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Через півтора року з моменту 
анексії Криму російські 
можновладці констатували, 
що анексований півострів став 
одним з найбільш дотаційних 
регіонів Росії. Як повідомляла 
російська «Новая газета», 
рівень дотацій складає 85%. 
Крим уже обігнав навіть 
Чечню за кількістю дотацій 
з федерального бюджету, 
рівень яких там становить 
82%. Таким чином, факти 
говорять самі за себе. Крим 
перетворений на російську 
військову базу та плацдарм 
для поширення імперських 
амбіцій Кремля. Населення 
ж півострова, одурманене 
російською пропагандою, 
повернулося в такі омріяні 
ними радянські часи, 
але без „ковбаси за два 
двадцять“ та з примарними 
перспективами на „світле 
майбутнє“.
 Антон Міхненко
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 Вересень став першим спокійним місяцем, відколи почалася війна 
на Сході України. Безумовно, абсолютно тихо не було – черги 
з автоматичної зброї та постріли з гранатометів було чути ледь не 
кожного вечора. Проте не всюди.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на 
Донбасі підписала угоду про відведення озброєння калібру до 
100 мм. Чи стане домовленість гарантією припинення вогню на 
Донбасі? Говорити про це надто рано. Все залежить від Росії, яка 
контролює бойовиків у „ДНР/ЛНР“. Достеменно не відомо, чи 
відбудуться анонсовані бойовиками на жовтень та листопад вибори. 
Якщо так, Київ трактуватиме їх як зірвання Мінських домовленостей.

У Нью-Йорку під час 70 сесії Генасамблеї ООН відбулася зустріч 
президентів Путіна та Обами. Українському питанню у промові 
російського лідера було виділено мінімально простору, однак 
Володимир Путін учергове намагався довести, що Росія ні на хвилину 
не втручалася у конфлікт.

„Незважаючи на той факт, що поки Росія відмовляється офіційно 
визнати пряме військове втручання, сьогодні немає жодних сумнівів, 
що це – агресивна війна, спрямована проти моєї країни, проти 
України“, – відповів йому президент України.

Петро Порошенко нагадав не лише про війну на Донбасі, але 
також і про анексію Криму. „Всіма законними засобами ми будемо 
продовжувати захищати права кримських татар – корінного народу 
України, і українців, які страждають від репресивної політики 
окупаційної влади на Кримському півострові“, – підкреслив Петро 
Порошенко.
Тим часом кримські татари вирішили активніше нагадати про події 
на півострові. 20 вересня розпочалася „громадянська блокада“ 
Криму. Татари вирішили, що в ситуації, коли Росія проводить репресії 
стосовно їхніх земляків, а також лояльних до України осіб, не 
можна далі „годувати окупанта“. Спільно з „Правим Сектором“, 
„Самообороною“ та іншими організаціями татари заблокували 
в’їзд фур з українськими товарами на півострів. Сьогодні складно 
оцінити наслідки даної акції, проте, як мінімум, вона нагадає про 
анексію півострова Російською Федерацією. Вже сьогодні „блокада“ 
показала, що „Кримнаш“ перетворюється для Росії у чергову 
багаторічну проблему.
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Крим повернеться, так. Мені 
дуже шкода тих людей, 
які в собі розбудили всі 
погані якості, оту злобу, 
пишуть тепер один на 
одного анонімки пачками, 
демонструють найниціші 
людські якості, які в собі 
виявили, і не знаючи куди 
спрямувати весь свій негатив, 
спрямовують на сусідів, на 
ближніх.

Кримським татарам у Криму 
погрожують кримінальними 
справами за участь у блокаді. 
Якщо для всього населення 
продовольча блокада Криму 
загрожує незручностями 
і фінансовими втратами, то 
для кримських татар ситуація 
виглядає по-іншому. 

Поки що виглядає, що політичні еліти 
країн Вишеградської групи – окрім 
Польщі – пішли за голосом натовпу, 
який взяв на озброєння расистські та 
ксенофобські гасла. Здається, що Чехія, 
Словаччина та Угорщина не мають 
жодної змістовної ідеї, як будувати свою 
міграційну політику.
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УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних та 
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Симпатії Угорщини, Чехії, Словаччини 
до Росії дають розуміння того, що 
в України немає аж так багато друзів 
у Центрально-Східній Європі, як могло би 
здатися. Тому важливо, щоб до їхнього кола, 
окрім Польщі і країн Балтії, надійно увійшла і 
Румунія – держава, стратегічне значення якої 
вже давно оцінили в Америці і яке повільно 
починають усвідомлювати також і в Польщі. 
Це відкриває перспективу для побудови 
цікавого трикутника в Центрально-Східній 
Європі.

...У приморських містах я спостерігала за 
жлобством, таким, на жаль, звичним для 
Криму – російського, потім українського, 
тепер знов російського, – я змушена була 
слухати голосний шансон, дивитися на 
спотворену дикою „архітектурою“ природу. 
Лежачи на піску, зануривши ноги у море, 
я думала про те, що Крим – вічніший за 
держави. Не вічний, бо мільярди років тому 
не було ні Чорного моря, ні Кримських гір, 
ні півострова, адже вони відносно молоді. 
Але Крим точно вічніший за Росію.
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Сім годин переговорів до першої 
ночі – так виглядала ніч проти 24 
вересня для лідерів європейських 
країн. Голови 28 країн-членів ЄС 
у напруженій атмосфері радилися, 
що робити з потоком біженців до 
ЄС і що зробити з тими, хто вже 
опинився в Європі. Політики ви-
рішили виділити ще мільярд євро для 
програм допомоги біженцям ООН, 
до кінця листопада створити центри 
ідентифікації мігрантів та укріпити 
зовнішні кордони ЄС. Остаточне під-
твердження отримали також квоти 
розподілу біженців, встановлені день 
перед тим під час зустрічі міністрів 
внутрішніх справ країн Євросоюзу. 
У цей день, точніше ніч, країни теж 
підбивали підсумок, по скільки кожна 
прийме мігрантів. Загалом рівняння 
складалося з добровільно заявленого 
країною числа плюс те, скільки людей 
припаде країні в рамках розподілу 
120 тисяч біженців, які останнім часом 
прибули до Німеччини та Австрії.
До речі, 24 вересня в німецьких 
ЗМІ з’явилася інформація, що 
сирійські біженці після закриття 
кордонів Угорщиною та Хорватією 
мають новий план, як потрапити до 
Західної Європи. Їхній шлях тепер 
вестиме через Болгарію та Румунію до 
України, а звідти через Польщу до Ні-
меччини. Хоча оптимісти зауважують, 
що європейський кордон з Україною 
добре охороняється і вкрай мало-
ймовірно, що його будуть перетинати 
великі групи осіб. А песимісти гово-
рять, що змучена війною на Сході та 
економічною кризою Україна може 
мати проблеми з охороною кордонів. 
У такому разі, якщо біженці з’являться 
на румунсько-українському кордоні, 
українці їх пропустять, бо не зможуть 
затримати. Натомість навряд чи їх 
пропустять так легко польські, сло-
вацькі чи угорські прикордонники.
А вже 25 вересня Європейська 
комісія звернулася з зауваженням 
до Угорщини і Хорватії. Причиною 
було спорудження країнами ого-
рожі і закриття кордонів. У випадку 
Угорщини йдеться про паркан з колю-
чого дроту вздовж кордонів зі Сло-
венією і Хорватією, що має зупинити 
мігрантів, які прибувають з півдня. 
Хорватія ж відважилася закрити про-
пускні пункти на кордоні з Сербією. 
Це довело до збитків у торговельному 
обміні між країнами. Представниця 
глави дипломатії ЄС Майя Коціянчич 
заявила, що вирішенням теперішньої 
кризи можуть стати лише спільні дії. 
„Закривання кордонів – не вихід. 
З викликом, який стосується біженців, 

ми повинні боротися спільно, на регі-
ональному рівні“, – сказала вона. Тим 
часом, як повідомляє хорватське ви-
дання „Večernji list“, пункти пропуску 
на сербсько-хорватському кордоні 
у той день були відкриті.
А 23 вересня Європейська комісія 
прийняла рішення про відкриття 
40 проваджень щодо порушень 
та відмов у введенні в дію правил 
Європейського Союзу про надання 
притулку біженцям проти 19 країн 
Спільноти, у тому числі більшості 
країн Центральної Європи. За 
повідомленням віце-голови Євроко-
місії Франса Тіммерманса, Польща, 
наприклад, отримала два поперед-
ження на першому етапі процесу про 
порушення законодавства ЄС. Перше 
з них стосується загальних процедур 
і правил надання статусу біженця, 
друге – мінімальних стандартів при-
йому осіб, які шукають міжнародного 
притулку у країнах Спільноти. Комі-
сія звинувачує владу у Варшаві, що 
та до цього часу не поінформувала 
про прийняті кроки у впровадженні 
в життя євросоюзних норм. Польща, 
як і інші країни, щодо яких Брюссель 
розпочав провадження, мала це зро-
бити до 20 липня цього року. Не обі-
йшлося в цьому і без смішного: так, 
у польському селі Великих-Яновіцах 
на заході країни туристів з Мальти 
прийняли за африканських біжен-
ців. Селяни викликали поліцію після 
того, як на місцевому вокзалі поба-
чили групу з 12 темношкірих людей 
з рюкзаками. За лічені хвилини в селі 
було повно поліції і прикордонників. 
Селяни злякалися того, що в Яновіце 
з’явилися біженці з Африки. „Вони не 
вдягнені, на захід, у Німеччину їхати 
хотіли!“ – кричав один із мешканців 
села. Відтак група сіла в автобус, і, за 
повідомленнями селян, повторювала: 
„ноу проблем!“. Водій, що взяв лю-
дей на зупинці, отримав наказ їхати 
головною дорогою, де вже чекали 
поліцейські й прикордонники. Проте 
виявилося, що група була туристами 
з Мальти, держави-члена Європей-
ського Союзу, – вони подорожували 
горами Карконоше.
А до угорської в’язниці мало не 
потрапив польський репортер, що 
робив сюжет про біженців. Журна-
ліста телеканалу TVP Яцека Таціка за-
тримала угорська поліція після спроби 
незаконного перетину угорсько-серб-
ського кордону. Він знімав, як біженці 
зламали прикордонну огорожу та 
намагалися перейти на угорський бік. 
Під час втручання поліції поляк отри-
мав легкі поранення. Його було до-А
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ставлено у місцевий відділок поліції 
в угорське місто Сегедин. Там його 
протримали цілу ніч, звинувативши 
у незаконному перетині кордону.
Варто наголосити, що Угорщина 
цими днями ввела кримінальну 
відповідальність за незаконний 
перетин кордону. Порушникам 
загрожує навіть 3-річне ув’язнення. 
Щоб підстрахуватися, угорці по-
будували стіну з колючого дроту 
на межі з Сербією. Відтак Німеч-
чина оголосила про тимчасове 
повернення кордонного контролю. 
Це стосується передусім кордону 
з Австрією. Причиною такої поста-
нови стала надмірно велика хвиля 
біженців. Рішення Берліна повернути 
прикордонний контроль комента-
тори визнали переломним. Слідом 
за постановою Німеччини, при-
кордонний контроль вводять також 
Австрія і Словаччина – на кордоні 
з Австрією. Є побоювання, що це до-
веде до паралічу Європи і передусім 
шенгенської зони. Ціною може бути 
тимчасове призупинення функці-
онування зони. Це означає також 
реальні економічні збитки, адже на 
кордонах стоятимуть черги: ванта-
жівки, автобуси й інші автомобілі 
проходитимуть ретельний контроль. 
Поки що все відбувається на основі 
шенгенських правил.
Мігрантська криза також по-
вністю зупинила залізничне спо-
лучення сусідів з Угорщиною. 
Потяги, що прямують до Будапешта 
зі Словаччини, Польщі та Чехії, не 
доїжджали до угорської столиці 
і зупинялися в прикордонному 
угорському місті Шоб. За даними 
операторів, їхні угорські колеги зо-
бов’язалися забезпечити пасажирів 
альтернативними шляхами руху до 
Будапешта. Таке рішення пов’язане 
з величезним потоком мігрантів 
з Сирії. Перед тим Будапешт скасу-
вав потяги в західному напрямку.
Єдність Вишеградської групи 
– Словаччини, Польщі, Угорщини 
й Чехії – теж під знаком запитан-
ня. Річ у тім, що з-посеред цих країн 
під час євросоюзного саміту з при-
йняття квот людей із Півдня, лише 
Польща проголосувала „за“, як того 
просив Берлін. Словаччина і поготів 
відмовилася приймати втікачів від 
війни, Чехія, хоч і голосувала „про-
ти“, таки підпорядкувалася рішенню 
європейської більшості. Противники 
такого рішення стали заявляти, мов-
ляв, Німеччина шантажем змусила 
приймати країни тисячі біженців. „Го-
лосуючи так, як країни Західної Єв-

ропи, Варшава зрадила союзників 
з Вишеградської групи“, – вказував 
представник польської опозиції Ві-
тольд Ващиковський. „Пріоритетом 
польської зовнішньої політики має 
бути регіон Центрально-Східної 
Європи. Ми повинні шукати солі-
дарність у країнах, розташованих 
між Балтійським, Чорним морем та 
Адріатикою. Тоді як Чехія, Словач-
чина та Угорщина опиралися тискові 
Берліна, ми повністю підпорядкува-
лися Меркель“, – наголошував він. 
Проте варшавські опозиціонери, 
які, не виключено, після жовтневих 
парламентських виборів стануть 
владою, забувають, що солідарність 
Вишеградської четвірки зруйнувала 
ще війна в Україні. Минулого року, 
коли Росія розпочала свій наступ 
на Україну, президент Чехії у травні 
поїхав у Москву. Віктор Орбан по-
бував у президента Путіна й заявляв 
про російське фінансування по-
будови атомної станції в Угорщині. 
І тільки Польща була рішучою та 
категоричною в справі російських 
дій в Україні.
Поки що виглядає, що політичні 
еліти країн Вишеградської групи 
– окрім Польщі – пішли за голо-
сом натовпу, який взяв на озбро-
єння расистські та ксенофобські 
гасла. Здається, що Чехія, Словач-
чина та Угорщина не мають жодної 
змістовної ідеї, як будувати свою 
міграційну політику. Представники 
Польщі обґрунтовують своє рішен-
ня на європейській зустрічі тим, що 
країни нашого регіону і так не були в 
змозі заблокувати рішення Ради ЄС, 
тому Польща вибрала переговори 
і не виступила проти цього рішення. 
Однак, підкреслюю, що вже через 
кілька тижнів, після зміни уряду 
у Варшаві, солідарність Вишеграду 
буде відновлено.
Поки що позицією Польщі задо-
волена Німеччина. Міністр вну-
трішніх справ цієї країни Томас де 
Мезьєр наголошував: „Для нас важ-
ливо, щоб Польща була з нами“. Тим 
часом у Чехії не бракує критичних 
слів на адресу Варшави. „Польща 
розколола єдність Вишеградської 
групи“, „Вишеградська група роз-
палася“, „Здоровий глузд програв“ 
– це лише деякі статті з чеських 
видань.
І наостанок підсумок – те, як про-
грає здоровий глузд, показали 
празькі митці. Активісти мистецької 
групи „Ztohoven“ 20 вересня вивіси-
ли над Празьким градом, що є рези-
денцією королів і президентів Чехії, 

великі червоні труси замість пре-
зидентського прапора. Таким чином 
представники арт-групи хотіли про-
демонструвати свою незгоду з полі-
тикою чинного президента Мілоша 
Земана. Як заявили учасники акції, 
„над Празьким градом нарешті було 
піднято прапор людини, яка нічого 
не соромиться“. Про колір трусів 
активісти заявили: „червоні, як ки-
тайський прапор“. Мілош Земан 
у той час саме повернувся з Китаю, 
де перебував з візитом і позитивно 
відгукувався про тамтешнє комуніс-
тичне керівництво.

Ігор Ісаєв, Варшава
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Юлій Мамчур:

„Крим повернеться. Але важливо, 
який Крим ми отримаємо 
в майбутньому? З яким населенням?“

Минув рік після тих подій. З пер-
спективи цього часу – як вважаєте, 
чи могла українська держава по-ін-
шому вдіяти. Чи можна було би дій-
сно чинити опір зі зброєю в руках? 
Чи було це взагалі реально?
Можна було б, звичайно. Я багато 
разів казав, що був би наказ на тижні 
до проведення референдуму – в очах 
моїх військовослужбовців було вели-
чезне бажання захищати. Але нюанс 
у тому, що населення, яке нас оточу-
вало, зовсім не бажало того, аби їх 
захищали. Вони одразу нам сказали: 
„Ви бандерівці, ми не хочемо вас ба-
чити“. А у мене от було 30% росіян, 
більшість контрактників-кримчан, 
яких перед тим щойно призвали, тоб-
то вони пробули в частині місяць-два 
і навіть не набули основних навичок 
військовослужбовців. У мене була 
експериментальна частина. Тобто 
строковиків, які були зі всієї України, 
в жовтні відправили, як кажуть, „по 
домам“ і почали набирати контрак-
тників. А це, зазвичай, місцеві: були 
татари, українці, росіяни, але зде-
більшого місцеві. І я взагалі вдячний, 
що вони не розбіглись у перший день, 
що вони простояли до 22 березня, 
коли вже БТР-ами ламали паркани 
і нас захоплювали. Вони виконали 
свій обов’язок, деякі з них прийняли 
рішення і вийшли на територію Украї-
ни, дочекалися законів, за якими те-
риторія Криму стала визнаватись як 
окупована, звільнились і лише після 
цього туди повернулися.

 А хтось з них лишився в Збройних 
силах України?
Моїх вийшло 236 військовослуж-

бовців, 4 працівники, а близько 400 
осіб там залишилися. З них близько 
250-260 – це контрактники, яких ми 
набрали, і близько сотні офіцерів, 
між ними прапорщики, які з тої чи 
іншої причини залишилися там. Чому 
вони прийняли саме таке рішення 
– я сказати не можу, зі мною вони 
не консультувались. І ті 4 дні, коли 
я сидів, коли обманули, пообіцявши, 
що їдемо до адмірала, а насправді 
завезли на гауптвахту і утримували 
в камері, вони встигли поспілкува-
тись із більшістю військовослужбов-
ців: когось переманили обіцянками, 
когось залякали – я не знаю.

Багато хто пішов до російської 
армії.
Багато хто і досі залишається на 
аеродромі, вони там як обслуго-
вуючий персонал. Прізвища всіх 
відомі з моменту, коли ми перейшли 
кордон, у Миколаєві нам визначили 
місце базування. Список усіх тих, хто 
там залишився, СБУ і прокуратура 
дала прикордонникам. Тобто якщо 
хтось з того списку буде перетина-
ти кордон, вони будуть арештовані 
і відповідатимуть перед законом. Усі 
прізвища, всі дані є, причому багато 
хто з цих осіб має родичів у Луцьку, 
Житомирі, тобто вони українці, але 
прийняли таке рішення. Може, під-
дались обіцянкам-цяцянкам.

А хтось з ваших близьких знайо-
мих прийняв таке рішення, є в тому 
списку?
Я ж був командиром, то говорити про 
близьких знайомих, друзів – складно. 
Вони мої підлеглі... Мені дуже прикро 

за льотний склад, адже 50% льотного 
складу залишилися там, їм пообіцяли 
літаки 5-го, 4-го покоління, зарплату 
в 5 разів вищу. Тобто козирі, про які 
ми і так знали. Я про умови в російсь-
кій і українській армії. Ми ж постійно 
спілкувалися раніше. От навіть, як 
винаймали житло російський і наш 
військовослужбовець – то ж були дві 
великі різниці. І кожен знав, у кого 
яка заробітна плата, все це дуже 
яскраво було видно. Ми спілкувалися 
з представниками частин, що дисло-
кувались у Севастополі, наприклад, 
проводили постійно паради на День 
флоту разом. Тобто хтось спокусився, 
як то кажуть, тридцятьма срібняками 
і прийняв таке рішення. Ну і відсут-
ність командира на робочому місці 
протягом 4 днів далася взнаки, тому 
багато хто прийняв таке рішення. Що 
я можу сказати? Може, це був саме 
той випадок у житті, коли треба було 
прийняти правильне рішення, а вони 
схибили і все подальше життя їм до-
ведеться з цим жити, але це вже їхні 
проблеми і їхні питання. Єдине, в чому 
я впевнений і що знаю – ставлення до 
них там ніяке, їх називають „інтегріро-
ваними“, поставили печатки в особові 
справи тощо. Просто це констатація 
факту, що ці люди є зрадниками. 
І вони теж це розуміють. І навіть рівень 
довіри командирів частин, в яких вони 
тепер проходять службу, дуже мізер-
ний. Людині, яка схибила і піддалася 
на підкуп, довіряти дуже складно, 
а тим більше – довіряти якусь зброю.
 
Тепер запитання до вас, як до по-
літика вже сьогодні – чи можливе 
повернення Криму? 

До історії увійшли кадри, коли під час російської інвазії в Криму 
Юлій Мамчур крокує на чолі неозброєної колони українських 
військовослужбовців до „ввічливих, до зубів озброєних зелених 
чоловічків“ у Бельбеку. Мужність Мамчура, як і багатьох 
інших українських військових, тоді не допомогла. А були і такі 
військовослужбовці, які перейшли на бік окупантів. Сам Мамчур 
пішов у політику. Але, звичайно, про Крим не забуває.
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Крим повернеться, так. Мені дуже 
шкода тих людей, які в собі роз-
будили всі погані якості, оту злобу, 
пишуть тепер один на одного анонім-
ки пачками, демонструють найниціші 
людські якості, які в собі виявили, і не 
знаючи куди спрямувати весь свій 
негатив, спрямовують на сусідів, на 
ближніх. Але важливо, який Крим ми 
отримаємо в майбутньому? З яким 
населенням? Але він повернеться. 
Альтернативи там нема. Його ж у 50-ті 
роки минулого століття „віддавали“ 
не просто так. Були ж економісти...

Ну, як дивимося на карту...
Звичайно, всі транспортні, всі 
енергетичні артерії, все повністю 
зав’язано на Україні. Крим завжди 
був українським. От скільки не ві-
зьми історичних пам’яток, напри-
клад, Генуезьку фортецю... Росіяни 
ж аніскілечки не мають відношення 
до Криму. Просто вони люблять іс-
торію перекручувати собі в плюси, 
але ж не завжди це вдається. Хто 
цікавиться – завжди глибше може ви-
вчити це питання. Повернеться Крим. 
Треба нам більш наполегливо над 

цим працювати. Але поки тліє цей 
конфлікт на Сході України, звісно, 
основні зусилля йдуть туди. Бо поки 
там гинуть військові і мирне населен-
ня – вся увага лише там. Вирішиться 
питання з Донбасом – будемо го-
ворити про Крим. Але ми, політики, 
коли створювали коаліційну угоду, 
то прописали там, що обов’язково 
працюємо над відновленням тери-
торіальної цілісності України, тобто 
Крим повинен повернутися. Ну і за-
раз бачимо, що Росії Крим як такий 
не потрібний, скажімо, населення 
Криму і т.д. Росії потрібні військові 
бази – і все. От вони їх і використо-
вують – перекинули туди декілька 
механізованих і тактичних груп, 
авіаційних полків... Крим для них 
– військовий плацдарм. Розвалиться 
путінський режим і наступнику Путі-
на доведеться це питання вирішува-
ти. Іншого виходу, як повернути все 
назад, у Росії не буде, це не їхнє, 
це чуже.
 
Питання щодо техніки, яка там 
залишилася. Росія мала її повер-
нути...

До 16 червня минулого року – так, 
повернення йшло. От, наприклад, 
мої військові забрали 50 літаків, 12 
– не встигли. Коли були заворушення 
під російським консульством, там 
поперевертали машини і т.д. – при-
пинили передачу. Але весь кора-
бельний склад, на жаль, залишився 
там, я кажу про бойові кораблі. 
З літаками трохи краща ситуація, 
тоді з аеродрому Саки вдалося здій-
снити переліт літаючих вертольотів 
і літаків. Ми свої літаки розібрали 
і вивезли, не переганяли, тому що 
в двигуни більшості машин накидали 
каміння і це було вже небезпечно. 
Але 50 літаків перевезли, 10 з них 
уже відновлені і літають, інші про-
ходять відновлювальний ремонт на 
підприємствах. Сподіваюся, трохи 
зміниться обстановка найближчим 
часом і відновляться перемовини 
щодо повернення техніки. А якщо ні 
– то все буде нараховано Росії в ек-
віваленті. Росія неодмінно заплатить, 
що б вони там у себе не казали. То не 
їхнє і вони за все заплатять.

 



Крим: регіон, 
який визначатиме майбутнє
Пам’ятаю, як навесні минулого року я летів у Крим з Москви. 
Трьохсотмісний Іл-96 був забитий ущент. Всі місця розкупили 
російські чиновники та журналісти: переді мною сиділи французи, 
позаду – італійці, зліва – серб, а справа – севастопольський моряк, 
якого новина про анексію застала у Кюрасао і який уже тиждень 
добирався додому на перекладних.

х т о  г а л ь м у є  р е ф о р м и
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 Тоді ми весь переліт проговорили 
з сербом. Він, на відміну від росій-
ського президента, був послідовний 
і досить довго розказував про те, 
що він і його колеги у глухому куті. 
Мовляв, „ми ж завжди за сильну 
Росію, бо сильна Росія завжди до-
помагає Сербії, але як ми можемо 
підтримувати відділення Криму від 
України – ми ж таким чином нібито 
підтримуємо відділення Косово“.

Вже перед приземленням в аеро-
порту Сімферополя мій попутник 
з Белграду завів розмову про століт-

ню річницю від початку Першої світо-
вої війни. Розказував про те, що в його 
країні дуже переживають, що саме 
сербів в Австрії, Німеччині та Угорщи-
ні вважають винуватцями її початку. 
Що вони у Сербії проводять багато 
конференцій для того, щоб пояснити 
світу, що спричинили її накопичені 
протиріччя світових держав, а не кон-
кретна „Млада Босна“ і не конкрет-
ний Гаврило Принцип. Я слухав його 
і думав про те, що лечу у регіон, який 
через сто років має усі шанси доводи-
ти решті світу те ж саме.

Заповідник Радянського Союзу
Всі 23 пострадянських роки про-

блема Криму була у тому, що він 
належав Україні, але так і не став 
українським. При цьому не мають 
рацію й ті, хто вважає півострів про-
російським. Насправді Крим – про-
радянський.

У цьому самоусвідомленні у нього 
є багато спільного з Донбасом. Тому 
що обидва регіони у радянські роки 
були у привілейованому становищі. 
Для Криму уявлення про „золотий 
вік“ – це 70–80-ті роки ХХ століття: 
заповнені вщент санаторії, титул 
найголовнішого приморського ку-
рорту величезної країни, формула 
„орден на грудях планети Земля“, 
десятки працюючих підприємств.

Щось подібне було і на індустрі-
альному Донбасі – робочий клас 
у радянські часи був „гегемоном“. 
Шахтар при бажанні міг заробити 
більше, ніж університетський про-
фесор, при цьому для роботи в шахті 
не вимагались особливі знання, до-
статньо було здатності працювати 
в нелюдських умовах.

А потім радянська економічна мо-
дель зазнала краху. Повалена „за-
лізна завіса“ знизила конкуренто-
спроможність кримського узбе режжя: 
тримісячний пляжний сезон не міг 
конкурувати з теплими середземно-
морськими курортами Анталії або 
цілорічними єгипетськими. А нова 
ринкова модель зробила неконку-
рентоспроможними радянські інду-
стріальні гіганти Донбасу. В наслідку 
мешканці півострова і Східної Украї-
ни зіштовхнулися з тим, що у ситуації 
відкритої економіки їхня привілейо-
вана роль почала щезати.

І немає нічого випадкового у то-
му, що ці регіони щоразу віддавали 
свої голоси за „проросійські партії“: 
причина у тім, що ці політичні сили 
експлуатували прорадянську нос-
тальгію. Але проблема Москви по-
лягає саме у тому, що жодні настрої 
людей, які мешкають у іншій країні, 
не виправдовують спроби силою 
змінити політичну мапу світу.

Історичні паралелі
У післявоєнному світі є різні межі 

припустимого. Наприклад, існує 
негласний консенсус про те, що на 
політичній контурній мапі теоретич-
но можна проводити нові кордони: 
взяти зі складу якоїсь держави тери-
торію і зробити з неї „невизнану дер-
жаву“. Прикладом можуть слугувати 
Південна Осетія та Абхазія, які були 
визнані Москвою у 2008 році: Росія 

Т е к с т :  П а в л о  К а з а р і н ,  К и ї в
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це вчинила без серйозних для себе 
наслідків.

Але водночас вважається аб-
солютно неприпустимим стирати 
з політичної карти чинні кордони. 
І не випадково анексія – приєднання 
однією державою частини території 
іншої держави в односторонньому 
порядку – вважається одним із най-
серйозніших порушень міжнародно-
го права.

Тому що будь-яка анексія у всієї 
західної півкулі викликає асоціацію 
з тим, що сталось у 1938 році. Тоді 
у жовтні Німеччина анексувала 
Судетську область Чехословач-
чини, яка була на 90% населена 
етнічними німцями (в абсолютних 
цифрах йдеться про 2,8 мільйона 
осіб). У самому регіоні провідником 
німецьких інтересів виступила Судет-
сько-німецька партія на чолі з Кон-
радом Генлейном. До анексії вона 
просувала ідеї про те, що німецьке 
населення в області перебуває під 
гнітом слов’янської більшості Чехос-
ловаччини – при тому, що ні пред-
ставництво судетських німців у Наці-
ональних зборах, ні освіта на рідній 
мові не змінили їхньої риторики.

Англія і Франція погодилися на 
німецькі домагання, не відважившись 
вступити у війну. Після підписання 
Мюнхенських домовленостей, що 
фіксували розподіл Чехословаччи-
ни, Чемберлен прилетів у Лондон 
і прямо на трапі літака заявив про те, 
що „привіз мир нашому поколінню“. 
Уїнстон Черчилль тоді сказав, що 
„Англії був запропонований вибір 
між війною і безчестям. Вона обрала 
безчестя і отримає війну“. Менше 
ніж за рік почалася Друга світова 
війна. Ця історична аналогія є надто 
очевидною, щоб її можна було ігно-
рувати. Захід уже не раз намагався 
не помічати чиїхось територіальних 
зазіхань і платив за це досить високу 
ціну. Саме тому після Другої світо-
вої війни анексія вважається одним 
з найсерйозніших порушень міжна-
родного права.

Крим став шостим прецеден-
том у світовій післявоєнній історії 
– і першою анексією, яка відбулась 
у Європі. Півострів став тією історі-
єю, яка нищить всю архітектуру „до-
зволеного“ і „забороненого“. Якщо 
заплющити на це очі, то виходить, що 
всім можна все. Що силовий пере-
розподіл кордонів є припустимим, 
що міжнародне право нічого не вар-
те, а настрої населення самі по собі 
є достатнім фактором для односто-
роннього перекроювання політичної 

карти світу. У світі є немало заморо-
жених конфліктів – і якщо припустити 
силовий перегляд кордонів у випадку 
Криму, то всі вони можуть стати гаря-
чими. Одного разу світ уже дозволив 
собі заплющити очі – і заплатив за це 
занадто високу ціну.

Історія про „Титанік“
Утім, для сучасної Росії анексія 

Криму теж стала скринькою Пан-
дори. Оскільки півострів виявився 
гирями на ногах російської еконо-
міки – він тягне її на дно. І справа 
не у прямих видатках на утримання 
Криму – вони невеликі, – а у тім, що 
анексія спричинила введення санкцій 
проти Росії.

Весь етап правління Володимира 
Путіна співпав зі зростанням цін на 
нафту. Цей період благополуччя за-
вершився у 2014 році, коли вартість 
бареля упала вдвічі. У дев’яності 
роки нафта теж була дешевою, але 
тоді російська економіка існувала 
за рахунок західних кредитів, які 
надавались МВФ та іншими між-
народними організаціями. А зараз 
заборона на надання кредитів 

Москві стала частиною санкційного 
набору.

Якщо використовувати аналогію, 
то „титанік“ російської економіки зі-
штовхнувся з айсбергом низьких цін 
на енергоносії. А санкції – це забо-
рона на продаж „титаніку“ насосів 
для відкачування води з трюмів.

Мрії про майбутнє, минуле 
і спокійне сьогодення
Щоразу, коли Москва говорить 

про те, що питання про приналеж-
ність Криму закрите – то вона бре-
ше. Тому що юридично він надалі за-
лишається українським. Більше того 
– структура кримського суспільства 
є такою, що порівняно безболісне 
повернення півострова під суверені-
тет Києва є цілком можливим.

Причина в тім, що структура 
кримського суспільства є досить 
неоднорідною. У ньому є близько 
сорока відсотків твердого промос-
ковського електорату. Це ті люди, які 
завжди бачили своєю столицею саме 
Москву – без різниці, чи сильна вона 
була, чи слабка. Вони завжди хотіли 
змінити громадянство – і тоді, коли 
нафта коштувала 20 доларів, і тоді, 
коли вона коштувала 110. У люто-
му 2014 року, за соцопитуванням 
Київського міжнародного інституту 
соціології, вони висловлювались за 
об’єднання України і Росії в одну 
державу.

Якщо подивитися на електоральні 
карти, то можна додати, що так само 
у Криму є близько 20% проукраїн-
ськи налаштованих громадян. Навіть 
під час президентських виборів 2010 
року – на тлі загальної втоми від 
„помаранчевого“ табору – за Юлію 
Тимошенко в Криму проголосувало 
17% виборців.

А решта сорок відсотків кримчан 
– це та соціальна група, яка в усі ча-
си голосувала „за стабільність“ і за 
принципом „тільки б не було війни“. 
Цими настроями впродовж попере-
дніх років вміло користувалися полі-
тики, які експлуатували прорадянські 
очікування. Для цієї соціальної групи 
важлива прогнозованість, „поганий 
мир“, який є кращим за „добру свар-
ку“. Ситуативно вони можуть бути на 
будь-якому боці барикад – на боці 
тієї столиці, яка буде гарантувати 
їм „спокійне життя“. І якщо Україна 
в їхніх очах буде більшим гарантом 
цієї „спокійної стабільності“, ніж 
теперішня Росія – то вони легко по-
годяться на нову зміну прапорів.
 

Півострів виявився 
гирями на ногах 
російської економіки 
– він тягне її на 
дно. І справа не 
у прямих видатках 
на утримання Криму 
– вони невеликі, – 
а у тім, що анексія 
спричинила введення 
санкцій проти Росії. 
Якщо використовувати 
аналогію, то „титанік“ 
російської економіки 
зіштовхнувся 
з айсбергом низьких 
цін на енергоносії. 
А санкції – це 
заборона на продаж 
„титаніку“ насосів 
для відкачування води 
з трюмів.
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 „Привоз“ – найпопулярніший 
у місті ринок. Вважається, що тут 
найкращі ціни і асортимент овочів 
і фруктів як для тих, хто запасається 
на всю зиму, так і для тих, хто просто 
приходить за невеликими домашніми 
покупками.

„Вся картопля з Росії. Воронеж, 
Курськ, Бєлгород... Українських ово-
чів не залишилося. І кому від цього 
гірше? Я так і не зрозумів цієї блока-
ди. Проти кого вона взагалі?“ – за-
дається питанням місцевий житель, 
ретельно вивчивши асортимент ван-
тажних машин з мішками картоплі. 
Осінь для кримчан – період заготівлі 
зимових запасів картоплі, цибулі, 
моркви. У цей період ціни найнижчі, 
а сорти якраз придатні для трива-
лого зберігання. Домогосподарки 
у великих кількостях закуповують 
дешеві овочі та фрукти для консерва-
цій. Постачальниками цих продуктів 
традиційно були херсонські ферме-
ри, оскільки своїх, кримських, овочів 
і фруктів завжди вирощували менше, 
та й коштували вони дорожче. Але 
цього року все помінялося.

Покараними будуть 
кримські татари
Російська влада Криму з усіх своїх 

інформаційних каналів стверджує, 
що жодних причин для паніки немає 
– блокада ніяк не вплине на продо-
вольчу безпеку півострова, пороми 
з російськими товарами через Кер-
ченську протоку ходять справно, 
а товарообіг навіть збільшено. Та 
населення півострова владі не вірить 
– мовчки, але істерично скуповує 
сільгосппродукцію на ринках. Ціни 
вже злетіли у півтора-два рази. У ма-
газинах, на ринках, в громадському 
транспорті вухо постійно вихоплює 
з розмов людей слова „блокада“, 
„татари“, „ціни“, „картопля“, „встиг 

купити“. „Кримське молоко за чо-
тири дні подорожчало на 6 рублів. 
Місцеві виробники не пропускають 
нагоди збагатитися за рахунок своїх 
же!“ – обурюються кримчани в соці-
альних мережах.

Кримським татарам у Криму по-
грожують кримінальними справами 
за участь у блокаді. Якщо для всього 
населення продовольча блокада 
Криму загрожує незручностями 
і фінансовими втратами, то для 
кримських татар ситуація виглядає 
по-іншому. Саме в бік кримських 
татар, – а їх лише 12% від загально-
го населення Криму, – сьогодні все 
частіше кидають незадоволені по-
гляди їхні сусіди: адже це їхні лідери 
і співвітчизники стали ініціаторами 
блокади Криму з українського боку. 
Російська пропаганда не пропускає 
нагоди акцентувати саме на етнічній 
складовій акції. За словами першого 
заступника голови Меджлісу На-
рімана Джеляла, російські силовики 
намагалися чинити на нього тиск 
з метою не допустити участі його 
та інших кримськотатарських акти-
вістів в акції: „Я особисто отримав 
своєрідне попередження, а через 
мене намагалися передати його 
і всім іншим – ті, хто братиме участь 
у громадянській блокаді Криму, зі-
ткнеться з переслідуванням з боку 
силових органів Криму аж до від-
криття кримінальних справ, оскільки, 
на їхню думку, блокада спрямована 
проти Російської Федерації“. Він не 
виключає і такого розвитку подій: 
якщо в результаті блокування ситуа-
ція в Криму буде загострюватися, то 
силовики „знайдуть“ винних, щоби 
знеохотити решту підтримувати цю 
акцію і, таким чином, будуть шанта-
жувати організаторів акції. Російська 
влада Криму також пригрозила, що 
з числа кримських татар може бути 

реалізована інша акція протесту, 
цього разу з російського боку кордо-
ну. Але далі слів справа не рушила.

Сафінар Джемілєва: 
„У поліції просто кидали 
трубку, почувши мій голос“
Після Сімферополя їдемо в старо-

винне кримське місто Бахчисарай, 
що в перекладі означає „місто-сад“. 
До 1783 року воно було столицею 
держави кримських татар – Крим-
ського ханату. Після депортації на-
роду в 1944 році місто, на щастя, 
не перейменували, як це сталося 
з практично всіма іншими насе-
леними пунктами півострова, що 
мали кримськотатарські назви. Від 
цієї долі його вберіг російський по-
ет Олександр Пушкін, автор відомої 
поеми „Бахчисарайський фонтан“, 
яка лягла в основу однойменних опе-
ри та балету. До того часу ці твори 
вже здобули всесвітню популярність 
і раптове „зникнення“ з карти цього 
топоніма могло викликати багато 
небажаних для радянської влади 
запитань. Сьогодні в Бахчисараї, 
за неофіційними даними, кримських 
татар проживає до 30% від загально-
го населення міста. До анексії Криму 
жив у цьому місті і лідер кримських 
татар, всесвітньо відомий дисидент 
Мустафа Джемілєв разом зі своєю 
родиною. Тепер просторий трипо-
верховий особняк пустує, у ньому 
постійно живе тільки дружина Джемі-
лєва – Сафінар-ханим. У перший же 
день продовольчої блокади група не-
відомих людей у супроводі знімаль-
ної групи телеканалу „Росія“ оточила 
будинок Джемілєва. Вони поводили-
ся агресивно: розвісили на паркані 
плакати, обписали стіни, викрикува-
ли у гучномовець погрози та образи 
на адресу організаторів блокади, 
закидали будинок яйцями. Сафінар 

Погляд на блокаду з Криму
Чим далі від українсько-російського кордону на Чонгарському 
перевалі вглиб Кримського півострова, тим менше відчувається вплив 
продовольчої блокади, яку з 20 вересня проводять кримськотатарські та 
українські активісти в пунктах пропуску в Крим. Але відчуття затишшя 
і спокою, яке супроводжує шлях степовими і малолюдними селами, 
розвіюється, як тільки автомобіль в’їжджає в адміністративну столицю 
Криму – місто Сімферополь.
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Джемілєва перебувала в будинку 
одна і марно намагалася викликати 
поліцію. „Там просто кидали трубку, 
коли чули мій голос“, – згадує вона. 
До будинку почали збиратися сусіди. 
Побачивши це, організатори дійства 
почали згортатися. Поліція під’їхала 
вже тоді, коли група провокаторів 
віддалялася від будинку. Ніхто так 
і не був затриманий.

Наступний етап блокади 
– відключити Крим від світла?
Дорого ю в Бахчисарай наш водій, 

кримський татарин Різа Аметов, що 
працює експедитором однією з дис-
триб’юторських компаній Криму, так 
обмірковував блокаду:

„Сьогодні в Криму українських то-
варів уже залишилося відсотків 10%. 
Все російське. Українські товари, 
в принципі, дешевші, та й за якістю 

кращі. Але через хабарі, які брали 
українські ж прикордонники, вартість 
українських товарів зрівнялася з ро-
сійськими. Деякі торговельні мережі, 
які раніше були українськими, а за-
раз перереєструвалися на російські, 
не хочуть себе пов’язувати навіть 
з товарами з України. Це ж відноси-
ни між Україною і Росією. Чому Київ 
не почав цю блокаду, не прийняли 
закони? Чому все вирішується рука-
ми маленького народу – кримських 
татар?“. Айдер Муждаба, кримсько-
татарський активіст, дотримується 
іншої думки.

„Незважаючи на те, що я зараз 
перебуваю в Криму і змушений 
працювати у сфері торгівлі, я дуже 

позитивно ставлюся до блокади. 
Звичайно, я вважаю, що продоволь-
чу блокаду треба було почати ще 
рік тому, відразу ж після окупації. 

З агресорами ніколи ні політично, 
ні економічно не співпрацюють. Ми 
повинні чітко розуміти, що російські 
окупанти перетворили Крим на 
військово-політичний регіон Росії. 
Місцеве проросійське населення 
сьогодні працює або в поліції, або 
у військових частинах. Тобто, від-
правляючи продукти в Крим, Україна 
свідомо годувала тих, хто готовий зі 
зброєю в руках воювати проти неї. 
Я вже не кажу про корупційні схе-
ми, коли товар, нібито призначений 
для Криму, йшов у Краснодарський 
край через компанії, які фінансово 
підтримують Аксьонова. Якщо щось 
і треба відновлювати – це рух па-
сажирських поїздів на материкову 
Україну“, – вважає кримськотатар-
ський громадський працівник. Айдер 
жартує, що почав вести на своїй сто-
рінці в соціальній мережі „Щоденник 
блокадника“, в якому ділиться своїми 
спостереженнями з першого дня 
акції. За його словами, у проросій-
ської частини населення Криму вже 
пройшло відчуття ейфорії від того, 
що Крим став частиною Росії: „Якщо 
рік тому вони ходили “переможцями” 
і говорили, що тепер будуть “купати-
ся в достатку”, то тепер цього немає. 
Їхні доходи не виправдовують їхні 
витрати. Кримські татари в більшості 
своїй “за” і готові терпіти труднощі, 
пов’язані з блокадою. Але з обох 
боків люди мало говорять, є сильна 
недовіра один до одного“.

Глава Меджлісу кримськотатар-
ського народу, депутат Верховної 
Ради України Рефат Чубаров, який 
є одним з ініціаторів продовольчої 
блокади Криму, вважає, що дана 
акція повернула проблему окупо-
ваного Росією Криму до порядку 
денного. „Зараз говорять, що саме 
завдяки Меджлісу і кримським та-
тарам блокада перетворюється на 
загальноукраїнську акцію і повертає 
кримську проблему з другого-тре-
тього ряду в перший. Це також ро-
бить кримських татар повноцінними 
суб’єктами переговорного процесу, 
який, як прогнозують, може початися 
в результаті вже інших кроків, що ви-
пливають з цієї акції. Я чесно скажу: 
ми цю мету теж ставили перед со-
бою“, – сказав глава Меджлісу. На-
ступним етапом блокади Криму, за 
словами Чубарова, може стати при-
пинення поставок електроенергії до 
Криму з боку материкової України.

 

Російська влада Криму з усіх своїх 
інформаційних каналів стверджує, що жодних 
причин для паніки немає – блокада ніяк не 
вплине на продовольчу безпеку півострова, 
пороми з російськими товарами через 
Керченську протоку ходять справно, а товарообіг 
навіть збільшено. Та населення півострова владі 
не вірить – мовчки, але істерично скуповує 
сільгосппродукцію на ринках.
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Т е к с т :  Н е д і м  У с е і н о в ,  В а р ш а в а
Ф о т о :  У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

 На початку XX ст. більшовики до-
вершили розправу над кримськими 
татарами – у 1944 році Йосип 
Сталін депортував усіх автохтонів 
з Криму, а згодом переформував 
кримську автономію у звичайну об-
ласть РСФСР. Кримських татар та 
представників інших депортованих 
народів розташували у районах 
Центральної Азії та Уралу з метою 
остаточної асиміляції, адже радян-
ська влада мала намір зробити пів-
островів місцем літнього відпочинку 

комуністичних діячів і офіцерів флоту 
на пенсії. Неслов’янський „елемент“ 
заважав.

Лише після тривалої боротьби та 
завдяки падінню Радянського Союзу 
кримським татарам вдалося повер-
нутись на батьківщину. Треба було 
подолати важкий шлях, але на по-
чатку 1990 року, вже у незалежній 
Україні, з’явився шанс на відроджен-
ня культури, освіти, мови. Проте вже 
з першого дня життя на рідній землі 
почалися труднощі. Більшість міс-

цевого населення півострова була 
негативно налаштована до репатрі-
антів, побоюючись, що вони намага-
тимуться відібрати житло, яке після 
депортації конфіскувала радянська 
влада і подарувала новим госпо-
дарям Криму. Так не сталося, однак 
прихована недовіра у місцевих 
росіян, які складають на півострові 
майже 60% населення, залишилася. 
Несприйняття тутешніми слов’янами 
сягає корінням далекого 1944 року, 
коли місцева влада за наказом Мо-

Quo vadis, Крим?
Російська анексія Криму на початку 2014 року здивувала весь світ, 
крім, здається, кримських татар, адже вони вже пережили схоже 
у 1783 році, коли цариця Катерина II вперше захопила півострів, 
знищуючи Кримське ханство. Відтоді кількість раніше домінуючого 
кримськотатарського населення поступово знижувалася, таким був 
наслідок дискримінаційної політики царської адміністрації. 
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скви повісила на кримських татар 
ярлик зрадників вітчизни, а потім, 
уже в наші дні, охоче підтримувала 
негативні стереотипи. В роки своєї 
незалежності присутність україн-
ської держави у Криму була скоріше 
номінальною, а стратегія ї ї пове-
дінки на півострові зводилася до 
ігнорування загрози російського се-
паратизму, який показав свій вищир 
уже в 1994 році. Саме тоді самозва-
ний президент Мєшков намагався 
відірвати півострів від України. Йому 
не вдалося цього зробити, мабуть, 
лише тому, що Росія на той момент 
не була готова анексувати Крим, 
але впродовж 20 років вона готу-
валася до цього. Лідери кримських 
татар, зокрема Мустафа Джемілєв 
та Рефат Чубаров, неодноразово 
попереджали офіційний Київ, в тому 
числі в часи правління Ющенка та 
помаранчевої коаліції, що північний 
сусід через свою п’яту колону під-
бурює російське населення Криму 
проти української держави, під-
тримуючи місцевих сепаратистів. 
У відповідь на існуючі зовнішні ви-
клики меджлісівці вимагали, щоб 
Київ зміцнив їхню позицію, зокрема, 
масово призначаючи кримських 
татар у правоохоронні органи та 
на інші керівні посади у виконавчій 
владі. Цього, однак, не сталося ані 
за „Нашої України“, ані, тим більше, 
за Партії регіонів.

Регулярні акти репресій
Майдан 2014 року підштовхнув 

російського президента Путіна до 
анексії Криму, користуючись момен-
том, коли закривавлена режимом 
Януковича українська держава була 
слабкою. Кримські татари, які до кін-
ця чинили мирний спротив окупації, 
потрапили у складне становище. 
Вони фактично стали заручниками 
російських спецслужб та мілітари-
зованих бандформувань на зразок 
кримської „Самооборони“. Члени 
останньої підозрюються у викраден-
ні, знущаннях та вбивствах багатьох 
кримськотатарських активістів і зви-
чай них громадян при абсолютній 
байдужості російської поліції та 
судів. Українські та міжнародні пра-
возахисні організації продовжують 
фіксувати порушення прав людини в 
окупованому Криму. Дотепер немає 
звістки про зниклих Тимура Шай-
марданова та Сейрана Зинединова, 
а першою смертельною жертвою 
окупації став батько трьох дітей 
Решат Аметов. У рамках „справи 26 
лютого“ в російській в’язниці дотепер 

перебуває один із лідерів Меджлісу 
Ахтем Чийгоз. Йому, як і іншим не-
справедливо обвинуваченим, зо-
крема Алі Асанову та Ескендерові 
Небієву, інкримінуються незаконні 
дії під час встановлення Росією конт-
ролю над Кримом. Для російських 
слідчих не має значення, що 26 
лютого Крим, навіть згідно з росі-
йським законодавством (анексію 
здійснено пізніше), перебував під 
формальною юрисдикцією України. 
Так само безпідставно засуджені 
кримчанин та режисер Олег Сенцов 
разом з активістом Олександром 
Кольченком, які отримали багато-
річне ув’язнення в Росії за мирний 
спротив анексії Криму. Лідерам 
кримськотатарського народу Мус-
тафі Джемілєву, Рефатові Чубарову 
та деяким іншим провідним діячам 
Меджлісу сьогодні заборонений 
в’їзд до Криму. ФСБ разом із „Само-
обороною“ здійснюють регулярні 
акти репресій з метою залякування 
людей. Через атмосферу страху, 
створену цими структурами від 
моменту окупації, з півострова вже 
виїхало понад 20 тисяч кримчан, се-
ред них більшість – кримські татари. 
Залишаючи Крим, вони оселяються 
переважно на Херсонщині або у ве-
ликих містах, таких, як Київ чи Львів, 
та створюють там осередки, завдяки 
яким підтримують зв’язок між собою, 
а також організують культурні, гро-
мадянські та інші заходи.

Накопичення питань 
без відповіді 
Однак доля „внутрішніх пере-

селенців“ ускладнюється не тільки 
діями окупантів Криму, але також 
унаслідок деяких недолугих кроків 
власного уряду, як, наприклад, 
минулорічна постанова Національ-
ного банку України, яка прирівняла 
громадян України з кримською 
реєстрацією до „нерезидентів“, сут-
тєво обмежуючи їхні права. Тепер 
людина з таким статусом не може 
без реєстрації на материку відкри-
ти рахунок у банку та здійснювати 
грошові операції. Разом із тим ВР 
прийняла закон, а також ухвалила 
ряд інших рішень, які фактично 
дозволяють українським підприєм-
ствам продавати кримським сепара-
тистам харчові продукти, а держа-
ві – постачати на півострів воду та 
електроенергію. При чому західних 
партнерів, зокрема країни Європей-
ського Союзу, відверто дратує, що, 
з одного боку, Київ домагається від 
світу запровадження санкцій проти 

Росії за окупацію Криму, а з іншого 
– сам продовжує з нею торгувати. 
До речі, таке спостерігається не 
тільки на кримському напрямі 
– шалений трафік товарів та грошей, 
зокрема контрабандних, сьогодні 
обслуговує інтереси сепаратистів 
Донбасу, а уряд мляво бореться 
з порушниками. Тоді як західні санк-
ції діють вже понад рік, українська 
сторона ввела свої щойно, зокре-
ма, ухваливши список фізичних та 
юридичних осіб, яким заборонено 
в’їзд на територію країни через 
підтримку анексії Криму. Частково 
таке застосування подвійних стан-
дартів можна пояснити складною 
економічною ситуацією, війною та 
загрозою її ескалації, а також без-
ліччю інших обставин, які гальмують 
реакцію влади. Проте багато питань 
у суспільства та мас-медіа виникає 
і щодо реформ, зокрема у галузі 
децентралізації, а також детінізації 
економіки, боротьби з корупцією, не 
говорячи вже про покарання злочин-
ців з Майдану. Накопичення питань 
без чіткої відповіді може паралізу-
вати владу та спричинити чергову 
політичну кризу.

Сподівання на Ердогана чи 
ЄС?
На думку лідерів кримських татар, 

політика подвійних стандартів щодо 
Криму негативно сприймається ло-
яльними співвітчизниками, зокрема 
тими, що залишаються під росій-
ською окупацією і продовжують ві-
рити у повернення до України, але 
поступово втрачають надію. Оче-
видно, що про деокупацію найбіль-
ше мріють саме кримські татари – на 
жаль, вони пам’ятають, що означає 
бути під російським правлінням. 
У результаті понад столітньої коло-
нізації Криму російською державою, 
його корінне населення перетвори-
лося на меншість, яка сьогодні зму-
шена боротися з повзучою асиміля-
цією та занепадом власної культури. 
Тому коли надія на їхню державу 
почала маліти, кримські татари взя-
ли справи у власні руки. Хоча вони 
не спроможні самотужки вибороти 
Крим у Путіна, але спромоглися на 
те, щоб скликати всесвітній конгрес, 
який відбувся на початку серпня цьо-
го року в Анкарі. На з’їзді, за участі 
понад 400 делегатів та ще стількох 
гостей – представників розкиданої 
по світі кількамільйонної діаспори, 
кримські татари багато дискутува-
ли про своє становище, виклики та 
необхідні дії. Першочерговим за-
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вданням є покращення долі тих, хто 
залишився на місці та гарантії їхньої 
безпеки. Звичайно, сьогодні це май-
же неможливо зробити без доброї 
волі російської влади. У цьому сенсі 
багато сподівань на турецьку держа-
ву та ї ї президента Ердогана, який, 
до речі, неодноразово обіцяв дбати 
про кримськотатарських братів. Од-
на з багатьох заяв, ухвалених у ті дні 
конгресом, була адресована саме 
турецькому урядові з проханням 
про допомогу у гарантуванні без-
пеки кримських татар. Проте іншим 
суттєвим моментом, який можна 
сміливо назвати малим переломом, 
сталося якщо не переорієнтування 
сподівань та надій кримськотатар-
ського національного руху зі Сходу 
на Захід, то принаймні зрозуміння 
потенціалу інтенсивної співпраці з 
ним. Під час свого виступу перед де-
легатами конгресу лідер кримських 
татар Мустафа Джемілєв вельми 
емоційно поставив, здається, рито-
ричне запитання: чи суть так званого 
мусульманського світу, який, на його 
думку, в основному проігнорував до-
лю кримськотатарських братів, про-
являється тоді, коли однодумці по 
релігії, що зазнали лиха, отримують 
підтримку, чи тоді, коли на безглузді 
карикатури відповідають кривавими 
терактами? В кулуарних бесідах, які 
зазвичай більш насичені та цікаві, 
лідери підкреслювали, що західні 
країни, зокрема ЄСівські сусіди 
України, після 2014 року проявили 
неабияку солідарність з кримськими 
татарами та відреагували на зухва-
лу анексію Криму і війну, розв’язану 
Росією на Сході України, суттєвою 
фінансовою допомогою. Серед та-
ких вагомих проявів дружби відзна-
чили і Премію солідарності ім. Лєха 
Валенси, яку 2014 року у Варшаві 
отримав Мустафа Джемілєв. Гро-
шовий пул нагороди склав мільйон 
євро – більшість грошей лауреат 
призначив на громадські ініціативи, 
зокрема адресовані жертвам Не-
бесної сотні, підтримку незалежних 
кримських мас-медіа, а також 
правову допомогу для кримчан. Ще 
одним свідченням орієнтації крим-
ських татар на тіснішу співпрацю 
із західним світом можна вважати 
принцип формування представни-
цтва у виконавчому органі світового 
конгресу – Координаційній раді, яку 
сформовано з представників най-
більш значущих діаспор та осеред-
ків масового проживання кримських 
татар у світі. До складу ради увійшли 
25 представників згаданих спільнот 

– по два із Криму, материкової Украї-
ни, Туреччини та Румунії, а також 
по одному з інших регіонів світу, 
причому деякі країни були об’єднані 
у групи (наприклад, Литва з Естоні-
єю, Латвією та Білоруссю) з огляду 
на відносно нечисельну діаспору, 
яка в них проживає. Незважаючи 
на те, що в Польщі живе не більше 
двох тисяч представників татарської 
спільноти, все ж з огляду на значення 
та потенціал країни, а також на до-
помогу, яку ї ї суспільство та сама 
держава надали українцям протягом 
останніх двох років, Польщі було на-
дано окрему представницьку квоту 
у виконавчому комітеті конгресу. 
Головним завданням цього органу 
є представництво кримських татар 
за кордоном, координація співпраці 

та обмін інформацією між спільно-
тами, а також залучення іноземної 
підтримки для вирішення проблем 
народу.

Загроза неефективності
Якщо впродовж двох років не 

вдасться досягти суттєвих резуль-
татів діяльності, ідея конгресу може 
себе дискредитувати, і на цей ре-
зультат уже мабуть працює росій-
ська пропаганда.

Ще однією значною подією, на-
пряму пов’язаною зі становищем жи-
телів Кримського півострова, стало 
нещодавнє проголошення лідерами 
кримських татар та іншими україн-
ськими активістами наміру мирної 
громадянської блокади Криму. Ідея 
заходу, який є відповіддю на вже зга-
дану цинічну торгівлю українського 
бізнесу з кримськими сепаратиста-
ми та постачання їм електроенергії 

і води, полягає у перекритті доріг, 
що сполучають Крим з материковою 
частиною України, в результаті чого 
товари не потраплятимуть туди, доки 
російська сторона не виконає полі-
тичних вимог, які напередодні бло-
кади висунули активісти. Серед них, 
між іншим, звільнення політв’язнів та 
дозвіл на в’їзд Чубарова і Джемілєва 
у Крим. Слідом за заявами про на-
міри блокади Криму, з півострова 
надійшла емоційна відповідь пред-
ставників самопроголошеної влади, 
що півострів начебто самодостатній 
і дасть собі раду без українських то-
варів. На цьому тлі, щоправда, зда-
ються нескоординованими заяви ін-
ших посадовців, зокрема кримських 
татар, які після анексії перекинулись 
на російський бік, про намір пікету-
вання американського посольства, 
яке, на думку сепаратистів, ініцію-
вало блокаду Криму. Така неодноз-
начна реакція свідчить про неспокій 
сепаратистів, а це означає, що акція 
була влучною. Взагалі, ідея мирного 
блокування, з одного боку, є актом 
відчаю кримських татар, а з іншого 
– одним із небагатьох дієвих інстру-
ментів тиску на російську сторону, 
який парадоксальним чином може 
допомогти покращити долю людей 
на півострові. Однак справжня 
ефективність ініціативи залежить від 
ї ї тривалості та систематичності, які 
важко гарантувати без допомоги 
офіційного Києва. Якщо потужне 
бізнес-лобі зможе переломити ініці-
ативу кримськотатарських активістів 
та домогтися заборони акції урядом, 
тоді, скоріш за все, будемо свідками, 
з одного боку, зросту незадово-
лення діями влади, з іншого – по-
глиблення апатії та зневіри серед 
кримчан з українським паспортом. 
А до цього кримські татари допусти-
ти не можуть, вони надто серйозно 
налаштовані повернути Крим.
 

Ідея мирного 
блокування, з одного 
боку, є актом відчаю 
кримських татар, 
а з іншого – одним 
із небагатьох дієвих 
інструментів тиску 
на російську сторону, 
який парадоксальним 
чином може допомогти 
покращити долю 
людей на півострові.
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Місто російського 
„монархо�комунізму“
Взимку 2014 року Севастополь, як і весь Кримський півострів, 
став епіцентром масштабного геополітичного розлому. Події 
„кримської кризи“ або „російської весни“ (або ще, як говорять в ура-
патріотичних колах Севастополя, „третьої оборони“) ще неодноразово 
піддаватимуться аналізу як з українського, так і з російського боку. 
Тим не менш, півтора року, що непомітно минули з того часу, є досить 
істотним проміжком часу, крізь лінзу якого можна поглянути на ті 
події і синтезувати наслідки, до яких вони призвели.

 Відразу необхідно зазначити, що 
в цілому парадигма севастополь-
ського життя залишилася незмінною: 
абсолютна більшість людей, як і рані-
ше, продовжує воювати з Держдепом 
і „умовно фашистським елементом“ 
в Україні, але нестабільна соціаль-
но-економічна ситуація змушує на-
селення все частіше замислюватися 
над поточними проблемами і можли-
вими шляхами для їхнього вирішення: 
неприйнятний для городян рівень 
соціального комфорту підштовхує їх 
свідомість до трансформації.

Імперські замашки, активно де-
кларовані населенням протягом 
останнього часу, поступово сходять 
нанівець: якщо влітку 2014 року кожна 
друга людина, одягнувши тільняшку, 
марила про те, як російські війська 
увійдуть у Варшаву і Гельсінкі, забе-
руть у Штатів „споконвічно російську 
Аляску“, відновивши таким чином іс-
торичну справедливість і повернувши 
втрачені землі в лоно материнських 
обіймів, то сьогодні багато хто з них 
почав усвідомлювати, що прийшлі 
управлінці, вже охрещені в народі „но-
воросійською мафією“, так і не змогли 
навести порядок у „своєму місті“.

Каталізатором названих вище 
метаморфоз стала конфронтація між 
законодавчою і виконавчою владою 
Севастополя, які до нинішнього мо-
менту так і не знайшли спосіб для 
здорової політичної кореляції. Влада 
в особі губернатора Сергія Меняйла 
– відставного російського віце-ад-
мірала – продовжує діяти по-старо-
му, лякаючи людей то українськими 
диверсантами, що зазирають у бік 
Севастопольської бухти, то всюдису-
щими американцями, що мріють по-

бачити на колінах місто-герой. У той 
же час законодавча влада в особі 
Олексія Чалого – єдиного учасника 
„російської весни“, не обділеного 
природою дещицею інтелекту, діє 
більш конструктивно. Активно ко-

ристуючись некомпетентністю і про-
фанацією чиновників-управлінців, 
депутати повертають населення на 
тлінну землю, яка „рясніє“ стихійними 
звалищами, вибоїстими дорогами 
і протікає каналізацією.

Месіанство президента
Юридичний компонент „росій-

ського Севастополя“ серйозно дис-
онує з дійсністю, оскільки де-юре 
Севастополь так і не став остаточно 
російським регіоном. У місті досі не 
закінчено формування вертикалі 
державної влади: громадська палата, 
апарат омбудсмена, інституції упо-
вноважених з прав дитини і підпри-
ємців так і не почали працювати. Крім 
цього, націоналізація майна кількох 
великих промислових підприємств, 
що пройшла з виразними ознаками 
рейдерства, викликала в народі 
активні дискусії. До цього можна 
додати сумнівну репутацію багатьох 
чиновників, таких, як Гай Юрченко, 
який більше року пропрацював гла-
вою антикорупційного департаменту, 
незважаючи на те, що, за даними Фе-
деральної служби судових приставів, 
перебуває протягом останніх 11 років 
у федеральному розшуку за борг 
у розмірі близько півмільйона рублів.

У зв’язку з цим противладний мітинг 
у Севастополі, на відміну від решти 
Криму, є цілком пересічним явищем. 
Мітингувальники, не соромлячись 
своєї інфернальної лексики, напо-
легливо вимагають відставки губер-
натора і всього правлячого апарату. 
Очолюють ці мітинги переважно про-
російські активісти, які після подій 
минулого року з тієї чи іншої причини 
залишилися поза справами.

Т е к с т :  Д а в и д  А к с е л ь р о д ,  С е в а с т о п о л ь

Невиправдані 
надії і утопічність 
нездійснених мрій 
жодним чином не 
спровокували городян 
на публічні думки про 
повернення в Україну: 
така можливість в 
середовищі обивателя 
не розглядається навіть 
на концептуальному 
рівні. Період 23-
річного перебування 
під юридичною владою 
Києва називається 
не інакше, як 
„українська окупація“, 
а люди, зважаючи 
на їхню риторику, 
готові перейти на 
наймізерніший 
харчовий раціон, аби 
уникнути повернення 
„бандерівської чуми“.
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Однак, так чи інакше, основним 
елементом атрибутики мітингуваль-
ників, незалежно від їхніх поглядів, 
цілей і передбачуваних результатів, 
є російський триколор і портрет пре-
зидента „Всея Русі“. Культ особис-
тості Володимира Путіна за останні 
півтора року набрав у місті воістину 
велетенських масштабів: без його 
портрета та/або посилання на його 
висловлювання, багато з яких вже 
друкуються у вигляді цитат на об-
кладинках шкільних зошитів, не про-
ходить жоден захід. Фантомний Путін 
у тій чи іншій інсталяції супроводжує 
кожного севастопольця, який бажає 
висловити свою громадянську пози-
цію. В останні місяці стало модним пи-
сання „листів щастя“ до російського 
президента, в яких у наративній фор-
мі дописувачі розповідають про міські 
проблеми, які „місцеві негідники“ так 
і не спромоглися вирішити. І хоча 
відомо, що досі жодної відповіді від 
президента не надійшло, городяни, як 
і в часи двох героїчних оборон Севас-
тополя, не здаються і продовжують 
писати про свої злигодні у всіх фар-
бах російського прозового слова.

Духовні скріпи 
проти розбитих вітрин
Влітку 2014 року федеральна вла-

да активно користувалися ідеологе-
мою про те, що Севастополь стане 
вітриною Росії. На сьогоднішній день 
кожній людині, яка має бодай кра-
плю розсудливості, зрозуміло, що ця 
ідея з тріском провалилася. Надії на 
солідарність влади, що зобов’язана 
служити народові, не виправдалися, 
а місто, якому пророкували безхмар-
не майбутнє, перетворилося у типо-
вий російський райцентр з яскраво 
вираженим патерналістським клі-
матом. Тут люди переконані в тому, 
що елементи імперської і радянської 
символіки можуть цілком гармонійно 
співіснувати на рівні колективної не-
свідомості: Ленін у центрі міста по-
братськи співіснує з одним із голов-
них регіональних храмів Російської 
православної церкви Московського 
патріархату – Князь-Володимир-
ським собором, на патріотичних 
заходах дружно майорять на вітрі 
чорно-жовто-білий стяг Російської 
імперії і червоне радянське по-
лотнище, а підписи за відновлення 
пам’ятника Сталіну збирають в дні ві-
зиту нащадків денікінської армії, що 
евакуювалася з міста в 1920 році. 
Монархізм у Севастополі вже давно 
потиснув праву руку комунізму. І це 
примирення, на сьогоднішній день, 

ймовірно, і є головною заслугою фе-
деральних і регіональних влад перед 
севастопольцями.

Незважаючи на відновлення актив-
ної фази холодної війни з „імперіаліс-
тичним Заходом“, прибуття в місто 
іноземних гостей завжди викликає 
неймовірний ажіотаж. Кожну осо-
бу з іноземним паспортом тутешні 
приймають з особливим колоритом. 
А якщо цих осіб декілька і всі вони 
прибули з єдиною метою, федеральні 
ЗМІ відразу надають таким людям 
статус офіційної делегації, що про-
рвала мури міжнародно-політичної 
блокади півострова.

Справді, протягом 2015 року іно-
земні гості дійсно часто приїжджали: 
місто відвідували маргінальні політи-
ки Болгарії, Греції і Японії, повноваж-
ний посол Нікарагуа в Росії, а також 
представники російського дворян-
ства з Іспанії, Данії, Тунісу, США та 
інших держав. Кульмінаційним момен-
том у низці закордонних візитів стало 
прибуття в місто групи французьких 
політиків на чолі з депутатом нижньої 
палати парламенту Тьєррі Маріані, 
а „вишенькою на торті“ став колишній 
італійський прем’єр Сильвіо Берлус-
коні, який несподівано відвідав місто, 
чим, очевидно, збентежив навіть 
найзавзятіших прихильників гасла 
„кримнаш“.

Кожному з подібних візитерів штуч-
но присвоюється архетип якогось 
лідера, який здатний рано чи пізно 
вивести народи Західної Європи та 
Америки з безодні тотального за-
буття на стежку злагоди і дружби 
з російською державою. 

Російський як домінант
Невиправдані надії і утопічність 

нездійснених мрій жодним чином не 
спровокували городян на публічні 
думки про повернення в Україну: 
така можливість в середовищі оби-
вателя не розглядається навіть на 
концептуальному рівні. Період 23-
річного перебування під юридичною 
владою Києва називається не інак-
ше, як „українська окупація“, а люди, 
зважаючи на їхню риторику, готові 
перейти на наймізерніший харчовий 
раціон, аби уникнути повернення 
„бандерівської чуми“. І якщо на-
явність проукраїнського сегмента 
в Криму ніхто не заперечує, то 
в Севастополі він повністю відсутній: 
більшість таких людей виїхало на ма-
терик, а ті, хто залишився, вибрали 
особисту безпеку перед невдячною 
громадянською пасіонарністю. 
Важливий для півострова кримсько-

татарський фактор у Севастополі 
також не має суттєвої ваги: на кінець 
2014 року кримські татари стано-
вили трохи більше ніж 0,7% (2814 
осіб) населення регіону (причому 
більшість з них проживає у сільській 
місцевості – за містом) і досить ком-
фортно уживаються з місцевою вла-
дою. Голова регіонального севасто-
польського (Ак-Ярського) Меджлісу 
балотувався у міську раду, але не 
набрав потрібної кількості голосів. 
На відміну від більшості регіональ-
них меджлісів, севастопольський 
пішов на контакт з виконавчою вла-
дою, яка обіцяла відкрити кілька ав-
тентичних класів у середніх школах 
деяких сіл, не перешкоджати під час 
святкування національних свят, днів 
скорботи і так далі. Незважаючи на 
те, що практично всі ці обіцянки так 
і залишилися у вербальному вигляді, 
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кримські татари Севастополя жодно-
го разу не висловили громадського 
невдоволення; не було навіть натяку 
на якийсь протест.

В принципі, громадського дисба-
лансу на етнічному ґрунті, як мінімум, 
за останні півстоліття в Севастополі 
не було. Національні меншини, судя-
чи з усього, змирилися зі своєю друго-
рядною роллю в „місті російської сла-
ви“. Незважаючи на наявність в Росії 
федерального законодавства про 
реституцію майна релігійних громад, 
конфіскованого в період войовничого 

атеїзму, католикам Севастополя так 
і не повернули будівлю костелу, але 
продовжили реконструкцію розта-
шованого у ньому кінотеатру. В ана-
логічній ситуації є і адепти караїмізму. 
В одній із найгарніших будівель істо-
ричного центру Севастополя – кара-
їмській кенасі – досі розташовується 
боксерський клуб і кілька питних за-
кладів. Але, незважаючи на наведені 
вище факти, нацменшини неохоче 
йдуть на розмову про власні релігійні 
проблеми, воліючи приховати, замов-
чати і відвести від них і себе увагу.

Життя севастопольської громади 
ще з далеких радянських часів було 
засноване на платформі великорусь-
ких ідіом. На думку більшості жителів 
міста, українська державна влада, 
починаючи з 1991 року, виступала 
основною перепоною для їх розвитку, 
сьогодні 77% етнічних росіян отрима-
ли з панського плеча федерального 
російського керівництва повний карт-
бланш для подальшого будівництва 
власної міської ідентичності, яка поки 
що досить істотно переважає над май-
новими і матеріальними благами. 

Культ особистості Володимира Путіна за останні півтора року набрав 
у місті воістину велетенських масштабів: без його портрета та/або 
посилання на його висловлювання, багато з яких вже друкуються у вигляді 
цитат на обкладинках шкільних зошитів, не проходить жоден захід.
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 Сталося це не в останню чергу то-
му, що Крим за часів України не мав 
серйозного представництва на рівні 
Верховної Ради. Кримська політика 
завжди залишалася на периферії 
уваги. Особливо ця тенденція яскра-
во проявлялася за часів четвертого 
українського президента-втікача 
Віктора Януковича, який після свого 
обрання у 2010 році привів до керів-
ництва Верховної Ради Криму, Ради 
Міністрів Криму та на всі посади 
в органах місцевої влади так звану 
команду „македонців“ – прізвисько, 
утворене від місця походження цих 
людей, вихідців з Донбасу (міст 
Макіївки та Донецька). Доходило до 

того, що представники „македонців“ 
посідали всі рівні кримської влади, 
включно з селищними радами ПБК 
(Південного берегу Криму).

Відмова від теми Криму
Янукович і тодішній, а нині покій-

ний, голова Ради Міністрів Криму 
Василь Джарти, не довіряли місцевій 
еліті та повністю намагалися мар-
гіналізувати її. Це значною мірою 
вплинуло на процеси, які полегшили 
Росії анексію Криму. Майже вся міс-
цева еліта виявилася представника-
ми Партії регіонів і, в основному, на-
лежала до „македонської“ команди. 
Відповідно, жодних зв’язків з Кримом 

„македонці“ не мали, а тому охоче 
підтримали нові дії окупаційної 
влади.

Що стосується кроків, які здійсни-
ла українська влада з часів анексії, 
то маємо відзначити, що їх було не 
так багато. Перше, що зробила Вер-
ховна Рада – ухвалила два супер-
ечливі законопроекти. Один стосу-
вався створення вільної економічної 
зони у Криму, а другий забороняв, 
аж до кримінальної відповідальності, 
ведення українськими громадянами 
будь-якої торгівлі з тимчасово окупо-
ваними територіями.

Поступового витіснення на пери-
ферію теми Криму додавало те, що 

Після анексії українського Криму Російською Федерацією 
у березні 2014 року півострів почав поступово зникати 
з порядку денного як української влади, так і медіа. 

Кинутий напризволяще
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на будь-яких міжнародних перего-
ворах, які стосувалися української 
кризи, переважно обговорювалася 
ситуація на території Донбасу, у так 
званих ДНР та ЛНР.

Кримська тематика почала зни-
кати з порядку денного, починаючи 
з першої зустрічі держсекретаря 
США Джона Керрі з виконуючим 
обов’язки МЗС України Андрієм 
Дещицею та МЗС Росії Сєргеєм 
Лавровим у Женеві, де Крим вза-
галі не увійшов до прикінцевих до-
кументів, які були підписані у квітні 
2014 року.

Відмова від теми Криму та бороть-
би проти машини пропаганди Крем-
ля вже призвели до того, що близько 
2,5 млн українських громадян, які 
залишилися на території АР Крим та 
міста Севастополя, фактично вияви-
лися відрізаними від інформаційного 
поля України та не мають доступу до 
об’єктивної інформації.

Будь-яка влада стосовно окупо-
ваних територій може бути ефектив-
ною лише тоді, коли будуть створені 
центральні органи влади, які би регу-
лювали державну політику стосовно 
цих територій.

Сьогодні діє Офіс Уповноваженого 
Президента України у справах крим-
ськотатарського народу Мустафи 
Джемілєва, у якому працює тільки 
п’ятеро людей. Також наразі діє 
Державна служба України з питань 
Криму, яку очолював Аслан Омер 
Киримли, а тепер її головою став 
Наріман Устаєв. А Киримли при-
значений урядовим уповноваженим 
з питань Автономної Республіки 
Крим і Севастополя.

Крім того, у Верховній Раді створе-
но міжфракційне об’єднання з 15 на-
родних депутатів „Крим“, але похи-
зуватися якою-небудь законодавчою 
діяльністю чи успіхами у кримському 
питанні воно не може.

Попри економічну кризу, Росія 
достатньо ефективно, завдяки знач-
ним фінансовим вливанням, а також 
потужним технологіям „промивання 
мізків“, змогла спотворити світогляд-
ну картину кримчан, імітуючи будів-
ництво інфраструктури півострова, 
зокрема – зведення Керченського 
мосту. Крім того, Росія активно залу-
чає кримчан на державну службу до 
силових структур, російської армії, 
ФСБ та поліції. 

Сьогодні лише дві категорії людей 
у Криму, найбільші за своєю чисель-
ністю, є приголубленими Російською 
Федерацією. Це пенсіонери, яких 
нараховується близько 1 млн, а та-

кож люди, які працюють у силових 
структурах, їхня кількість постійно 
зростає.

Відтак лояльність кримчан по від-
ношенню до України буде поступово 
зменшуватися. Через те, що Росія 
достатньо вміло працює з даними 
категоріями населення.

Що робити?
На моє переконання, для того, аби 

поміняти ситуацію у Криму, потрібно: 
по-перше, створити незалежні медіа, 
як-от: нові інтернет-ресурси, окре-
мий російськомовний канал, а також 
радіо у метровому форматі, яке буде 
транслювати інформацію, як це було 

за часів холодної війни. Тоді такі 
радіостанції, як „Голос Америки“ та 
ВВС, успішно долали всі перепони 
радянської пропаганди і змогли ба-
гато у чому посприяти падінню „за-
лізної завіси“ та Радянського Союзу.

Головні зусилля, які сьогодні 
здійснюються для повернення теми 
Криму у переговорах України із 
західними урядами, робляться не 
державою і не політиками, а журна-
лістами, активістами та громадськи-
ми експертами. У числі яких є і наш 

проект „Free Crimea“, що вже зробив, 
можливо, більше ніж уся українська 
влада та МЗС, адже ми у постійному 
режимі моніторимо ситуацію в оку-
пованому Криму, щотижня надсила-
ючи свої звіти (FactBook) російською 
та англійською мовами більшості 
урядам країн Європейського Союзу, 
Європарламенту, Єврокомісії, а та-
кож Держдепартаменту США.

Ми повинні чітко розуміти, що 
державна політика у частині окупа-
ції Криму не може бути ефективною 
без ухвалення двох ключових до-
кументів.

Перший – Державна стратегія 
реінтеграції Криму, яка має бути 
ухваленою на рівні Верховної Ради. 
Завдяки зусиллям експертів центру 
„Free Crimea“ про ухвалення такого 
документа на сьогодні заговорив 
навіть президент України Петро По-
рошенко. Щоправда, жодних кроків 
по ухваленню такого документа зро-
блено не було. 

Другий – це Стратегія інформа-
ційної безпеки стосовно окупованих 
територій, яка має врегулювати 
питання боротьби з російською про-
пагандистською машиною, а також 
донесення об’єктивної інформації 
до наших громадян, які опинилися на 
тимчасово окупованих територіях.

Як відомо, російські окупанти 
з перших днів анексії почали активно 
вдаватися до асиміляції місцевого 
населення та прихованої депортації, 
у результаті чого понад 50 тисяч 
кримчан вже покинули півострів, 
хоча офіційна статистика приховує 
цей факт, називаючи цифру у 20 
тисяч. Серед структур, які сьогодні 
найбільш ефективно працюють 
з біженцями та переселенцями, їх по-
требами, є „Крим SOS“, яка захищає 
інтереси переселенців з перших днів 
окупації, Кримська польова місія, 
а також наш центр „Free Crimea“, 
який працює у царині боротьби з по-
рушеннями прав людини у Криму.

Я не є песимістом, але треба диви-
тися правді в очі. Якщо не вжити тер-
мінових заходів для повернення теми 
Криму до порядку денного, а також 
донесення об’єктивної інформації 
до наших громадян на окупованих 
територіях, уже за рік ситуація на 
півострові стане незворотною. Тому 
що наші громадяни, не відчуваючи 
підтримки зі сторони держави, не 
бачать перспектив, і можуть втра-
тити будь-яку надію на те, що дана 
окупація є лише тимчасовою.
 

Попри економічну 
кризу, Росія достатньо 
ефективно, завдяки 
значним фінансовим 
вливанням, а також 
потужним технологіям 
„промивання мізків“, 
змогла спотворити 
світоглядну картину 
кримчан, імітуючи 
будівництво 
інфраструктури 
півострова, зокрема – 
зведення Керченського 
мосту. Крім того, 
Росія активно залучає 
кримчан на державну 
службу до силових 
структур, російської 
армії, ФСБ та поліції.
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 З початком військової агресії Росії 
проти України в Криму, Кремль ціле-
спрямовано наповнював, в буква-
льному розумінні „нашпиговував“, 
півострів особовим складом та 
технікою. Якщо ще в кінці 2013 року 
чисельність російських військових 
на півострові становила близько 
14 тисяч осіб, що мали на озброєнні 
близько 30 бойових кораблів і суден, 
пришвартованих на орендованих 
причалах, та трохи більше 20 літаків 
Су-24М, Су-24МР, Ан-26, а також до 
10 вертольотів Ка-27 на аеродромах 
Кача і Гвардійське, то  станом на сер-
пень 2015 року (за даними групи „Ін-
формаційний спротив“) чисельність 
особового складу зросла до 24,5 
тис. осіб, 30 танків, 260 бойових 
броньованих машин, 80 літаків, 40 
вертольотів, 80 одиниць ствольної 
артилерії, 40 одиниць ракетних сис-
тем залпового вогню та 24 зенітно-
ракетних комплексів С-300.

Півострів як військова база...
Відповідно до заяви в липні 2015 

року командувача Чорноморським 
флотом РФ адмірала Олександра 
Вітко, на території Криму було 
сформовано самодостатнє військове 
угруповання. Створені нові з’єднання 
берегової оборони, ракетна брига-

да, на озброєнні якої знаходяться 
протикорабельні ракетні комплекси, 
бригада матеріально-технічного 
забезпечення, зенітно-ракетний 
та артилерійський полки, окремий 
морський інженерний полк, полк ра-
діаційного, хімічного та біологічного 
захисту, два авіаційних полки та інші 
частини.

Кремль перекинув на територію 
Криму батареї сучасних зенітних 
ракетно-гарматних комплексів „Пан-
цир-С1“, що надійшли на озброєння 
російської армії тільки кілька років 
тому. Ці комплекси здатні знищувати 
як повітряні, так і наземні легкобро-
ньовані цілі, а також обстрілювати 
військові та промислові об’єкти.

На узбережжі Криму вже роз-
горнуто російські протикорабельні 
ракетні комплекси „Бастіон“, що 
призначені для ураження не тільки 
надводних кораблів різних класів 
і типів, але і наземних цілей. Один 
„Бастіон“, озброєний протикора-
бельними ракетами „Онікс“, здат-
ний забезпечити захист узбережжя 
протяжністю більше 600 км. Осо-
бливістю даної ракети є те, що вона 
діє за принципом „вистрілив-забув“. 
При цьому ракета здатна самостій-
но міняти не тільки висоту і траєкто-
рію польоту, заплутуючи пошукові 

системи, але й повністю відключати 
свої радіолокаційні системи, тим 
самим ще більше ускладнюючи ї ї 
виявлення. 

РФ також перекинула на півострів 
берегові ракетні комплекси (БРК) 
„Бал“, які раніше дислокувалися на 
Каспії. Дивізіон цих БРК був пере-
базований у Севастополь і введений 
до складу новосформованої 15-ї 
окремої берегової ракетної бригади. 
БРК „Бал“ призначений для контр-
олю територіальних вод і озброє-
ний протикорабельними ракетами 
типу Х-35/Х-35Е і Х-35У/Х-35УЕ. 
Дальність ураження ракетою Х-35Е 
складає 120 км, а ракетою Х-35У 
– 260 км.

За непідтвердженою інформа-
цією, до Криму також передис-
локовані контейнерні комплекси 
ракетної зброї „Клаб-К“. Зовні ці 
системи схожі на звичайні морські 
контейнери, які використовуються 
для перевезення вантажів на ко-
раблях і залізничних платформах. 
„Клаб-К“ здатний вражати різні типи 
як надводних, так і наземних цілей 
на максимальній дальності 300 км. 
Комплекс може встановлюватися не 
тільки на береговій лінії оборони,   
й на суднах, залізничних або авто-
мобільних платформах.

Кримська загроза
Півтора року окупації Криму Російською Федерацією яскраво 
продемонстрували не лише українцям, а й світовій спільноті 
дійсні причини захоплення півострова – побудова чорноморської 
фортеці та створення плацдарму для реалізації військових погроз 
країнам Європи. Для Кремля питання захисту „руських“ не 
було першочерговим, а було і залишається лише підставою для 
досягнення власних інтересів та задоволення імперських амбіцій.
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...і плацдарм для поширення 
імперських амбіцій 
Крім цього, росіяни посилили 

оборону анексованого півострова 
ще й батареями зенітно-ракетних 
дивізіонів С-300, призначеними для 
перехоплення і знищення не тільки 
повітряних, але і космічних цілей. 

І нарешті, головне – Кремль роз-
раховує розмістити на авіабазі 
у Гвардійському (Крим) полк раке-
тоносців Ту-22М3, а іншу авіацію на 
півострові оновлювати і модернізу-
вати, включаючи винищувачі Су-27, 
протичовнові Ту-142 та Іл-38, а та-
кож вертольоти Ка-27 та Ка-29. Все 
це має статися вже у 2016 році. Сам 
факт розміщення бомбардувальни-
ків Ту-22М3 має ключове значення, 
адже радіус бойової дії цього літака 
становить приблизно 2400 км. Осно-
вним озброєнням для Ту-22М3 є кри-
латі ракети Х-22 з дальністю пуску до 
500 км і швидкістю польоту до 4000 
км/год та ракети Х-15 з дальністю до 
250 км і швидкістю до 6000 км/год. 
Обидві ракети можуть оснащувати-
ся ядерними бойовими частинами. 
Фактично, бойовий радіус дії Ту-
22М3, з урахуванням дальності 
польоту крилатої ракети, достатній 
для того, щоб повністю покрити тери-
торію всієї Західної Європи.

А якщо підтвердяться чутки про те, 
що Путін ще в серпні 2014 року „дав 
добро“ на розміщення в Криму ОТРК 
„Іскандер“ з ядерними зарядами, то 
загроза для України та країн Східної 
Європи стане критичною. Адже цей 
комплекс здатний знищувати засоби 
вогневого ураження, засоби проти-
ракетної і протиповітряної оборони, 
літаки і вертольоти на аеродромах, 
командні пункти та вузли зв’язку, 
найважливіші об’єкти цивільної інф-
раструктури на відстані до 500 км. 
Достеменно не відомо, яка з версій 
ОТРК „Іскандер“ може потрапити 
до Криму, однак не слід виключати, 
що Москва може розмістити на пів-
острові „Іскандер-К“, варіант, де 

використовуються крилаті ракети 
Р-500. Ця ракета автоматично керу-
ється весь час польоту і автоматично 
огинає рельєф місцевості. При цьому 
дальність дії Р-500, за різними дани-
ми, може досягати 2000 км, що за-
грожує вже території більшості країн 
Європи.

Загалом поєднання ракетоносіїв 
Ту-22М3 та ОТРК „Іскандер-К“ 
у Криму дозволяє непередбачува-
ному Кремлю отримати потужну 
ударну силу, яка однозначно ставить 
під сумнів мир та спокій не лише 
в Чорноморському регіоні, а для 
всієї Європи.

Безумовно, Кремль пояснює 
свої дії поширенням НАТО на схід, 
розгортанням американської сис-
теми ПРО поблизу кордонів з РФ, 
передислокацією окремих бойових 
частин та підрозділів Альянсу впри-
тул до Росії, зокрема в Прибалтику, 
збільшенням спільних навчань НАТО 
тощо. Однак Москва підміняє факти, 
і нічого не говорить про те, що за-
грози передусім йдуть з боку Росії 
і що Європа намагається на них ре-
агувати. Банальний приклад яскраво 
свідчить про те, звідки можна очі-
кувати агресивні дії і хто насправді 
обороняється. У вересні 2014 року 
на Далекому Сході РФ були прове-
дені навчання „Схід–2014“, до участі 
в яких було залучено близько 150 ти-
сяч особового складу, майже 10000 
одиниць бойової техніки, понад 600 
літаків та вертольотів, понад 80 бо-
йових кораблів. Цього року, також 
у вересні, Кремль провів навчання 
Центрального військового округу, до 
яких було залучено 95000 солдатів 
і офіцерів, близько 7000 одиниць 
військової техніки, понад 150 літаків 
та 20 кораблів. В свою чергу, НАТО 
в період з 28 вересня по 6 листопада 
2015 року проводить наймасштабні-
ші навчання в Європі за всю свою іс-
торію – „Trident Juncture 2015“, участь 
в яких візьмуть загалом 36000 вій-
ськовослужбовців на території Італії, 

Португалії, Іспанії, Канади, Норвегії, 
Німеччини, Бельгії, Нідерландів, 
а також в Атлантичному океані та 
Середземному морі.

Повернення в омріяні 
радянські часи
І все це відбувається на тлі того, 

що Росія так нічого і не спромогла-
ся зробити для покращення життя 
звичайних кримчан. Кримські до-
роги вщент зруйновані російською 
бронетехнікою, курортний сезон 
знову провалено, провідні західні 
компанії та підприємства, так са-
мо, як і новітні технології, через 
російську окупацію пішли з Криму. 
На півострові перестали функціо-
нувати традиційні схеми поставок 
товарів з континентальної України, 
звідки надходило близько 80% про-
довольчих товарів, електрики, води 
тощо. Через півтора року з моменту 
анексії Криму російські можновлад-
ці констатували, що анексований 
півострів став одним з найбільш 
дотаційних регіонів Росії. Як пові-
домляла російська „Новая газета“, 
рівень дотацій Криму складає 85%: 
загальний бюджет півострова на-
лічує 159 млрд руб., з яких 125 млрд 
руб. – це трансферти з федерально-
го бюджету. Що цікаво, Крим уже 
обігнав навіть Чечню за кількістю 
дотацій з федерального бюджету, 
рівень яких там становить 82%.

Таким чином, факти говорять самі 
за себе. Крим перетворений на ро-
сійську військову базу та плацдарм 
для поширення імперських амбіцій 
Кремля. Населення ж півострова, 
одурманене російською пропаган-
дою, повернулося в такі омріяні ними 
радянські часи, але без „ковбаси за 
два двадцять“ та з примарними пер-
спективами на „світле майбутнє“.

 

Т е к с т : А н т о н  М і х н е н к о ,  р е д а к т о р  ч а с о п и с у  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ,  К и ї в
Ф о т о :  У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л
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 Саме до Північно-Кавказького 
окружного військового суду у місті 
Ростов-на-Дону 16 червня 2015 ро-
ку з Москви було передано справу 
„кримських терористів“. За даними 
слідства, Сенцовим було створено 
терористичне формування у Криму, 
яке начебто входило до забороненої 
в Росії організації „Правий сек-
тор“. Нова влада Криму розцінила 
можливу діяльність такої групи як 
підривну, що й призвело до арешту. 
Згідно з обвинуваченням, затримані 
протягом квітня–травня 2014 року 
здійснили у Сімферополі ряд право-
порушень – підпали офісів організації 
„Русская община Крыма“ та осередку 
партії „Единая Россия“. Також обвину-
ваченим приписують спробу підриву 
пам’ятника Леніну у Сімферополі 
під час святкування 9 Травня, а вже 
у ході слідства у 2015 році додалося 
ще одне обвинувачення – зберіган-
ня зброї. Інших двох фігурантів цієї 
справи – Олексія Чирнія та Геннадія 
Афанасьєва – вже засудили до 7 ро-
ків ув’язнення у колоніях суворого 
режиму. Вони погодилися на співп-
рацю зі слідством та дали свідчення 
проти Олега Сенцова та Олександра 
Кольченка.

Перше відкрите 
засідання у справі
„Я цей суд узагалі не визнаю судом, 

тому можете розглядати що завгод-
но“, – заявив на першому засіданні 
Олег Сенцов із камери-акваріуму 
у залі суду.

Сенцов з’явився на засідання 
суду у білій футболці з червоним 
українським орнаментом і написом 
„Слава Україні!“. Здається, що це чи 
не єдиний метод протесту, який він міг 
здійснювати, перебуваючи в ув’язнен-
ні вже більше року. Впевнений погляд, 

бадьорий стан духу і зухвалі репліки 
на адресу суддів створили враження, 
що режисер не обвинувачений, а сам 
собі захисник. Позбавлення волі тіль-
ки зміцнило його віру в свою правоту 
і точку зору щодо спірного референ-
думу та анексії Криму. Про це він нео-
дноразово заявляв у ході попередніх 
судових розглядів.

Це засідання відрізнялося від інших 
тим, що вперше воно проводилося 
у відкритому режимі, тобто в присут-
ності преси і близьких обвинувачених. 
Мама Олександра Кольченка змогла 
побачити свого сина вперше з травня 
2014 року – моменту його арешту. 
Тендітна жінка середніх років зі світ-
лим волоссям і очима, повними сліз, 
розповідає, що спеціально приїхала 
в Ростов із Сімферополя, подолавши 
24 години шляху. „Через справу Саші 
на роботі до мене ставляться по-різ-
ному: хтось підтримує, хтось уникає 
спілкування. У нашій родині думки 
щодо цього теж розійшлися“, – пере-
бираючи сторінки свого російського 
паспорта в руках, біля входу до зали 
суду ділиться переживаннями Лариса 
Кольченко.

„Яка ваша національність?“ – за-
питав суддя Кольченка на початку 
засідання. „Руський українець“, – від-
повів упевненим голосом підсудний. 
Олег та Олександр принципово на-
полягали, що є громадянами України 
і не отримували російських паспортів. 
Але державні обвинувачі продовжу-
вали вести справу щодо них, як до 
громадян Російської Федерації. Саме 
тому протягом останнього року за-
хисникам відмовляли в підключенні до 
справи представників українського 
консульства в Росії. Але на тому за-
сіданні вперше суд пішов на поступки 
і задовольнив клопотання захисту 
про зустріч з консулом України, але 

тільки після винесення вироку. Також 
було прийнято дозвіл побачень обви-
нувачених з родичами.

Двоюрідна сестра Олега, Наталія 
Кочнєва, яка проживає в Москві, 
єдина з родини Сенцова, яка регу-
лярно виступає перед громадськістю, 
розповідаючи про стан справи і про 
судовий процес. Суд не задовольнив 
прохання адвоката Дмитра Дінзе про 
призначення Наталії громадським за-
хисником. „Олег мені повідомив, що 
дуже незадоволений умовами утри-
мання тут, у Ростові. Каже, що в Мо-
скві вони були кращими. Адвокат мені 
повідомив, що з ними поводяться, як 
із засудженими на довічне. На жаль, 
у мене дуже мало інформації, нам 
поки не вдається налагодити зв’язок. 
Я вважаю, що багато в чому його пе-
ревезення в Ростов свідчить про те, що 
влада хоче уникнути галасу навколо 
справи мого брата, тому що все-таки 
це провінція“, – пояснила Наталія.

За словами сестри Олега, перше 
засідання – це тільки „початок битви“, 
за приблизними підрахунками, про-
цес має відбуватися швидко.

„Мої права вже настільки поруши-
ли, що я нічому не здивуюся. І мораль-
но готуюся до отримання терміну“, 
– сказав Олег Сенцов у закінченні 
першого дня судових розглядів.

Допит свідків та зізнання 
Геннадія Афанасьєва
Наступні засідання відбувалися 

протягом трьох тижнів, де допитували 
свідків обвинувачення і захисту. Суд-
дею було прийнято рішення етапувати 
двох інших засуджених у цій справі, 
Афанасьєва та Чирнія, які погодилися 
на співпрацю зі слідством і вже отри-
мали по 7 років ув’язнення в колонії 
суворого режиму, одночасно давши 
свідчення проти Сенцова і Кольченка.

Справа Олега Сенцова: 
„Суд окупантів не може 
бути справедливим“
Упродовж липня-серпня 2015 року у російському місті Ростов-
на-Дону тривав розгляд справи проти українського режисера 
Олега Сенцова та кримського активіста Олександра Кольченка. 
Обох кримчан звинувачували у підготовці терористичних актів 
на півострові під час подій весни минулого року.
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Чирній знаходився в розробці ФСБ 
і був заарештований, коли намагався 
забрати муляж бомби, виготовлений 
оперативниками ФСБ. Про зв’язок 
із Сенцовим Чирній став свідчити 
після того, як погодився на угоду зі 
слідством. Адвокати стверджували, 
що Чирній піддався фізичному впливу 
з боку слідчих. Геннадій Афанасьєв 
також уклав зі слідством угоду, проте 
під час суду заявив, що відмовляється 
від попередніх свідчень, а Сенцова 
обмовив під тортурами в будівлі сім-
феропольського ФСБ.

Вже після зізнання у суді, своєму 
адвокатові Афанасьєв розповів, які 
тортури до нього були застосовані: 
„Його били, причому по голові били 
рукавичками, щоб не залишати від-
битків. Крім того, йому надягали на 
голову протигаз і затискали шланг. 
Один же раз, розтиснувши шланг, 
силовики якимось чином налили 
туди води, і Афанасьєва, після того, 
як він вдихнув, почало нудити прямо 
в шланг. Згодом оперативники засто-
сували до викраденого тортури стру-
мом, причому дроти прикріплювали 
у тому числі і до геніталій“.

Таке порушення угоди зі слідством 
могло привести до перегляду справи 
та збільшення терміну строку. Проте 
на даний момент Афанасьєва етапу-
вали до місця відбування строку, до 
Республіки Комі на Крайню Північ, 
а правозахисні організації визнали 
його політичним в’язнем.

Другий головний свідок, Олексій 

Чирній, відмовився відповідати на 
запитання суду та підтвердив свої 
попередні свідчення проти Сенцова 
та Кольченка.

Заключне слово Сенцова 
та Кольченка
„Оптимізму у мене з кожним засі-

данням усе менше і менше. Сьогодні 
обвинувач запросив для Олега 23 
роки терміну ув’язнення, це значно 
більше, ніж ми думали“, – після де-
батів у справі українського режисера 
Олега Сенцова сказала його сестра 
Наталя Кочнєва.

Сенцова та Кольченка завели до за-
ли суду із заламаними руками, згодом 
запросили родичів обвинувачених, 
представників дипломатичних установ 
та федеральних телеканалів РФ. Через 
те, що суд виділив дуже маленьку за-
лу, представники інших ЗМІ та група 
підтримки утримуваних були змушені 
слухати трансляцію процесу у коридо-
рі. На засідання не потрапила й рідна 
сестра ув’язненої української льотчиці 
Надії Савченко – Віра Савченко. Мо-
лода жінка приїхала до Ростова, щоб 
навідати свою сестру та підтримати 
Кольченка та Сенцова. Віра прийшла 
у довгій вишитій традиційній україн-
ській сорочці та зі стрічками кольорів 
українського прапора – це одразу 
ж привернуло увагу судових приста-
вів. Вона дуже хотіла потрапити до 
зали суду. Після чергової відмови при-
ставів жінка не витримала та крикнула 
у відкриті двері до обвинувачуваних: 

„У нас також була 
злочинна влада. Але 
ми вийшли проти 
неї. Нас не хотіли 
чути – ми стукали 
у сміттєві баки. Нас 
не хотіли бачити – ми 
підпалювали шини. 
Врешті-решт, ми 
перемогли. Так само 
станеться у вас. В якій 
формі – я не знаю, 
я не хочу, щоб хтось 
постраждав. Просто 
я хочу, щоб у вас 
більше не правили 
злочинці. Тож єдине, 
що я можу побажати 
третій, інформованій 
частині населення 
Росії – навчитися не 
боятися“.
 Олег Сенцов
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о с т р і в - ф о р т е ц я

„Хлопці, тримайтесь! На вас дивиться 
вся країна! Слава Україні!“. Сенцов на 
це відповів: „Передавай привіт Наді!“. 
Після цього випадку жінці заборонили 
знаходитися у приміщенні суду та ви-
вели її.

Після виступу прокурора, який 
запросив у суду міру покарання для 
Олега Сенцова 23 роки ув’язнення 
в колонії суворого режиму та 12 років 
для Олександра Кольченка, слово 
взяли адвокати обвинувачуваних. Во-
ни одноголосно просили визнати сво-
їх підзахисних невинними, а адвокат 
Світлана Сидоркіна підкреслила, що 
все заслухане у залі суду є доказом 
фальсифікації справи.

Після короткої перерви, яку судді 
дали Олегові Сенцову та Олексан-
дрові Кольченку на приготування, 
у залі суду прозвучали заключні сло-
ва підсудних.

Першим слово надали Олексан-
дрові Кольченку. Він написав свою 
промову на жовтому аркуші паперу 
А4 синьою ручкою: „Я ще раз повто-
рю, що я не згодний зі звинувачен-
нями мене у тероризмі. Вважаю цю 
кримінальну справу сфальсифікова-
ною та політично вмотивованою. Що 
стосується формулювання слідства та 
обвинувачення – вона взагалі чудова: 
“здійснив участь у підпалі з метою 
дестабілізації органів влади респу-
бліки Крим і впливу на ухвалення 
рішення органами влади Російської 
Федерації про вихід республіки Крим 
з її складу”… На цьому процесі ми 
мали можливість почути про вико-
ристання погроз та катувань співро-
бітниками ФСБ стосовно Сенцова та 
Афанасьєва. При цьому достатньо ці-
каво – люди, які використовують такі 
методи для отримання свідчень, не со-
ромляться звинувачувати у тероризмі 
нас… Але кидаючи нас до тюрем, цей 
режим тільки наближає свій кінець. І ті 
люди, які ще вчора вірили в закон та 
порядок, сьогодні, спостерігаючи за 
подібними процесами, втрачають цю 
віру, а завтра чи післязавтра люди, 
які входять у ті самі 86%, зметуть цей 
авторитарний режим.

Я був дуже вражений голосним, 
красивим та сильним вчинком Афа-
насьєва. Суд просити ні про що не 
буду“.

Мама Олександра, Лариса Коль-
ченко, дуже уважно слухала промову 
свого сина та по закінченню зізнала-
ся, що ніколи раніше не бачила сина 
таким зосередженим та впевненим 
у своїх словах.

Наступним слово надали Олегові 
Сенцову. Режисер розпочав свою 

промову традиційно з іронії: „Я також, 
як Саша, ні про що вас не проситиму. 
Тут усім все зрозуміло. Суд окупантів 
не може бути справедливим за ви-
значенням. Нічого особистого, ваша 
честь…. Боягузтво – найголовніший, 
найстрашніший гріх на землі. Зрада 
– це така приватна форма боягузтва. 
Велика зрада починається іноді з та-
кого маленького боягузтва, як напри-
клад, з Чирнієм – коли тобі одягають 
мішок на голову, трохи б’ють і за пів-
години ти вже готовий зрадити всі свої 
переконання, обмовити себе в чому 
завгодно, обмовити інших людей, 
щоб тебе перестали бити. Я не знаю, 
чого варті твої переконання, якщо ти 
не готовий за них постраждати чи 
померти. Я дуже радий тому, що Гена 
Афанасьєв зміг переступити себе, 
врешті-решт, зрозумів, що це шанс, 
і зробив дуже мужній правильний 
вчинок. І я дуже радий за нього.

У нас також була злочинна влада. 
Але ми вийшли проти неї. Нас не хо-
тіли чути – ми стукали у сміттєві баки. 
Нас не хотіли бачити – ми підпалюва-
ли шини. Врешті-решт, ми перемогли. 
Так само станеться у вас. В якій формі 
– я не знаю, я не хочу, щоб хтось по-
страждав. Просто я хочу, щоб у вас 
більше не правили злочинці. Тож 
єдине, що я можу побажати третій, 
інформованій частині населення Росії 
– навчитися не боятися“.

Суддя, не коментуючи промови 
обвинувачених, виголосив дату вине-
сення вироку та закрив засідання.

Винесення вироку
25 серпня 2015 року Ростовський 

військовий суд оголосив остаточний 
вирок українському кінорежисеру 
Олегові Сенцову та кримському ан-
тифашисту Олександрові Кольченку. 
Було прийнято рішення Сенцова 
позбавити волі на 20 років у коло-
нії суворого режиму, та на 10 років 
– Кольченка.

Сам Сенцов неодноразово наголо-
шував на тому, що до нього застосо-
вувалися тортури під час утримання 
та вимоги зізнатися у терористичній 
діяльності. За словами кінорежисера, 
слідчі одразу йому назвали термін у 20 
років ув’язнення у разі відмови дати зі-
знання. Тому сьогоднішній вирок він ви-
слуховував із посмішкою на обличчі.

На оголошення вироку прибула 
двоюрідна сестра Сенцова, Наталя 
Каплан (Кочнєва), мати Кольченка 
та група кримських друзів обвинува-
чених. Також у залі суду були присутні 
консули України, представники ди-
пломатичних місій від ЄС, Великобри-

танії, Франції та Німеччини, а також 
більше 90 ЗМІ, серед яких були ро-
сійські, українські та закордонні.

Оголошення вироку тривало близь-
ко 30 хвилин, протягом яких Сенцов 
та Кольченко поводили себе досить 
вільно у своїй прозорій „клітці“ та 
під об’єктивами камер. „Іменем РФ 
Ростовський Північно-Кавказький вій-
ськовий суд зачитує обвинувальний 
вирок, – почав виголошувати суддя 
Михайлюк. – Сенцову – 20 років по-
збавлення волі у колонії суворого ре-
жиму, Кольченку – 10 років ув’язнен-
ня“. Жодного здивування на обличчі 
засуджених не було, тільки посмішки 
стали ширшими та вони потисли один 
одному руки. Суддя додав, що вирок 
може бути оскарженим упродовж 
10 днів у Верховному суді РФ.

Після зачитання вироку суддя 
звернувся до засуджених: „Чи все вам 
зрозуміло?“. Замість відповіді Сенцов 
та Кольченко заспівали Державний 
гімн України, обійнявшись за плечі та 
погойдуючись у такт. Судді залишили 
залу суду, а Сенцов помахав їм услід. 
Частина присутніх у залі підвелася під 
час виконання гімну, і на репліку від 
засуджених „Слава Україні!“ відпові-
ла „Героям слава!“.

Мати Кольченка, ледве стримуючи 
сльози, відмовилася від коментарів, 
а сестра Сенцова сказала, що вона 
була впевнена у такому вироку, але 
„на 0,01% сподівалася на диво, але 
це ж Росія. Тут усе зрозуміло“.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе по 
завершенні засідання прокоментував 
вирок так: „Це вершина несправедли-
вості та безладу. Ті матеріали, що ми 
надали слідству, свідчили про повну 
непричетність Сенцова до жодної 
терористичної організації, але вони 
не були враховані у ході справи. Нео-
дноразово заявлялося про тортури 
над фігурантами справи, тому я не 
можу сказати, що де-факто суд був 
справедливим. Але вирок був очіку-
ваним“. 

Захист наголосив, що буде оскар-
жувати вирок у Верховному суді РФ, 
а згодом у Європейському суді з прав 
людини. У кінорежисера залишилося 
двоє неповнолітніх дітей, які й до-
сі проживають у Криму. Ця справа 
стала першою, яка була „розкрита“ 
новоствореною сімферопольською 
ФСБ після анексії Криму та фактично 
унаочнила, які наслідки чекають всіх, 
хто буде заперечувати права РФ на 
півострів.
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Поетичний гуманізм

м і ж  і н ш и м

 – Що ти від них хочеш? Вони ж поети, 
– каже один мій старший і, певно, мудріший 
за мене приятель. А може, й не мудріший, 
просто завів нещодавно акаунт на „Facebo-
ok“ і відтоді нічому не дивується. Так чи сяк, 
а приятель повторює, – вони ж поети, оце 
й уся розгадка.

– Але серед них є й хороші поети, – кажу я.
– Хороші поети – тим більше поети. А як ві-

домо з вуст самих поетів, у всьому, що прямо 
не стосується їхнього ремесла, вони – поети 
– зазвичай виявляються... ну, так би мовити, 
світочами, але не обов’язково розуму. Не 
тому, що злі, а навпаки – тому, що добрі. Тому 
що здатні до емпатії, співчуття, вміють пере-
йматися чужим горем і так далі. От і пхаються 
зі своїм добрим серцем туди, де потрібна 
холодна голова, забуваючи, що дорога до 
пекла якраз добрими намірами й вимощена.

– Тобто мала рацію моя бабця, коли гово-
рила, що добрий – дурному брат?

– Абсолютно. Ти, наприклад, що в житті 
найбільше не любиш?

– Багато чого. Наприклад, коли хтось без 
моєї згоди вперто намагається мені допомог-
ти й оповити мене своєю липкою турботою, 
якої я зовсім не просив.

– А бачиш. І повір, що ти не один такий. 
Але поетам-гуманістам по цимбалах, чого 
насправді хочуть люди – зокрема й ті люди, 
яких ці поети закликають не демонізувати 
і не поширювати про них стереотипів. Жителі 
Донбасу, твердять поети-гуманісти, нічим не 
відрізняються від жителів інших регіонів. І те-
пер їх треба не звинувачувати, а спробувати 
зрозуміти і підтримати.

– А хіба це не правда?
– Правда. Тільки на практиці ця гуманіс-

тична правда обертається дуже негуманними 
наслідками. Дивися, ти брав участь у штурмі 
Чернівецької облдержадміністрації в січні 
2014 року?

– З великим задоволенням. Хоча штур-
мом це назвати важко. Було трохи хлопців 
у балаклавах, ми їм підставили плечі, вони 
вибили двері й кілька вікон, хтось кинув ди-
мову шашку, трохи поштовхалися з десятком 
„космонавтів“ – і увійшли. Влада ж бачила, 
що більшість чернівчан, хай і пасивно, була 
на нашому боці.

– А ти усвідомлював, що порушуєш закон? 
У країні ж був на той момент легітимний, все-
народно обраний президент...

– Звичайно. Але я сказав собі, що такий 
президент і така держава мене не влаштову-
ють, а отже, я маю право їм не коритися.

– А якби... до речі, зверни увагу, що наші 
поети-гуманісти люблять таку аргументацію: 
якби в Одесі те, а в Харкові се, то ще невідо-
мо, як би воно все... Коротше, якби Майдан 
не переміг і Янукович залишився на посаді?

– Не знаю. Мабуть, ми спробували б ор-
ганізувати альтернативну Україну в західних 
областях. Обрали б свою владу...

– Ясно. І якби Янукович – легітимний, нага-
дую, президент – з метою збереження тери-
торіальної цілісності оголосив антитерорис-
тичну операцію і кинув на ваші області армію 
та добровольчі ахметовські батальйони, як 
би ви – ти і твої однодумці – це розцінили? 
Зустрічали б визволителів хлібом-сіллю чи 
обзивали б їх карателями й фашистами?

– Обзивали б, звісно. І просили б НАТО 
ввести війська.

– А якби з того, януковичівського, боку зна-
йшлися якісь красномовні гуманісти і сказали 
б: територіальна цілісність – це святе, зем-
лями ні в якому разі не можна розкидатися, 
але давайте спробуємо водночас зрозуміти 
цих западенців, усе ж таки вони – люди, і не 
всі вони там однакові, є серед них і залякані 
бандерівцями, і затуманені євроатлантичною 
пропагандою, треба якось із ними потиху ми-
ритися і будувати заради спільного добра 
єдину країну, яка під керівництвом Віктора 
Федоровича і Партії регіонів, а також за 
підтримки братньої Росії рано чи пізно стане 
повноправним членом Митного союзу. Як би 
ти відповів?

– Я би відповів: шановні гуманісти, йдіть ви 
на х.. з таким добром. І з Януковичем, і з Росі-
єю, і з Митним союзом. Хочете нас зрозуміти 
і проявити людяність – заберіться звідси і за-
лиште нам шматок землі, на якому ми б мали 
можливість пожити згідно з нашими, а не ва-
шими уявленнями про щасливе майбутнє.

– А чи ж не те саме, тільки у дзеркаль-
ному відображенні, відбувається тепер на 
Донбасі? Можна осягнути логіку держави, 
яка прагне повернути втрачені території, 
покликаючись на міжнародне право, непо-
рушність кордонів і ще якісь давно забуті 
меморандуми. Але як осягнути логіку поетів-
гуманістів, які так побиваються над долею 
тамтешнього населення, аж не зауважують, 
що саме спроба повернути терени цього на-
селення у склад України і є безпосередньою 
причиною його страждань? І чи не були б жи-
телі Донбасу – у своїй переважній більшості 
– щасливішими, якби замість підкріпленого 
артилерійським вогнем співчуття ми їм із 
холодною байдужістю запропонували: „та 
живіть собі, як знаєте“? Пам’ятаєш анекдот 
про добросердого господаря, який з великої 
любові до свого пса не міг наважитися від-
рубати йому хвіст одним махом, тому різав 
щодня по кавальчику? Б’юсь об заклад, – під-
сумував приятель, – що господар той писав у 
паузах вірші і сповідував високі гуманістичні 
ідеали.
 

Олександр Бойченко, 
Чернівці
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З краю:
Агресивна політика Росії допомогла 
усвідомити значній частині румунської еліти 
те, наскільки важливою для безпеки їхньої 
країни є незалежна Україна. Однак, щоб 
перейти від символічної побудови довіри 
до стратегічного партнерства, необхідна 
реалізація конкретних дій у двосторонніх 
стосунках.
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 Березнева зустріч президентів 
Клауса Йоганніса і Петра 
Порошенка стала сигналом 
про новий рівень румунсько-
українських взаємин. Серед 
європейських експертів 
зміцнюється переконання 
про важливість ролі, яку 
Румунія відіграє в Центрально-
Східній Європі. При цьому 
наголошується, що стратегічне 
партнерство Києва, Бухаресту 
і Варшави могло би стати 
стабілізуючим фактором для 
цієї частини Європи.

Та чи дійсно є реальним перехід від 
напружених стосунків, якими остан-
нім часом були румунсько-українські 
взаємини, до стратегічного парт-
нерства? Без сумніву, тут потрібне 
чимале бажання обидвох сторін. 
Зараз Київ потребує якнайбільше 
друзів у Європі та це, звичайно, не 
означає негайних і безпосередніх 
змін у стосунках з Бухарестом. На-
томість у Румунії сприйняття України, 
а також підхід до східної політики 
– справи доволі складні.

Глибока недовіра
„В певному сенсі заслугою Путіна 

можна вважати те, що в Румунії поча-
ли усвідомлювати, що Україна – це 
не Росія“, – сказав Богуміл Люфт, 
польський письменник, дипломат 
і знавець Румунії, висловлюючись 
про зміни у румунсько-українських 
взаєминах після анексії Криму і ви-
буху війни на Донбасі. „Однак варто 
пам’ятати, що характерною рисою 
румунів є недовіра до всього східно-
го слов’янства“, – наголошує Люфт.

Значною мірою ця недовіра ви-
никає з факту, що в часи творення 
румунської національної спільноти 
в ХІХ ст. ї ї ідентичність опиралася 
власне на запереченні всього, що 
слов’янське. „Батьки-засновники“ 
румунської нації прийняли концеп-
цію латинського острова у морі 
слов’янства, посилаючись на ла-
тинське походження мови, а також 
римське коріння народу. До цього 
додався ще й спір про Бессарабію, 
який визначав румунсько-російські 
стосунки до середини ХХ ст. Без-
перечно, що зі слов’янським світом 
румунів поєднує православна віра, 
в яку вони глибоко закорінені. Однак 
усіма можливими способами румуни 

заперечують історичні і культурні 
зв’язки з Московським патріарха-
том, наголошуючи на своїй близь-
кості з Константинополем.

Після розпаду СРСР румуни не 
до кінця усвідомлювали політич-
ну окремість Росії і України, тому 
Київ певною мірою став жертвою 
румунської нехоті до Москви. Це 
був один із чинників, який вплинув 
на продовження спору про острів 
Зміїний, а також загострення теми 
румунської меншини в Україні (свій 
інтерес у розпалюванні суперечки 
мала також Росія).

Співпраця завдяки меншині
Революція Гідності і однозначний 

поворот України в бік Заходу відкри-

ли двері для зміни сприйняття руму-
нами своєї північно-східної сусідки. 
Окрім того, агресивна політика Росії 
допомогла усвідомити значній час-
тині румунської еліти те, наскільки 
важливою для безпеки їхньої країни 
є незалежна Україна. Однак, щоб 
перейти від символічної побудови 
довіри до стратегічного партнерства, 
необхідна реалізація конкретних дій 
у двосторонніх стосунках.

Одне з найважливіших питань 
– румунська меншина, що проживає 
в Україні. Румунські медіа і суспільна 
думка пильно стежать за різними по-
відомленнями про утиски прав їхніх 
співвітчизників, тому тут багато за-
лежить від позиції української влади. 
Однак варто відзначити, що наразі 
довкола цього питання формується 
сприятлива атмосфера. Під час зу-
стрічі з Петром Порошенком Клаус 
Йоганніс підкреслив, що румуни, 
які проживають в Україні, є добрим 
приводом для співпраці, а не для 
конфлікту. У національних питаннях 
Йоганніс презентує позицію, від-

мінну від позиції свого попередника 
Траяна Бесеску.

„Він не пропонує візії нації як 
спільноти, що має одвічне і непо-
рушне право на дану територію“, 
– говорить Октавіан Мілевський, 
незалежний румунський аналітик. 
Уже тепер видно, що в питанні мен-
шості новий румунський президент 
не займатиме претензійної позиції, 
а про територіальні зазіхання вза-
галі нема мови. Зрештою, не варто 
дивуватися, що румунський німець 
дуже добре розуміє всю складність 
становища національної меншини.

Питання Придністров’я
Наступна важлива площина 

для співпраці Бухаресту і Києва 

– взаємини з Молдовою і політика 
стосовно Придністров’я. Тоді як 
Румунія в цьому питанні є значно 
жорсткіша і непримиренніша, ніж 
сама Молдова, Україна своєю ам-
бівалентною політикою щодо само-
проголошеної держави фактично 
уможливлює ї ї функціонування. 
Румунські геополітичні інтереси тут 
суперечать інтересам українських 
олігархів, які розглядали існування 
Придністров’я як один із засобів 
свого збагачення.

Анексія Криму, а також війна на 
Донбасі спричинили в румунів сер-
йозне занепокоєння змінами в регі-
ональному укладі безпеки. „В румун-
ському публічному житті серйозно 
почали зважувати, чи Молдова 
переживе можливу російську агре-
сію. Навесні 2014 року поширилися 
цілком панічні настрої: йшлося навіть 
про якийсь вид військової мобілізації 
у східній частині країни“, – говорить 
Мілевський.

На даний час Україна проводить 
доволі спокійну, але однозначну 

Партнерство над Карпатами

Наступна важлива площина для співпраці 
Бухаресту і Києва – взаємини з Молдовою 
і політика стосовно Придністров’я. Тоді як 
Румунія в цьому питанні є значно жорсткіша 
і непримиренніша, ніж сама Молдова, 
Україна своєю амбівалентною політикою 
щодо самопроголошеної держави фактично 
уможливлює її функціонування.
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політику стосовно Придністров’я, 
яка не дає шансів спекуляціям на 
тему тихої підтримки сепаратизму. 
Призначення Міхаїла Саакашвілі 
губернатором Одеської області 
у Придністров’ї сприйняли як сигнал 
до збільшення політичного, економіч-
ного, а навіть військового тиску на 
самопроголошену державу.

Необачне висловлювання Пе-
тра Порошенка, де він сказав, що 
Україна, Молдова і Румунія пови-
нні співпрацювати над справою 
„розмороження придністровського 
конфлікту“ було прямо сприйняте як 
оголошення спільних військових дій 
(Порошенко згодом пояснив, що він 
мав на увазі розв’язання, а не роз-
мороження конфлікту). Однак на 
практиці дії України щодо самопро-
голошеної держави мають м’якший 
характер і поєднують принциповий 
підхід до засад міжнародного права 
зі зваженою діяльністю, яка не до-
зволяє підігрівати конфлікт. Таким 
чином в очах Заходу і Бухаресту 
Київ сприймається як відповідаль-
ний партнер у придністровському 
питанні. 

Румунські реалії
2016 року Румунію очікують 

парламентські вибори. Ймовірно, 
ними закінчиться період коабітації 
президента Йоганніса з урядом 
Віктора Понти і його посткомуніс-
тичної Соціал-демократичної партії 
– опитування вказують на те, що на 
виборах переможе Національно-
ліберальна партія, до якої належить 
Йоганніс. Однак не слід очікувати 
великих змін у румунській зовнішній 
політиці, оскільки в цьому питанні 
існує доволі стабільний консенсус, 
що базується на однозначно проза-
хідній орієнтації, а також на довірі 
до союзу зі США. Тим не менше, 
ймовірно, що зосередження влади 
в руках одного політичного табору 
спричиниться до того, що румунська 
зовнішня політика стане краще ско-
ординованою. Традиційно це сфера 
активності президента і після ви-
борів Клаус Йоганніс у цій площині 
зможе почуватися цілком вільно.

Східна політика і Україна, ймовір-
но, не будуть важливим компонентом 
виборчої кампанії. „Румунська сус-
пільна думка виразно сконцентрова-
на на внутрішніх справах, зовнішня 
політика переважно ігнорується“, 
– говорить Ілеана Рахеру, аналітик 
з Румунського Дипломатичного ін-
ституту. Рахеру додає, що у зв’язку 
з цим сприйняття України в румун-

ському суспільстві змінюється доволі 
повільно. На північно-східну сусідку 
й надалі дивляться крізь призму на-
пружених стосунків, які існували 
між цими державами впродовж двох 
останніх десятиліть. 

Стратегічні партнери?
Зустріч Йоганніса і Порошенка 

була важливим символічним жестом 
для побудови взаємної довіри і чіт-
ким сигналом для позитивної зміни 
у румунсько-українських стосун-
ках. Важливим став і той факт, що 
Порошенко, батьки якого походили 
з румунської Бессарабії, говорить 
румунською. Це було позитивною 
несподіванкою, яка показала, що 
два народи поєднує значно біль-
ше, ніж може здатися на перший 
погляд.

Українська революція, а також по-

літичні переміни в Бухаресті відкри-
вають шанс для побудови тривалих 
стосунків зі стратегічним значенням. 
Симпатії Угорщини, Чехії, Словач-
чини до Росії дають розуміння того, 
що в України немає аж так багато 
друзів у Центрально-Східній Європі, 
як могло би здатися. Тому важливо, 
щоб до їхнього кола, окрім Польщі 
і країн Балтії, надійно увійшла і Руму-
нія – держава, стратегічне значення 
якої вже давно оцінили в Америці 
і яке повільно починають усвідомлю-
вати також і в Польщі. Це відкриває 
перспективу для побудови цікавого 
трикутника в Центрально-Східній 
Європі. 

Д-р Пйотр Олекси, історик,
директор агенції 

„EastWest Analytics“

Зустріч Йоганніса і Порошенка була важливим 
символічним жестом для побудови взаємної 
довіри і чітким сигналом для позитивної 
зміни у румунсько-українських стосунках. 
Важливим став і той факт, що Порошенко, 
батьки якого походили з румунської Бессарабії, 
говорить румунською. Це було позитивною 
несподіванкою, яка показала, що два народи 
поєднує значно більше, ніж може здатися на 
перший погляд.



33

17 серпня В результаті обстрілів 
терористами передмістя Маріуполя 
серед мирного населення двоє 
загиблих, 6 поранених, у тому числі 
одна дитина і мама у важкому стані. 
На третю годину ночі були виявлені 52 
пошкоджених будинки, в тому числі 5 
з прямими влученнями.

18 серпня Наразі в Україні житлово-
комунальні субсидії отримали 2,3 
мільйона сімей, відмовлено 45 тисячам 
заявників. Ще майже 400 тисяч сімей 
зі своїми заявами сьогодні знаходяться 
в обробці в Управлінні соціального 
захисту населення.

18 серпня Міністерство оборони 
виявило 26,8 тисячі українців, які 
ухиляються від мобілізації. Загалом 
шосту хвилю мобілізації виконали 
на 60%. 50–55% не прибували до 
військових комісаріатів після повістки, 
а з тих, що прибували – 61% виявилися 
не придатними до несення служби 
за станом здоров’я. Тому до війська 
будуть добирати контрактників.

18 серпня Бійці спецпідрозділу 
СБУ „Альфа“ в одному з районів 
Києва затримали п’ятьох громадян 
Російської Федерації, причетних до 
міжнародної терористичної організації. 
„В орендованій ними квартирі 
співробітники СБУ виявили схеми 
саморобних вибухових пристроїв 
та компоненти до них – таймер, 
мікроелементи, мікросхеми, джерела 
живлення“, – поінформувало СБУ.

19 серпня Кабінет міністрів затвердив 
порядок та розміри виплат грошових 
допомог у разі загибелі чи отримання 
інвалідності волонтера внаслідок 
поранення, отриманого під час 
надання волонтерської допомоги. 
Зокрема, у разі загибелі волонтера – 
компенсація 609 тисяч грн. Поранення: 
від 300 до180 тис. грн.

19 серпня На російський ринок 
припадає лише 2% загальної структури 
українського аграрного експорту. 
Загалом експорт України в Росію 
впав на 80%, а від’ємне зовнішнє 
торговельне сальдо скоротилося на 
$800 млн і становить на серпень 
близько $400 млн та продовжує 
стрімко знижуватись.

19 серпня Міністерство закордонних 
справ анулювало дипломатичні 
паспорти екс-прем’єра Миколи 
Азарова, його сина Олексія, регіонала 
Олександра Єфремова та ще 89 
колишніх депутатів і чиновників. Список 
не є вичерпним.

20 серпня Частина „Правого сектора“ 
стане штатним підрозділом у складі 
СБУ. Про це заявив у коментарі 
„Громадському ТБ“ командир 5-го 
окремого батальйону ДУК „Правий 
сектор“ з позивним „Чорний“. За 
його словами, це дасть можливість 
добровольцям легалізуватися. А це 
означає, що вони отримають статус о
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 Уже 25-й рік Україна 
намагається знайти своє 
місце в системі європейської 
безпеки і, на жаль, поки 
безрезультатно. Проблема 
полягає у неможливості 
донедавна визначити формат, 
в якому б наша держава 
могла забезпечувати свою 
безпеку і додавати її Європі: чи 
самостійно, чи в складі НАТО, 
чи у тісній співпраці з Росією. 
Різні політичні сили, які були 
при владі, тягнули її то в один, 
то в інший бік. Проте реалії 
сьогодення показали, що 
альтернативи участі в системі 
колективної безпеки, гарантом 
якої є Північноатлантичний 
альянс, для України на сьогодні 
просто не існує. Незважаючи 
на це, сказати, що в таких 
умовах НАТО стало для України 
ближчим ніж раніше, на жаль, 
не можна.

Діалог і співпраця між Україною 
і НАТО розпочалися 1991 року при-
єднанням до Ради північноатлантич-
ного співробітництва та програми 
„Партнерство заради миру“ у 1994 
році. Відносини суттєво зміцнилися 
1997 року після підписання Хартії 
про особливе партнерство, відпо-
відно до якої, для розвитку співро-
бітництва була створена Комісія 
НАТО–Україна (КНУ). З часом від-
булося поступове поглиблення вза-
ємовигідного співробітництва. Так, 
у тому ж 1997 році в Києві відкрився 
Центр інформації та документації 
НАТО, у відповідь Україна заснувала 
своє дипломатичне представництво 
в Брюсселі, починаючи з кінця 90-х 
років на території України почали 
проводитись численні спільні вій-
ськові навчання з країнами-членами 
НАТО, а також зустрічі вищого дер-
жавного та військового керівництва 
України з керівництвом Альянсу. 
У 2008 році на Бухарестському 
саміті НАТО Україна як ніколи була 
близькою до членства в цій організа-
ції, але в останній момент в Альянсі 
вирішили перенести ухвалення рі-
шення стосовно приєднання України 
до Плану дій з членства. І справа тут 

не в тому, що тоді цьому активно „по-
сприяла“ Росія, а в тому, що, за вели-
ким рахунком, у нас не було ні чіткої 
політичної волі для прийняття такого 
важливого рішення, ні бажання. Як не 
було його і в НАТО.

Поза системою 
колективної безпеки 
Незважаючи на тісні та різно-

сторонні контакти, а також великі 
надії, які з’явилися з приходом до 
влади у 2005 році, здається, най-
більш пронатівського керівництва, 
Україна все ж не стала ближчою до 
НАТО. За гучними заявами і обіцян-
ками нашого керівництва, у нього, 
а також у самих військових, стояла 
все та ж відсутність будь-якої волі 
і бажання до конкретних практичних 
дій. Більш того, часта зміна політич-
ного балансу сил усередині країни, 
а відтак і ї ї зовнішньополітичного 
вектора, робили байдужим до нас 
сам Альянс, який, дивлячись на все, 
що відбувається в Україні, зрозумів, 
що найкраще відносини з Україною 
розвивати у форматі: „Двері до НА-
ТО для України завжди відчинені, 
але…(і далі за ситуацією)“. 

В 2010 році, придумавши не-
зрозумілий багатьом позаблоковий 
статус, наша держава послала 
Альянсу чіткий сигнал, що протягом 
найближчих років питання її відносин 
із НАТО носитиме суто формальний 
характер. Більш того, враховуючи 
внутрішньополітичну ситуацію в кра-
їні, українська позаблоковість, яка 
означала не-вступ у НАТО, зовсім 
не означала, що за певних обста-
вин наша держава не стане членом 
іншого силового блоку. І все, в прин-
ципі, йшло до цього, якби на шляху не 
стала Революція гідності та події, які 
відбувалися після неї.

Сьогодні, з огляду на анексію 
Криму та військове протистояння 
з Росією на Сході нашої держави, 
український зовнішньополітичний 
вектор повинен був би сам повер-
нутись у бік Північноатлантичного 
альянсу. В принципі, так і сталося: ми 
знову заговорили про євроатлантич-
ний вибір України, а підтримка всту-
пу в НАТО всередині країни сягнула 
рекордних показників. Навіть у тих 

Тупцювання на місці, 
або На євроатлантичному 
фронті без змін?
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учасника АТО, законну зброю, 
постійну зарплату і можливість 
постійного перебування на передовій. 
„Якщо ви подивитесь на вимоги, які 
висуваються до кожного бійця, а це 
найбільш елітний підрозділ, який 
є в Україні, ну, якщо вони будуть 
там служити – то це честь для нас“, 
– зазначив „Чорний“.

21 серпня Печерський райсуд Києва 
обрав запобіжний захід у вигляді 
утримання під вартою для колишнього 
начальника Управління СБУ в Києві 
та Київській області Олександра 
Щеголева за підозрою у причетності до 
вбивства активістів Євромайдану.

21 серпня Більшість населення 
України – 67% – пишаються тим, що 
є громадянами своєї країни. В 2004 
році тих, хто пишався українським 
громадянством, було 38%. Соціологи 
запевняють, що зараз іде інтенсивний 
процес творення української нації.

22 серпня У разі виконання Мінських 
угод немає жодних перешкод для 
проведення виборів на підконтрольних 
Україні територіях Донецької та 
Луганської областей, — заявив 
президент України Петро Порошенко.

22 серпня До кінця поточного року 
планується прийняти на озброєння 
ЗСУ ще 18 нових зразків зброї 
та військової техніки. Окрім того, 
за словами Порошенка, до ЗСУ 
планується поставити понад 300 
одиниць бронетанкової техніки, 400 
одиниць автомобілів, 30 тис. одиниць 
ракетних боєприпасів, велику кількість 
стрілецької зброї та ін.

22 серпня За роки незалежності 
України її реальний валовий внутрішній 
продукт скоротився на 35%. Згідно 
з даними Світового банку, це найгірший 
результат у світі за останні 24 роки.

22 серпня За рік, за оновленими 
даними, з полону бойовиків звільнено 
2869 українських заручників. 
У заручниках залишаються ще 
168 осіб, з яких приблизно 100 
осіб – це військовослужбовці, 
бійці добровольчих батальйонів, 
представники прикордонної служби та 
працівники МВС, а також близько 60 
цивільних осіб.

23 серпня Збірна України з пляжного 
футболу зазнала поразки у фіналі 
Євроліги. У матчі за „золото“ підопічні 
Євгенія Варениці поступилися команді 
Португалії, пропустивши вирішальний 
м’яч на останній секунді третього 
періоду – 4:5.

24 серпня В анексованому Криму 
24 серпня біля пам’ятника Тарасу 
Шевченку у Сімферополі „поліція“ 
затримала Максима і Леоніда 
– представників Українського 
культурного центру. Затримали їх за 
порушення правил проведення заходу. 
Хоча там ніяких заходів не було, вони 

регіонах, в яких уява про Альянс ще 
донедавна формувалася на основі 
радянської пропаганди часів найак-
тивніших фаз холодної війни. І це не 
дивно, адже перебуваючи поза сис-
темою колективної безпеки в Європі, 
Україна не може брати повноцінну 
участь у формуванні ї ї механізмів 
і, не маючи власної потужної та 
ефективної системи безпеки й обо-
рони, фактично перебуває в зоні 
„безпекового вакууму“. Про це, зо-
крема, яскраво свідчить українсько-
російське протистояння, яке сьогодні 
набуває особливого значення і як 
окремий акт глобального переходу, 
і як драма незалежної держави, зму-
шеної виживати та робити свій вибір 
в умовах „конфліктної трансформа-
ції“ світу.

Незважаючи на це, більш ніж за 
півтора року російської агресії і при 
всій прихильності до нас з боку 
Альянсу, у відносинах Україна–НАТО, 
за великим рахунком, майже нічого 
не змінилось. У якості позитивного 
зрушення в даному контексті можна 
вважати те, що в основних спеку-
лятивних питаннях, які сьогодні (як 
і раніше) супроводжують відносини 
України з Альянсом, поставлено 
крапки над „і“.

Так, що стосується вступу України 
в НАТО, досить чітко висловився пре-
зидент П. Порошенко під час спільної 
прес-конференції з генеральним се-
кретарем організації Є. Столтенбер-
гом. „Чи готова Україна зараз стати 
членом НАТО? Відповідь буде дуже 
простою – ні. Нам потрібно до цього 
готуватися“, – заявив український 
президент. Може, ці слова і невтішні 
для прихильників негайної євроат-
лантичної інтеграції України, проте 
вони, принаймні, є правдивими.

Треба бути відвертим – у сьогод-
нішніх умовах Україна з власними 
збройними силами, які є обмежено 
придатними до виконання бойових 
завдань за призначенням, недостат-
ньо реформованими і недостатньо 
ефективними інституціями сектора 
безпеки, не представляє високої 
цінності для Альянсу. Наша держава 
зможе стати частиною НАТО лише 
якщо додасть безпеки її членам, а не 
буде вимагати від них захисту.

Партикулярні інтереси 
і слабка ініціативність 
українців
З іншого боку, треба також розу-

міти, що в умовах загострення безпе-
кової ситуації не тільки в Україні, але 
й у світі, НАТО не бажає її погіршува-

ти за рахунок конфронтації з Росією, 
для якої протидія євроатлантичним 
ініціативам України є завданням но-
мер один, оскільки членство України 
в НАТО робить ідею відродження ро-
сійської неоімперії нездійсненною. 
Більш того, сьогодні уряди окремих 
країн-членів НАТО не забувають про 
власні партикулярні інтереси й не 
мають намірів діяти всупереч інтер-
есам ділових кіл, зацікавлених у ве-
денні бізнесу з Росією „як і раніше“. 
Роздуми провідних західних науков-
ців і політологів щодо євроатлантич-
них перспектив також не вселяють 
оптимізму. Так, деякі з них вважають, 
що Україна не повинна вступати до 
НАТО, адже членство в організації 
посилить протистояння з Росією та 
погіршить її відносини з Європою 
загалом. Можна з цим сперечатися, 
можна ні, але позиція НАТО в даному 
питанні є сьогодні саме такою, а не 
інакшою.о
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принесли і поклали квіти до пам’ятника 
Шевченку, і в цей момент їх затримали.

25 серпня Міжнародні кредитори 
Украї ни дійшли згоди щодо 
реструктуризації боргу країни 
шляхом списання 20% від його обсягу. 
Зокрема, мова йде про скорочення 
боргових зобов’язань, власниками 
яких є приватні кредитори, на 15,3 
мільярда доларів протягом наступних 
чотирьох років.

25 серпня Північно-Кавказький 
військовий суд Ростова виніс вирок 
у справі кримчан Олександра 
Кольченка та режисера Олега 
Сенцова. Їх визнано винними у 
тероризмі та засуджено до 20 та 10 
років тюрми. „Amnesty International“ 
неодноразово наголошувала, що 
справа проти українців Олега 
Сенцова та Олександра Кольченка 
є сфабрикованою.

25 серпня Більшість українців 
підтримують інтеграцію в ЄС, однак 
у країні зростає невдоволення 
темпом реформ. Про це свідчать 
результати опитування, проведеного 
IRI – американським міжнародним 
республіканським інститутом. Попри 
підтримку заявлених урядом реформ, 
72% українців відчувають, що країна 
рухається у невірному напрямку, 
називаючи конфлікт на Донбасі 
і корупцію в державі основними 
проблемами.

26 серпня Партії „Блок Петра 
Порошенка – Солідарність“ 
і „Народний фронт“ домовилися 
об’єднатися для участі у місцевих 
виборах.

26 серпня Якби референдум щодо 
вступу в НАТО відбувся у липні 2015 
року, 41% українців підтримали би 
вступ України в Північноатлантичний 
альянс, проти вступу висловилися 
б 30% опитаних. Ще 15% респондентів 
вагалися з відповіддю, а 14% заявили, 
що не пішли б на референдум.

28 серпня 71% українців вважають 
Росію країною-агресором, а майже 
65% назвали так звані „ДНР“ та 
„ЛНР“ терористичними організаціями. 
8,7% опитаних вважають, що Росія 
непричетна до подій на Сході України 
та не є стороною конфлікту.

29 серпня На сайті президента почав 
працювати розділ для електронних 
петицій. На розгляд президента буде 
подаватися електронна петиція, на 
підтримку якої зібрано не менше 
25 000 підписів громадян протягом 
не більше трьох місяців з дня 
опублікування.

29 серпня Глава МВС Арсен Аваков 
повідомив, що нова патрульна поліція 
з’явиться в обласних центрах України 
до кінця поточного року. Так, за його 
словами, у Харкові 1100 поліцейських о
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Інше спекулятивне питання 
– надання Україні зброї. В даному 
питанні слід розуміти, що від НАТО як 
організації ніхто ніяку допомогу не 
отримує в принципі. Її можливо отри-
мати тільки від країн-членів НАТО. 
А що стосується перспектив України 
її отримати, то вони сьогодні є при-
близно такими, як і членство в Альян-
сі, оскільки причини в обох випадках 
є майже однаковими. В той же час, 
слід зазначити, що більш вірогідним 
є отримання зброї від т.з. „коаліції 
доброї волі“, утвореної з країн-чле-
нів Альянсу на чолі зі США.

І на кінець – питання участі кон-
тингенту НАТО в українсько-росій-
ському конфлікті. Тут, на відміну від 
попередніх спекулятивних питань, 
усе чітко і зрозуміло. Справа в тому, 
що в НАТО сьогодні не збираються 
міняти, або як зараз модно говори-
ти, робити „апгрейд“ свого статуту, 
зокрема його статті 5, в якій чітко 

прописано, що залучення НАТО для 
надання військової допомоги краї-
нам, які не є його членами, не перед-
бачено. І це, до речі, не залежить ні 
від рівня конфлікту, ні від рівня парт-
нерства з Альянсом, ні від величезно-
го бажання стати його членом.

Поряд із зазначеною вище по-
зицією самого Альянсу, сьогодні на 
відносини України з ним негативно 
впливають суперечності та непо-
слідовності, які були за часів по-
переднього державного керівництва 
і нікуди не ділися сьогодні. Так, 
наприклад, український президент 
заявляє про „безальтернативність 
шляху“ євроатлантичної інтеграції. 
Тим часом не у всіх документах, при-
йнятих Верховною Радою, чітко про-
писано те, що мета України – вступ 
до НАТО. Уряд ухвалює Річну програ-
му співробітництва Україна–НАТО 
й звертається до Альянсу по допомо-
гу в реформуванні сектора безпеки 
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почнуть роботу 30 вересня. 
У Миколаєві патрульна поліція стартує 
19 грудня, складуть присягу і вийдуть 
на вулиці міста 600 поліцейських. 
У Луцьку старт заплановано на 
21 грудня, в Ужгороді і Мукачевому 
поліція стартує 23 грудня, патруль 
забезпечить порядок у містах і на 
трасі, яка їх з’єднує. У Хмельницькому 
та Дніпропетровську патрульна поліція 
стартує 26 грудня, присягу складуть 
250 патрульних та 1100 патрульних 
відповідно. Окрім того, Аваков 
повідомив, що анонсував старт набору 
до нової патрульної поліції ще у 20 
ключових містах.

29 серпня Олександр Усик захистив 
титул Інтерконтинентального чемпіона 
WBO, здобувши свою восьму перемогу 
нокаутом на професійному ринзі. 
У поєдинку з південноафриканцем 
Джонні „Ураганом“ Мюллером 
українцеві вистачило трьох раундів, 
щоб відправити суперника у технічний 
нокаут.

30 серпня Активісти „Автомайдану“ 
влаштували „день відкритих 
дверей“ у будинку, власником 
якого вважається Сергій Ківалов. 
Великий багатоповерховий будинок 
„зі своїм тенісним кортом, сауною, 
причалом і яхтами“, оформлений 
як один з корпусів Міжнародного 
Гуманітарного Університету, хоча 
насправді ним не є.

31 серпня Верховна Рада у першому 
читанні погодилася внести зміни у 
Конституцію щодо децентралізації 
влади. За це проголосували 265 
депутатів. Проти змін виступали 
дві фракції з правлячої коаліції: 
Радикальна Партія та „Самопоміч“. 
Президент Петро Порошенко заявив, 
що фінальне рішення щодо змін до 
Конституції буде залежати від ситуації 
на Донбасі та виконання Росією 
Мінських угод.

31 серпня В ході протесту проти 
внесення змін у Конституцію, 
в правоохоронців з натовпу кинули 
гранату. Під час мітингу була 
спровокована бійка між свободівцями 
та нацгвардійцями. Внаслідок вибуху 
троє нацгвардійців загинуло, а ще 
131 людина потрапила до лікарні. 
За участь у сутичках під Верховною 
Радою 31 серпня затримано 18 осіб, 
ще 13 відпустили, бо інформація щодо 
їхньої провини поки не підтвердилася. 
Водночас двоє із затриманих – бійці 
батальйону МВС „Січ“, один з яких 
підозрюється у застосуванні бойової 
гранати РГО. Обидва недавно 
написали рапорти на звільнення за 
власним бажанням.

З 1 вересня в Україні підвищено 
розмір мінімальної заробітної плати, 
пенсії, стипендії та зарплати для 
бюджетників. Чинний закон передбачав 
зростання мінімальної заробітної 
платні та прожиткового мінімуму 
з 1 грудня, але це провели швидше, о
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та оборони. Тим часом реалізація 
низки важливих рішень (наприклад, 
щодо цільових трастових фондів) 
гальмується через бюрократичну 
тяганину. Так, фактично не ведеться 
робота в рамках трастового фонду 
з перепоховання радіоактивних від-
ходів. Через відсутність українського 
координуючого органу припинене 
функціонування спільної робочої 
групи Україна–НАТО з питань на-
уки та охорони навколишнього се-
редовища. В свою чергу, радники, 
прислані з Альянсу сприяти у про-
веденні реформ сектора безпеки 
та модернізації ЗС України, бачать 
атавістичний страх пострадянського 
чиновника перед іноземцем.

Крім того, радники відкрито го-
ворять про бюрократичну тяганину, 
слабку ініціативність українців, 
повільне виконання затверджених 
програм, про обмеження доступу 
до департаментів Міноборони та 
Генштабу, а також про проблеми 
з налагодженням контактів із контр-
партнерами та отриманням необхід-
ної інформації. І це все накладається 
на те, що в українського керівництва 
немає чіткого бачення розвитку та 
реформування сектора оборони 
і безпеки. Тому радники з образою 
кажуть: ми щиро прагнемо допомог-
ти Україні, а до нас ставляться з під-
озрою, наче ми шпигуни, як можна 
при цьому ефективно працювати?

Альянс дає шанс на зміни
Незважаючи на такий стан справ, 

Північноатлантичний альянс в особі 
генерального секретаря Є. Столтен-
берга, – який, до речі, нещодавно 
відвідав Київ з офіційним візитом, 
– заявив, що надалі буде надавати 
Україні „політичну і практичну під-
тримку“, основою якої буде допо-
мога через трастові фонди, тісніша 
військово-технічна співпраця, кон-
сультації радників, а також підготов-
ка українських військовослужбовців. 
Також НАТО планує створити в Украї-
ні представництво, яке буде мати 
статус дипломатичної місії і матиме 
можливість на місці артикулювати рі-
шення і позиції Альянсу. Це, зокрема, 
спростить діалог України з організа-
цією, зробить його оперативнішим.

Результати візиту Є. Столтенберга 
означають також, що навіть при всіх 
вищезазначених проблемах, які 
існують сьогодні у відносинах Укра-
їни з НАТО, Альянс продовжуватиме 
надавати нам шанс на розвиток, 
зміни і можливість стати кращими. 
Однак для того, щоб терпець у НАТО 

не увірвався, і його увага не пере-
ключилася на інші важливі питання, 
яких, крім України, у нього вистачає, 
нам потрібно врешті-решт починати 
реальні зміни в країні. Адже тільки 
вони є запорукою нормальних відно-
син з Альянсом сьогодні і створюють 
основу для можливого вступу до ньо-
го в майбутньому. 

Так, наприклад, за допомогою 
Альянсу необхідно перебудувати 
свій оборонно-промисловий комп-
лекс. Зокрема, слід проводити вза-
ємодію у галузі обміну технологіями, 
спрямовану на створення спільних 
підприємств та реалізацію спільних 
високотехнологічних науковомістких 
проектів. Реалістичним підходом для 
наших західних партнерів може ста-
ти організація спільних підприємств 
і спільних виробництв, створення 
привабливих інвестиційних та оф-
сетних умов, передача на територію 
України технологій виробництва вуз-
лів і агрегатів для комплектації сис-
тем озброєнь для національних ЗС. 
Також можна організовувати спільне 
виробництво озброєння і військової 
техніки в інтересах вітчизняних за-
мовників, замовників з країн-членів 
НАТО, а також виходу на ринки 
третіх країн.

В свою чергу, тісна військова 
співпраця з Альянсом, зокрема, 
в контексті спільних військових на-
вчань, участі українських підрозділів 
у місіях НАТО, залучення до підго-
товки наших військових натівських 
інструкторів зможе суттєво підняти 
рівень боєздатності української 
армії. Крім того, це дозволить не 
тільки перейняти колосальний досвід 
від кращих армій світу, але й стати 
інтероперабельними з ними. В таких 
умовах в Україні може сформуватись 
армія справжніх професіоналів, 
які щодня займатимуться бойовою 
підготовкою, експлуатуватимуть мо-
дернізовану і нову техніку і не дума-
тимуть про те, як прогодувати свою 
сім’ю і де знайти для неї житло.

Також, сьогодні конче потрібно 
відходити від радянського мислення 
в усіх сферах життєдіяльності ЗС, 
зокрема, від такого явища, як сол-
дафонщина, а також у ставленні до 
самого Північноатлантичного альян-
су. Особливо це стосується вищого 
військового керівництва української 
армії, більша частина якого ще досі 
дивиться на колег із НАТО „через 
приціл свого автомата“.

Докорінної зміни потребує вітчиз-
няне законодавство в сфері безпеки 
і оборони, починаючи з базових 
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концептуальних документів, оскільки 
тільки усвідомивши всі аспекти про-
блеми, можна мати якесь бачення 
щодо того, як нам забезпечувати 
безпеку і оборону нашої держави. 
Слід зазначити, що в даному питанні 
на сьогодні вже є певні позитивні 
зрушення. Так, наприклад, у новій 
редакції Воєнної доктрини України 
підтверджено відмову від політики 
позаблоковості та відновлення стра-
тегічного курсу на євроатлантичну 
інтеграцію.

Стратегічний консенсус
Якщо стратегічний курс України 

передбачає в перспективі членство 
в НАТО, то він повинен бути стабіль-
ним та схваленим не одним складом 
уряду чи парламенту, а кількома 
циклами політичного керівництва 
держави. А для того, щоб це стало 

можливим, в державі потрібно про-
водити інформування населення що-
до діяльності Альянсу, необхідності 
інтеграції до нього і переваг, які кра-
їна від цього отримає. На сьогодні 
українською владою зроблено ба-
гато підготовчих кроків до посилен-
ня співпраці з Альянсом, проте вони 
не мали результату саме через брак 
обізнаності людей у цьому питанні. 
Якщо бути відвертим, то в Україні 
про НАТО до кінця не знають ні його 
противники, ні його прихильники. 
Тому якщо Україна офіційно оби-
рає свій шлях на євроатлантичну 
інтеграцію – робота з інформування 
населення повинна бути посилена. 
А для отримання максимального 
ефекту від такої роботи необхідно 
консолідувати та активізувати зу-
силля держави, громадських орга-
нізацій та ЗМІ.

Виконуючи всі вищезазначені за-
ходи, слід розуміти, що сам процес 
євроатлантичної інтеграції є стиму-
люючим фактором для проведення 
внутрішніх політичних та соціаль-

но-економічних реформ усіх сфер 
суспільного життя, гармонізації за-
конодавства з правовими нормами 
та демократичними принципами 
держав-членів НАТО, прискорення 
трансформації ЗС України та під-
няття рівня їх боєздатності, встанов-
лення цивільного демократичного 
контролю над оборонним та без-
пековим секторами держави. Тобто 
не тільки членство в НАТО, але й сам 
процес євроатлантичної інтеграції 
становить для держави велику цін-
ність і користь. Але для того, щоб 
у даному процесі ми не тупцювали 
на місці, як це було попередні 24 
роки, а отримували від нього макси-
мальну користь, необхідно усвідоми-
ти, що всім нам саме тут, усередині 
держави, потрібні не гасла, слова 
та заклики, а кропітка повсякденна 
діяльність влади, керівництва та осо-

бового складу Збройних Сил, інших 
силових структур, суспільства тощо. 
Оскільки переформатування держа-
ви і створення боєздатних сучасних 
збройних сил потрібне не НАТО чи 
США, а насамперед нашому наро-
дові для забезпечення його мирного 
життя в умовах довготривалої росій-
ської воєнної загрози.

Ігор Федик, редактор часопису 
„Defense Express“, Київ

В умовах загострення безпекової ситуації 
не тільки в Україні, але й у світі, НАТО не 
бажає її погіршувати за рахунок конфронтації 
з Росією, для якої протидія євроатлантичним 
ініціативам України є завданням номер один, 
оскільки членство України в НАТО робить 
ідею відродження російської неоімперії 
нездійсненною.

закон про підвищення соцстандартів 
для близько 12 мільйонів українців, 
що працюють у бюджетній сфері, 
пенсіонерам, студентам-бюджетникам 
та незахищеним верствам суспільства. 
Окрім того, через ріст мінімальної 
заробітної плати, зарплати зростуть 
не лише у соцсфері, а в цілому 
в економіці. За словами прем’єра 
Яценюка, загальний фінансовий 
ресурс, який необхідно було знайти для 
підвищення заробітніх плат, становив 
близько 10 мільярдів гривень.

1 вересня Фракція Радикальної партії 
виходить з парламентської коаліції 
і переходить в опозицію до влади.

2 вересня Із „Самопомочі“ виключили 
5 нардепів, які голосували за зміни 
до Конституції. Одна із виключених, 
Ганна Гопко, очолювала список 
„Самопомочі“ на парламентських 
виборах.

2 вересня Рада нацбезпеки та 
оборони схвалила та запропонувала 
для затвердження президенту проект 
нової редакції Воєнної доктрини 
України. Документ визначає Російську 
Федерацію воєнним противником 
України та бере до уваги високу 
ймовірність великомасштабного 
застосування проти України воєнної 
сили.

2 вересня Суд обрав запобіжний 
захід у вигляді утримання під вартою 
для Ігоря Гуменюка, якого підозрюють 
у здійсненні теракту під стінами 
парламенту. Окрім того, на 2 місяці 
арештовано ще 8 підозрюваних 
у причетності до заворушень біля 
Верховної Ради.

3 вересня Екс-міністр доходів і 
зборів за часів президентства Віктора 
Януковича Олександр Клименко за 
допомогою своїх поплічників проводить 
активну інформаційну кампанію 
в країнах Євросоюзу, розповідаючи 
про „громадянську війну“ на Донбасі. 
Сам Клименко знаходиться у 
санкційному списку Євросоюзу, а тому 
переховується у Росії.

3 вересня Народні депутати прийняли 
в другому читанні і в цілому закон 
1831, який передбачає обов’язкове 
розкриття імен кінцевих власників 
та бенефіціарів українських засобів 
масової інформації.

3 вересня Міністерство охорони 
здоров’я повідомило про спалах 
поліомієліту в Україні. Захворювання 
виявили у двох дітей на Закарпатті, 
а також підтвердили циркуляцію 
вірусу, що, відповідно до Міжнародних 
медико-санітарних правил, 
прирівнюється до спалаху поліомієліту. 
У МОЗ нагадали, що рівень охоплення 
вакцинацією дітей проти поліомієліту 
в Україні є вкрай низьким – за минулий 
рік лише 49%, за перше півріччя цього 
року – 14,1%.
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4 вересня СБУ звинуватила у 
фінансуванні тероризму власника ПП 
„Сприяння“ з Костянтинівки Донецької 
області, який є постачальником 
вугілля із зони АТО на електростанції 
державного ПАТ „Центренерго“.

4 вересня У „ДНР“ відбувся 
„переворот“. Так званий заступник 
голови „Народної ради ДНР“ Денис 
Пушилін став в. о. голови „Народної 
ради ДНР“, а голову „Народної ради 
ДНР“ Андрія Пургіна та його дружину 
затримано місцевими силовиками.

5 вересня Стартував виборчий процес 
чергових виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських 
голів, які відбудуться 25 жовтня. ЦВК 
визначила перелік місцевих рад 
Донецької та Луганської областей 
на території, підконтрольній Україні, 
де місцеві вибори 25 жовтня не 
відбудуться. Неможливо проведення 
виборів до 91 місцевої ради Донецької 
області та 31 місцевої ради Луганської 
області.

5 вересня За 2015 рік позиція України 
у рейтингу свободи ЗМІ знизилася на 
два пункти і тепер посідає 129 місце 
серед 180 країн. Про це йдеться у звіті 
„Репортерів без кордонів“.

5 вересня Перед матчем збірних 
України та Білорусі, в рамках відбору 
до ЄВРО–2016, вболівальники 
обох збірних масово здали кров для 
українських воїнів, а також пройшлися 
маршем від центру Львова до стадіону, 
тримаючи банери „Тримайтеся, брати“ 
та „Нехай жиє Білорусь“.

5 вересня Стартувала нова програма 
конкурсу щодо залучення 700 нових 
працівників в органи української 
прокуратури. Це найбільше за 
всю історію країни оновлення 
прокурорського корпусу. Конкурс 
включає в себе чотири етапи: перший 
– це подача певного пакета документів, 
другий етап – тест на професійні 
знання, який доведеться здавати всім 
кандидатам на посади керівників, 
далі – тест на загальні здібності, після 
якого відбудеться психометричний 
тест, і четвертий етап – співбесіда, 
що транслюватиметься в онлайн-
режимі. Як зазначає президент 
Петро Порошенко, після оновлення 
прокуратури прийде черга до судової 
гілки влади.

6 вересня Внаслідок військової агресії 
РФ на території України з тимчасово 
окупованих територій переміщено 
близько 2,5 мільйонів осіб. Це більше, 
ніж під час війни у Боснії – заявив екс-
глава МЗС Швеції Карл Більдт.

6 вересня Державна фіскальна служба 
буде суттєво скорочена, а податкова 
міліція – ліквідована. Про це заявив 
глава уряду Арсеній Яценюк. Він 
зазначив, що у ДФС „60 тис. людей 
перевіряють близько 3 млн суб’єктів 
підприємницької діяльності. При цьому о
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 В умовах світової 
нестабільності НАТО не 
готове запропонувати Україні 
членство в організації. Однак 
це не означає, що двосторонні 
відносини стануть менш 
взаємовигідними. 

 
Протягом останніх декількох років 

НАТО зіштовхнулося з низкою важли-
вих викликів. Урізання військових бю-
джетів під тягарем фінансової кризи, 
поглиблення Близькосхідної кризи і, 
нарешті, анексія Криму та військова 
інтервенція Росії на Донбасі.

Сьогодні Альянс не має чітких 
відповідей на питання, пов’язані 
з зазначеними проблемами євро-
пейської безпеки. Незважаючи на 
рішення минулорічного саміту НА-
ТО про збільшення частки витрат 
на оборону до двох і більше від-
сотків від ВВП, з 28 країн Альянсу 
лише п’ять держав (США, Велика 
Британія, Греція, Польща та Есто-
нія) дотримуються цього показника. 
Інші ж обмежуються деклараціями 
про намір виділяти відповідні ко-
шти, або й взагалі ігнорують це 
питання.

 Військова складова вже не 
забезпечує повний успіх жодній 
зі сторін

Не слід забувати і про ключовий для 
західної цивілізації виклик ХХІ століття 
– міжнародний тероризм. Пов’язані 
з радикальним ісламом руйнівні про-
цеси в арабському світі призвели не 
тільки до фактичного колапсу інсти-
туту держави в Лівії, Сирії та Іраку, 
але й трансформації самої структури 
конфлікту. До таких стрімких змін 
НАТО часто просто не встигає присто-
совуватися. Ще в березні 2011 року 
міжнародна коаліція на чолі з краї-
нами-членами НАТО (США, Франція, 
Великобританія, Італія, Данія) розпо-
чала військову операцію проти лівій-
ського режиму Муаммара Каддафі. 
Минуло чотири роки – громадянська 
війна в Лівії не стихає, а уряди ЄС 
сваряться між собою через квоти 
на прийом мігрантів, які полишають 
зони конфлікту на Близькому Сході 
та Північній Африці. З точки зору 
воєнної стратегії і тактики, кампанія 
НАТО 2011 року в Лівії виявилася над-
звичайно ефективною. Але замість 
політичних дивідендів Захід отримав 
лише новий головний біль.

Гібридні виклики 
та альтернативні шляхи 
співпраці 
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Це зовсім не означає, що Альянс 
вичерпав себе. НАТО, як і раніше, 
може протистояти гіпотетичним 
воєнним загрозам. Однак головна 
проблема Заходу полягає якраз 
у тому, що проти нього діють не-
конвенційними методами. Кремль 
на Сході України і в прибалтійських 
країнах, ІДІЛ у Сирії та Іраку актив-
но застосовують практики гібридної 
війни. При цьому відсутність позитив-
них зрушень свідчить про відсутність 
в арсеналі НАТО достатньої кількості 
інструментів, які б відповідали разю-
чим змінам природи війни. Так, на 
прикладі Донбасу вкотре пересвід-
чуємося – військова складова вже 
не забезпечує повний успіх жодній 
зі сторін. Питання інформаційної та 
енергетичної безпеки, ефективного 
управління, протидії корупції вихо-
дять на перший план.

Здавалося б, за таких умов симе-
тричною відповіддю на агресивну по-
літику Кремля має стати розширення 
числа учасників Альянсу. В цьому 
контексті важливою є домовленість 
про приєднання Чорногорії та Ма-
кедонії до НАТО вже у 2016-му. Ще 
декілька років тому таке рішення 

привертало б значно менше уваги. 
Але нині, в реаліях найбільшої за 
останні три десятиліття конфронтації 
з Москвою, Альянсу вкрай важливо 
продемонструвати, що його двері за-
лишаються відчиненими. Та це лише 
один бік медалі. З іншого боку, ціл-
ком справедливо можна зауважити – 
на тлі глобальних викликів, що стоять 
перед Північноатлантичним блоком, 
цього відверто замало. Справжнім 
сигналом, який би оцінили в Кремлі, 
може стати визначення конкретних 
умов вступу до НАТО України. 

 
Українська армія відстає, 
але в неї є бойовий досвід
На всіх етапах розширення Альян-

су при визначенні рівня готовності 
країни стати новим членом військо-
во-політичного блоку враховува-
лися чітко визначені критерії. Але 
у випадку України це не зовсім так. 
Негативний досвід, який підтверджує 
це, ми вже маємо. Свого часу, на са-
міті НАТО в Бухаресті Україні і Грузії 
було відмовлено у наданні Плану дій 
щодо членства в НАТО (ПДЧ). Зара-
ди об’єктивності слід відзначити, що 
навіть якби тоді, в 2008-му, західні 
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ко Не варто чекати 
від європейських 
політиків подарунків, 
які відкриють Україні 
прямий шлях до 
членства в НАТО. 
Простих декларацій 
про готовність стати 
членом блоку вже 
замало. Потрібно 
переконливо доводити 
нашим західним 
союзникам, що 
північноатлантична 
інтеграція України 
означатиме для 
Заходу цілком 
конкретну перевагу, 
а не виключно нові 
проблеми у стосунках 
з Росією. 

лише 1,5 тис. підприємств наповнюють 
держбюджет на 80%“. На місце 
податкової міліції прийде Держслужба 
фінансових розслідувань.

7 вересня Дохідна частина 
держбюджету України, за підсумками 
січня–серпня 2015 року, перевиконана 
на 24,6 млрд грн, на єдиному 
казначейському рахунку на 1 вересня 
накопичена рекордна сума – майже 
46 млрд грн. Про це повідомила міністр 
фінансів Наталія Яресько.

7 вересня ДП „Антонов“ 
почало виробництво новітнього 
багатоцільового транспортного 
літака Ан-132. Першими великими 
замовниками стали компанії 
Королівства Саудівська Аравія. На 
сьогодні на ДП „Антонов“ завершили 
етап ескізного проектування літака 
Ан-132. Згідно з графіком, дослідне 
виробництво має завершити збірку 
першого льотного екземпляра АН-
132 у другому кварталі 2016 року. 
Легкий транспортний літак Ан-132 
призначений для транспортування 
різноманітних вантажів масою 
більше 9 тонн на близько- 
й середньомагістральних маршрутах. 
Згідно з попередніми оцінками, 
потреба ринку становить близько 300 
таких літаків.

7 вересня Під час візиту до України 
єврокомісара з питань торгівлі 
Сесілії Мальмстрьом буде відкритий 
сервіс допомоги потенційним 
українським експортерам, що мають 
намір торгувати з ЄС – так званий 
exportdesk. Про це розповів міністр 
закордонних справ Павло Клімкін. За 
його словами, досягнуто домовленості, 
що цей сервіс включатиме допомогу 
щодо доступу українських виробників 
до європейських тендерів.

7 вересня Дві електронні петиції 
на сайті президента, зокрема, про 
скасування розмитнення і акцизного 
податку на імпорт авто, а також про 
вільне володіння зброєю набрали 
необхідну для розгляду кількість голосів 
– 25 тисяч. Також наближається до 
необхідної позначки петиція з вимогою 
призначити главу Одеської області екс-
президента Грузії Михеіла Саакашвілі 
прем’єр-міністром.

7 вересня Національне антикорупційне 
бюро провело відбір на посаду 100 
детективів, однак скласти іспити та 
пройти детектор брехні змогли тільки 
70 кандидатів. Вони вже розпочали 
навчання, щоб у жовтні приступити до 
роботи. Ще 30 детективів планують 
добрати до кінця року.

7 вересня Швейцарія відкрила 
кримінальну справу проти одіозного 
младоолігарха часів Януковича Сергія 
Курченка. Федеральна прокуратура 
Швейцарії зараз розслідує справу 
проти Курченка за відмивання грошей 
через „Vetek Gas Trading & Supply 
SA“ і „Vetek Trading SA“. Слідство 
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звинувачує Курченко в тому, що 
він у 2009–2013 роках заволодів 
великими обсягами державного 
скрапленого газу, який закуповував 
за пільговою ціною, а продавав за 
ринковою.

8 вересня В Італії відбулася хода, 
присвячена пам’яті українця Анатолія 
Короля, якого застрілили на очах 
у дочки тиждень раніше. Виходячи 
з супермаркету, чоловік помітив 
злочинців і, залишивши свої покупки 
і коляску з дитиною біля входу, 
повернувся в магазин, щоб спробувати 
зупинити пограбування. Поліція 
Італії затримала злочинців. Вбивцями 
виявилися двоє братів 32 і 20 років, 
сини місцевого мафіозі. Вони в усьому 
зізналися. Вшанувати героя на вулиці 
міста вийшли сотні людей.

8 вересня Як мінімум 8 тисяч людей 
загинули у конфлікті на Сході України 
– йдеться у звіті ООН. Мова йде про 
військових ЗСУ, мирних людей та 
бойовиків. Не менше 17 811 людей 
отримали поранення.

8 вересня Після звільнення двох 
україн ських військових, у полоні 
бойовиків ще залишається 156 
українців, повідомила представник 
президента з мирного урегулювання 
ситуації на Сході Ірина Геращенко.

9 вересня Найважливішою реформою 
для 65% українців є антикорупційна. 
У списку пріоритетних також реформа 
органів правопорядку (58%), пенсійна 
реформа та реформа системи 
соціального захисту (40%) і реформа 
сфери охорони здоров’я (36%). Про це 
стверджують соцдослідження, поведені 
Центром Разумкова та Фондом 
„Демократичні ініціативи“.

9 вересня Лідер „Правого сектора“ 
Дмитро Ярош закликає людей бути 
готовими до акцій непокори та лякає 
владу можливим „збройним опором“ 
репресіям. Про це він написав у своєму 
„Facebook“, реагуючи на затримання 
членів „Правого сектора“ в Одесі.

9 вересня Росія почала будівництво 
величезної військової бази за 25 
кілометрів від українського кордону. 
Згідно з планом будівництва, на базі 
буде склад для боєприпасів, казарми 
для декількох тисяч солдатів, що може 
свідчити про те, що „Кремль готує 
затяжне протистояння з Києвом“.

10 вересня ООН зафіксувала 
випадки позасудових страт мирних 
жителів членами незаконних збройних 
формувань „ДНР“ і „ЛНР“. Зокрема, 
ООН повідомляє про дві масові страти 
цивільних терористами, які, ймовірно, 
входять у спеціальну бригаду „Одеса“, 
в селі Переможне Луганської області.

10 вересня Депутати Європарламенту 
ухвалили резолюцію до Росії щодо 
звільнення естонського офіцера Естона 
Кохвера і українських громадян Олега о
гл
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лідери пішли назустріч Києву і Тбілісі, 
сьогодні ми навряд чи були б у НАТО. 
Особливо, враховуючи ідею поза-
блоковості, якою спекулювала по-
передня українська влада.

Втім, невдача України в Бухаресті 
була спричинена позицією Парижа 
і Берліна. Тоді президент Франції 
Ніколя Саркозі і канцлер ФРН Анге-
ла Меркель, не приховуючи цього, 
пішли на відверті поступки Кремлю 
у питанні північноатлантичної інте-
грації його сусідів. Через декілька 
місяців Росія вторглася до Грузії, 
а черга України настала в 2014-му. 
Однак, незважаючи на це, деякі 
західноєвропейські еліти, схоже, не 
змінили своєї конформістської пози-
ції з часу Бухарестського саміту.

В першу чергу, проти „зеленого 
світла“ для руху України в НАТО за-
лишається головний „акціонер“ ЄС 
– ФРН. Німецький бізнес, якому не 
подобається мова санкцій Брюсселю 
і Москви, чинить постійний тиск на 
свій уряд. У відповідь той педалює 
процес пошуку мирного вирішення 
російсько-української війни. Оскіль-
ки наразі прямих можливостей для 
цього не існує, сторони обрали 
варіант замороженого конфлікту на 
Донбасі. В таких умовах Берлін ро-
битиме все можливе, щоби не спро-
вокувати ескалацію напруженості на 
Сході України. На жаль, незважаючи 
на безпрецедентну підтримку укра-
їнського суспільства, євроатлантич-
на інтеграція України залишається 
предметом політичної волі Заходу.

Підтвердження цього ми отримали 
в ході першого візиту генсека НАТО 
Єнса Столтенберга до України, який 
відбувся 21–22 вересня. У своїй про-
мові очільник НАТО запропонував 
„хорошу альтернативу участі в Альян-
сі“, яка полягає у тому, що „можна 
не бути членом НАТО, але успішно 
розвивати співробітництво і партне-
рство“. Іншими словами – наразі 
Північноатлантичний блок не готовий 
говорити про вступ України в Альянс. 

І все ж, до слів генсека про ре-
форми в оборонній сфері варто при-
слухатися. Розвивати нам справді 
є що. До українсько-російської війни 
влада палець об палець не вдарила, 
аби модернізувати ВСУ у відповід-
ності до стандартів НАТО. Сьогодні 
Україна справді суттєво відстає 
від країн НАТО в багатьох параме-
трах, таких як: захищеність систем 
зв’язку, координація командування, 
матеріально-технічне та медичне 
забезпечення військовослужбовців, 
кодифікація продукції військового 

призначення, інформаційна безпека 
тощо. Що й говорити – європейський 
військовий стандарт встановлює 
норму витрат на утримання, бойову 
підготовку та оснащення 100 тис. 
особового складу армії на рівні 
$10 млрд щорічно. У випадку з Украї-
ною аналогічна сума становить май-
же вдвічі менше – $5,5 млрд, при чо-
му чисельність активних військовос-
лужбовців наразі близько 190 тисяч 
(з них 73 тисячі задіяні в АТО), а уряд 
планує збільшити армію до 250 тис. 
Таким чином, українська держава, 
фактично перебуваючи у стані ві-
йни, виділяє на підготовку, амуніцію, 
матеріально-медичне забезпечення 
солдата в рази менше, ніж це перед-
бачено в державах Альянсу.

В той же час, було б неправильно 
вважати, що українське військо менш 
боєздатне, аніж переважна більшість 
європейських армій. Серед країн 
НАТО ВСУ за чисельністю поступа-
ється лише турецькій і американській 
арміям. Але найбільша перевага 
– це бойовий досвід, отриманий 
у ході проведення АТО. Тож чи не 
легше буде долати „невідповіднос-
ті“ натівським стандартам у рамках 
ПДЧ? Це питання Альянс залишає 
без відповіді.

 
Що може Україна 
запропонувати
Маленькій Чорногорії, яка сьо-

годні стоїть першою у черзі на вхо-
дження до НАТО, знадобилося сім 
років, щоб подолати весь шлях – від 
отримання ПДЧ до його логічного 
завершення повноцінним членством 
у блоці. Приблизно такий термін 
визначила і українська влада – до 
2020 року запровадити більшість 
нормативів НАТО на практиці. Але 
якщо на Варшавському саміті в липні 
2016-го ми знову залишимося без 
ПДЧ, декілька наступних років для 
північноатлантичного руху Украї-
ни можна буде вважати згаяними. 
У цьому питанні офіційний Київ про-
являє пасивність на переговорах із 
керівництвом НАТО. Звісно, ПДЧ не 
дає конкретних гарантій безпеки 
у випадку зовнішньої агресії, однак 
нині діалог України і Альянсу був би 
значно конструктивніший.

Не варто чекати від європейських 
політиків подарунків, які відкриють 
Україні прямий шлях до членства 
в НАТО. Простих декларацій про 
готовність стати членом блоку вже 
замало. Потрібно переконливо дово-
дити нашим західним союзникам, що 
північноатлантична інтеграція Украї-
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ни означатиме для Заходу цілком 
конкретну перевагу, а не виключно 
нові проблеми у стосунках з Росією. 
Але чи може наша держава бути 
корисною для загальноєвропейської 
системи безпеки?

Так, може. Незважаючи на десяти-
ліття системної корупції і розкрадан-
ня, український оборонно-промис-
ловий комплекс (ОПК) має що за-
пропонувати НАТО. Україна володіє 
значним потенціалом виробництва 
та ремонту бронетехніки, військо-
во-транспортної авіації, артилерії, 
систем захисту. Особливі досягнення 
Україна традиційно зберігає у сфері 
авіабудування. Наприклад, 13 країн 

НАТО використовують літаки Ан-
124 „Руслан“ для транспортування 
великогабаритних вантажів. Україн-
ське держпідприємство „Антонов“ 
бере участь у цьому проекті спільно 
з російською авіатранспортною ком-
панією „Волга–Дніпро“, тож наразі 
в НАТО міркують, як вивести росій-
ську сторону зі схеми, не втративши 
вигідний контракт з українським під-
приємством.

Слід також відзначити вітчизняну 
ракетобудівну галузь. Чудовим при-
кладом є участь українських компа-
ній у створенні ракетоносія „Antares“. 
В американській аерокосмічній кор-
порації „Boeing“ також зацікавлені 
в українських ракетних двигунах. 
Двигуни та ракетоносії для амери-
канців виготовлятимуть на базі кон-
структорського бюро „Південне“ та 
на заводі „Південмаш“. На початку 
листопада очікується візит в Україну 
делегації NASA, під час якого можуть 
бути досягнуті нові домовленості 
щодо поставок комплектуючих аме-
риканським компаніям. Такому по-
штовху у ракето-космічній співпраці 
зі США ми завдячуємо санкціям, під 
якими опинився російський ОПК. За-
хідна ракетобудівна індустрія вбачає 
в Україні альтернативу російським 
постачальникам.

Війна на Донбасі розширила 
і український ринок для міжнарод-

них експортерів зброї. Нещодавно 
„Укроборонпром“ уклав меморан-
дум про співпрацю між ДП „Антонов“ 
і польською компанією „WB Electro-
nics“. Згідно з угодою, Україна буде 
використовувати польські технології 
для розробки нового тактичного 
безпілотного авіаційного комплексу, 
який має надійти на озброєння укра-
їнської армії. Інший „свіжий“ приклад 
– успішні переговори з американ-
ською компанією „Textron Systems“, 
у тому числі і щодо модернізації бро-
немашин „Хамві“, які у кількості 230 
одиниць Америка постачає в Україну 
в рамках програми допомоги неле-
тальним озброєнням.

Свої козирі Україна має і в геопо-
літиці. Сьогодні Путін кількома літа-
ками і десантами переключає увагу 
світової громадськості з України на 
Сирію. Завтра замість Сирії може 
виникнути нова гаряча точка, за-
здалегідь підпалена Кремлем. І так 
далі. Щоб відібрати у президента 
Росії цей геополітичний пульт, Захід 
повинен у першу чергу забезпечити 
обороноздатність нашої держави, 
надати конкретні гарантії безпеки. 
Сильна, модернізована і оснащена 
новітнім озброєнням українська ар-
мія стане фактором, на який Кремль 
буде змушений відповідати новими 
грошовими і воєнними вливаннями 
в його проекти на Донбасі. Під тя-
гарем фінансових проблем Росія не 
зможе протистояти ЄС і США на де-
кількох „фронтах“ одночасно. Рано 
чи пізно це призведе до колапсу всієї 
міжнародної стратегії Путіна.

Нині для України сильна армія 
і тісна співпраця з НАТО – ключові 
параметри державотворення. Для 
НАТО ж військова перевага нашої 
країни – це можливість перехопити 
глобальну ініціативу.

 Володимир Солов’ян, 
керівник зовнішньополітичних 

проектівЦентру досліджень армії, 
конверсії та роззброєння, Київ

Сильна, модернізована і оснащена новітнім 
озброєнням українська армія стане фактором, на 
який Кремль буде змушений відповідати новими 
грошовими і воєнними вливаннями в його 
проекти на Донбасі. Під тягарем фінансових 
проблем Росія не зможе протистояти ЄС і США 
на декількох „фронтах“ одночасно.

Сенцова, Олександра Кольченка, Надії 
Савченко та інших українських в’язнів 
у РФ. За резолюцію проголосували 
378 голосами, проти – 111, 
утрималися – 138. Євродепутати 
підкреслюють, що російські суди не 
компетентні судити діяння, вчинені за 
межами міжнародно визнаної території 
Росії.

10 вересня На даний момент у списку 
Служби безпеки значиться 804 особи, 
зниклих безвісти під час АТО.

10 вересня За результатами 
геологорозвідувальних робіт 
ПАТ „Укргазвидобування“, 
в Великоберезнянському районі 
Закарпатської області поблизу с. Тихий 
відкрито величезне Лютнянське газове 
родовище. Перспективні ресурси газу 
цього родовища складають 2,4 млрд 
куб. м.

11 вересня Президент Петро 
Порошенко доручив представнику 
України у тристоронній контактній 
групі Леоніду Кучми відкликати заяву 
про можливість продовження мінського 
процесу в 2016 році. Порошенко 
також заявив, що російські солдати 
і військова техніка поки не покинули 
Україну. Він також додав, що точно 
знає, де саме в Україні дислокується 
російська армія.

11 вересня Генпрокуратура і СБУ 
затримали одного з керівників 
Державної служби зайнятості під час 
одержання ним хабара у понад 600 
тисяч гривень.

12 вересня Колишній директор ЦРУ 
(2011–2012) та голова Центрального 
Командування Збройних сил США 
(2008–2010) Девід Петреус вважає, 
що Захід має розглянути питання 
про надання Україні найновішого 
оборонного озброєння, в тому числі 
і американські „Джевеліни“. Про це 
він заявив під час панельної дискусії 
на щорічній зустрічі Ялтинської 
європейської стратегії (YES) в Києві. 
Відставний генерал підкреслив, що 
йдеться виключно про озброєння, яке 
спрямоване на оборонні дії.

13 вересня Україна різко збільшила 
експорт агропродукції в Китай. За 7 
місяців 2015 року аграрний експорт 
України в Китай становив 889,7 млн 
доларів, більш ніж удвічі перевищивши 
відповідний минулорічний показник 
(407 млн доларів). За оцінками 
аналітиків, зараз вітчизняні 
сільгоспвиробники використовують свій 
експортний потенціал в Піднебесну 
тільки на 7,5%.

14 вересня Ситуація в зоні АТО 
знову загострилася, бойовики 8 раз 
відкривали мінометний вогонь.
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 Поет, есеїст, перекладач, клінічний психолог і психіатр 
– це все про Бориса Херсонського. Він – одна з найбільших 
постатей сучасної української поезії, писаної російською 
мовою. У 1970–1980-х роках Херсонський був автором 
і розповсюджувачем нелегальної літератури в Одесі, 
яку називали самвидавом. Його вірші поширювалися 
в машинописних копіях. У 1980-х публікувався 
в російськомовній емігрантській пресі. Перша книга 
в офіційному видавництві вийшла 1993 року. Відтоді його 
книжки виходять в Україні та Росії. Нині дехто називає 
Херсонського одним із найголовніших претендентів на 
Шевченківську премію, якби цю премію давали не лише 
україномовним, а й російськомовним письменникам.
Поет і донедавна завідувач кафедри клінічної психології 
Одеського національного університету ім. Мечнікова не 
сидить довго на одному місці. Вірші Бориса Херсонського 
в авторському виконанні можна почути на багатьох 
фестивалях в Україні та за кордоном. Фестиваль 
у Чернівцях, потім у Львові, далі літературна резиденція 
в Зальцбурзі, а звідти – на Франкфуртський книжковий 
ярмарок. Це лише частина запланованого на найближчий 
час маршруту поета. Вже після старту цієї тривалої 
подорожі ми поговорили з автором про його найважливіші 
книжки, мовне питання і культурну політику в Україні.

Дуже часто в різних статтях вашою 
найзначнішою літературною пра-
цею називають книжку „Сімейний 
архів“. Книжку, у якій крізь текст 
проступають катастрофи ХХ сто-
ліття і порушено єврейську тема-
тику. Чотири покоління – лікарі, 
викладачі, радянські службовці, 
командири робітничо-селянської 
Червоної армії… Я так розумію, 
у цієї книжки непроста історія…
Цю книжку я писав протягом семи 
років з перервами. Це – напівдо-
кументальна і „напівфантастична“ 
книга. Щось там перемішано, як іме-
на, наприклад. Дещо, що трапилось 
зі мною, я приписав своїм дідусям 
і бабусям. Вона написана пере-
важно верлібром, але містить також 
сім чи десять римованих віршів. За 
обсягом вона не дуже велика. Чому 
її називають найзначнішою? Дмітрій 
Кузьмін, який редагував книжку 
і який, як я розумію, розмістив про 
мене статтю у„Вікіпедії“, і є автором 
цих слів. Мені здається, що ніхто 
й не читає „Сімейний архів“, і ця 
фраза просто переходить зі статті до 
статті. Наприклад, нещодавно мені 
говорили, що ця книжка присвячена 
Голокосту. Але ж цього там зовсім не-
має! Там приблизно в трьох віршах є 
спогади про загибель людей, але це 
так не дешифрується, слово „Голо-
кост“ там не звучить. Але Голокост 
присутній за кадром. Тому це більше 
уявлення про те, яка в мене є книжка, 
ніж справді те, чим вона є.

Яка ваша книжка для вас найваж-
ливіша?
Зараз це – „Відкритий щоденник“. Це 
мій щоденник за 2014 рік, рік надій 
і розчарувань. Там є листи до моїх 
друзів, які ставили мені запитання 
про події в Україні, багато віршів, 
написаних тоді. Може, вони й не до-
сконалі, але це первинна реакція на 
події, документ.

Частина ваших книжок видається в 
Україні, частина видавалася в Ро-
сії. Чи є однакова можливість для 
авторів, які пишуть російською, 
видаватися в Україні і Росії? Чи 
в Росії було легше і простіше пу-
блікуватися? Я маю на увазі – до 
війни.
Коли книжку видають у Росії, це озна-
чає, що її читатимуть у Петербурзі та 
Москві, більш ніде. Особливо коли 
йдеться про поезію, бо це некомер-
ційні книжки. До Києва та Одеси ці 
книжки не потраплять, хіба, може, 
хтось привезе декілька примірників. 

Борис Херсонський:
„За двадцять років 
ми побачимо нову 
версію російської 
мови в Україні“
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Я ніколи не брав гонорари за мої 
книжки грошима, а брав примірни-
ками, привозив їх до Одеси і дарував 
друзям. Тож коли видаєшся у Москві, 
у культурній метрополії, це не озна-
чає, що тебе знають у багатьох 
містах Росії або принаймні там, де 
ти живеш.

Чи є відчуття, що в Україні міст, 
у яких читають поезію, більше 
ніж два?
Я не думаю. Ми не маємо в Україні 
обміну книжками. Тільки під час 
фестивалів ми даруємо свої книжки 
нашим знайомим, а вони дарують 
нам свої. Наприклад, книжки ви-
давництва „Фоліо“ або книжки „Ви-
давництва Старого Лева“ ми можемо 
знайти в усіх книгарнях. Окрім того, 
„Видавництво Старого Лева“ дуже 
піклується про свої книжки – робить 
турне авторам. А інші видавництва, 
здається, виконують якесь замовлен-
ня – чи спонсорське, чи авторське. 
Доля таких книжок залежить не від 
розповсюдження. Я знаю, що діється 
у Києві, що діється у Львові. А якщо 
мене спитати, що зараз відбуваєть-
ся у Вінниці, Миколаєві чи Херсоні, 
я не знаю, бо не бачив цих книжок, 

але я впевнений, що вони видають-
ся і залишаються на місцях. Мені 
здається, що мережа книгарень та 
інтернет-книгарень повинна працю-
вати краще.

Минулого року у Санкт-Петер-
бурзі вийшла ваша книжка „Mis-
sa in tempora belli“ із текстами, які 
так чи так стосуються Майдану. 
Це така партизанська діяльність 
видавництва?
Ні. Це дуже відоме видавництво 
Iвана Лімбаха, а не хуліганський 
самвидав. Вони взяли на себе пев-
ний ризик, коли видали цю книжку. 
На неї після виходу були бридкі 
відгуки в пресі. У російській „Лите-
ратурной газете“ висловили догану 
видавництву, дорікнувши, що вони 
не видають патріотичних книжок, 
а видали книжку „відомого жидобан-
дерівця і нациста Херсонського“. Ви-
давництво відповіло їм оригінально. 
Оголосили конкурс на найкраще 
читання віршів із цієї книжки, і я ви-
бирав переможця. Тобто боротьба 
триває. І ми не можемо сказати, що 
всі мовчать. Інтелігенція в Росії зараз 
поділена, і мужні люди відкрито ви-
словлюють свої думки.

Те, що ваша наступна книжка ви-
ходить українською мовою саме 
зараз, – це жест, пов’язаний із 
геополітичною ситуацією?
Ні, мені це виглядає не так. Мене 
перекладали багатьма різними 
мовами, у тому числі українською. 
Здається, що першим мене пере-
кладав Сергій Жадан, це було 2010 
року, досить пізно, так, бо англійські, 
французькі та німецькі переклади 
вже були. Багато моїх віршів пере-
кладала Маріанна Кіяновська, щось 
переклала Катя Бабкіна. Я теж не-
давно почав перекладати свої вірші 
українською мовою, і це для мене 
певна школа. Я ріс у російськомовній 
родині, живу в російськомовному 
середовищі і мені немає де практи-
кувати мовлення українською. Але 
я багато читав, бо з’являлися дуже 
добрі переклади іноземної літера-
тури українською мовою. У 1970-х 
роках виходили добрі переклади 
західної прози і поезії українською, 
яких не було російською. Існувала 
негласна конкуренція українських 
і російських видавництв, і багато мо-
їх друзів читали українською. Зараз 
я працюю над текстами до цієї книж-
ки, але найбільшу відповідальність 
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на себе взяла Маріанна Кіяновська, 
яка є упорядницею і редакторкою.

Коли ви публікували у „Фейсбу-
ку“ свої вірші українською мовою, 
багато хто подумав, що ви почали 
писати українською.
Я прокоментував би це, як справжній 
одесит: а чому б і ні? Я завжди роблю 
лише те, що хочу, і не зношу ніякого 
примусу, тож якщо я почав це роби-
ти, то це був внутрішній імпульс. Не 
знаю, чи це розумне, чи ірраціональ-
не, але я так хочу, і не бачу нічого, 
що може мене втримати. Якщо щось 
буде невдале, і мені хтось про це 
скаже, я внесу корективи, або мені 
допоможуть внести корективи. Але 
мій словник збільшуватиметься, і як 
школа це працюватиме.

Чи існує українська російська 
мова?
Української російської мови не існує, 
бо російська мова одна. Як і не існує 
новозеландської англійської мови. 
Кажуть, що є американська англій-
ська, але все ж таки вона англійська, 
щоправда, з деякими відмінностями. 
Є якась специфіка у російської мови 
в Україні, і найбільш це зрозуміло, 
коли ми дивимося на українізми та 
українські інтонації у віршах, на-
писаних російською. Це почалося 
не сьогодні. Я згадую „Думу про 
Опанаса“ Едуарда Багрицького. Її 
написано ритмом Тараса Шевченка 
і з Шевченковою інтонацією:

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
На твоем степном раздолье
Сыромаха скачет,
Свищет перекатиполе
Да ворона крячет...

Ці вірші написано російською мо-
вою, але вони звучать як українські.
Наприклад, я можу написати у сво-
єму вірші не „аист“, а „лелека“. Не 
впевнений, що всі знають, що таке 
„лелека“. І деякі українські слова 
я можу вживати в російськомовних ві-
ршах… Може, десь за двадцять років 
ми побачимо нову версію російської 
мови в Україні. І може, це буде якась 
мішана мова, щось на зразок суржи-
ку. Не знаю, чи це буде добре чи по-
гано, але це природний розвиток. Не 
будемо йому заважати, як вчив нас 
Лао Цзи, кажучи, що „благородний 
муж не утримує того, що минає, і не 
затримує того, що приходить“.

А що тоді робити з літературою? 
Чи мова є визначальним показни-
ком належності тексту до націо-
нальної літератури?
Мова є вагомою, але тут може бути 
вихід, як із подвійним громадян-
ством. Література, яку пишуть ті, 
хто живе в Україні й ідентифікує себе 
з Україною, але пише російською 
мовою, належить Україні і водно-
час російській мові. До речі, жодна 
держава не має монополії на мову. 
Скажімо, ви берете в мене інтерв’ю 
для україномовного часопису, який 
виходить не в Україні, тому й Україна 
не має монополії на українську мову. 
У Чикаго багато людей розмовляють 
українською, у Канаді теж. Так, це 
специфічна українська мова, вона, 
з одного боку, архаїчна, а з другого 
– в ній багато англіцизмів. Від однієї 
лікарки з Канади я почув: „Наш норс 
зі шпиталю…“ Nurse – це медична 
сестра, але для неї це слово з ї ї 
української мови. Таке може статися 
з російською мовою в Україні.

В мої останні приїзди до Одеси 
я помітила, що там усе більше 
людей розмовляють українською. 
І це одесити – мені випадало гово-
рити з ними. Із чим це пов’язано? 
Чи це моє суб’єктивне враження?
Мені здається, що це залежить від 
генерації і, може, від громадянської 
позиції. Багато одеситів вчаться 
в україномовних закладах. В Одесь-
кому університеті, де я працював, 
викладають переважно російською 
мовою, але в педагогічному універ-
ситеті – переважно українською. 
Тобто кількість людей, які зараз 
в Одесі можуть розмовляти укра-
їнською, зросла. Я знаю молодих 
людей, які кажуть, що „ми не будемо 
розмовляти мовою окупанта“. Але 
є люди, які страждають шовінізмом, 
які говорять, що українська мова 
– це мішанина російської і польської. 
Ці люди не знають польської та укра-
їнської, але таких людей в Одесі за-
раз небагато.

Як працює культура під час війни? 
Чи вона отримала якесь додатко-
ве значення?
Мені здається, що війна – це абсо-
лютне зло. Тому й не варто навіть 
ставити запитання, чи вона чомусь 
допомагає. Може, й допомагає, але 
навіть одне людське життя, яке війна 
забрала, все перекреслює. Але ми 
повинні ставитися до війни, як до 
реальності життя. Це частина нашої 
історії, культури, і навіть у нашому 

гімні ми згадуємо ворогів: „Згинуть 
наші вороженьки, як роса на сонці“. 
На жаль, наші вороженьки не гинуть 
природним шляхом. Вороги навіть 
якщо зникають, то в результаті трива-
лої і кривавої боротьби. І я не знаю, 
чи мета, якої ми досягаємо, варта 
того, чим ми за це платимо.

Останнім часом у „Фейсбуку“ ви 
робите проект „Не залишайте чи-
тання“ – публікуєте репродукції 
відомих картин, що зображають 
процес читання. Чесно кажучи, це 
функція культурного менеджера 
або навіть Міністерства культури. 
Яке у вас ставлення до нашого 
Мінкульту? Зараз в Україні зву-
чить багато критики на його адре-
су. Чи таке міністерство потрібне, 
чи ні?
Таке, як воно є, не потрібне. Має 
бути міністерство освіти, яке знайо-
мило б із культурою минулого. Але 
повинна бути і якась організація, яка 
займалася б культурою майбутньо-
го, розвитком культури. Культура не 
може закінчуватися на Шевченкові, 
Франкові та Лесі Українці. Це не 
можемо бути навіть ми з вами... Ін-
вестиції в культуру можуть бути дуже 
ефективними, і ми знаємо такі при-
клади. У деяких в’язницях на Заході 
людей, які читають художні книжки, 
відпускають на волю раніше. Бо 
якщо людина долучається до культу-
ри, вона соціалізується, і ї ї сумління 
зростає, особливо коли вона читає 
добру класичну літературу. Мені 
здається, що міністерство культури у 
такому вигляді, як зараз, вкладатиме 
гроші не в індивідуальність, а у ма-
сову клубну (у старому сенсі цього 
слова) культуру. Клуб моряків, клуб 
залізничників... Приїдуть люди з села 
і співатимуть старих українських 
пісень. Це дуже гарно. Але якщо 
у тому ж селі з’явиться якийсь компо-
зитор і писатиме свої пісні, це нікому 
не буде потрібно – він залишиться 
наодинці зі своєю долею. Держава 
допоможе йому зарити цей талант 
у землю.
На мою думку, мають бути недер-
жавні чи мішані фонди, які матимуть 
у правлінні експертів. Якщо ця 
фундація підтримує літературу, то у 
керівництві не повинно бути авторів. 
Людей, які можуть відрізнити добре 
від поганого, не так багато. І їх треба 
виховувати.

 



45

Борис Херсонський

Чернівці
Останній трамвай на припоні вічному для краси.
Дивиться на автобуси, не втрачаючи ясності духу.
Фасади фарбовані. На банях – хрести позолочені. Пси –
Усюди в дворах, у провулок звернувши – угледиш розруху.

Дітлахів щось не видно. То чи трапиться хтось старий?
Лиш бабуні грушками – де ще стрінеш таких смиренних? –
За копійки торгують. Що ж, населення склад такий.
Є й такі, що овець попасають – на теренах ленних.

В синагозі, неначе в роки дитинства, крутять кіно.
Щоправда, тепер – тривимірне. Прогрес набирає силу.
На єврейське кладовище водять туристів. Тіла зотліли давно.
Придорожнього каменя не принесуть на могилу.

Загалом, усе склалось приблизно так, як фюрер колись 
хотів.
Юден-фрай, а каміння на місці – ніби вирок семiтським 
расам.
Кажуть, будинок руйнується і навіть коли спорожнів,
Але повільніше, ніж господарі. Й трохи шкода, що не разом.

***
Цвинтарі – це спальні райони міста.
Зв’язок між ними та містом
зазвичай нерозривний.

Іноді він переривається.
Тут – якраз такий випадок.

У похованих тут городян
не залишилось у місті нащадків.
А в мешканців цього міста
на міському цвинтарі немає предків.

Відбулася ротація, як кажуть чиновники.
Або маленька гуманітарна катастрофа,
як сказав би я.

Цвинтар і місто стали чужі одне одному.
Вони дивляться одне на одного з подивом
і з дещицею роздратування.

Пам’ятники похилені в різні боки,
під різним кутом.

Розхитанi зуби постарілої смерті.
Амінь. Точніше – омейн.

***
Одна вертикальна плита, нахилившись,
притулилася до іншої.

Кілька уламків лежать

біля підніжжя.

 (Автопереклад з російської, за ред. М. Кіяновської)

Сімейний портрет
***
Тепер я розумію всі ці апокаліпсичні промови
про малий білий камінь,
на якому написане нове ім’я,
нікому не знане,

окрім того, котрий отримує 
нове ім’я на білому камені.

Усе це потрібне,
бо старе ім’я, ім’я, що було знане всім,
написане на великому сірому камені,
більше ніхто не прочитає.

***
Я купив словник української мови,
величезний, академічний,
занадто важкий, щоб його підняти.

А шрифт у ньому занадто дрібний,
щоб я міг його прочитати.

Хороший, важкий, академічний словник
у синiй палітурці.

І ось я знімаю його з полиці, напружуюся,
шукаю потрібне мені слово, вдивляюся,

але в цій важкій, гарній академічній книзі
немає доконечного – для мене – слова.

Так і в житті – занадто важко, щоби підняти.
Занадто дрібно, щоби прочитати.

Того, що треба, – не знайдеш.
Вибачайте за байку.

 Переклад з російської Маріанни Кіяновської
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 Минулого року, вже по анексії, я по-
їхала наприкінці серпня до Криму. По-
при заклики материковим українцям 
туди не потикатися, вирушила саме 
тому, що відбулась анексія. Вважала, 
що маю побачити на власні очі, що 
там діється, а іншої нагоди потім може 
й не випасти.

Ця мандрівка була одним із най-
щемкіших, найліричніших, найінтим-
ніших досвідів у моєму житті. І тільки 
зараз, через рік по всьому, я спрома-
гаюся про цей досвід розповісти.

...Я ходила в різні місця і їздила 
в різні міста, щоб зустрітися з тими, 
хто ще лишився. Ми ховались у гли-
бинах кафе, говорили стишеними 
голосами, озирались, переводили 
розмови на інші теми, коли за сусідні-
ми столиками з’являлися люди із „зо-
внішністю, яка не запам’ятовується“, і, 
як нам здавалося, на нас зиркали.

Ми говорили про зміну паспортів, 
про стійкість українських військових, 
про переданексійну готовність крим-
ських татар боротися, про зумисне 
стишення цієї готовності; про дівчину 
в Ялті, яка на День незалежності спі-
вала в центрі міста гімн України; про 
ленінські куточки у школах, про пор-
трети Путіна у класах; про потребу 
переїзду на материк і про бажання 
лишитися на півострові – або ж на-
впаки: про потребу лишитись і бажан-
ня покинути. Говорили про моральні 
дилеми, про збурення ворожнечі, про 
тотальну недовіру, про зневагу до 

тих, хто здався, – зневагу, що виникає 
мимохіть, і картаєш себе за неї, бо 
хто ти такий, щоби судити...

Мої супутники говорили мені на 
прощання „Слава Україні!“ – я відпо-
відала і йшла далі.

...Вечорами ми готували і їли 
кримськотатарські страви на веранді 
з великими вікнами – і ці вечори, як не 
дивно, були мені неймовірно теплими 
й затишними, бо люди поруч були 
такими. Ми дивилися разом канал 
АТR з телевізора і українські новини 
з комп’ютера, говорили про депорта-
цію і теперішню окупацію.

У всіх переміщеннях Кримом мене 
супроводжувала яскрава синьо-жов-
тизна. Вона прозирала з-під засилля 
триколорів – андеграундна, самодос-
татня, трендово-антитрендова. Вона 
була у написах маршрутів у маршрут-
ках, обрамлювала реклами знижок 
у супермаркетах, ясніла в кольорах 
наметів, усміхалася з кримськотатар-
ських прапорів... Велика частина цієї 
синьо-жовтизни була випадковою, але 
на неї зверталося увагу. До неї, навіть 
випадкової, були чутливі всі ті, хто не. 
Це було як привіт від України, до якої 
раніше були байдужими, а тепер ста-
ли ловити будь-яку згадку про неї як 
благодать; України, яку раніше могли 
сварити, а тепер подекуди втратили 
здатність сприймати її критично.

...У приморських містах я спостері-
гала за жлобством, таким, на жаль, 
звичним для Криму – російського, 

потім українського, тепер знов росій-
ського, – я змушена була слухати го-
лосний шансон, дивитися на спотво-
рену дикою „архітектурою“ природу. 
Лежачи на піску, зануривши ноги 
у море, я думала про те, що Крим – ві-
чніший за держави. Не вічний, бо мі-
льярди років тому не було ні Чорного 
моря, ні Кримських гір, ні півострова, 
адже вони відносно молоді. Але Крим 
точно вічніший за Росію. І за Україну 
теж. Від усвідомлення цього мені ста-
вало радісно. Хай хтось скаже, що 
я не патріотка, добре. Але я свідома 
того, що Крим пережив усі імперії, усі 
держави, що часто зловживали вла-
дою на його території. І ці – він також 
переживе. Собі на славу.

...Додому поверталася поїздом, 
за вікнами був степ, наступного дня 
– звичніші мені горби. І при степах, 
і при горбах я слухала в навушниках 
альбом „Земля“ „Океану Ельзи“, 
особливо солодко звучала мені пісня 
„З нею“ (власне, про Землю).

...Увесь цей рік, коли їду поїздом, 
коли за вікнами Україна, коли слухаю 
пісню „З нею“, я згадую минулорічний 
Крим. Думаю про те, що є вічним, і що 
вічним не є, думаю про життя і про лю-
бов. Думаю про те, що є всюдисущим, 
– про гармонію і любов, яких, утім, не 
всі приймають, тому вони здаються 
лишень дрібними острівцями.

Я згадую своїх знайомих українців, 
які живуть за кордоном – у США, в Ка-
наді, у Франції... Мені страшно навіть 
подумати, щоб я жила не в Україні.

 Анастасія Левкова, Львів

Крим, літо–2014. Лірика
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 Вихід 50 років тому на 
українські екрани фільму Сергія 
Параджанова „Тіні забутих 
предків“ (1964) мав незворотні 
наслідки як для світового та 
українського кінематографа, 
так і для українського 
дисидентського, правозахисного, 
національно-визвольного руху. 
Цьогорічні численні ювілейні 
заходи є нагодою поміркувати, 
чим став цей фільм і події довкола 
нього для нашої культури 
й історії.

„Тіні забутих предків“ – єдиний 
український фільм, поряд із до-
вженківськими шедеврами, який 
увійшов у стислий канон світової 
класики. Новаторства й художньої 
сміливості фільму вистачило, аби 
зреформувати тогочасне українське 
кіно. „Тіні“ започаткували нетривалу, 
але яскраву школу, яку прийнято на-
зивати „українським поетичним кіно“ 
(Ю. Іллєнко, Л. Осика, І. Миколай-
чук, І. Драч, В. Денисенко, В. Зем-
ляк, Л. Кадочникова, М. Мащенко, 
А. Войтецький, інші).

Успіх „Тіней“
В українській культурі та історії 

явище поетичної школи стало майже 
сакральним, передовсім тому, що 
поряд із кінематографічною своєрід-
ністю воно мало риси національного 
пробудження. Цей художній напрям 
швидко був дискредитований та по-
хований радянським ідеологічним 
апаратом, який вбачав у ньому най-
страшнішого ворога – згрупування 
української національно зорієнтова-
ної інтелігенції.

Поезія в кіно для Параджанова 
була методом, сприйнятим від учи-
теля Ігоря Савченка (про це найпо-
вніше режисер писав у статті „Вічний 
рух“ (1966)) й розвинутим на основі 
метафоричності образів, їх асоціа-
тивного поєднання, символічності та 
поліфонічності кадру.

Успіх „Тіней“ був несподіваним. 
Сергій Параджанов після закінчення 
режисерського факультету москов-
ського ВДІКу був направлений на Ки-
ївську кіностудію. Своїми першими 
фільмами режисер не показав нічого 
надзвичайного. Довіривши Пара-
джанову екранізацію твору Михайла 
Коцюбинського на честь ушанування 
сотої річниці від дня народження 

письменника, кіностудія і Держкіно 
очікували від режисера пересічного 
фільму з правильно розставленими 
ідеологічними акцентами.

Для Параджанова все змінилося 
після поїздки в супроводі художника 
Георгія Якутовича до Карпат. У гу-
цульському побуті, традиціях та мис-
тецтві режисер віднайшов близьку 
собі наднаціональну й доісторичну 
перспективу, реконструювати яку 
спромігся у фільмі. Художня цінність 
„Тіней“ завдячує особливій чутливос-
ті Параджанова до фольклорного 
матеріалу та його мистецькій інтуїції. 
Серед молодих і недосвідчених мит-
ців режисер дібрав творчу групу, яку 
слід вважати повноцінними співав-
торами фільму: Мирослав Скорик 
(композитор, автор музичної парти-
тури), Іван Миколайчук та Лариса 
Кадочникова (виконавці головних 
ролей Івана та Марічки), Юрій Іл-
лєнко (оператор), Георгій Якутович 
(художник), інші.

Енциклопедія 
етнографії гуцулів
„Тіні забутих предків“ – це історія 

життя, любові та смерті Івана Палій-
чука в 12-ти розділах, кожен з яких 
є своєрідною закінченою фрескою. 
Час і простір фільму не піддаються 
матеріалістичному трактуванню 
і провадять за тенета соцреалістич-
ної ідилії. Минуле у фільмі не лише 
кидає тінь на теперішнє, а й міцно 
його тримає. Потойбічний простір 
існує разом зі світом фізичним. В 
першій сцені скам’яніла рука мертво-

го брата не відпускає Івана. Напри-
кінці фільму рука Івана дотягується 
до руки Марічки, яка повернулася 
до нареченого з потойбіччя, аби 
забрати його. Пізніше – лише сцена 
з гуцульського поховання, де плач 
і голосіння змінюються веселощами 
й розвагами.

У „Тінях“ Параджанов досягає 
певного синкретизму, притаманного 
первісному мистецтву, де різні види 
творчої діяльності – спів, музика, 
танець, костюм, образотворче чи 
ужиткове мистецтво – існують, ніби 
ніколи не були роз’єднані. Компози-
ція кадрів у Параджанова багаторів-
нева, насичена символічним знанням 
з частими біблійними чи дохристиян-
ськими алюзіями. Значення має 
постава героїв, погляд, рух, звук, 
деталі і, звісно, колір.

Камера оператора Юрія Іллєнка 
поводиться, як несамовита. Багато 
в чому це впливи його сучасників 
старшого покоління – скажімо, Уру-
сєвського та його емоційної манери. 
Юрій Іллєнко майже не переходить у 
сценах від загального до часткового, 
а динамічно та швидко, ніби збираю-
чи мозаїку, поєднує окремі частинки 
гуцульського світу. Відомо про творчі 
конфлікти двох безкомпромісних 
творців – Параджанова й Іллєнка. 
В своєму наступному режисерсько-
му фільмі „Колір граната“ Сергій 
Параджанов будує композицію ка-
дру статично, фронтально, на зразок 
книжкових мініатюр та середньо-
вічного іконопису й тяжіє до спогля-
дання. У „Тінях“ теж натрапляємо на 

фільм
Тіні довжиною в 50 років
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такі сцени, але здебільшого це над-
звичайно вільна камера Іллєнка.

„Тіні“ стають енциклопедією етно-
графії гуцулів, розлогою розповіддю 
про обряди, свята і побут спільноти. 
Фільм був знятий на гуцульському 
діалекті української мови, й режисер 
домігся, щоб навіть на показах у 
Москві не було російського дубляжу. 
Параджанов згадував, що, не за-
вжди все добре розуміючи, глядач 
ішов на фільм, як на свято. Одна з 
провідних вітчизняних дослідниць 
українського поетичного кіно Лари-
са Брюховецька окреслює значення 
фільму для глядача: „Автори фільму 
повертали народові його цінність“.

Стихійна акція спротиву
В Україні прем’єра „Тіней“ відбула-

ся 4 вересня 1965 року у столичному 
кінотеатрі „Україна“. До цього фільм 
було успішно показано за кордоном. 
З апофеозу радянської культури за-
хід перетворився на стихійну акцію 
спротиву, спровоковану Іваном 
Дзюбою.

Після слів Параджанова про фільм 
до мікрофона підійшов Іван Дзюба 
й поінформував публіку про хвилю 
таємних арештів української творчої 
молоді у кінці серпня – на початку 
вересня 1965 року. Назвав імена за-
триманих: Іван Світличний, Опанас 

Заливаха, Михайло Горинь та його 
брат Борис і близько двадцяти інших 
звинувачених владою за антирадян-
ську агітацію та пропаганду. Дзюбу 
підтримали Михайлина Коцюбин-
ська і, тоді ще незнані загалу, Василь 
Стус та В’ячеслав Чорновіл. Серед 
аудиторії, де зібралося багато ді-
ячів культури та місцевої інтелігенції, 
зробилося голосно, а приміщення 
кінотеатру оточили працівники мілі-
ції, які пізніше, ввірвавшись у зал, на-
магалися зафіксувати, хто підтримав 
протест.

Відповідь радянської влади була 
швидкою: Дзюбу і Чорновола звіль-
няють з роботи, Стуса відраховують 
з аспірантури. Згодом почалася 
чергова хвиля арештів. На Параджа-
нова посилився тиск, як на неблаго-
надійного режисера. Параджанов 
продовжував свої близькі контакти 
з українською інтелігенцією й пра-
возахисниками, але ніколи не був 
дисидентом, а лише художником, 
вразливим на красу та свободу.

Більше можливості творити в Києві 
у Параджанова не було. Початі ним 
„Київські фрески“ та „Intermezzo“ 
були зняті з виробництва, жоден ін-
ший сценарій Київська кіностудія не 
хотіла затверджувати.

Параджанова у чомусь спіткало 
те, що і його другого вчителя Олек-

сандра Довженка, гнаного після 
„Землі“ (1930), якого „свої“ ж не 
пускали на Україну, боячись його 
імені, авторитету, сміливості. Свій 
наступний шедевр „Саят-Нова“ 
(1969) Параджанов зробив на студії 
в Єревані. На екран фільм потрапляє 
лише в 1973 році у версії, змонтова-
ній Сергієм Юткевичем, під титулом 
„Колір граната“.

Непокірний режисер стояв кісткою 
в горлі радянській владі, яка в 1974 
році засудила вже арештованого 
Параджанова до п’яти років в’язниці, 
а пізніше сфабрикувала й наступний 
строк. Одночасно з судовим ви-
роком заборонили згадувати про 
Параджанова, а отже, і про його 
фільми.

Цьогоріч 4 вересня у київському 
кінотеатрі „Україна“, як і п’ятдесят 
років тому, зібрались люди, причетні 
до виникнення фільму: Лариса Ка-
дочникова, Мирослав Скорик, Іван 
Драч, інші. Титани українського кіно 
– автори „Тіней“, переслідувані свого 
часу владою, – Сергій Параджанов, 
Іван Миколайчук, Юрій Іллєнко до 
ювілею не дожили. Був виступ пре-
зидента, та бракувало виступу Івана 
Дзюби.

Олексій Телюк, Варшава – Київ
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 Судова влада Російської 
Федерації, після цинічної 
п’ятнадцятимісячної розправи, 
наприкінці серпня винесла 
суворий вирок двом українським 
громадським активістам, 
Олегу Сенцову й Олександрові 
Кольченку. Сенцову дали 20 років 
позбавлення волі з відбуттям 
їх у колонії сурового режиму, 
Кольченкові – 10 років. Показній 
серйозності суддів підсудні 
протиставили іронічні посмішки. 
У відповідь на зачитане кінцеве 
рішення Сенцов і Кольченко 
починають співати „Ще не вмерла 
Україна“.

Про термін у 20 років кінорежисер 
і активний учасник протестного руху 
в Криму Олег Сенцов почув у перший 
же день свого затримання 10 травня 
2014 року. Сенцова викрали з-під 
власного під’їзду й привезли до будів-
лі сімферопольського СБУ, де на той 
час уже оселилося ФСБ. Після кількох 
годин катувань та вимог зізнатися 
в тому, чого Сенцов не робив і до чого 
не має жодного стосунку, режисерові 
повідомляють, що він має справу зі 
слідчими ФСБ.

Справа „кримських терористів“ ши-
та білими нитками, докази винуватості 
не тримаються купи. Політизованість 
справи бачать усі, як і подібність 
процесу радше до фарсу, ніж до спра-
ведливого суду. Беручи своє останнє 
слово в судовій залі 19 серпня 2015 
року, Сенцов виголошує: „Боягузтво 
– найголовніший, найстрашніший гріх 
на землі. Зрада – це така приватна 
форма боягузтва“. Сенцов зичить тій 
частині російської громадськості, яка 
розуміє, що відбувається довкола, 
– навчитися не боятися. Поведінка 
Сенцова і Кольченка перед обличчям 
російського левіафана-карателя про-
тягом усього процесу була точною 
ілюстрацією того, що значить „не 
боятися“ для тих, кому ці слова ні про 
що не кажуть.

Багатообіцяючий дебют
До затримання Олег Сенцов був 

заангажований у допомогу сім’ям 
українських військових в окупованому 
Криму. Революційні події зими кінця 
2013-го – початку 2014 року змусили 
режисера відкласти роботу над своїм 
другим повнометражним фільмом 
„Носоріг“. Це мала бути історія про 
суспільство 90-х і дітей, яких це сус-

пільство виховує. Згодом, з-за ґрат, 
Сенцов назве Майдан „найважливі-
шим вчинком у своєму житті“.

Перший фільм Сенцова – малобю-
джетний „Гамер“ (2011) – свого часу 
був високо оцінений критиками. Після 
прем’єри на Роттердамському фести-
валі в 2012 році стрічку лише кілька 
разів показали в Україні. У широкий 
прокат „Гамер“ не пішов. Цікавість 
до стрічки відновилася після арешту 
режисера. Відбулися повторні покази 
в Україні і за межами, зокрема і в Росії. 
„Гамер“ – умілий та уважний портрет 
покоління відчужених підлітків, що 
ховаються в комп’ютерних клубах. 
Фільм дивував простотою, стриманіс-
тю й лаконічністю, був багатообіцяю-
чим дебютом.

Інший в’язень сумління Олександр 
Кольченко до арешту поєднував пра-
цю, лівий активізм та навчання в уні-
верситеті. Особисто за Олександра 
заступилися кілька лівих організацій. 
Долею Сенцова солідарно перейня-
лися кінематографісти з цілого світу.

Російські колеги Сенцова пере-
важно наголошували на абсурдності 
як прокурорських звинувачень, так 
і самого процесу, й просили справед-
ливого суду для режисера. Провідний 
російський режисер Андрій Звяґінцев 
у листі-зверненні, опублікованому 
в „Новой газете“ 24 серпня 2015 року, 
пише: „Так, Сенцов не “свій”, він не 
“наш”, і він про це відкрито заявляє. 
І це його право. Інше питання: що ми 
робимо з “не нашими”? Чи можемо 
ми, як суспільство, забезпечити “не 
нашим” справедливий та прозорий 
суд?“. Українські та європейські діячі 
кінематографа частіше переходили до 
вимог негайного звільнення режисера.

Навіть Міхалков просив 
свободи для Сенцова
Активність російських кінемато-

графістів у підтримці Сенцова справді 
тішила. За українця заступаються 
впливові російські режисери і критики: 
Олександр Сокуров, Андрій Звяґін-
цев, Віталій Манський, Марина Раз-
бєжкіна, Олексій Герман-молодший, 
Олексій Федорченко, Борис Хлєбні-
ков, Любов Аркус, Даниїл Дондурей, 
Зара Абдуллаєва, Андрій Плахов, 
Борис Нєлєпо, багато інших.

Олександр Сокуров, який система-
тично критикує політику теперішньої 
російської влади, говорить про те, 
що розуміє громадянську позицію 
Сенцова, про те, що людина його ві-

ку й статусу не могла не бути втягнута 
в революційні події, а може, й не мала 
права зоставатися осторонь – і це не 
має нічого спільного з екстремізмом.

Більшість російських митців, що 
підтримали українця, згуртовані на-
вколо Кіносоюзу – найбільшої після 
міхалковської Спілки кінематографіс-
тів громадської кіноорганізації Росії. 
Кілька років тому Кіносоюз і був ство-
рений на противагу Спілці російських 
кінематографістів, у якій поглибились 
антидемократичні процеси й наса-
дження „єдино правильної позиції“. 
Проте навіть далекий від симпатії до 
української незалежності Сергій Мі-
халков на Московському МКФ 2014 
року, будучи спровокований головою 
спілки українських кінематографістів 
Сергієм Тримбачем, просив (не ві-
риться, що щиро) у Путіна свободи 
для Сенцова.

Відкриті листи на адресу російської 
влади створили й підписали численні 
європейські інституції та діячі кінема-
тографу, серед яких Бела Тарр, брати 
Дарденни, Фолькер Шльондорф, Вім 
Вендерс, Майк Лі, Педро Альмодо-
вар, Кен Лоач, Павел Павліковський, 
Анджей Вайда, Аґнєшка Холланд 
і Польська кіноакадемія в повному 
складі, Німецька та Чеська кіноака-
демії, правління Європейської кіно-
академії. Майданчиком для захисту 
Сенцова від свавілля були Каннський, 
Берлінський, Празький МКФ, фести-
валі в Карлових Варах та Сан-Себас-
тьяні, два роки поспіль Венеційський 
МКФ.

Від часу затримання Олега Сенцо-
ва російський документаліст Аскольд 
Куров (знаний як режисер фільмів 
правозахисної тематики „Зима, йди!“ 
(співрежисер) та „Діти-404“) відвідує 
слухання й робить записи відео для 
свого нового фільму „Звільнити Олега 
Сенцова“. В перервах між судовими 
засіданнями Куров реєструє інтерв’ю 
зі знайомими та близькими Сенцова, 
а також презентує вже відзнятий мате-
ріал на різних фестивальних екранах.

Всебічна, навіть найбільш впли-
вова підтримка Сенцова поки що 
не посприяла пом’якшенню вироку 
чи звільненню. В одній зі своїх судо-
вих промов Сенцов каже, що строк 
у 20 років йому не страшний, адже 
путінська епоха закінчиться раніше. 
Щиро сподіваюся, що 20 років неволі 
Сенцова і 10 років неволі Кольченка 
закінчаться значно раніше.

 Олексій Телюк, Варшава – Київ

Навчитися не боятися
фільм
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 Життя музики в сьогоднішніх реалі-
ях – на жаль чи на щастя – не обмеж-
ується лише аудіозаписами й живими 
концертами виконавців. І звісно, не 
останню роль у впізнаваності тих чи 
інших музикантів відіграє візуалізація, 
зачинена в суворі рамки кліпмей-
керства. Для українського музичного 
продукту можливість мати візуальне 
життя – розкіш, адже, незважаючи на 
попит, теле- і радіопростір здебільшо-
го, як і раніше, ігнорує національний 
продукт. Проте українські виконавці 
вже звикли до підпільної боротьби 
і всіма силами, а часом і понад силу, 
намагаються видавати нові візуальні 
проекти.

В цьому огляді зупинюся на кількох 
роботах українських гуртів, які варто 
подивитись, аби добре орієнтуватися 
в сучасних музичних пошуках. Зазна-
чимо, що всі кліпи доступні у мережі. 
А отже, попри відсутність їх на теле-
екрані, ви маєте змогу підтримати 
український музичний продукт, поши-
рюючи його в інтернеті. В огляді звер-
ну увагу на кілька музичних кліпів, 
що переносять глядача в історичний 
контекст.

Трохи шарму історії 
в українських 
виднограях

Історична тематика – один із 
безпрограшних варіантів для 
українських гуртів. По-перше, таке 
звернення утримує музику в певних 
національних координатах і вчергове 
вказує слухачам на походження не 
лише самих виконавців, а й питомо 
українського музичного матеріалу 
в сучасних інтерпретаціях.

Олег Михайлюта (Фагот) 
„Mantra“

Вражаюче відео Олега Михайлю-
ти, тобто Фагота, відомого з про-
екту ТНМК – відкрило нову сторінку 
в музичних експериментах музикан-
та, який нині готує абсолютно новий 
синґл під власним сольним брендом 
Fahot. Як розповідав Олег, пісня 
і справді народилася як мантра, адже 
пов’язана з трагічними сторінками 
України, а саме з окупацією Криму. 
16 березня 2014 року Олег дізнався, 
що під час „референдуму“ в Криму 

було викрадено Ярослава Пілун-
ського – українського оператора, 
незаконно утримуваного російськи-
ми спецслужбами у Криму минулого 
року. Де він був, не знав ніхто. „Кожен 
з нас, – розповідає Олег, – зробив са-
ме ті дзвінки і саме тим людям, які мо-
гли допомогти його знайти, але навіть 
після того просто так сидіти й чекати 
було не зовсім комфортно.

У понеділок зранку я вже був на 
студії, того ж дня саме зранку до мене 
в студію зайшов Придувалов (Віктор 
Придувалов – український режисер 
– І. П.), хоча, зазвичай, раніше 18:
00 він у студії ніколи не з’являвся. Ще 
на порозі він сказав: “Пишімо мантру 
– треба Піла витягувати”. Я одразу 
почав шукати звук барабанів серед 
тих, що я записував на Грушевського 
під час протистояння, Придувалов 
узяв бас і став грати риф. Так ми по-
чали... писали весь день...“. Згодом 
до хлопців долучилась українська 
співачка Анна Заклецька, яка вико-
нала фолькову тему в пісні. За кілька 
днів Ярослава Пілунського випус-
тили з полону, й робота над піснею 
призупинилася до зими. Саме тоді 
Фагот вирушив у зону АТО й передав 
українським бійцям „Молитву Харак-
терника“, яку, за легендою, козаки-
характерники читали перед боєм. Так 
офіційно оформилася пісня. Не заба-
рилось і відео до неї: сценарну ідею 
та режисуру Фагот здійснив спільно 
з українською дизайнеркою Олею 
Навроцькою, а режисер Володимир 

Шкляревський втілив візуальне рі-
шення. Варто відзначити й прекрасні 
костюми від бренду NAVRO – Ольги 
Навроцької.

Виднограй „Mantra“ – надзвичайно 
атмосферний і витриманий у строгій 
стилістиці містики й фентезі, і неви-
падково, адже часом здається, що, 
попри всі прагматичні плани щодо 
України, попри неможливість опира-
тися на рівних зовнішньому ворогу, 
якась абсолютно містична сила 
вберігає нас. Насправді, звісно, все 
простіше, це молитва характерників 
нам не дає спочинку. 

Етно-Рок Фундація ТаРУТА: 
виднограй на пісню „Чумацька“ 

Наприкінці минулого року но-
вий відеодоробок гурту „ТаРУТА“ 
й українського піаніста й компози-
тора Романа Коляди поповнився 
виднограєм на українську народну 
пісню „Чумацька“ (більш відома се-
ред шанувальників гурту під назвою 
„Сосночка“). Знімали кліп у мальов-
ничому замку-музеї „Радомисль“ на 
Поліссі. Історична будівля, відновле-
на як середньовічна фортифікаційна 
споруда з відтвореними автентич-
ниими інтер’єрами XVII-XIX століть, 
створила особливу атмосферу про-
екту. Режисер нового відео Дмитро 
Суходол так пояснив вибір локації: 
„Коли я слухав музику, у мене од-
нозначно з’являлося відчуття чогось 
архаїчного, стародавнього і первіс-
ного. Думаю, це пов’язано з нашим 
корінням і містичними зв’язками 
предків із природою та магією, тож 
саме ці відчуття ми хотіли висвітлити 
у своїй роботі“.

У новому кліпі гурту „ТаРута“ глядач 
знайомиться з історією таємничого 
монаха-відлюдника, який до безтями 
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закоханий у музику і свою особис-
ту, блукаючу величезним замком, 
музу. Роль містичного монаха зі-
грав піаніст Роман Коляда, який, до 
речі, є дияконом Свято-Юріївської 
громади Української Православної 
Церкви Київського Патріархату 
(м. Київ). Незважаючи на те, що 
виднограй не потрапив у ротацію 
на українському телебаченні, він 
одержав схвальні відгуки від литов-
ських колег і кілька разів з’являвся 
на литовському телебаченні. До 
речі, перша презентація відеопро-
екту відбулась у Вільнюсі під час 
офіційного державного концерту 
з нагоди Дня незалежності Литви 
11 березня 2014 року.

„ТЕЛЬНЮК: Сестри“: 
виднограй на пісню „Вір мені“ 
(Хай насниться вона тобі)

Остання робота в нашому 
нинішньому огляді – кліп від про-
екту „ТЕЛЬНЮК: Сестри“, у якій 
історичний контекст не такий від-
далений від нас-сьогоднішніх. Піс-
ня „Вір мені“ написана 2015 року. 
І що приємно – слова до неї знову 
написала Галина Тельнюк (шану-
вальники творчості проекту вже 
скучили за текстами Галини, адже 
протягом кількох останніх років 
дует дедалі частіше експериментує 
з поезією Оксани Забужко, Мар-
гарет Етвуд, Тараса Шевченка). 

Текст присвячений молодим 
хлопцям, які впродовж останнього 
року взяли на себе абсолютну 
відповідальність за незалежність 
і цілісність української держави. 
У своїй анотації Галя і Леся Тель-
нюк зазначили, що ця пісня є сво-
єрідною відповіддю-продовженням 
на текст української поетки Ірини 
Цілик „Повертайся живим“, що 
завдяки Лесі Тельнюк одержав 
своє музичне життя і став своє-
рідною молитвою за українських 
військових. Режисером виднограю 
став Віктор „Vitj“ Гудзенко, який 
неодноразово співпрацював 
з „ТЕЛЬНЮК: Сестри“. Незважаю-
чи на реальні документальні кадри 
війни, що триває на Сході України, 
до останнього віриш, що картинка 
може змінитися. І, на щастя, учас-
ники проекту на цей раз не розча-
рували надій глядача. 

Що ж, не лише слухаймо, 
а й наживо спостерігаймо за візу-
ально-музичними експериментами 
українських музикантів. Це того 
варто! 

Ірина Плехова, Київ

узика
Без табу на непопулярні думки

 
Бойченко Олександр. Більше/Менше, Чернівці, 
Книги – ХХІ, 2015, 200 с.

 „Інтелектуал – це людина, мислення якої не знає 
жодних табу“, – пише Олександр Бойченко, а я усві-
домлюю, що попереду на мене чекають круті мовні 
форсажі, саркастично-іронічні порівняння, прогнози 
на майбутнє та численні екскурси у минуле. Уміння ви-
добути на поверхню діамант серед літературної поло-
ви в поєднанні з глибокими філософськими роздумами 
над життям – ось і ключ до успіху письма Бойченка.

„Більше/Менше“ нагадує книгу кулінарних рецептів 
– щодня можна обрати собі текст, яким посмакувати. 
Ще й автор додає поради, як краще куштувати страву 
(тобто читати митця) – наприклад, Андрія Бондаря 
слід розрізняти у трьох іпостасях (в кожній з яких він 
кардинально змінює смак). Читаючи твори Оксани 
Забужко, читач має бути свідомий того, – застерігає 
автор, – що її страви бувають пересолені й перепер-
чені (як-от трилогія про Шевченка, Франка та Лесю 
Українку). Щоб розкусити Віталія Жежеру, слід зану-
ритися до самого дна – розібратися з його життєвими 
перипетіями, мандрівками та змінами міст/місць для 
мешкання – саме ці фактори стали ледь не визначаль-
ними для виходу в світ його збірки „Господні комари-
ки“. Як і в кулінарній книжці, тут є рецепти двох видів 
– швидкого приготування й ті, що вимагають терпіння. 
Так, у „Більше/Менше“ частина текстів просто змушує 
читача відкласти вбік усі справи, абстрагуватися від 
будь-яких проявів навколишньої дійсності та вирушити 
у мандрівку інтелектуальним лабіринтом. Виходом із 
нього стане просвітлення, після якого вже не зможеш 
дивитися на літературу чи історію так, як доти. Деякі 
ж статті Бойченка смакують, як безе – начебто щось 
з’їв, але, попри всю пишноту фраз, відчуття насиче-
ності немає.

Від аналізу античних творів до рефлексій довкола 
Волинської трагедії, дружби з Польщею та вступу до 
НАТО – географія думок Бойченка настільки широка, 
що вже не вміщується на сторінках „Країни“, „Критики“ 
чи „Українського журналу“, а поступово розширюється 
до книжкових масштабів. Оскільки всі тексти вже були р
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к у л ь т р е в ю

раніше опубліковані у ЗМІ, автор ви-
словлює припущення, що знайдуться 
читачі, яким купувати цю книгу немає 
жодного сенсу. Але чи можуть втрати-
ти свою актуальність слова, написані 
п’ять чи десять років тому, якщо вони 
й досі болять? Так, наприклад, про 
можливе розривання зв’язків з Донба-
сом Бойченко говорив ще у 2010-му 
році. Тоді його думки могли багатьох 
неприємно шокувати: „Тут, в Україні, 
всупереч своїм мріям, я усвідомлюю, 
що розлучення з регіоном Януковича 
– це утопія. А без розлучення з ним на 
утопію, так і не сформувавши ні на-
ціонально-культурної ідентичності, ні 
толерантності до Іншого, перетворю-
ється сама Україна“. Тепер, на жаль, 
цей постулат дедалі частіше прочиту-
ється в контексті сьогоднішніх подій. 
Логічно, що читачів може цікавити пи-
тання, чи змінилася думка публіциста 
через п’ять років після таких сміливих 
заяв. Тут Бойченко послідовний у сво-
їх переконаннях. На підтвердження 
цього виникла стаття „А оце вже ні“, 
опублікована на сайті zbruc.eu. Там 
автор вкотре пояснює свою позицію: 
„З Донбасом і Кримом у нас немає 
жодного європейського майбутнього 
і жодних шансів на проведення вну-
трішніх реформ“. Спершу починаєш 
відчувати гостре обурення, мовляв, як 
так, публічний інтелектуал, людина, 
яка переживає на рівні з усіма важке 
сьогодення, може так гучно показува-
ти свою неприхильність до варіанту 
розвитку історії з приєднаним Кри-
мом чи контрольованим Донбасом. 
Потім замислюєшся: можливо, десь 
є зерно правди у його словах? Тут 
обурення переходить у стадію глибо-
кого обдумування. Наприклад, мені, 
як прихильнику єдиної державної 
мови, імпонує ця теза автора: „Якщо 
тільки ми не жартуємо, коли говоримо 
про свій європейський вибір, то наша 
позиція має бути такою: хто сьогодні 
хоче залишитися в складі України, 
той мусить змиритися і з унітарністю, 
і з державною одномовністю (звісно, 
у поєднанні з гарантованим захис-
том усіх мов меншин)“. Потім обду-
мування стає розумінням (прохання 
не плутати з погодженням): „Згідно 
з найновішим опитуванням, більшість 
населення Донбасу виступає за те, 
щоб залишитися в складі України. 
А де виступає? В опитуваннях? А на 
вулицях і площах чому не виступає?“. 
Ці слова були написані рік тому, коли 
ми не вимірювали час кількістю заги-
блих на Сході України. Тепер ситуація 
дещо змінилася – реальність внесла 
свої корективи. 

Якщо людина має сміливість ста-
вити такі питання, з нею можна йти 
на діалог. Так автор і робить у своїх 
текстах, де читач не є пасивним спо-
живачем інформації, а є вдумливим 
дегустатором. Так, Бойченка можна 
хвалити, критикувати, сперечатися 
з його поглядами – таким чином, 
книжка стає платформою для диску-
сій. І якраз у цьому й полягає її голо-
вна заслуга. 

Галина Сафроньєва, Львів
 

Мовний протест 
Революції Гідності

 
Трач Надія. Разом – сила: 
риторика українського 
спротиву. Соціолінгвістичні есеї, 
Київ, Кліо, 2015, 144с. 

 Про Майдан як форму вияву на-
родного гніву писали і журналісти, 
і волонтери, і митці – кожен по-своєму 
інтерпретував історію, що змінила 
мільйони. Втім, на наукове осмислен-
ня Революції Гідності можна натрапи-
ти не так часто – чи то науковці все 
ще доопрацьовують інформацію, чи, 
можливо, чекають кращого моменту 
для публікації своїх досліджень.

Надія Трач належить до тих людей, 
які, фіксуючи події, якнайшвидше їх 
інтерпретують ширшому колу спожи-
вачів інформації. Щойно завершився 
Майдан, кандидат філологічних наук 
вирішила дослідити цей феномен 
крізь призму соціолінгвістики. Так 
і виникла збірка есеїв „Разом – сила: 
риторика українського спротиву“. Ця 
наукова розвідка розкриває лінгвіс-
тичний аспект Майдану на прикладі 
революційної риторики, використан-
ня евфемізмів у слоганах, а також 
продукування неологізмів, що стали 
основою постмайданного дискурсу. 
На позір може видатися, що книга 
призначена винятково для філологів, 
однак зануритися в соціолінгвістичні 
глибини може будь-хто – від лікаря до 
економіста. Адже головний об’єднал-
ьний елемент цих текстів – спільна 
пам’ять, що стає надійним фундамен-
том для спільного майбутнього.

Надія Трач досліджує виникнення 
нових лексем у контексті суспільно-
політичних протестів 2013–2014 рр. 
Так, зокрема, вона пригадує слова, 
що з’явилися для позначення супро-
тивників і функціонують і сьогодні: 
укропи, вишиватники, майдауни, ка-
рателі, фошизди, ліберасти, біндери, 
лугандони, рашисти тощо. Ці слова 

тепер не просто „висять у повітрі“, 
а потрапляють до онлайн-словників 
української мови та сленгу. Так, 
інтернет-користувачі можуть дода-
вати визначення новій лексемі або 
ж вказувати історію її виникнення. 
Також дослідниця акцентує на історії 
виникнення лексеми Євромайдан, на 
використанні займенників у гаслах 
задля підсилення емоційного на-
вантаження („Я – крапля в океані“, 
„Ми їх переросли“, „Ти потрібний на 
Майдані“ тощо), цитатах класиків, 
уміщених на протестних плакатах, 
а також описує головні завдання, які 
виконують лозунги, – від демонстра-
ції прихильності до певної ідеології 
і до зміцнення солідарності між гру-
пами людей з різними поглядами. 
Значна перевага текстів Надії Трач 
– у відсутності термінологічного на-
вантаження: стиль соціолінгвістичних 
есеїв є зрозумілим для звичайного 
читача-нефілолога, а тексти логічно 
структуровані.

Важливим об’єктом дослідження 
стала самоідентифікація в дзеркалі 
української революційної риторики. 
Філологиня аналізує гасла, які слугу-
вали виразником різних ідентичностей 
– європейської, гендерної, регіональ-
ної, соціальної: „Україна – це Євро-
па“, „Коломия – це Європа“, „Україна 
в нас одна“ тощо. Дослідниця вважає, 
що прийом виокремлення різних типів 
ідентичностей був ефективним ще 
в часи Помаранчевої революції, коли 
люди з різних областей, зібравшись 
на центральній площі України, пока-
зали всій міжнародній спільноті, що 
це протест не киян чи „західняків“, 
а цілого народу. Серед факторів мов-
ного впливу авторка виокремлює та-
кож поєднання архаїки й модерності 
в революційних слоганах. Тут, зокре-
ма, вона цитує відомих письменників 
– Юрія Андруховича, Андрія Любку, 
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Ірену Карпу, Леся Подерев’янського, 
– які знаходили у Майдані відлуння 
попередніх епох. Для когось бої на 
Грушевського були „середньовічним 
побоїщем“, а дехто описував „козаць-
ке бароко“ у зимових мітингах майда-
нівців. Поруч із такими алюзіями на 
давніші історичні періоди свого роз-
квіту набувала і модерна творчість. 
Як зауважує дослідниця, таке по-
єднання було справжнім поштовхом 
до змін, а українці поставили перед 
собою два чіткі завдання: „зберегти 
найкращі цінності, віднайти з історії 
народу форми демократії, суспільної 
самоорганізації, солідарності задля 
подолання авторитарного режиму“ 
і „оновити систему суспільних цін-
ностей, запозичити досвід інших на-
родів, зокрема європейських, задля 
покращення якості життя та суспільної 
свободи“.

Революційна риторика в постмай-
данний період тісно переплітається 
з подіями в сусідній державі. Зокре-
ма, Надія Трач наводить приклади 
запозичення ключових символів 
Майдану російськими опозиціонера-
ми: „Россия – это Европа!“, „Украина, 
мы с тобой!“. Однак, на жаль, у Росії 
такий проєвропейський вектор втра-
чає будь-яку надію на існування, адже 
перевагу отримує імперіалістський: 
„Готовишь Майдан – поедешь в Мага-
дан!“, „Майдан в России не пройдет!“. 
Цей приклад виразно засвідчує, що 
український протестний рух вагомо 
вплинув на пострадянський політико-
суспільний дискурс.

Майдан завершився, проте почав-
ся ще більш болісний період – про-
тистояння на Сході України. Зараз 
науковці й далі збирають матеріали 
для майбутніх досліджень, а наступ-
ним етапом – після нашої перемоги 
– повинне стати їх оприлюднення. 
Адже в час, коли правда – на вагу 
золота, а журналісти зловживають 
фальшуванням дійсності, надію по-
кладають на науковців. Вони брехні 
не пробачають.

Галина Сафроньєва, Львів
 

Відтінки червоного 
у Дмитра Лазуткіна

 
Дмитро Лазуткін.Червона книга, 
Чернівці: Meridian Czernowitz, 
2015

 Існує твердження, що коли говорять 
гармати, музи мовчать. Але, як свідчить 
практика, в часи військових конфліктів, 

мабуть, як ніколи активно з’являються 
нові твори, що намагаються відобра-
зити причини і наслідки цих жахливих 
подій. Після Майдану сучасна україн-
ська література збагатилася великою 
кількістю художніх і документальних 
книг. Фактично кожен автор тією чи 
іншою мірою висловився з цього при-
воду: в численних інтерв’ю, статтях, 
репортажах, у малій прозі тощо. На 
хвилі зацікавлення військовою темати-
кою з’являється нова (восьма за ліком) 
збірка київського поета, спортсмена 
і телеведучого Дмитра Лазуткіна 
„Червона книга“, що побачила світ 
у видавництві „Meridian Czernowitz“ 
і „Книги-ХХІ“.

До неї входить більше сорока 
віршів, поділених на три розділи, 
– „Польова кухня“, „Історія помсти“ 
й „Ботаніка“. У кожного з них – своя 
емоційна історія. Якщо перша части-
на присвячена темі війни, то у другій 
автор не зраджує себе й дедалі біль-
ше пише про любовні пригоди та мрії, 
спорт і джаз, а також ділиться власни-
ми чуттєвими переживаннями. 

На відміну від попередніх збірок 
Лазуткіна, „Червона книга“ – це 
своєрідний ліричний звіт подій, що 
тривають в Україні протягом останніх 
двох років. Поет неодноразово їздив 
на Схід і на власні очі бачив, що там 
відбувається. „Дмитро Лазуткін тонко 
відчуває те, про що варто говорити, 
і вміє знаходити потрібні слова“, – за-
значено в анотації. Авторові болить 
ситуація в країні, й саме цьому вели-
кою мірою присвячені його тексти.

Звертає на себе увагу смислове 
наповнення назви збірки. „Червона 
книга“ – це видання, куди занесені 
тварини і рослини, що вимирають. 
Уважний читач не може не провести 
паралелі з українцями, які гинули на 
Майдані й умирають тепер на Сході 
України. Саме військова тематика 
є однією з основних. Вона розкрита 
з різних боків – то революційне під-
несення: „це вдалий час щоб очолити 
бунт / палити мости і вмирати за них“, 

то опис жахливої реальності: „засинає 
кохана в підвалі, батальйони просять 
вогню“, то розпач: „І стоїш собі глупо 
– й не знаєш – де ми, де вони…/ І во-
лаєш тупою коровою – вбийте мене!“, 
то приреченість: „забув про безпеку 
забив на романтику / щасливий до-
поки живий“. Війна у віршах Лазуткіна 
часто поєднується з нездоланним 
смутком, що звучить тут лейтмоти-
вом: „і тіні сновигають блокпостами 
/ закурюють і мовчки далі йдуть“ 
або „і так болить коли земля горить 
/ у дні останні“. У книзі широко пред-
ставлена вся та палітра відчуттів, що 
притаманна людям, які живуть у стані 
перманентної загрози життю. 

У розділі „Історія помсти“ автор, 
широко використовуючи метафори 
та власні емоції, міркує про при-
чини, що роз’єднали українців, та 
намагається сформулювати вектори 
розвитку суспільства: „наші крила 
постійно воліють рости / але іноді 
– вглиб“. У віршах Лазуткіна війна 
має глибоке філософське значення. 
Він ставиться до неї, як до неминучого 
лиха, що розділяє і нищить особис-
тість: „як багато сил було віддано / за 
це високе моральне право“. Водночас 
автор констатує народження ново-
го типу свідомості, який впливатиме 
на формування принципово іншої 
країни: „моє покоління приходить до 
тями, / як вовк із мультфільму „ну, 
постривай!“, / нас шили руками, нас 
вчили роками: / no money – no honey, 
no woman – no cry“ чи „ми творимо 
разом велику епоху, / яка проростає 
крізь нас“.

Розділ „Ботаніка“ містить вірші 
переважно на любовну тематику. 
Серед них трапляються різні за фор-
мою і жанром тексти – як римовані, 
так і верлібри, триптихи й цілі поеми. 
Лазуткін постає тут в образі ніжного 
коханця, який трепетно ставиться до 
своєї судженої: „я крокую у темряві 
десь і твій погляд ловлю / а міські 
лайдаки по кишенях ховають непо-
тріб / і блукають на площах де я тебе 
сильно люблю“ або „мокрий стіл де 
квітнуть ніч і море / сни що годувала 
ти з руки“.

Уваги заслуговують пори року 
й місця, де відбувається дія. До при-
кладу, „коли пливла крізь ніч / на від-
стані руки / здригалися зірки“, „їдь на 
велосипеді вулицями нічними“, „бузок 
розквітає у місті – ти любиш бузок? / 
коли в ботанічному світяться сотні зі-
рок?“ тощо. Завдяки таким яскравим 
образам складається враження, ніби 
читач супроводжує автора у його 
любовній мандрівці. 
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Окрім громадянської лірики, ство-
реної під впливом останніх подій 
в країні, Дмитро Лазуткін вмістив у цій 
книзі тексти, написані ще на початку 
2000-х, тобто більше десяти років то-
му. Ранні вірші дозволяють побачити, 
наскільки змінився авторський стиль 
і тематичний діапазон поезій митця. 
У віршах „Червоної книги“, написа-
них протягом 2013–2014 рр., перед 
читачем постає все той же ліричний 
автор, який, проте, чітко сформував 
власну парадигму метафор, образів 
і смислів. Контраст між текстами „то-
ді“ й „тепер“ дозволяє констатувати 
формування цілком особливої по-
етичної індивідуальності Лазуткіна. 
А найкраще її відчути можна саме 
в новій поетичній збірці, що припаде 
до смаку широкому колу читачів.

Лілія Шутяк, Чернівці
 

Оживлювання живого
 Стахівська Юлія. Verde [рос-

линність], Київ, Смолоскип, 
2015, 80 с.

 Перші рядки поетичної книжки Юлії 
Стахівської „Verde [рослинність]“ 
раптом нагадали мені, як десь у два-
надцять років я вперше ночував у лісі. 

Не скажу, що я пережив тоді ося-
яння, не знаю, чи осяяння взагалі 
можна пере-жити, можливо, такий 
досвід – то вже не життя… А я жив, жив 
інтенсивно, коли засинав у шумі крон, 
жив подвійно, коли прокинувся серед 
ночі від самої лише тиші (як ніколи ра-
ніше), жив потрійно, коли на світанку 
прокинувся остаточно серед гучного 
щебету птахів.

І зрозумів, що мені бракує слів, щоб 
описати. Це була не думка, а усвідом-
лення, бо якраз усвідомлення буває 
цілком поза-словесним. Такий поза-
словесний стан – то царина дрімоти, 
дитинства, сп’яніння, еротичного екс-
тазу. А також – чистого споглядання, 
коли тріумфує тіло і його чуття, коли 
довколишнє перетворюється на рухо-
мі плями, коли все живе шле виразний 
сигнал, а неживе позначає свою спо-
кійну присутність.

Мені й тепер здається, що про 
природу майже неможливо говори-
ти. Будь-які означення, замість того, 
щоб проникати в її ядро, спливають 
на поверхні, як олія на воді. Рай лише 
зблискує, десь там, на краю поля зо-
ру, серед зелені, в самій гущавині або 
на освітленій галявині, до якої потім 
ніяк не можемо знайти дорогу, – але 
ми запам’ятали цей зблиск, а як його 

описати? Поезія вмикає всі вмонтова-
ні в неї пристрої, всі метафори й по-
рівняння, коліщатка крутяться, стрілки 
дрижать, а з щілини поетичного 
автомата випадає лише натюрморт, 
мертва натура… Де взяти таку ди-
наміку, таку пластику, щоб цього не 
сталося? Як пронести живу матерію 
крізь застави значення? Декому це 
вдавалося – Вітмену, Джефферсу, 
Лесьмяну, Ґері Снайдеру… Антоничу? 
Так, і Антоничу. І Лишезі.

Юлія Стахівська не шукає усаміт-
нення серед природи, як Джефферс, 
і не вигадує на міському бруку своєї 
„релігії ночей весінніх“, як Антонич; 
вона – поетка осібна, особлива. Її 
риса – може, фундаментальна, – то 
якесь таке „біологічне бачення“, яке 
дозволяє в усьому, навіть штучному, 
мертвому, синтетичному, побачити 
(уявити) живу клітинну мікрострукту-
ру. На початку здається, що це просто 
метафорика (знаємо, знаємо всіх цих 
„метеликів аркушів“ і „черв’яків доріг“, 
шкільний літгурток, чесне слово!), 
але поступово стає очевидно, що це 
– такий тип стосунків зі світом, а не 
риторична фігура. І „паркан знімає 
м’яку рукавицю моху“, і „шовкопряди 
фар висотують стяжку дороги“, і „міст 
притискує свого мокрого хвоста до 
землі“, і „мурашини стрілок пере-
носять білі яйця секунд“, і навіть вода 
під мостом „сліпа… мов кошеня“ – і я, 
коли все це читаю, коли стаю свід-
ком усього цього монументального 
і делікатного оживлення, відчуваю, 
як сам підпадаю під чар „біологічного 
бачення“, мені стає жаль поранити 
світ своєю необережною, рвучкою 
жестикуляцією, людською, надто 
людською. І як сказати про міст: „сі-
резний“? Ми ж так кажемо зазвичай 
про живих істот – із сумішшю любові 
й поблажливості до їхньої такої милої 
дикуватості: ось наш кіт, привіт, сірез-
ний! Так-так, власне – любов... Без 

неї таке бачення було б неможливе, 
з неї воно, зрештою, й починається 
– з любові й емпатії, і ніжності до... До 
всього, всього сотворіння.

Здається, ніби поетці весь час 
бракує життя довкола, вона постій-
но намагається вдихнути його все 
більше й більше; не штука оживити 
мертве (так, поезія таке робить, ледь 
клацнувши пальцем), а спробуй-но 
оживити те, що вже живе. І не про 
антропоморфізацію йдеться (не дай, 
Боже), і не про якесь дарвіністське 
уподібнення „нижчих“ істот „вищим“, 
а саме про концентрацію життя (чи 
може воно бути різної концентрації? 
воно або є, або його немає – скажете 
ви; але так, у Стахівської – може: в неї 
„кущ дихає рівно“, і „верхівки дерев 
схожі на ще не стиглу смородину“). 
Може, в цьому й полягає (перепро-
шую за пафос) істота поезії – в цьому 
постійному вдиханні життя, в цьому 
напомповуванні світу життям, у цьому 
оживлюванні живого, створюванні 
вже створеного? Не знаю.

Подекуди Стахівська дуже тонко 
змикається з Антоничем, коли люд-
ське у неї легко вливається в коло обіг 
органіки, як притока, що впадає 
в ріку. Тільки відбувається це ще ти-
хіше, інтимніше, ніж в Антонича, без 
оркестрів дерев і сонячних струмів: 
просто одного дня „на лівій нозі 
пробивається пагінець“, і героїня ві-
рша вже знає, „ким буде цього літа“ 
(„Verde“)... І закохані завмирають 
„усередині янтарного озера... як дві 
доісторичні комахи“, поза всяким 
часом, далеко від світу людей („Наго-
та“). Так, цей (хай навіть і тимчасовий) 
вихід зі світу людського, це „зелене 
причастя“ зцілює; щастя перебуває 
по той бік людського (не вірите?). Во-
но є, коли не мислимо і не запитуємо, 
коли милуємось, а не вивчаємо, коли 
пробігаємо рядки, як орнамент… Рос-
линний орнамент.

Де взяти таку динаміку мови, щоб 
природа в літературі не перетвори-
лася на натюрморт? – питали ми. А чи 
у Стахівської вона є, ця динаміка? 
Власне – є, і можна навіть ризикнути 
пошукати її джерела. Здається, річ 
у специфіці уяви: образи уяви живуть 
у „Verde“ своїм життям, розвиваються, 
авторка дає їм це право, ніби відчиняє 
двері своєї уяви навстіж… Вони не 
задовольняються фрагментом, начер-
ком, нарощують боки, грані, деталі, 
ростуть – як одного разу посаджена 
на ґрунт вірша рослина, що досягає 
якоїсь заданої їй повноти.

 Остап Сливинський, Львів
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Через півтора року з моменту 
анексії Криму російські 
можновладці констатували, 
що анексований півострів став 
одним з найбільш дотаційних 
регіонів Росії. Як повідомляла 
російська «Новая газета», 
рівень дотацій складає 85%. 
Крим уже обігнав навіть 
Чечню за кількістю дотацій 
з федерального бюджету, 
рівень яких там становить 
82%. Таким чином, факти 
говорять самі за себе. Крим 
перетворений на російську 
військову базу та плацдарм 
для поширення імперських 
амбіцій Кремля. Населення 
ж півострова, одурманене 
російською пропагандою, 
повернулося в такі омріяні 
ними радянські часи, 
але без „ковбаси за два 
двадцять“ та з примарними 
перспективами на „світле 
майбутнє“.
 Антон Міхненко

Тема: острів-фортеця
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