посадах у цій сфері він працює
з часів Ющенка, але, на відміну від
названих вище осіб, працював і за
Януковича (тоді як інші пішли або
в депутати, або в „запас“).
Усі ці призначення цікаві кількома
речами. По-перше, все це фахівці.
І водночас, люди, „заплямовані“
співпрацею з режимом Януковича.
З одного боку, це підкреслює класичну українську проблему дефіциту
фахівців. З іншого – наштовхує на
думку, що „новопризначенці“ будуть
усім зобов’язані тому, хто їх призначив. Конкретно – президентові
Порошенку.
А, так би мовити, з „третього боку“
помітно, що призначення ключових
заступників голови СБУ, включаючи
посаду супер-важливого в умовах
„гібридної війни“ керівника Антитерористичного центру, відбулося за
відсутності повноцінного голови самої спецслужби. Адже Василь Грицак
досі лишається лише „тимчасово виконуючим обов’язки“. Навіть не „в.о“,
а „т.в.о“. Інакше кажучи, президент
Порошенко тонко скористався своїми конституційними правами, аби,
після зняття Наливайченка, заповнити керівництво СБУ цілком своїми
людьми – ну чи тими, кого він вважає
своїми. Лишається тільки зрозуміти,
кого він вважає „своїм“ керівником
СБУ. Хоча, як сказано на початку цієї
статті, загальна лінія зрозуміла: президентові потрібні надійні люди. Все
інше – вторинне...
Олександр Михельсон, Київ

Його бізнес не купують через
війну – повідомив президент
України Петро Порошенко
кореспонденту BBC 20 травня
2015 року. Втім, 6 березня
2015 року, коли ситуація
в Україні аж ніяк не була
кращою, глава держави заявив
про доцільність повернення
до приватизації і закликав
підготуватися до нового етапу
реалізації державного майна.
Нинішня українська влада
обрала тактику діяти за спиною
в українського суспільства
і не пояснювати своїх дій.
Утім, якщо уважно вивчити
офіційні документи, то, схоже,
Україну чекає хвиля „великої
приватизації“, коли в приватні
руки відійдуть цілі галузі
української економіки.
12 травня 2015 року з’явилася
Постанова Кабміну №271 „Про
проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році“. Цим
документом уряд оголосив намір
приватизувати 345 державних підприємств – з них 302 вже ніби готові

заборонені для приватизації 43 підприємства, для початку треба змінити згаданий чинний закон №847-14.
Позаяк держпідприємства захищені
від продажу законом, очевидно, що
дозвіл на їхній продаж також має
бути підкріплений відповідним новим
законом (адже зокрема йдеться про
13 морських портів). Якщо ж зважити, що наприкінці жовтня 2015 року
в Україні відбудуться місцеві вибори,
то продаж портів точно не викличе
захват у мешканців портових міст,
для яких порти лишилися єдиним
місцем заробітку.

Оновлений перелік
держпідприємств
Крім об’єктивних політичних обставин, є ще привід сумніватися,
що уряд реалізує свою Постанову
№271 – в надрах Верховної Ради
лежить вже готовий для голосування
законопроект №1567 „Про перелік
об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, та
деякі питання діяльності об’єктів, що
виключаються з такого переліку“. За
офіційним сайтом Верховної Ради
України, законопроект №1567 вже
повторно (!) перебуває на розгляді

Роздержавленню підлягатимуть об’єкти
з управління та будівництва доріг в усіх областях
та Києві. Морські торгові порти в Маріуполі,
Бердянську, Миколаєві (плюс спеціалізований
морський порт „Октябрськ“), Іллічівську,
Одесі, Рені, Южному (найглибоководніший
порт України – „Південний“), БілгородДністровському, Ізмаїлі, Усть-Дунайську,
Херсоні, Скадовську. Всі без винятку
залізничні підприємства, метрополітени
в Дніпропетровську і Харкові.
до приватизації, а на приватизацію
ще 43-х треба дозвіл Верховної Ради
України, позаяк вони захищені законом №847-14 „Про перелік об’єктів
права державної власності, що не
підлягають приватизації“.
Наскільки уряд встигне приватизувати вищезазначене до кінця
2015 року – незрозуміло. Адже,
наприклад, щоби роздержавити

в профільному Комітеті з питань економічної політики. Тобто, на відміну
від усіляких урядових постанов, ніщо
не заважає винести його на голосування. Власне, така спроба вже
була, коли 21 квітня 2015 року однопартієць Яценюка Андрій Іванчук
пропонував проект Постанови про
ухвалення законопроекту в цілому.
За нудною назвою законопро-

23 червня Збитки „Укрзалізниці“ від
пасажирських перевезень перевищили
3 мільярди, що на 124 млн гривень
менше, ніж за аналогічний період
минулого року.
23 червня Генпрокуратура повідомила
про підозру голові Апеляційного суду
Києва Антону Чернушенку у вчиненні
тяжких кримінальних правопорушень.
Водночас, сам Антон Чернушенко
заявляє про те, що заступник голови
Адміністрації президента Олексій
Філатов неодноразово давав йому
вказівки, які саме рішення має
ухвалити суд. Чернушенко зазначив,
що, зокрема, від нього Філатов
вимагав прийняти рішення про арешт
майна „Нафтогазвидобування“. Він
підкреслив, що законних підстав
для накладення арешту на майно
„Нафтогазвидобування“ не існує.
Водночас Генпрокуратура підозрює
Чернушенка у втручанні в систему
автоматичного розподілу справ у суді.
23 червня Венеціанська комісія
схвально оцінила зміни до Конституції
України у частині децентралізації.
Варто зазначити, що це попередній
висновок, і це є нетиповою практикою
для Венеціанської комісії. До цього
вдалися через терміновість потреби
в політреформі, в той час як наступне
засідання Венеціанки відбудеться лише
восени.
24 червня Представник Росії в ОБСЄ
Андрій Келін вважає, що Київ і країни
Заходу порушують Мінські угоди, і це
може призвести до значного розширення
воєнних дій на Сході України. За його
слова, новий конфлікт вийде далеко за
межі цього регіону.
24 червня Міністр культури провів
зустріч з представниками приватних
музичних радіокомпаній. Темою
зустрічі стало обговорення можливості
збільшення квот на трансляцію української
музики в радіоефірі з 50% до 75% та
інші механізми підтримки творчості
українських виконавців. Учасники зустрічі
вважають, що молоді музиканти мають
отримувати більше шансів для просування
своєї творчості, зокрема і в недержавному
радіоефірі. Представники радіостанцій
висловили готовність створити спільний
проект для заохочення українських
молодих виконавців.
25 червня „Блок Петра Порошенка“
веде переговори про спільну участь у
місцевих виборах з „Народним фронтом“
і „Народним рухом“, а от УДАР поки не
погоджується.
25 червня У кінці липня Україна може
оголосити дефолт. Про це журналістам
заявила міністр фінансів Наталія Яресько
після зустрічі міністрів з представниками
Американської торговельної палати та
Європейської бізнес-асоціації. Можливий
технічний дефолт ніяк не вплине на
українську банківську систему і на
звичайних українців. Наталія Яресько
зазначила, що 90% зовнішнього боргу
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Україна на продаж?

з краю

України належить родині Віктора
Януковича чи його оточенню. Облігації,
які продаються на Ірландській біржі,
може купити хто завгодно. Ми маємо
інформацію, що їх викупило оточення
Януковича і його сім’я, зазначила Яресько.
25 червня Скасування віз для громадян
України є цілком реальною можливістю
вже у 2016 році. Про це заявив
представник України при ЄС Костянтин
Єлісеєв в інтерв’ю „Радіо Свобода“.
26 червня Турецька телекомунікаційна
компанія „Turkcell“ підписала договір про
викуп в української Групи СКМ 44,96%
частки в „Euroasia Telecommunications
Holding BV“ (Нідерланди), якому належить
100% ТОВ „Астеліт“ – українського
оператора мобільного зв’язку „life:)“.
26 червня Міністерство оборони
повністю перевело свої закупівлі
з речового, медичного, продовольчого
та паливного забезпечення на
майданчики електронних торгів. Поки
що це єдине міністерство, яке здобуло
право проведення запорогових (більше
100 000 гривень) торгів через електронні
майданчики.
26 червня Громадянка України отримала
поранення під час теракту на курорті
в Тунісі, її життю ніщо не загрожує. Ще
одну українку, яка вже кілька років була
громадянкою Бельгії, вбили разом із
чоловіком.
26 червня У МЗС Росії висловилися
проти ідеї створення міжнародного
трибуналу для покарання винних у падінні
малайзійського „Boeing“ в Україні. Як
відомо, раніше з пропозицією створити
міжнародний трибунал з цього питання
виступили Нідерланди. Україна вже
підтримала таку ідею.
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26 червня Служба безпеки припинила
видачу паперових перепусток
у зону антитерористичної операції.
На початку липня всі, хто подавав
заявки на перепустки, зможуть
прибути на КПП і пройти, якщо
вони є в базі, за паспортами. Новий
порядок пропусків мав би зняти черги.
Секретар РНБО Олександр Турчинов
прогнозує впровадження електронної
пропускної системи в зоні проведення
антитерористичної операції з 7 липня.
27 червня СБУ затримала одного
з керівників Головного управління
СБУ в Києві та Київській області, який
обґрунтовано підозрюється у роботі на
спецслужби Російської Федерації.
28 червня За 10 років Україна має
повністю перейти на газ власного
видобутку. Про це заявив глава уряду
Арсеній Яценюк. При цьому Яценюк
зазначив, що на потреби населення
необхідно 21 млрд кубометрів газу,
а внутрішній видобуток становить
лише 19 млрд, з них державні компанії
видобувають лише 12 млрд. „Решту
видобувають приватні компанії, які
продають газ за ринковими цінами.
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екту №1567 ховається оновлений
перелік держпідприємств, що не
підлягають приватизації. Автор документа – прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк. З його тексту лише
можна збагнути, що залишиться
в держвласності, а ось зрозуміти, що
саме хочуть вивести з держвласності
– непросто. Справа в тім, що структури чинного закону і законопроекту
Яценюка – різні. Таке враження, ніби
хтось спеціально намагався заплутати сліди щодо планів роздержавлення. Втім, детальний аналіз дав змогу
відтворити список підприємств, що
хочуть роздержавити і тут починається найцікавіше.
Отже, за законопроектом №1567
загальна кількість підприємств, що
готується до роздержавлення – 1276.
Позаяк для списку цих підприємств
треба готувати окреме видання, схематично об’єкти можна згрупувати.
Чотири магістральні нафтопродуктопроводи, а також магістральні нафтопроводи „Дружба“ з магістральними нафтопроводами та морським
нафтовим терміналом „Південний“.
Придніпровське державне управління „Трансаміак“ та ДП „Трансаміак“.
21 обласний радіотелевізійний передавальний центр. Роздержавлення також стосуватиметься Центру
технічної експлуатації та управління
радіорелейних ліній, радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення. „Молодьспортлото“, виробники ліків,
спортивні об’єкти.
Стане можливим роздержавлення
„Укроборонекспорту“ – компанії, що
займається продажем зброї на міжнародних ринках. Роздержавлення
чекатиме на суднобудівні об’єкти
Миколаєва, що входять в структуру
„Укроборонпрому“: заводу ім. 61
комунара,
Науково-виробничого
підприємства „Машпроект“, проектно-конструкторського
бюро
„Прогрес“, виробничого об’єднання
„Зоря“. Роздержавлення торкнеться
низки об’єктів, що виробляють радіолокаційну техніку в Запоріжжі.

Прагнення великого
роздержавлення
До речі, в разі ухвалення законопроекту №1567 більшість оборонних підприємств будуть роздержавлені, а такі підприємства, як КБ ім.
Морозова (розробляє танки), завод
ім. Малишева (робить танки), а також бронетанкові заводи у Львові,
Миколаєві, Житомирі та Києві можна
буде перетворити в державні акціонерні товариства – коли пакети акцій

Порт у місті Маріуполь

стануть доступними для приватних
осіб. Останнє стосуватиметься
ще й „Артилерійського озброєння“ – конструкторського бюро, куди
зокрема входять розробники стрілецької зброї і автономних бойових
модулів для військової техніки.
Що стосується високих технологій, то тут ціла плеяда підприємств
з іменем, які стануть доступними для
роздержавлення: авіаційні заводи
в Харкові та Києві, вертолітні на Закарпатті і в Запоріжжі, Авіаційний
науково-технічний комплекс ім. Антонова, Київський авіазавод АВІАНТ.
Судноремонтні заводи. Одеські,
Східні, Львівські авіалінії. Дунайське
пароплавство. Міжнародний аеропорт у Харкові…
Роздержавленню
підлягатимуть
об’єкти з управління та будівництва доріг в усіх областях та Києві.
Морські торгові порти в Маріуполі, Бердянську, Миколаєві (плюс
спеціалізований морський порт
„Октябрськ“), Іллічівську, Одесі,
Рені, Южному (найглибоководніший
порт України – „Південний“), Білгород-Дністровському, Ізмаїлі, УстьДунайську, Херсоні, Скадовську. Всі
без винятку залізничні підприємства,

Фото: Петро Андрусечко

Надприбутки цих компаній мають йти
до бюджету, тому уряд встановив 70%
податку на такий “приватний” газ“,
– зауважив Яценюк.
29 червня В районі н.п. Безіменне, який
перебуває під тимчасовою окупацією
російсько-терористичних військ, бойовики
обстріляли спостерігачів місії ОБСЄ.
У цей самий час були обстріляні позиції
військ ЗСУ у н.п. Широкіне. „Українські
війська не могли брати участь у цій
злочинній події через те, що н.п. Безіменне
відділяє від позицій наших військ близько
10 кілометрів, а міномети калібру 82 мм
на таку відстань фізично не можуть
здійснювати обстріли“, – зазначили
у штабі.
29 червня На засіданні Тристоронньої
контактної групи в Мінську, що
заплановане на 7 липня, планується
підписання документа про взаємне
відведення з лінії зіткнення важких видів
озброєнь калібром менше 100 мм
– танків і мінометів. Водночас у штабі
АТО зазначають, що домовленості про
відведення зброї невеликих калібрів не
мають сенсу, оскільки не виконані основні
домовленості: не припинено вогонь
з боку бойовиків і не відведено важкі
озброєння. Навпаки, вони знову підведені
до переднього краю і працюють по
українських позиціях.

проект №4541а – гідна подиву
методичність і прагнення великого
роздержавлення.
Від часу президентських виборів,
а потім виборів парламентських
і формування правлячої коаліції,
влада не може похвалитися жодною
системною реформою, та й рівень
корупції не знизився. Знецінення
гривні та збільшення тарифів перевели бідних людей в категорію жебраків
(до прикладу, до інфляції пенсія 1194
грн = 150 дол. США, після інфляції =
55 дол.), так званий середній клас,
дрібні і середні підприємці також
втратили на знеціненні гривні і поступово скочуються в категорію бідних.
Категорія ж багатих і надбагатих, які
зберігали свої статки в валюті і вільно послуговуються офшорами, лише
зміцнили свої позиції.
Оскільки іноземці не підуть
в країну, огорнену війною, а маса
населення зайнята або війною, або
виживанням, неважко здогадатися,
що роздержавлення і цілком ймовірна подальша приватизація стануть
банальним розпродажем країни.
Олександр Піддубний, Київ

30 червня Глава Одеської
облдержадміністрації Міхаіл Саакашвілі,
який раніше звільнив усіх своїх заступників,
оголосив конкурс на заміщення 50 посад
державних службовців в ОДА.
30 червня Верховна Рада дала дозвіл на
затримання та арешт голови Апеляційного
суду Антона Чернушенка.
30 червня Генеральна прокуратура
почала розслідувати кримінальну справу
щодо закликів колишнього регіонала,
а нині позафракційного депутата
Ради Сергія Ківалова до сепаратизму
в Одеській області.
30 червня З 1 липня цього року
„Нафтогаз“ призупиняє закупівлю газу
в російської компанії „Газпром“. Такий крок
був зроблений після провалу віденських
переговорів між Україною, Росією та
ЄС щодо нової ціни на газ. Водночас,
транспортування газу територією України
для європейських клієнтів „Газпрому“
продовжуватиметься в повному обсязі.
Важливою умовою відновлення закупівлі
російського газу є узгодження тимчасової
позиції щодо спірних пунктів контракту між
„Нафтогазом“ та „Газпромом“ на термін
щонайменше до завершення 1 кварталу
2016 року.
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метрополітени в Дніпропетровську
і Харкові.
Стануть доступними для роздержавлення всі спиртзаводи України,
всі виробники алкогольних напоїв,
елеватори,
сільськогосподарські
підприємства (за невеликими винятками). Знімуть заборону приватизації зі всіх лісових господарств,
рибних, водних господарств і каналів. Об’єктами для роздержавлення
стануть гідроелектростанції на
Дніпрі (Дніпровська, Каскад Середньодніпровських,
Кременчуцька,
Каховська). Що стосується надр, то
йтиметься про роздержавлення всіх
підприємств соляної промисловості,
надр і геології, „Укрбурштину“.
Процедура роздержавлення не
означає автоматичну приватизацію.
Зрештою, приватизація передбачає
відповідні аудити, оцінки, конкурси…
Однак привертає увагу факт, що ідея
великого роздержавлення з’явилася
під час фактичної війни – в час, коли
жоден притомний приватний інвестор не ризикне вкладати гроші. Цікаво, що законопроект №1567 подали
до Верховної Ради ще 22 грудня 2014
року, а до того, в серпні 2014-го, уряд
Яценюка вносив майже аналогічний

29 червня НАТО планує збудувати
в Україні патронний завод, створити
українсько-польсько-литовську військову
бригаду та організовувати „сили
спецоперацій“. Спільна бригада буде
створена до кінця липня. Також ідуть
пошуки серед країн-партнерів НАТО
підрядника на будівництво патронного
заводу.

з краю

Чи чекати світу „грузинського дива“
в Одесі від Міхаіла Саакашвілі?
Призначення Саакашвілі
у якості губернатора Одеської
області було суцільною
несподіванкою для кожного,
хто цікавиться українською
політикою. Грузинський
політик, який встиг відмовитися
від усіх найвищих посад
в Україні, був головною надією
перемовин зі США щодо
поставок сучасної зброї для
української армії. Один міністр
його уряду зараз займається
в Україні втіленням реформ
у медицині, інший – створює
нову українську міліцію,
а Саакашвілі раптом очолив
стратегічний морський регіон із
суцільними проблемами.
Обговорення щодо зміни голови
держадміністрації в Одесі почалися
ще взимку, коли чинний тоді губернатор Ігор Палиця вирішив поїхати
на відпочинок у Швейцарію до сім’ї,
у той час, як регіон потерпав від
сніжної стихії, залишившись без
світла на Новий Рік. Але з урахуванням складної весни та символічності
2 травня для міста, очільника регіону
було вирішено не змінювати. Волинянин запам’ятався одеситам своїми
власними спецзагонами, якими він
намагався контролювати ситуацію, та
бездіяльністю під час міні-майдану на
пляжі Ланжерон проти вирубки дерев
задля зручної парковки власників
дельфінарію.

Призначення
Як сказав відомий одеський кавеенник та ведучий Олег Філімонов
на телебаченні, „я поставив ящик
пива на те, що призначення Міхаіла
Саакашвілі – це вигадки, та програв,
але не жалкую“. Фігура міжнародної величини ніколи не очолювала
одеську ОДА, тому значення цієї події
було дуже складно відразу оцінити.
Кандидатури, які обговорювалися
в пресі напередодні – старі знайомі
корупціонери, політики, функціонери,
– коротко кажучи, всі ті, від кого ніхто
не очікував „кіпішу“ (по-одеському
– скандал). Але Саакашвілі – Міша,
як його відразу назвали в Одесі (за відомою одеською піснею „Ты одессит,
Мишка“), – це саме та людина, від
якої якраз „кіпішу“ і можна очікувати.
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Наступного дня Міхаіл Саакашвілі
дав перші обіцянки – розібратися
з корупцією на одеській митниці, провести адміністративну реформу в області та привести в Одесу інвесторів.
Першим рішенням Міхаіла Саакашвілі в Одесі було призначення
відкритого конкурсу на посади голів
районних держадміністрацій області. Насправді повноважень для
такого рішення у нього не було, але
це зробив президент Петро Поро-

Всі перепони
Міхаіла Саакашвілі
дуже швидко
стають медійними
бомбами, адже це
один з найдієвіших
способів щось змінити
по-справжньому.
За діяльністю
Саакашвілі слідкує
безліч міжнародних
ЗМІ. Яскравою медіаподією можна назвати
розмову Саакашвілі
з прокурорами
Одеської області, де
очільник Одеської
ОДА не добирав
слів, щоб виразити
народне ставлення
до чиновників, до тих
корупційних рішень,
які звикли прийматися
в Одесі.
шенко за його проханням. Крім того,
були призначені двоє радників – Юлія
Марушевська, студентка Стенфордського університету, відома своїми
виступами у США під час Революції
Гідності, яка народилася в Одеській
області, та Саша Боровик, скандальновідомий радник міністра економіки
України, звільнення якого нещодавно

стало медіа-подією міжнародного
масштабу.
„Мені зараз усі дзвонять, від різних
найвищих осіб України та говорять: не
звільняй цього – він свій. Я таких звільняю у першу чергу. Така ж позиція у
мене і щодо призначень. Я не буду
призначати людей тільки тому, що він
людина цього чиновника, чи будь-якого іншого“, – заявив Міхаіл Саакашвілі у перший тиждень роботи.
„Він відмовив усім, кому тільки було
можливо, – жаліються співробітники
ОДА. – Не відомо, чого від нього
очікувати“.

Стратегічна сесія Саакашвілі
Другим рішенням Саакашвілі була
організація стратегічної сесії щодо майбутнього розвитку області
з урахуванням думки одеситів. Зареєструватися на сесію міг будь-хто. Незважаючи на обіцяну премодерацію
учасників – запросили всіх, хто подав
заявку, а таких налічувалося майже
650 людей. Сесія пройшла у вигляді
брейнштормінгу, коли невеликі команди з 12 людей (склади постійно
змінювалися) обмірковували питання
щодо 10 ключових тем: антикорупційна діяльність, сільське господарство,
туризм, креативна економіка, транспортна індустрія, інвестиції, якість
життя, наука та освіта, малий бізнес
та міська інфраструктура. У розробці
відповідей приймали участь поважні
одесити з різних сфер життя та діяльності, об’єднані бажанням змін
у рідному місті та регіоні. Результати
сесії, опрацьовані експертами, мають днями потрапити на стіл голови
держадміністрації Одеської області.
За його словами, цей документ має
перетворитися у план дій, який буде
зрозумілий кожному мешканцю області.

Перші перепони
Міхаіл Саакашвілі – перший
губернатор Одещини, який подорожує маршрутками областю, щоб
поспілкуватися з людьми, зрозуміти
проблеми. „Саме ці люди найкраще
володіють ситуацією та знають, що
потрібно змінити, аніж місцеві політики, які звикли до пустих слів“, – говорить Саакашвілі.
Зрозуміло, що така позиція
Саакашвілі не всім до вподоби.

„Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк
у прямому ефірі пообіцяв, що віддасть нашому регіону 50% надходжень від того, що перевищить
нормативні показники митниці, для
будівництва дороги Одеса–Рені. Ця
дорога – це дорога в Євросоюз,
дорога до Бухаресту, – говорить
голова Одеської області. – Але вони
знову призначають на посаду голови митниці когось, хто не спеціаліст,
а чиясь “людина”. Я не можу так
працювати, або він тут буде, або я,
разом ми не можемо співіснувати.
Мені потрібні результати“.
Всі перепони Міхаіла Саакашвілі
дуже швидко стають медійними бомбами, адже це один з найдієвіших
способів щось змінити по-справжньому. За діяльністю Саакашвілі
слідкує безліч міжнародних ЗМІ.
Але, як говорить Міхо, „то вони не за
мною спостерігають, це міжнародний
бренд Одеси, який знають і люблять
по всьому світу“.
Яскравою медіа-подією можна назвати розмову Саакашвілі з прокурорами Одеської області, де очільник
Одеської ОДА не добирав слів, щоб
виразити народне ставлення до чиновників, до тих корупційних рішень,
які звикли прийматися в Одесі. Також
він звинуватив прокурорів у тому, що
вони займаються справжнім рекетом
в області, відлякуючи інвесторів. Ця
подія навіть вимусила прокурора
Івано-Франківської області заявити,
що не варто розмовляти таким тоном
голові ОДА з представниками місцевої прокуратури. Через декілька
днів прокурор Івано-Франківська
був знятий з посади „за власним
бажанням“.
Подібна доля спіткала і голову
Державіаслужби Дениса Антонюка,
через якого Одеса не отримала дешевих рейсів до Туреччини, віддавши
маршрут МАУ, з яким у Антонюка
давні фінансові зв’язки (перед призначенням Антонюк тривалий час
працював топ-менеджером МАУ).
Президент України Петро Порошенко пообіцяв розібратися у ситуації
навколо монополізації авіаринку,
відсторонивши Антонюка для проведення розслідування.
Загалом складається враження, що
новий одеський губернатор у питаннях реформ та змін у регіоні налаштований дуже рішуче. Цим може
пояснюватися його активна позиція
щодо зміни всіх, хто може приймати
корумповані рішення, які ускладнять
інвестиційні домовленості, пообіцяні
політиком одеситам.

Інвестиційне
агентство Одеси
Головним інструментом реформ
має стати недержавна організація –
Інвестиційне агентство Одеси, яке
очолить Юлія Марушевська. Під це
агентство Саакашвілі збирається підготувати фонд заробітної плати, щоб
забезпечити йому нормальне функціонування та запросити справжніх
професіоналів для роботи у складних умовах. Головними завданнями
агентства мають стати перемовини
з інвесторами, презентація регіону,
проведення міжнародних подій та
вирішення ключових питань, щоб інвестиції в одеський регіон можна було
зробити якнайпростіше.

Чиновники
шукають способи
потрапити в команду
Міхо, бізнесмени
сподіваються на нові,
прозорі правила гри,
а місцеві жителі – на
покращення рівня
життя. Але не всі вірять
у те, що при новому
начальстві зміни всетаки відбудуться.
Серед одеситів також
є скептики, які бачать
багато медіа-шуму, але
вважають, що реальні
зміни Саакашвілі не
дозволять зробити,
адже завдяки корупції
існує дуже багато
бізнесу, дуже багато
політичних угруповань.
Саакашвілі не вірить, що апарат
Одеської обласної держадміністрації
можна реально перебудувати, а тому
потрібно будувати альтернативний
дієвий орган, який орієнтуватиметься
на завдання, а не на бюрократію.
Але поки зарплат та структури
немає, Саакашвілі вирішив набирати волонтерів. Це не дуже складно,
адже одесити сприймають дії нового
губернатора з надією та готові при-

ймати участь у будь-яких ініціативах,
які можуть щось змінити. Судячи
з усього, коли набір голів районних
держадміністрацій закінчиться, почнеться будівництво обласної структури. Крім того, паралельно з інвестиційним агентством буде формуватися
одеський Дім Юстиції, для якого вже
знайдена будівля (колишній банк). Ця
установа зможе швидко вирішувати
бюрократичні проблеми, надаючи
довідки з будь-яких питань одеситам
та мешканцям області у короткі терміни.

Реакція одеситів
Серед одеситів ставлення до того,
що відбувається, є майже одностайним. Усі знаходяться в очікувані
„великого шухєра“ (тобто великих
змін). Чиновники шукають способи
потрапити в команду Міхо, бізнесмени сподіваються на нові, прозорі
правила гри, а місцеві жителі – на покращення рівня життя. Призначення
Міхаілом Саакашівлі грузинського
генерала Гіоргі Лоркіпанідзе на посаду голови обласної міліції (фактично це зробив Порошенко, але всі все
розуміють) стало символічним. Адже
саме міліція викликає найбільше асоціацій з корупцією серед одеситів.
Але не всі вірять у те, що при
новому начальстві зміни все-таки
відбудуться. Серед одеситів також
є скептики, які бачать багато медіашуму, але вважають, що реальні
зміни Саакашвілі не дозволять зробити, адже завдяки корупції існує
дуже багато бізнесу, дуже багато
політичних угруповань. Колеги з команди олігарха Ігоря Коломойського
іронічно жартують, що через місяць
Саакашвілі не буде таким оптимістом щодо змін в Україні, і що система
непереможна.
На Заході ставлення до Міхаіла
Саакашвілі також не є однозначним.
Тим не менш, поява грузинського
реформатора у відомому українському морському місті привертає
багато уваги аналітиків та експертів,
адже результати його дій можуть
стати певним показником готовності
України вже через декілька років
стати на шлях країни, що швидко
розвивається. Зміни мають початися
саме з окремих регіонів, тому що
саме регіональні „еліти“ на сьогодні
гальмують втілення законів, які історично приймаються Верховною
Радою України.
Андрій Федотов, Одеса
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культревю

Василь Карп’юк:

„У всьому, що
я роблю, можна
бачити суцільну
дитячість“
Василя Карп’юка сміливо можна назвати людиноюоркестром. Достатньо було би й того, що він є „двигуном“
музично-літературного проекту „Оркестр Бобовата“.
Крім того, після слова „музикант“ можемо дописати:
поет, прозаїк, драматург, радіожурналіст, публіцист,
літературний критик, культурний менеджер...
Нещодавно Василь заснував видавництво „Дискурсус“,
без жодної сторонньої фінансової підтримки чи значних
капіталовкладень. Книжечка за книжечкою, і те, що
здавалося несерйозними видавничими експериментами,
стало вагомою часткою нашого книжкового ринку. На
такому ж безгрошів’ї та ентузіазмі, спільно із Віталієм
Чупаком, він запустив першу в Україні літературну
резиденцію „Станіславський феномен“, яка існує в ІваноФранківську.
Колись Василь розклеїв по Івано-Франківську
оголошення з текстом, що мистецька організація „Люди
з вагітними головами“ шукає творчих людей для співпраці.
Потрібно було у визначений час з’явитися на центральній
площі міста й для впізнавання тримати в руках чистий
аркуш А4. Котрі зійшлися, ті й стали першими членами
спільноти, бо насправді до того вона існувала хіба
що у Василевій вагітній голові. То було юною спробою
зануритися у творче середовище міста чи, може, навіть
створити власне, альтернативне, нове. Вдалою спробою,
як показав час. А ще ця історія добре ілюструє Карп’юкові
підходи до роботи. Здається, йому рідко потрібно
знати – як, важливіше – що й навіщо. Тоді вже якось, часом
дивовижно, все виходить.
46

Василю, колись ти казав, що придумав „Оркестр Бобовата“, бо мав
давню мрію грати в музичному гурті.
Видавництво „Дискурсус“ – це теж
щось із давнього?
„Дискурсус“ – це трохи пізніше. Це вже
у час, коли я почав займатися видавничими проектами й бачив складність
у роботі з іншими видавництвами. В мене були ідеї, які хотілося втілити в книжках. Наприклад, видати повне зібрання
Андрія Жураківського [Молодий автор
з Івано-Франківська, який у 28 років
пішов із життя. – Ред.]. Я контактував із
дуже багатьма видавництвами і деякі
навіть погоджувалися, але потім просто
про це забували. Деякі ставили некомфортні умови. Це все було складно.
Ще був нереалізований проект
– альбом про Франківськ. Туди мало
увійти багато текстів, ілюстрацій, колажів. Класний подарунковий альбом.
Із ним теж не склалося, але пізніше
тексти вийшли книжкою у нашому видавництві. Хоча впорядковано все було
ще задовго до ідеї його заснування.
Крім того, ми робили ще такі речі,
як альманах фестивалю „Покрова“ чи
літературної студії „Нобель“. Вони виходили в інших видавництвах, але були
моїм досвідом видавця. Як-от на Заході
видавцем називається не юридична
структура, а та людина, яка все організувала. Тобто придумала концепцію,
зібрала, впорядкувала і знайшла під
це гроші.
Не тяжко було це все робити? Тим
більше, що на початках ти робив це
майже без досвіду.
Це було дуже цікаво. Хотілося робити,
а коли хочеться, то не тяжко. І на досвіді тих двох антологій я вже бачив, що
можу. Зараз так само хочеться. Може
бути, наприклад, таке порівняння.
Треба рубати увесь день дрова. Рубаєш – і це тяжко. Так собі, звичайний
будень. А є ще такий момент – перед
Івана Купала ви з друзями поставили
десь на горі намет і треба дров нарубати й ще багато чого зробити. Все
це теж важка робота. І все це гілляччя.
І цей намет на гору витягти. І дров знайти, підготувати. Теж не легше, але це
й не тяжко. Це робиться саме собою,
якось дуже легко й натхненно.
А Карп’юк-видавець не притлумлює
Карп’юка-поета?
Ні. Просто коли я мав більше часу до
написання, то писав багато чогось такого не вартого. Зараз роблю це суттєво рідше, але сподіваюся, пишу те,
що є вартим. Тобто все одно пишу. Все
одно є ідеї. Вірші, проза, колонки...

Розмовляв Богдан Ославський, Івано-Франківськ
Фото Володимир Гарматюк

проведення не так вже й багато треба.
І все вийшло. Якщо в перші два роки
часом були сумніви, скільки ми протягнемо, то цього року я вже відчуваю,
що резиденція злапала свій ритм і це
вже традиція.

Колонки – це для тебе література чи
журналістика?
В якихось моментах, може, й журналістика, себто публіцистика. Але
ті, кращі тексти, які згодом стануть
книжкою, таки вважаю літературою.
Тобто писання колонок для мене є не
лише підзароблянням, а надзвичайно
комфортним жанром, у якому можу
говорити те, що хочу. І тут ще велика
дяка редакторам видань, для яких
пишу, за те, що публікують ці тексти.
Бо актуальних злободенних тем і оригінальної на них реакції в моїх текстах
важко знайти. А саме це передбачає
колонка. Натомість моє писання
– такі собі оповідки з карпатського
й прикарпатського життя. І водночас
колонка – якийсь такий жанр поезії,
де можна все розказати. Найдрібніші
деталі, які у вірші могли би бути зайвими, у форматі колонки виконують
важливі функції.
Нещодавно в тебе вийшла книжка
дитячих віршів. Ти пишеш їх так
само, як пишеш для дорослих, чи
наче б інший поет, з іншим способом мислення?
Так само. Загалом у всьому, що
я роблю, можна бачити суцільну дитячість. Тільки дитина могла б робити
видавництво. Як колись у першому
класі ми хотіли зробити вертоліт. Уже
придумали, як то має бути. Зі старих
дощок, які неподалік лежали купою.
Придумали, що він має на болоті літати, бо пальне дістати далеко. Нема
заправки в селі. То на болоті. Болотом
у нас називається вода з дощу, яка
у калюжах. Створення видавництва,
коли воно існувало на початках, було
настільки ж реальним, як створення
вертольота з дощок, який мав би літати
на дощівці. Але виявляється, що це
реально, раз вдалося з видавництвом.
Ми тоді так само вірили, що вдасться
і з вертольотом.
А немає страху, що двигун на болоті
може заглухнути?
Якщо вже на болоті полетить, то точно
не заглухне.
Тут надзвичайно важливий момент
– в жодному разі не спинити рух. Не
збитися з ритму. Можна хіба часом
сповільнювати ритм, щоб набратися
сил і рвонути далі. Але відпочивати
потрібно в дії. Лише тоді дія може бути
виконаною. Чи навіть – виконуваною.
Адже в роботі з видавництвом
у мене немає якоїсь конкретної мети.
Тобто видати певні книги й усе. Тут мені
цікаво просто видавати й видавати.
Робота над книжкою – дуже цікавий

процес. Є малоцікаві моменти, але
є й такі, коли це приносить задоволення. Останніх – більше.
Літературна резиденція „Станіславський феномен“ теж здавалася
таким вертольотом?
Якоюсь мірою так. Я тоді постійно жив
у хостелі. Платив якісь невеликі гроші,
бо власник хостелу – мій товариш, із
яким ми й організували резиденцію.
Хостел я вибрав, щоб не витрачатися
на дорогу квартиру, а могти більше
вкладати у видавництво. Першу
книжку ми видали з моїх заощаджень
із зарплати й гонорарів за колонки.
Якось кажу товаришеві, що було би
гарно зробити отаку-от резиденцію.
То воно файно в Європі так робиться.
І це мало бути такою жартівливою підводкою до того, що цим резидентом міг
би стати я й зовсім не платити, а знову
ж – більше вкладати у видавництво.
Але в ході нашої розмови вийшло
набагато краще. Набагато масштабніше, і це справді щастя. Ми організовували резиденцію, дещо бавлячись.
Водночас усвідомлювали, що для її

В „Оркестрі Бобовата“ ти охочіше
писав пісні на вірші інших поетів,
аніж на свої власні. У видавництві,
якоюсь мірою, займаєшся чимось
подібним: знаходиш цікавих авторів і намагаєшся їх засвітити. Те саме
можна сказати і про резиденцію. Це
такий прояв альтруїзму?
Насправді це лише де-не-де може мати елементи альтруїзму, лише там, де
це збігається з бажаннями тих людей,
які хочуть видатися чи потрапити на
резиденцію. Із другого боку, це егоїзм.
Я хочу робити те, що мені подобається.
Я хочу донести, запропонувати публіці
те, що я люблю. І для пісень „Оркестру
Бобовата“ я брав тексти, які вважаю
добрими й хотів показати людям, що
вони є. З книжками так само.
Хоч є і бізнесовий складник. Є книжки, які видаються для того, щоб вони
добре продалися, а є й такі, що видаються за кошт авторів чи з фінансування якихось установ або проектів. Та
в ідеальному випадку хотілося б видавати лише те, що мені подобається.
І ми до цього йдемо.
Що стосується резидентів, знову
ж таки – я є членом журі. Нас є декілька, і це трохи применшує вагу
мого голосу та смаку, але все одно
я вибираю тих, які мені подобаються,
які, на мою думку, заслуговують бути
відзначеними.
А в тебе є амбіції бути відзначеним?
Хочеться, щоби визнали, читали,
слухали?
Ясно, що хочеться. Але ж який рівень
визнання? Може, вже й визнали...
Так, але мені здається, що це, як із
грошима. Якщо людина прагне збагачення, то завжди хочеться більше,
скільки б не було. Мабуть, із визнанням так само, воно не має фіксованої „точки успіху“, а є неперервним
процесом.
В такому разі мені подобається те визнання, яке є. Як і грошей, мені багато
слави не треба. Воно собі повільно
розвивається, і нема сенсу робити
особливо натужних дій.
В мене є стареньке авто, на рік
старше за мене, яке я купив роки два
тому, знову ж за заощадження від
зарплати й гонорарів. Це не тому, що
в мене була велика зарплата, а тому,
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культревю

що я мінімально витрачався, харчі
брав із села і т. д. Авто мені потрібне, щоб возити книжки – на книжкові
виставки, забирати з друкарні й відвозити для відправлення у книгарні.
Але в моєму емоційному відчутті
є враження, що авто – розкіш. І тому
мені дещо ніяково за той факт, що
воно в мене є. Бо багато людей його
не мають. З дитинства маю стереотип,
що авто – елемент багатства. І мати
такий елемент мені некомфортно.
Це може звучати кумедно, але так є.
Схожа ситуація з визнанням. З одного
боку, є розуміння, що раз воно трохи
є, то це заслужено. А з другого – хтось
із друзів-літераторів має його менше,
й через це незручно. Та загальна
реакція, яка є від читачів, мені подобається і стимулює писати й працювати
далі. Кількість цих читачів – це лише
справа часу. Тому нема сенсу намагатися писати щось таке, що би стало
бестселером. Це справа поступового
поширення. Якщо воно добре, то все
одно розійдеться.

Якби уявити таку фантастичну ситуацію, за якої ти не мусив би думати
про гроші. Якби вони просто були,
де б ти жив і що би робив?
Я би писав. Велику частину часу проводив би в себе в селі в горах. Іноді
бував би на літературних заходах,
фестивалях, бо еґо літератора, очевидно, потребує слухача і оплесків.
Але небагато. А так, то мандрував би,
щоби десь щось подивитися, можливо,
й набратися натхнення. Це все впливає
– мандрівки, зустрічі з людьми, з якими
хочеться побути.
А що для тебе є необхідним?
Мир у душі, який нерозривно
пов’язаний з миром зовні. Тобто не
лише мир як протиставлення війні, але
як спокій, урівноваженість. Я постійно
над цим працюю. Часом вдається трохи все це налагодити, але часом бентежать обставини. Це трохи вибиває.
Коли нема миру, то й писати не можу
і просто мені неспокійно. Хочу спокою.
Не такого, аби всі дали мені спокій,

а такого, щоби в ньому комфортно перебувати. Чи в натовпі, чи в поїздці, чи
просто лежачи й читаючи книжку.
А хіба можна писати, якщо спокійно
й нічого не бентежить?
Не знаю, ще так ніколи не було. Та то
й неможливо, щоб ідеальний спокій.
А буває лише такий нормальний, із
якимись відхиленнями, що не дадуть
заснути.
Свої тексти – улюблені?
Та непогані. Деякі є погані – видаляю
час від часу, як нема що робити. Наприклад, коли я десь в іншому місті на
щось чекаю і маю час. Тоді я заходжу
в папку, де є ті всі вірші, переглядаю
їх і видаляю. Чистки роблю безжальні. Чим далі, чим доросліший, то все
тверезіше до того підходжу. Менше
сентиментів. Раніше бувало, що текст,
може, й не дуже, але в ньому йдеться
про події, які зворушували. Це могли
бути й провокативні тексти, наприклад. Не конче сентиментальні. Я від-

Василь Карп’юк
Із майбутньої книжки „Кава на вершині гори“

Гриців потік
Недалеко від хати біжить невеликий потік. Щойно у ньому
вмивався. І так свіжо і гарно, що неможливо стримати
захват. Такого малого вистачає для великого задоволення. На повні груди вдихаю і видихаю свіже повітря. Біля
потоку завжди гарно і прохолодно. Навіть у найбільшу
спеку. Потік біжить яром поміж двома пагорбами. На тому,
що зліва, пасуться сусідські корови, бо пагорб сусідський.
А на правому – невелика грядка і сінокіс. Колись власником правого пагорба і потоку був якийсь Гриць. Але в першій половині минулого століття мій прадід Лук’ян той ґрунт
викупив. Потім земля перейшла в спадок моїй бабусі Анні,
а зараз – мені. Але ми в родині за старою звичкою все одно йменуємо ту землю Грицевою. І потік – теж Гриців.
На пасовиську і сінокосі, природно, земля чиста і гладка.
За нею доглядається і чиститься щовесни і від гілочок і від
малих деревець, які приймаються, бо через них буде зле
косити. А от для яру, де біжить потік, уваги приділяється не
так багато. Тому схили мають на собі кілька здорових буків,
грабів, яворів і ясенів. Від цих хороших дерев завше хороший затінок. А від потоку, який витікає з-під великої плити,
оброслої ліщиною, – хороша прохолода.
Вода у потоці чиста, холодна і смачна. Колись мій молодий тато, після косіння трави на правому пагорбі, напився
тої води і вмився нею. Відтоді захворів на бронхіальну астму.
Тато пив з-під чуркала біля самого русла. Зараз те чуркало
пересохло, а вода витікає з іншої нори.
Я так високо вгору не йду, бо не дуже зручно. Хоч, насправді, не більше сорока метрів. Та люблю вмиватися
внизу біля кринички, з якої корова п’є воду, коли її пускають
пастися на сінокіс. Так буває кілька днів навесні, коли на ви48

сокому пасовиську ще мала трава, а корова хоче надвір.
Тоді її випускають на сінокіс, щоб трохи спасла молодої
трави, аби вся трава на всіх городах одночасно не виросла для косіння. Бо на території довкола хати, кухні, стайні,
пивниці, оборогу трава вже виросла така велика, що тато
трохи скосив. А ближчим часом треба косити решту. Тоді як
траву, припасену коровою на Грицевім, треба буде косити
ще десь за тиждень-два. І так добре, бо все одночасно скосити не годен.
Другий випадок, коли корова пасе на правому пагорбі
і п’є воду з кринички від потоку – це восени. На високому
пасовиську вже нема що пасти, а на пагорбі трава скошена, отава скошена, і вже трохи підросла друга отава. Але
такої теплої погоди, щоб її висушити, вже нема, тому добре
пускати пастися корову. Тоді й молоко добре прибуває.
Коли я йшов до потоку, то зустрів на стежці ящірку. Вона
була така поважна, як наш кіт узимку. Я його теж чогось
називав Грицем, хоч вся родина – Маркусом. Певна річ,
таке ім’я мав персонаж якогось телесеріалу, що за ним
стежили мама і сестра. Але десь на початку весни Маркус
пішов гуляти і не повернувся. Від того в хаті було трохи суму.
Але от тепер я стрів ящірку, і вона якось так гідно рухалася,
ніби якась тета, що я мало не сказав до неї: слава Йсу!
Зрештою, чого ж не привітався? Може, й раптом відповіла
б. А так просто посунулася зі стежки у траву і спинилася між
стебел. Я присів біля неї. Сіра спина, зелені боки з чорними
крапочками.
А перед відвідинами струмка випало розтрушувати валки першої трави довкола хати. Тато скосив ще позавчора,
але відразу пішов дощ і так мокло два дні. Аж тепер гарно
загріло сонечко. Коли розтягував граблями замоклу траву,
то з неї аж виходила пара, мовби полегшено зітхаючи: ох!
І легко розпростувалися різні польові квіти, стебла і листя

Розмовляв Богдан Ославський, Івано-Франківськ

даю належне, що то вікове було, та
й нащо того...
Але хто сказав, що це правильно?
Те, що не відповідає твоїм дорослим
критеріям, може дуже сподобатись
якомусь підлітку. І тоді, якщо замислитись, хтозна, який вірш кращий.
Я маю право робити це зі своїми текстами. Мій критерій – це те, що мені
подобається. Я ні перед ким тут не зобов’язаний. Ці тексти переважно й нікому невідомі. Ніхто нічого не втрачає.
Але справді там нема за чим плакати.
От ми кажемо: тексти, тексти…
А недавно ми сперечалися, що поезія не конче є літературою, письмом, текстом.
Так, але тепер ми говоримо про традиційне уявлення поезії. Тобто про
вірші, які є текстами. Тому я так їх
і називаю. Але, може, якісь із останніх віршів або з тих, що мені більше
подобаються, є лише натяками, які
допомагають уявити поезію. Це ли-

ше слова, які підштовхують. Так, але
цього не можна пояснити. Дуже часто
ті мої натяки виявляються невідчитаними. Є поезія в копанні землі, наприклад. Та ніхто не помічає цих віршів у
копанні грядок.
Але чому ти називаєш копання грядок віршами?
Будь-яка робота є більше поезією,
аніж вірші. Бо вона є метафорою чогось. На щось вона схожа. От є земля
тверда, є земля, яка парує, яка чорна,
яку розкопуєш, щоби в неї щось посадити, а є земля, яку розкопуєш, щоби
з неї щось вийняти. Якщо це називати
словами, то можна багато про це говорити… Але хочеться найменше слів,
щоб це був лише натяк, який дозволить
побачити. Хочеться, аби людина сама
побачила поезію в копанні грядки і не
треба було казати їй про це. Коли людина бачить, то все нормально. А якщо
ти їй скажеш, то мало того, що не побачить поезії, а ще й подумає, що ти
трошки тойво.

трави. Зараз їм тепло і лагідно. Трохи сонно і трохи втомлено під палючими променями. А скоро почне снитися сон
про сіно. Взимку траві і корові снитимуться однакові сни.

Радість дня
Шматочок твердого сиру і кава. Шоста ранку. Раніше за
сонце. Хоча, кілька днів тому, коли я їхав у поїзді і прокинувся щойно по четвертій, то вже можна було читати. Прочитав десять сторінок і знову заснув. Хоч день вже був. І теж
раніше за сонце. Зараз воно сходить. Мені на п’ятому
поверсі вже видно перші промені, а нижні поверхи ще не
скоро побачать. Не раніше, ніж хвилин за п’ятнадцять. Але
вже день. Гучно птахи. Радість. Бо світло.
А вчора в метро всі такі сонні, ніби ще не побачили, що
день настав. І чоловік у сірій куртці. І пані в макіяжі... Он той
товстун, схожий на відомого актора, взагалі спить. Лише
інший товстун, який не схожий, сидить приречено, а тому
спокійно. І ніхто з них не радіє новому дню. А то вже була
десь пів сьома. Та що новому дню? Навіть ось цій дівчині, яка
сидить майже навпроти мене. Вона гарна. То хіба не привід
порадіти, що така красива панна спустилася разом з нами
в метро і їде в одному вагоні? Наче б саме сонце сиділо на
одній із лавок. А ні – треба сидіти зі скривленими донизу
кутиками вуст і нудити світом, бо, бачте, не вдалося добре
виспатися.
Звісно, сон – то мило. Але ще не все. І коли ночі вже нема, то точно можна спокійно не спати. Як-от я зараз. А позаяк усі решта сплять, то ми собі мирно балакаємо з пташками. Кому треба, то вимушено поїхали на роботу чи ще
кудись, а я собі – по вулиці. Свіжо. І об’ємно. Мій чудовий

То може, не треба поетів, які „натякають“? Коли вони ці натяки записують, то тільки занижують рівень
поезії?
Може, й так. Але з другого боку, воно
все природно. І ті тексти якоюсь мірою
теж є природними, бо людина природно навчилася якось думати, писати,
робити папір, видавати книжки. Це все
від природи.
Людина за своєю природою навчилася робити не тільки папір, але
й автомати, танки...
Людина за своєю природою є людина.
Вона має здатність піддаватися спокусам.
А яким спокусам піддаєшся ти?
У цей момент – сказати щось про те,
що я не дуже знаю.
А взагалі – це все із розряду звичайних людських спокус, і вони під контролем. Мені подобається той контроль,
який я маю над собою.

світ зі світанком, світлом. Розумію, що цьому всьому можна
не дивуватися. Але можна милуватися. Також може здаватися, що бачачи світанок часто, він уже не так вражає. Але
мій тато дуже любить вставати рано. По-перше, тому, що
багато встигається зробити. Хоч мені здається, що це лише
поверхова причина, щоб таки бачити світанки. Бути їх нібито мимовільним свідком. Бо якось кумедно, аби вусатий
сільський чоловік вставав удосвіта дивитися на схід сонця.
А от прокинутися до роботи – вихід. І крім того, робота
робиться. Причому багато, бо прохолодно, на відміну від
спеки середдення, коли губить млявість.
Якось, як я ще ходив до школи, але вже була добра весна,
ми з татом встали десь о третій ранку й погнали теличку на
пашу в сусіднє село. Корову так далеко не поженеш, бо
треба щодня доїти і щодня треба молока. Тому тримається
поряд. А теличку – можна. Відправив у кінці травня і можна
забрати аж восени. Йти не так далеко – години три в Шипіт
у присілок Пантириш. Там велика толока в татового приятеля Лук’яна. А ще в нього дружина і багато дітей. А ще
дві баби. Одна мама, а інша баба. Але обі однаково старі.
Здається, вже повмирали. Але тоді ще були. І ми з татом так
остро сходили туди й назад, що я встиг на дев’яту до школи.
Та коли вже йшов на перший урок, то відчуття дня було зовсім інше. Здавалося, я вже так багато його прожив. І справді, я вже жив, а не спав з третьої години. І це лише ранок
– і ще купа дня попереду.
Зараз мені теж буде кумедно казати, що пішов гуляти,
аби побачити світанок і порозмовляти з пташками. Насправді, я ж з ними не розмовляю. Хіба подумки. А от варіант, що пішов на базарчик поблизу купити свіжих овочів,
цілком прийнятний. Запитання лиш в тому, чому я так довго
йду, якщо він поблизу?
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Трагедії маленьких людей
у фільмах Єви Нейман
На початку липня на ювілейному
50-ому Міжнародному
кінофестивалі в Карлових
Варах (Чехія) відбудеться
світова прем’єра третього
повнометражного фільму українки
Єви Нейман „Пісня пісень“ (2015).
Стрічка, події якої розгортаються
у єврейському містечку початку
ХХ ст., є вільною інтерпретацією однойменного юнацького роману ШоломАлейхема про нерозділене кохання.
Новий фільм режисерки потрапив до
головної конкурсної програми фестивалю. В документальному конкурсі
інша українська стрічка – поетичне
кіноспостереження Остапа Костюка
„Жива ватра“ (2013).
На фестивалі в Карлових Варах,
одному з найбільш шанованих
у Східній та Центральній Європі, Єва
Нейман зі своєю стрічкою не вперше.
У 2012 році в спеціальному конкурсі
фільмів з постсоціалістичних країн
„East of the West“ режисерка перемогла з воєнною драмою „Дім з башточкою“ (2011).
Єва Нейман здобула режисерську освіту в Німецькій Академії
кіно й телебачення в Берліні (1997–
2006) – одній із найкращих кіношкіл
Європи й альма-матері цілої когорти
провідних сучасних представників
німецького кіно. В Німеччині Нейман
почала знімати перші документальні
й короткометражні ігрові фільми. Але
події цих стрічок відбувалися переважно в Україні, Одесі – місті, звідки
походить родина Єви. До Одеси Нейман поверталася й на стажування
на місцевій кіностудії під час зйомок
фільму Кіри Муратової „Другорядні
люди“ (2001).
Перше вагоме визнання до режисерки приходить після документальної дипломної роботи „Божі шляхи“
(2006) – історії безпросвітної буденності двох дітей вулиці з Одеси.
Після цього фільму режисерка отримала запрошення розпочати нові
повнометражні проекти в Німеччині
та вирішила повернутися до Одеси
й працювати там.
У роки навчання в Берліні відбулося
знаменне для Єви знайомство з прозаїком Фрідріхом Горенштейном, який
після еміграції з Радянського Союзу
в 1980 році оселився в Німеччині. Як
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зізнається Нейман, саме після прочитання оповідань Горенштейна у неї
виникло нездоланне бажання створювати ігрові фільми. Два перші повнометражні фільми режисерки були зняті за
мотивами творів письменника.
Фрідріх Горенштейн почав працювати з Нейман над екранною адаптацією своїх оповідань 60-х років
„Розмова“ і „Старенькі“, з чого пізніше виник сценарій фільму „Біля річки“.
Продовжив починання Горенштейна
після смерті письменника Сергій
Четвертков – сценарист і актор, знаний з багатолітньої співпраці з Кірою
Муратовою. До свого другого повного метру „Дім з башточкою“ на основі
однойменного
автобіографічного
оповідання Горенштейна 1963 року
(яке мріяв свого часу екранізувати
також Андрій Тарковський) сценарій
Єва Нейман писала сама.
Повнометражний ігровий дебют
Нейман „Біля річки“ (2007) став
першим фільмом режисерки, зробленим на українській кіностудії. Цим
фільмом вона продовжила тему життя
літніх жінок в сучасному місті, розпочату документом 2004 року „Все
по-старому“.
„Біля річки“ – це лірична розповідь
про один день із життя двох старших
жінок, матері (Марія Поліцеймако)
й доньки (Ніна Русланова). Все життя
героїнь залишилося позаду, а різниця у віці між матір’ю і донькою вже
не видається суттєвою. Ранковий візит випадкового гостя змусив жінок
зануритись у спогади. Поволі ностальгічний настрій цілком опанував
героїнь. Літнім сонячним днем матір із
донькою вирішують прогулятися біля
річки, купити тістечко в кав’ярні, зайти
до ресторану, та, пропливши човном,
дістатися того берега, на якому ніхто
з них уже не був багато років.
Режисерці вдається передати специфічне відчуття перебування героїнь
„поза грою“, втрати ними впливу
навіть на несуттєві події свого життя,
а чи не єдина здатність, яка ще належить їм, – здатність бути свідками життя інших. На прикладі трагікомедійної
історії двох жінок Нейман розповідає
глядачеві про вселенську інерцію, про
непідвладний людині рух природи.
Річка й потяг до неї стають влучними
символами втраченого часу, плинності, ностальгії.

„Дім з башточкою“ (2011) – фільм
більш стриманий, але з виразнішим
відчуттям трагедії маленької людини.
У стрічці йдеться про восьмирічного
радянського хлопчика, який під кінець
Другої світової війни повертається
з мамою з евакуації. На незнаній
залізничній станції маму забирають
до лікарні, де вона помирає від тифу.
Хлопчик залишається поміж чужих
людей та продовжує свою подорож
до старого будинку з башточкою на
привокзальній площі певного містечка.
Контекст своєї оповіді Єва Нейман
залишає емоційно нейтральним та
позбавленим історичних чи політичних зауважень. Від цього гранична
екзистенціальна ситуація, в якій опинився герой, стає більш тривожною
і невизначеною.
Стилістично „Дім з башточкою“
подібний до деяких найбільш гуманістичних зразків радянського кіно
про війну кінця 1960–70-х років, де
були спроби покінчити з брехливим
одномірним соцреалізмом. Традицію
фільмів, де трагедія поставала без
пафосу посвяти, а характери героїв
більше не мали єдиного можливого
тлумачення, починали Олександр
Аскольдов, Михайло Калік, Андрій
Тарковський, Лариса Шепітько й передовсім – Олексій Герман. Залишаючи „Дім з башточкою“ чорно-білим,
Єва Нейман візуально зближує свій
фільм з цією традицією.

Для кіномови Єви Нейман у фільмах „Біля річки“ та „Дім з башточкою“
характерна особлива режисерська
увага до оточення головних героїв.
Історії літніх матері й доньки чи хлопчика-шукача свого дому не стають
більш винятковими й важливішими
для Нейман, ніж історії й побут героїв
другого, третього планів. В обох фільмах трапляються лаконічні та місткі
портрети випадкових перехожих,
мандрівників, пересічних людей із
вокзалів, вулиць, парків та лікарень.
Другорядні ролі у стрічках Єви Нейман часто грають першокласні
актори: Наталія Бузько („Біля річки“),
Сергій Бахтєрєв („Біля річки“), Віталій
Лінецький („Дім з башточкою“), Альберт Філозов („Дім з башточкою“,
„Пісня пісень“), Марина Поліцеймако
(„Дім з башточкою“, „Пісня пісень“).
Настрій ігрових фільмів Нейман –
сентиментальний, мелодраматичний
та іронічний, а драматургія значною
мірою заснована на позафабульних
елементах – деталях інтер’єрів, мові
і манерах персонажів, музиці, побудові мізансцени.
„Пісня пісень“ є першою повнометражною екранізацією творів Шолом-Алейхема часів незалежності.
У 2016 році виповниться 100 років від
дня смерті єврейського письменника
і драматурга, більшість життя і творчості якого була пов’язана з Україною. Перший український показ „Пісні
пісень“ відбудеться в рідному місті Єви
Нейман під час VI Одеського Міжнародного кінофестивалю в середині
липня – майже одразу після світової
прем’єри.

фільм

Олексій Телюк, Київ – Варшава

Мінімалізм
як естетика
Гапочка. Лови мої слова, Київ,
2015.
Коли я вперше почула гурт „Гапочка“ 2008 року на відбірних
конкурсах „The Global Battle Of
The Bands UA 2008“, пораділа тій
харизматичності, яку випромінювала молода київська команда.
Незважаючи на поп-рокове звучання і простоту текстів, було щось
таке невловиме у їхніх піснях, що
я на кілька днів „підсіла“ на два
треки і нон-стоп слухала їх зі свого комп’ютера. Власне, так часто
трапляється, коли пісня збігається
з якоюсь твоєю емоцією. Утім,
стежити за розвитком поп-року
„Гапочки“ не було потреби, адже
стилістично вони не розвивались.
Однак згодом гурт таки почав відходити від одноманітності, можливо, розуміючи, що музика, яку вони
виконують, ненадовго лишається
у плей-листах відданих шанувальників.
Минулоріч міні-альбом „Електроакустика“ спровокував нову хвилю
зацікавлення гуртом „Гапочка“. На
думку музичних критиків, цей експеримент увійшов одразу до кількох топів української музики. І не
випадково. Адже колектив почав
розвиватись у камерному акустичному звучанні, поступово почала
виписуватися й цілком нова стилістика музичного матеріалу. Одна
з двох давніших пісень, „Крила“,
представлена в „Електроакустиці“,
власне, для порівняння. І ось „Гапочка“ зачепила по-справжньому
– від прослуховування оновленого, проте добре знайомого треку
з’явилося бажання просуватися
далі в пізнанні нового експерименту. Тепер чіпляла не просто окрема
емоція, а загальне музичне нашарування і водночас легкість, прозорість запропонованих слухачеві
пісень.
Кілька місяців по тому, після прискіпливого стеження в соцмережах
за новинами гурту, із захватом
дізнаєшся, що „Гапочка“ записала
повноформатний альбом „Лови
мої слова“. Лідерка й вокалістка
колективу Катерина Гапочка так
прокоментувала нову роботу: „Ви
почуєте наш новий настрій та звук.
Ці зміни – це не прагнення будь-що
досягти ідеалу, а просто відкриття

нових граней у всьому, що мене
оточує. Я постійно в пошуку. Все
залежить від того, що диктує мені
відчуття „тут і зараз“. І не тому, що
це моя примха, а тому, що я просто
не можу інакше. Нам щодня дається
купа можливостей, але і багато
причин, які заважають їх бачити.
Ми постійно забуваємо про те, що
не треба жити минулим, а треба
усвідомлювати момент і з широко
розкритими очима нести свою неповторність у цей світ. Якщо є ціль
і впевненість у тому, що робиш,
то завжди знайдуться можливості

і справжні, віддані друзі, які повірять у вас“.
На щастя, мета у колективу
справді була амбітна і, що важливо, вчасна. „Гапочка“ від попроку перейшла на тонші матерії
– відтепер це електроакустичне
інді-звучання. Для реалізації такого
задуму насправді потрібна спільна
й наполеглива робота з професіоналами, тут не досить доброго
смаку й музичної інтуїції. І знову
ж таки, у випадку „Гапочки“ така
професійна співпраця відбулася.
До проекту долучився композитор,
аранжувальник і музикант Олексій
Лаптєв (творчий псевдонім – Олексій Gorchitza), який, окрім безпосередньої участі в пошуках нового
електронного звучання гурту (сім
композицій альбому створювали
спільно), взявся до прописування
клавішних партій альбому. А саундпродюсером заголовної пісні альбому „Лови мої слова“ став український музикант, бас-гітарист гурту
„Esthetic Education“ Юрій Хусточка.
Завдяки цій співпраці в альбомі
збереглася рокова складова.
Загалом робота над альбомом
„Лови мої слова“ тривала близько
двох років. Як зазначила в одному
з інтерв’ю Катя Гапочка, більшість
аранжувань все одно залишилася
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Меланхолія
з присмаком весни
YouCrane. Again, Київ, Наш
Формат, 2014.
Якщо попросити шанувальника
української музики назвати гурти,
що працюють у форматі інді-року, то
назву цього гурту він оприлюднить
у першій трійці. „YouCrane“ (Костянтин Шелудько – автор текстів і музики, гітара/вокал; Олексій Бережний
– ударні, бек-вокал, мелофон; Роман
Прокопенко – клавішні; Вадим Полторак – бас-гітара, гітара, бек-вокал,
сопілка; Михайло Медяник – синтезатори, бек-вокал) розпочали свою
діяльність досить давно – ще 2008
року. Хоча за офіційною легендою,
уперше гурт зібрався 1999 року, ко52

ли хлопці навчалися в сьомому класі.
Поступово „голос“ „YouCrane“ мужнів
і набирав власного тембру.
Перший альбом „Коли ми будем
знайомі“ з’явився 2013 року і був названий одним із найкращих дебютів
на українській музичній сцені. На

відміну від багатьох інших подібних
колективів, хлопці не забарилися
з продовженням студійної роботи.
Вже наприкінці 2014 року вийшов
їхній другий альбом „Again“, що
містить 16 авторських композицій,
чотири з яких презентовані як бонус-треки. Водночас альбом є своєрідним продовженням попереднього
творчого життєпису гурту.
Як адепт філософії інді-культури,
„YouCrane“ доволі експресивно вносить у музичний матеріал інтерпретацію емоцій, якими живе суспільство.
Та, на відміну від чистого року, нерв
музичного матеріалу представлений
не в мелодиці, а радше у загальній
композиції альбому, у ностальгічних
і меланхолійних переживаннях.
Ось як пояснює це фронтмен гурту
Костянтин Шелудько: „У цьому розмаїтті різних натхнень, що втілились
у свіжих піснях “YouCrane”, і полягає
концептуальність нового лонґплею.
Починаючись з оптимістичних пісень, альбом продовжується піснями
розчарування і депресії, після яких
приходить обов’язкове філософське
переосмислення життя і, як наслідок,
– знову оптимізм. Фаза пройшла, коло замкнулося, і все почалося знову“.
Прослуховуючи альбом „Again“,
неодмінно вдаєшся до візуалізації
кожної з історій, що прописана
в піснях. І здебільшого поринаєш
думками у місто, його рух, його розчарування й посмішку, динамічну
зміну картинки, на якій – люди, що
проходять, радіють, кохають, плачуть поруч. Своєрідне підтвердження
такого сприйняття альбому дають
і самі музиканти через відеороботу

на перший синґл альбому „Пісня тобі“. Зйомки цього кліпу відбувались
у квітні 2014 року в Берліні, Гамбургу
та Слубіце. Ці міста, власне, і стають
репрезентативною картинкою всієї
музичної канви альбому. До речі,
„Пісня тобі“, як і попередні дві відеороботи гурту, створена фотографом
та кінооператором Сергієм Клепачем (він свого часу співпрацював із
такими гуртами, як „Мурени“, „Пан
Пупець“, „Рура“).
А ось, власне, альбом „Again“
записувався на декількох київських
студіях, зокрема „Studio 211“ (відома за роботою з „Океном Ельзи“,
Джамалою та „Esthetic Education“),
„Zvukoceh“ і „Top Sound Records“.
Окрім того, родзинкою альбому
є співпраця з Альоною Львовою (пісня „Саме тепер“ feat. Alena Lvova),
знаною своєю роботою в музичному
проекті „Shopping Hour“ та використання у кількох композиціях семплу
валторни з пісні Lama „Тіло тремтить“
(виконавець – Валентин Марухно).
Загалом „Again“ залишає приємний післясмак історії, у яку,
незважаючи на часом непростий
досвід, хочеться повернутися знову
й віднайти для себе нові точки опори
для власного щодення. Для тих, хто
хоче пройтися цим шляхом, є можливість прослухати всі треки альбому у
вільному доступі на SoundCloud або
ж підтримати колектив і придбати
„Again“ в українській інтернет-крамниці „Умка“.
Ірина Плехова, Київ

музика

за гуртом, адже вони належать гітаристу Євгену Якшину. Басові партії,
як і раніше, виконує Олексій Руденко. До речі, незважаючи на зміну
формату проекту, колишні учасники
колективу перкусіоніст Артем Угодніков і клавішник Тарас Фенік також
активно долучилися до запису крайнього альбому.
Ще варто відзначити, що співпраця з молодими та креативними
не обмежилася лише саунд-продюсуванням чи аранжуванням пісень.
Наприкінці минулого року фактично
офіційним стартом альбому „Лови
мої слова“ стала презентація відео
на пісню „Зникаю“. Режисеркою кліпу
виступила Катерина Горностай, яка
протягом останніх двох років заявила
про себе як про талановитого документаліста. Її роботи неодноразово
входили до офіційних програм міжнародних кінофестивалів (зокрема,
МКФ „Молодість“, „Кіношок“). У відео режисерка використала прийом
пом’якшеного софт-фокусу й імітацію
зйомки моноклеподібною оптикою.
За словами колективу, це дало змогу
передати „натяк на заплутані емоції“,
які викликав 2014 рік.
Упродовж літа „Гапочка“ гастролюватиме Україною, братиме участь
у кількох фестивалях. Там відбуватиметься „живий“ діалог з публікою.
Однак і для тих, хто не потрапить
на презентації альбому, є приємна
звістка. Усі композиції викладено
колективом у вільний доступ на SoundCloud. Тож маєте нагоду „підсісти“
на гарний український електроакустичний інді-рок і насолоджуватися
легкістю літа.

У мого тата своя війна. Минулого
року після перших жертв на Грушевського, коли ми з мамою схлипували
від отриманих новин із Києва, тато
збирав речі до Чехії. Він уже 7 років
там працює, а додому приїжджає
хіба двічі на рік. Я була впевнена, що
він робить помилку – всі ми маємо
бути в столиці, тримаючи в руках
шини і коктейлі Молотова. А мій тато їхав в інший бік. От я і дорікнула
йому. Мама тихо шепнула мені: „Не
смій – він у нас чесний і таки поїде до
Києва, а ми залишимося без батька
і хліба“. Що вона говорить? Як це
– без тата?
Зовсім не знаю свого тата, бо
третину мого життя він був не вдома,
як і багато хто з вас. У психологів
є такий термін „соціальне сирітство“,
що означає стан, коли діти залишаються сиротами при живих батьках,
бо ті через роботу, подорожі ухи-

ляються від виконання батьківських
обов’язків. Так от, не вірте їм. У мене
є тато. Навіть якщо він давно відучив
мене від частих обіймів, я знаю, що
таке праця, самостійність і впертість.
Це від нього.
Тато дзвонить двічі на тиждень.
Кожного разу питає маму про мене:
„Що там?“. „Мамо, скажіть, що заміж виходжу!“ – пожартувала. Він
настільки чекав такої відповіді, що
забув перепитати: за кого? „Я тут
бачив дуже гарні весільні стакани
і подумав, що куплю їй ікону в подарунок!“ – подзвонив наступного
тижня. Він досі злиться на нас за такі
жарти, певно, все моє дитинство чекав такого дзвінка.
Моєму братові було три роки, коли
у нього раптом зросла температура
до 38 градусів. Тато був удома сам
з двома дітьми. Він переживав, бо
Юрко важко переносив ліки. Мама

Софія Кочмар, журналіст, Київ

53

авторська колонка

Фото з архіву авторки

Тато

йому завжди давала їх у порошку,
а він усе одно не пив. Це я пам’ятаю.
Я досі можу показати, звідки я спостерігала за тим, як малий лежить на
ліжку, а біля нього сидить тато.
„Ну, ось він знову його так любить!
А я просила взяти мене на руки, то
ні, а біля Юри знову бігає, ніби той
маленький, – ревнувала. – Навіть
компот приніс!“.
„Софійцю, візьми горнятко, але не
пий, бо бачиш, як Юрчик захворів.
Теж так будеш, як вірус підчепиш!“.
Компот був з малини і червоної смородини. Кислий трохи.
В дитинстві у нас з братом було
надважливе завдання: щодня ми облазили всю стодолу, шукаючи місця,
де неслися кури. Це було складно, бо
яєць могло бути дуже багато і високо
під дахом, а донести їх треба було цілими. Одного разу навіть тато до нас
приєднався. То був надзвичайний ранок, бо якраз тоді наші кури знесли
шоколадні яйця. „Мамо-мамо, подивіться, що ми маємо!“ – пам’ятаю, як
гукала з-під стріхи.
Згадала цю історію минулого тижня, коли в супермаркеті побачила
гігантський кіндер-сюрприз. „Ого,
а наші кури таких не несли!“ – подумала.
Мій тато простий чоловік. Робочий. Він із тих, кому довелося жити на
постійному зламі системи. Цукровий
завод, який будували все його дитинство, збанкрутував у перший рік,
коли він прийшов туди працювати на
котельню.
Тоді годинники на ринку були дорогі. Саме той – тридцять гривень.
Це точно. Але він одразу був приречений: металева защіпка час від
часу відкривалася сама по собі, а від
цього в годинника або розбивалося
скло, або просто переставав працювати.
Ми з татом йшли кладкою через
річку. Повітря було ще досить морозне, хоча вже не було снігу. Я повернулася, і годинник впав у воду.
„Тату, дістаньте!“ – почала плакати я.
„Він уже не працюватиме!“, – сказав
тато. „Але я бачила, куди він впав“,
– вказувала на кола, що залишилися на поверхні води. Тато скинув
одяг і поліз у воду. „Тату, що там?“
– не заспокоююсь. „Нема!“ – розсердився він. А в руках тримав той
годинник, стрілка якого вже ніколи не
йшла вперед.
Ми чекатимемо вдома, тату!

рецен

культревю

Майдан за
Снайдером
Тімоті Снайдер. Українська
історія, російська політика,
європейське майбутнє, Київ,
Дух і літера, 2014.
Відомий американський історик
Тімоті Снайдер (Timothy Snyder) під
час подій на Майдані та на початку
російської агресії „працював позаштатним адвокатом“ України, публікуючи мало не щодня коментарі
щодо поточних українських подій
та аналітику щодо протистояння
із Кремлем. У результаті його внесено до десятка найкращих лобістів
України у світі 2014 року, де він
опинився на четвертому місці, обійшовши президента України Петра
Порошенка (п’яте місце). Що це
означає? Що статті, блоги, публічні
виступи й коментарі американського науковця мали більший ефект на
суспільну опінію щодо України, ніж
зусилля глави нашої держави. Не
будемо ставити зараз питання, чому
Порошенкові кроки оцінено нижче,
– спробуємо натомість розібратися,
як так сталося, що гуманітарій Снайдер опинився у гроні президента
Литви Далі Грибаускайте, сенатора
США Джона МакКейна, шведського
дипломата Карла Більдта й українського президента. А простежити за
аргументами нашого героя можемо
за збіркою його публікацій та відкритих зустрічей, перекладених
українською й зібраних воєдино
у видавництві „Дух і Літера“ (упорядник – Олексій Панич, перекладачі
– Олексій Панич і Роксоляна Свято).
Передусім подиву гідним є те, що
будучи істориком, професором, Тімоті Снайдер у період радикальних
змін в Україні – Майдану, а потім російської агресії в Криму чимало часу
присвячував власне публіцистиці,
і робить це надалі. Нехай, і швидше
за все, вона була оплачувана гонорарами, але не кожен історик
є публічним і не всі історики готові відірвати час від написання наступної
книжки (до слова, ця проблема дуже
великою мірою стосується українських істориків). Снайдер публікував
свої статті та блоги у різних виданнях
різних країн, переважно англійською
та німецькою мовами. Зібрані під
однією палітуркою й по-українськи,
вони можуть чимало пояснити не лише далекому від східноєвропейських
реалій західному читачеві, а й самим
українцям. Історичний бекґраунд
54

і контекст (зокрема в аналізі антимайданівської та антиукраїнської
пропаганди) більш ніж потрібен,
і у тлумаченнях Снайдера нерідко
набуває цілком несподіваних змістів.

Як зазначено у передмові, „Снайдер постає не лише публічним інтелектуалом, а саме професійним
істориком, котрий точно знає, які
факти минулого треба згадати для
адекватного розуміння нинішніх
новин“. В окремих публікаціях він
робить досить розлогі історичні
екскурси, пояснюючи, що з історії
українсько-російських чи українсько-західних (-польських, -литовських, -німецьких) відносин мало
вплив на сьогоднішні драматичні
події. Але найбільше уваги історик
приділяє століттю, яке є основною
сферою його зацікавлень, – минулому, а точніше, його початку й середині. Нагадаю, серед „українських“
тем Снайдера – біографії Василя
Вишиваного (Вільгельма Габсбурга)
та волинського воєводи часів міжвоєнної Польщі Генрика Юзевського,
як також контекст України у важливій
для світової історіографії книжці
„Криваві землі: Європа між Гітлером
і Сталіним“ (Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin) (вперше видана
2010 року, в перекладі українською
– 2011-го). Нагадаю, головною тезою цієї книжки, виданої в Україні
вже і українською і російською мовами, є те, що від сталінсько-гітлерівської м’ясорубки найбільше потерпіли землі поміж Москвою і Берліном
– Польща, Білорусь та Україна.
І, власне, важливість України для
світу тоді, під час Другої світової,
і тепер, в епоху Майдану і гібридної
війни Росії проти нашої держави,

є однією з цілей написання Снайдером його статей, рівно як доведення
до відома читачів на Заході методів
російської пропаганди, її маніпулятивність у подачі історичних фактів
і трактувань. При цьому на зустрічі
в Києво-Могилянській академії
(дискусія надрукована на початку
книги) історик підкреслював, що
інформаційна війна в Німеччині ведеться успішніше, ніж тут, в Україні.
І має рацію – саме в недостатній
поінформованості щодо подій на
Сході України оглядачі вбачають
стриманість Заходу у наданні Україні летальної зброї, бо ж чимало хто
вірить у „ополченців, які воюють відібраною в українців зброєю“.
Снайдер детально розкриває
генезу вживаних російською пропагандою тез і мемів. Знаючи, як у західному світі ставляться до проявів фашизму, Кремль намагається навішувати ярлик фашизму на Україну, при
цьому його абсолютно не бентежить
те, що він сам нерідко є співорганізатором з’їздів неофашистських партій
на своїй території. Ось як історик характеризує горлопанів, що кричать
про фашистський переворот у Києві:
„…[ці люди] дуже постмодерні. Вони
байдужі до суперечностей. Абсолютно безсоромно вони можуть сказати:
“Українці фашисти, але Гітлер був
не таким уже й поганим”. І їм за це
абсолютно не соромно“. Таку „гнучкість“ у трактуваннях він пояснює
тим, що реальної війни, реальних
фашистів Путін та його покоління не
зазнали: „Вони – діти 1970-х. Я кажу
про Путіна, Лукашенка, багатьох
інших. Звісно, у них є якісь свої переконання, глибші за пропаганду,
самообман. Гадаю, вони і справді
в це вірять. І ці переконання походять
не від самої ВВВ, а від Брєжнєва, який
“наново створив” ВВВ“. Також до „заслуг“ Брежнєва Снайдер відносить
„привласнення“ перемоги у Другій
світовій Радянським Союзом, що за
путінської Росії переросло в зусилля
росіян. А оскільки переможці росіяни, то яка роль у цій війні українців?
Вочевидь, не поруч із росіянами
– має подумати споживач агітпропу.
„Російська пропаганда сьогодні
облудно наполягає на тому, що Червона армія була російською армією.
А якщо Червону армію розглядати
як російську, то це означає, що
українці – вороги“, – пише Снайдер.
Тому важливо, щоб Україна розвінчувала цей міф, не акцентувала на
вшануванні лише націоналістичного
підпілля, а ширила й дискурс „вони

воювали за Україну“, – у якій би
армії не перебували. Втім, не все
так зле, як може видаватися, – для
вдумливого споживача інформації
відрізнити, хто реальний фашист,
а хто ні, не проблема. Окрім того,
більшість ідеологічних промахів Росії
засновано на тезі, що Україна – це
штучна держава, а українців не існує
в природі („Це припущення глибше
за політику чи пропаганду; це приклад емоції, що затьмарює розум.
З якихось причин Путін завжди надто
емоційно ставився до України“). Ці
промахи потім вилазять Росії боком:
„…усередині Росії проблема в тому,
що українці занадто добрі європейці. У вас забагато європейського,
от у чому проблема. Ви інші, ви – як
європейці“, – сказав Снайдер у Києві. У російській пропаганді постійно
йдеться про Україну, і росіян мали би
тривожити тенденції, до яких вдається у пропаганді їхня влада – чи не
обернеться це проти них самих?
„Тексти вражають рідкісним сполученням глибини думки та простоти її
викладу“, – написав про статті Тімоті
Снайдера упорядник; від себе додам, що одного разу для прочитання
буде замало – настільки щільним
є насичення тез до осмислення,
переоцінки та застосування у практичному суспільному житті.
Роман Кабачій, Буча

„Народні“ республіки
на Донбасі:
передісторія
Денис Казанський. Чорна
лихоманка: нелегальний
видобуток вугілля на Донбасі,
Київ, Темпора, 2015.
„Браві, грізні, напористі шахтарі,
що встановлювали трудові рекорди
і наводили страйками жах на чиновників, виродилися і зникли. Перетворилися на худобу“, – у книжці репортажів із Донбасу Денис Казанський
розповідає історію трагедії регіону.
Регіону з потенціалом найзаможнішого, що перетворився на найбільш
депресивний.
„Нелегальний
видобуток
вугілля на Донбасі“ – це не перша
публікація журналіста з Донецька
у серії репортажистики видавництва
„Темпора“. Короткий репортаж про
Єнакієве, батьківщину колишнього
президента Віктора Януковича, друкувався у першій збірці українського

художнього репортажу „Veni, vidi,
scripsi: світ у масштабі українського
репортажу“. Вже тоді, у 2013 році,
тема умов життя і праці на батьківщині Януковича викликала інтерес,
а після Революції Гідності та початку
воєнних дій в Донецькій та Луганській областях – і поготів. Книжка Казанського є однією з найважливіших,
виданих цьогоріч. Я не перебільшую,
адже в цих текстах показані передумови Антимайдану й утворення так
званих Луганської і Донецької народних республік.
У репортажі-розслідуванні Казанський показує етапи трагедії
Донбасу. Розпочинає з історії – від
першої примітивної шахти-копанки
на території сучасного міста Лисичанськ. Журналіст наголошує на
іронії долі: у XXI столітті на Донбасі
повернуться до праці в дірках, наче
й не було технічного прогресу. 1996
рік став фатальним для шахтарських
мономіст Донбасу – тоді Україна
визнала шахти безперспективними
і прийняла рішення про їх реструктуризацію. Через корупцію реструктуризація перетворилася із необхідних
заходів для виходу галузі з кризи
на повільне вбивання шахтарських
селищ і міст. Окремі розділи книжки
присвячено тому, як сформувалася
вугільна мафія, що контролювала
нелегальний видобуток, як виглядає
робота в шахті-дірці та як організований збут такого нелегального
вугілля державі та за кордон. Сказано й про „ери“ Віктора Януковича
і Наталії Королевської – нелегальний
видобуток вугілля майже завжди був
під контролем високих чиновників.
Казанський показує, що роки нелегального видобутку вугілля мали
свої особливості: якщо у 1990-х
шахтарі-нелегали вимінювали вугілля на картоплю й самогон (грошей у
шахтарських селищах не мав ніхто)
та безкоштовно забезпечували паливом дитячі садочки й школи, із початком 2000-х видобуток узяв у свої
руки місцевий криміналітет. Реструктуризацію шахт Казанський називає
наймасштабнішим економічним злочином в історії незалежної України,
а за ступенем руйнівної дії на життя
громадян порівнює з Другою світовою війною.
Казанський звертає увагу на парадокс Помаранчевої революції та
Майдану 2013–2014 років: як сталося, що населення обернуло свій
гнів проти зовсім чужих людей, забувши про те, що реальні винуватці
їхніх бід – поруч, ходять у героях?

Це питання лишається у книжці без
відповіді.
Зате подано описи життя шахтарських селищ, що промовляють самі
за себе. Географія Донбасу, раніше
цілком нейтральна, а тепер позначена
місцями боїв і насичена значеннями
навіть для тих, хто ніколи не був у Торезі чи Сніжному (наголос – на останньому складі, нагадує автор), Краснодоні
чи Стаханові. Казанський називає їх
містами-діагнозами й містами-хворобами. Він завважує неподібність Донецька й області і поділ усередині самого
міста. Якщо центр міста наближався до
європейських стандартів принаймні
зовнішньо (кав’ярні, парки, бізнесцентри), то область і віддалені райони
міста були хронічною гуманітарною
катастрофою.
Реалії такого життя увиразнюють
специфічні терміни, що ними послуговуються у щоденному житті шахтарі. Тормозок, штиб, штрек, зольність,
шуфр, цілик, площадка, типи вугілля
(штиб, насіння, горіх, кулак). І нарешті – нелегальні шахти, відомі завдяки журналістам як копанки. Місцеві
кажуть просто – діра.

Подібно до шахтарів, які називають речі своїми іменами, Казанський
пише без зайвих емоцій. „Навіть
повітря в цьому місці, здавалося,
було насичене тугою“, – такі фрази
трапляються вкрай рідко. Здебільшого він жорсткий не лише в описах
криміналітету, а й тоді, коли говорить
про ментальність Донбасу. Це інсайдерська критика, якій немає підстав
не довіряти. Напиши про це хтось
інший, а не журналіст родом з Донецька, його легко було б звинуватити
в упередженості.
Світлана Ославська,
Івано-Франківськ
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Українська
література
й літпроцес: путівник
від Неборака
Віктор Неборак. Лексикон А.Г,
Івано-Франківськ, Лілея-НВ,
2015, 576 с.
Якось класик польської журналістики Ришард Капусцінський сказав,
що великим нещастям людини є її
неможливість закоренитися в історії,
адже всі події минулого рано чи пізно
зникають зі свідомості. У випадку Віктора Неборака події та люди, яких
уже нема, все одно продовжують
жити у спогадах, відгуках, бесідах.
Тим же, хто є, Неборак продовжує
молодість у так само різножанрових
текстах.

„Лексикон А.Г.“ – своєрідна фонотека, у якій звучать голоси покійних
Антонича, Франка, Куліша, Римарука, Покальчука, Чубая чи Мельничука, а поруч із ними перебувають
сповнені сил Винничук, Жадан,
Пагутяк, Ґабор, Грицак чи Ірванець.
Кожна сторінка книжки – байдуже,
чи це відгук, спогад про знайомство
чи просто рефлексії про сьогодення
– перетворюється на своєрідний
путівник по місцях, містах і персоналіях. Автор оживляє своїх героїв
заради того, аби сучасники зуміли
поговорити з ними, дізнатися всі
подробиці (навіть найсокровенніші,
про які ніхто навіть не здогадувався)
з їхнього минулого, зрозуміти мотиви
вчинків, ситуацій і, врешті-решт, поринути з головою у свободу слів,
образів і сенсів.
Умовно „Лексикон А.Г.“ можна
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поділити на кілька частин: роздуми
Неборака над теперішнім, спогади,
відгуки про творчість українських
митців (не лише письменників) та
бесіди з цікавими людьми. Всі тексти – післяпомаранчевого періоду:
від щирого захоплення талантом
Герасим’юка – до критики шкільної
програми з літератури, від спогадів
про „амурні справи“ молодого Юрія
Винничука – до рефлексій над проблемами читання в Україні. Теми, які
порушує Неборак, виходять далеко
за межі літературознавства у класичному розумінні слова. У кожному
своєму есеї, статті чи рецензії він
постає не стільки як прозаїк, перекладач чи критик, а як людина, для
якої важливо зафіксувати те, що
здатен стерти час – емоцію, секундне вагання, паузу, яка важить більше
ніж слово, тишу, біль, розчарування.
Палітра відчуттів у „Лексиконі А.Г.“
настільки широка, що деколи читач
просто губиться серед усього нагромадження. На позір може видатися,
що Неборак пише про персонажів,
прізвища яких можна просто „загуглити“ і все необхідне прочитати
в інтернеті. Але навряд чи мережа
розповість про те, де починається
„власний Львів“ Андрія Содомори,
як було мандрувати на кораблі „Відродження світу“ разом із Юрком
Покальчуком та де досягає апогею
апокаліпсис у віршах Богдана-Ігоря
Антонича.
В тексті „Польоти над узвозами сучасної української прози“ читаємо:
„Письменник чинить якнайчесніше,
коли пише, базуючись на власному
досвіді“. Небораку можна вірити,
а можна й ставити під сумнів усе те,
що він подає на літературній тарілці.
Та є одна беззаперечна істина: він
– майстер оповіді, до того ж уміє
знаходити поміж рядків такі речі, які
простому читачеві навіть не спадуть
на думку. Чого лише вартує аналіз
поезії Юрка Позаяка, зокрема його
трирядкового хоку. У „Лексиконі А.Г.“
цьому аналізу присвячено три сторінки, і мимохіть починаєш задумуватися: наскільки серйозно Неборак про
все це пише? Чи то такий вияв іронії,
чи дійсно все так складно? Проте
жоден сумнів у серйозності Неборака не постає під час прочитання
інтерв’ю з японкою Томако Сімада
– тут він сам є інтерв’юйованим.
Оригінальним є авторське сприйняття Львова як центру відстоювання української ідентичності. Також
літературознавець порушує таку
важливу проблему стану сучасної

української культури, коли більшість
громадян не готові її підтримувати
за власний кошт, чого не робить
і держава. „Ми, сучасні українці, як
завжди, – на межі, на краю, балансуємо між різними можливостями,
не можемо остаточно визначитися,
не можемо вирішити, що добре для
нашого майбутнього, а що погано,
– пише автор і додає, – нам час уже
відчути твердий ґрунт під ногами
і почати рух у чітко визначеному напрямку“. Здається, такий напрям уже
почав задавати сам Неборак, хоч
до нього це робили Куліш, Антонич,
Мельничук, Герасим’юк, Лишега, однак не завжди вдавалося завершити
почату справу.
Те, що пише Неборак, не завжди
захоплює, а й болить – і далека від
досконалості система освіти, піратство у видавничій галузі, постколоніальний синдром нашої країни, „суржикомовність“ населення й мовна
війна – такими є українські реалії,
хоч як їх не намагайся прикрасити іншими, більш позитивними текстами.
Цікаво, чи через десять років після
виходу книжки лексикон А. Г. стане
іншим – чи будуть актуальними порушені автором проблеми. Питання
відкрите.
Галина Сафроньєва, Львів

Два колеса пам’яті
Василь Махно. Ровер,
Тернопіль, Крок, 2015.
Ровером можна об’їхати багато
міст. Ним можна дістатись до океану, пізнавати вулиці Нью-Йорка,
насолоджуватися Парижем, але
можна і більше – мандрувати через
Атлантику до України, а у ній – до
маленьких містечок: Чорткова, Бучача, Дрогобича, села Базар. Саме
таку метафору двоколісності запрезентував цьогоріч Василь Махно, видавши нову збірку поезії та есеїстики
„Ровер“.
Книжка містить вибрані поезії, які
дещо хаотично, але, тим не менше,
смачно перемежовують розділи
есеїстики. За словами автора, особливим акцентом у збірці є тексти,
присвячені Чорткову та селу, де він
народився, Базару. В одному з інтерв’ю Василь Махно зазначає, що
„Ровер“ – це не ностальгія за місцем,
а радше ностальгія за часом: молодістю, дитинством, митями, котрі
вже неможливо повернути. Збірка

ензії та анотації
й справді наповнена флешбеками
у минуле і цим створює враження
світу інтимного, ностальгійного, місцями дуже особистого, пронизаного
екзистенційними питаннями, пошуками слідів власної тимчасовості.

Варто зауважити й те, що „Ровер“
– збірка, яка дуже органічно випливає з попередніх видань Василя
Махна. Особливо це стосується поезії, що має вже притаманні раніше
його письму топографічні знаки
– міста, їхній рельєф. Читаючи поезію „Ровера“, часом почуваєшся
так, ніби справді блукаєш вулицями
Чернівців або Парижа, мандруєш
середмістям Чорткова, Тернополя
чи околицями Нью-Йорка. Вірші
Василя Махна – це як світлини зі
старих родинних фотоальбомів,
серед яких натрапляєш на тих, кого
вже нема: людей, вулиці, міста, якісь
давні історії, навмисно витіснені
з пам’яті.
Поетичні тексти у збірці блукають
із міста в місто, охоплюючи доволі
широку географію – як наслідок,
„Ровер“ може служити своєрідним
поетичним путівником містами чи не
цілої земної кулі. Тут легко прочитати
рельєф Єрусалима, відшукати вулиці
чи паби Нью-Йорка, книгарні й будинки Тернополя або Дрогобича.
Завдяки текстам Василя Махна
малі міста Галичини знову повертаються на літературну мапу України
та світу. У вірші „Бучацький боксер“
та есеях „Боксер“ і „Француз із
Чорткова“ для читачів наново відкриваються містечка Чортків і Бучач,
поєднаних із іншими містами, знаковими для поета.
Поміж Нью-Йорком і Бучачем тисячі
кілометрів.

Поміж ударами в боксі можна впасти
і вмерти.
Юніон Сквер, що тримає його за
боксерську руку
і наливає водку в нагрітий шлунок
щоденно,
впише у книгу буття наче в інтимний
щоденник:
ім’я – сорочку – шорти і шкіряну
сумку.
[…]Бучач, який від удару тріщав, як
поламані ребра.
Ратуша тріпотіла, як жилка
запаленим нервом
і навіть спокійна Стрипа стрибала
рибою втечі.
Такий топографічний калейдоскоп
поезії у збірці розмежовує добра
підбірка есеїв. Тут уже дещо інше повітря текстів, автор більш зосереджений на чіткому та послідовному описі
вражень, переживань, досвіду. Есеїстика „Ровера“ – це передусім розмова про пограниччя, про віднаходження свого простору й окреслення
пам’яті місця. Пограниччя у текстах
Василя Махна часто виступає не як
діалог між двома топосами й двома
ідентичностями, а радше як конфлікт
чи навіть відчуття провини, як пошук
власної ідентичності: „Бути поетом
околиці й пограниччя, поетом з околиці з прикордоння – означає бачити
деталі цього світу, його історії, дрібні
речі й предмети, інші нації та інших
людей у їхньому щоденному бутті.
Усвідомлювати право кожного з тих
місць на свою окремішність, відчувати багатогранність як необхідність“.
В інтерв’ю з Леонідом Ґольдберґом
Махно зазначає, що затерті часові
й просторові кордони, а також і пограниччя ніколи не зникають, і не стирається їх пам’ять. Пограниччя тут не
в минулому, радше навпаки, – воно
дуже сучасне й актуальне сьогодні,
заховане у проблемах Донеччини
та Луганщини. Власне, Махно доволі обережно пише про нинішню
війну та про Революцію Гідності, але
відчутно, що ці теми ще надто свіжі,
болісні, важкі:
я – поет періодичної таблиці руїни
розбитого війська і втраченої землі
продірявленої як серце солдата
– країни
яка схожа на невловиму пір’їну
яка коливається на стеблі
Місцями автор пов’язує сьогоднішні українські події з недавніми
балканськими, намагаючись таким
чином дати собі та читачеві відповідь

на питання, чому розпочинаються
війни та яким є місце людини у них.
Показовим із цього погляду є есей
„Весільна капуста“ – своєрідний
аналіз посттравматичного періоду
та кризового періоду післявоєнних
дій на Балканах.
Збірка „Ровер“ – це повернення до
місць пам’яті, пошуки себе у них, пошуки власної окремішності, а разом
із тим, прив’язаності до місця. Василь
Махно зумів відкрити покинутий світ
своєрідної Атлантиди – спадщини
забутих малих містечок, проблеми
пограниччя та пошуків власної ідентичності. Автору вдається зачепити
читача на гачок роздумів. Власне,
це і хочеться зробити одразу після
прочитання книги – подумати над
тим, хто ти і які місця пам’яті на тебе
чекають.
Мар’яна Максим’як,
Бучач – Львів

Донбас,
перекладений
мовою тіла
Любов Якимчук. Абрикоси
Донбасу, Львів, Видавництво
Старого Лева, 2015.
„Навіть коли ви перебуваєте у місті,
де падають гранати, війна завжди відбувається з кимось іншим. До тієї миті,
поки снаряд не влучить у вас“, – сказав боснійсько-хорватський прозаїк
Міленко Єрґович. У поезії війна завжди відбувається з нами. Із тієї миті,
коли у нас замість гранати влучають
слова. Такі, наприклад, як у „Абрикосах Донбасу“ Любові Якимчук.
„Про війну вірші можуть бути лише
голі, як дроти без ізоляції, – пише
вона у передмові до збірки. – Вірші,
як мешканці в окупованих містах,
яким нема куди втікати і яких ніхто
не рятує від перманентної загрози
їхньому життю“.
З цієї книжки можна зрозуміти,
як воно – писати вірші про війну,
коли вона на твоєму порозі. Ми
можемо зазирати у життя авторки,
дізнаючись, де і коли писалися саме
ці рядки. Більшість віршів датовані
від 2009-го до 2014-го. Географія
збірки: Львів, Київ, Чернівці, польські Пулави, дорога із Сонячного до
Первомайська Луганської області
– рідного міста авторки, яке потрапило в окупацію.
Донбас у Любові Якимчук перекладений мовою тіла. Погляньмо, як
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культревю

А ще – абрикоси. З цього все починається, принаймні у цій збірці.
Якщо шахта – це смерть, то абрикоси – життя. Абрикоси Донбасу – це
прикордонні стовпи, що відділяють
Донбас від Росії, це жовтогарячі
каски шахтарів і соковиті плоди із
вуглинкою всередині. Коли читаєш
ці вірші, то відчуваєш ніжний запах
абрикосової м’якоті. А на шкіру неначе осідає вугільний пил. Такий,
з якого виростають потім терикони.
Терикони Донбасу у віршах Якимчук
нагадують груди або ж гарчать, як
дракони. Але насправді терикони
– „це корки від пляшок, які тато випив
і попіл від цигарок, що викурив тато“.
Збірка містить 11 частин. З них
найдовші – цикли „Розкладання“ та
„Ням і війна“. Злегка демонічний Ням
– той хлопчик, що сниться „до клопо58

ту“. У цих віршах він теж приходить
зі сну. Ця втома, теж частина розкладання – так розкладаються думки
у голові, коли твоя дитина нарешті
спить, але у тебе ще стільки клопотів.
Хлопчик Ням – це передчуття війни.
„Розкладання“ – її наслідок. З періодом напіврозпаду війни Луганськ
розпався на Лу і ганськ, Донецьк
– на До і нецьк, а ще авторка цікавиться, Де її бальцеве. І підсумовує,
що за таких обставин вона сама
більше не Люба, тільки ба. Вірші із
циклу „Розкладання“ нагадують про
футуризм, який мусить знову відбутися за сто років від початку Першої
світової. Також він по всій книжці. Це
експерименти – вірш-магазинний
чек чи передмова Маріанни Кіяновської у вигляді сплетеного светра для
авторки, нитки любові якого розплутуються і пронизують наступні
сторінки. Червона нитка снується
сторінками, наче артерія, сплітається, як густа капілярна сітка. По таких
судинах тече поезія. Навіть номери
сторінок – вишиті стіжками цих ниток римські цифри. Саме художнє
оформлення книжки нагадує плакати
1930-х, де контрастують всі відтінки
сірого і яро-червоний.
Ритму віршам цієї збірки надає
біг. „Не тікайте, а бігайте“, – радить
авторка у передмові. Ритм тут – як
калатання серця під час бігу. Попри
всю суворість тем, цю поезію могла
написати лише жінка. Серед усіх
вимірів життя Любов Якимчук вміє
відчути той, що може бачити лише
жінка, і кинути штришок: „А вальс
без талії не танцюють“. Це напівтони
і нюанси, прозорість і тонкість. У цих
віршах відбувається не тільки розкладання, а й перелатування світу,
збирання його докупи: „Заший рану
будинку, закрий вибиті зуби вікон“.
Авторка має свій голос. Бо хто інший
може запитувати: „Боже, ти виварюєш душі, як простирадла?“. І тоді
неодмінно мусить існувати хтось, хто
може відповісти.
Олена Павлова, Київ

рецензії та анотації

фотографічно вона пише вугіллям
портрет батька: „Щоки його рівчаками/ порубала шахта/ і вугілля, добуте з обличчя мого батька/ згоріло
в Донбасу пічках і багаттях“. Героїня
іншого вірша „миє вугілля, ніби мила
би коси“. Впливу війни зазнали навіть
кровні родинні зв’язки авторки – її
кров прослуховують, як телефонні
розмови. Донбас стає тілесним
– впливає на тіло, руйнує тіло, поглинає і розчавлює тіло у глибині
своїх шахт. Шахта тут архетиповий,
первісний жіночий образ. „Не заходь у неї, можеш не повернутися,
– попереджають вірші Якимчук. – Ця
шахта ковтне тебе, ця красуня із темною шкірою“. Вхід до потойбіччя,
ритуальний „секс“ із шахтою, який
призводить не до народження, а до
смерті.
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Компас можна повертати
як завгодно, але його стрілка
завжди розвертається в бік
Північного полюса. Так
було і з Шептицьким: за
своє життя він жив у п’яти
державах, кожна з яких
повертала компас на свій лад.
Але «магнітна стрілка» його
духу завжди оберталася до
Бога, шукала Його Полярної
зірки в буремній атмосфері
своєї епохи.
Мирослав Маринович
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