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В певному сенсі сучасна 
війна на Донбасі є також 
внутрішньою війною 
символів, в якій Україна 
нарешті повертається до себе. 
І перемога над зовнішнім 
ворогом реально залежить 
від перемоги над власним 
тоталітарним минулим. 
Населення звикло жити, 
підкоряючись силі. Якщо 
центральна й місцева 
виконавча влада проявлять 
волю, то ніякого спротиву не 
буде.
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 Через два роки після Майдану, анексії Криму та початку війни на 
Донбасі Україна переживає чергову кризу, цього разу — політичну. 
Не все спокійно у державі.

Останній сезон політичного серіалу розпочався, коли екс-міністр 
економічного розвитку Айварас Абромавічус на початку лютого 
подав у відставку. І при цьому звинуватив близького соратника 
президента Петра Порошенка Ігора Кононенка у використанні 
свого становища з метою контролю за ключовими державними 
підприємствами.

Верховна Рада, з одного боку, не приймає звіт про роботу уряду 
Яценюка за 2015 рік, а з іншого — неспроможна відправити Кабмін 
у відставку. Стара система, вочевидь, тримається неймовірно 
міцно. Депутати від „Блоку Петра Порошенка“ Сергій Лещенко та 
Мустафа Найєм говорять про заколот за участі олігархів та оточення 
Порошенка, називаючи його „олігархічною контрреволюцією“.

Лише після довгих баталій парламент наприкінці березня 
відправляє у відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна. Той 
за кілька годин до голосування у Верховній Раді встигає звільнити 
свого головного опонента Давида Сакварелідзе, основного 
реформатора прокуратури. Сакварелідзе натомість незадовго 
перед відставкою звинувачує Генпрокурора у блокуванні слідства 
по справі корумпованих „діамантових прокурорів“, пов’язуючи їх 
безпосередньо з Шокіним.

Від осені минулого року Сакварелідзе також був головним 
прокурором Одеської області, де мав допомагати Саакашвілі 
у боротьбі з корупцією. Після відставки його крісло зайняв 
Микола Стоянов, якого вважають людиною Коломойського. Це 
типовий український прокурор: як пише „Українська правда“, 
у його власності вісім дорогих автомобілів та нерухомість в Одесі, 
Миколаєві та в Іспанії.

У Києві незабаром з’явиться „новий-старий“ уряд, проте все 
вказує на те, що Україні потрібне чергове перезавантаження. І навіть 
якщо дострокові вибори вдасться відсунути на пізніший термін, 
уникнути їх буде складно.
Однак, як переконує нас Давид Стулік, — а він уже багато років 
працює у Представництві ЄС у Києві, — не все так погано. Якщо 
подивитися на останні два роки, змінилося багато що, а насамперед 
— суспільство.
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У нашій країні з думкою фахівців не 
звикли рахуватися. Тому з висоти часу, 
я думку громади у багатьох випадках 
зробив би консультативною, більше 
опираючись на істориків, краєзнавців 
і мовознавців.

Упродовж зими в місті пройшло вже 
кілька мітингів проти перейменування на 
Інгульськ. Більшість учасників цих зібрань 
підтримують повернення Кіровограду 
історичної назви — Єлисаветград. 
Проти виступає переважно патріотично 
налаштована громадськість. В першу 
чергу, через стійку асоціацію назви 
Єлисаветград з ім’ям російської 
імператриці Єлизавети Петрівни, яка 
у середині XVIII століття підписала указ 
про заснування на території сучасного 
міста однойменної військової фортеці.

У мене є запитання і до Святоюрської 
гори: ваші листи є творами релігійного 
чи політичного дискурсу? Якщо 
перше, то чому вони до влади, а не до 
суспільства? Якщо друге, то чи свідомі 
ви того, що Церква від таких листувань 
втрачає свій унікальний авторитет, 
а суспільство — чим далі, тим більше 
— визначатиме їй роль, подібну до 
тієї, що є у багатьох європейських 
„постхристиянських“ країнах? 
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„Український журнал“ доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних 
та архівних номерів нашого часопису.

Порошенко зумів вберегти парламент та уряд від 
остаточного розпаду, переклав відповідальність 
за долю уряду на парламент, а на тлі проблем 
у Раді та Кабміні він уже виглядає найбільш 
дієздатною політичною фігурою. Натомість 
Арсеній Яценюк досягнув головної мети — 
залишився у своєму кріслі, ще й набув імунітет від 
відставки. В оточенні прем’єра розраховують, що 
до того часу запущені урядом реформи нарешті 
отримають визнання в суспільстві, і рейтинг 
Яценюка та „Народного фронту“ почне зростати.

В основу фільму покладено історію 
ворожнечі двох братів-гуцулів Станіслава 
та Войтка, знищених і змарнованих 
взаємною ненавистю, хворобами, старістю 
й самотністю. Єдиним сенсом існування 
для кожного з них залишається дочекатися 
смерті брата. Пізнати історію ворожнечі 
й спробувати примирити братів доводиться 
випадковій особі — письменниці (Наталія 
Половинка), яка планувала залишитись 
у цьому гірському селі лише на одну добу.

У перших хвилях демобілізації постраждалим 
бійцям АТО їх травми, захворювання, каліцтва 
пов’язували „зі службою в армії“, що в принципі 
не давало права на соціальні пільги колишнім 
бійцям.
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Після довгої перерви знову ми з то-
бою, читачу, на регулярному зв’язку. 
За „звітний період“, тобто за час 
нашої розлуки, у нашому регіоні від-
булося чимало і доброго, і сумного.
У найбільшій державі Централь-
ної Європи, Польщі, одна партія 
вперше за історію демократії цієї 
країни захопила повноту влади 
в ній — тепер правоконсервативна 
партія „Право і справедливість“ має 
і президента, і більшість в обох пала-
тах парламенту, і навіть спробувала 
заблокувати працю Конституційного 
суду, що викликало протести по всій 
країні. Рух — поки що не політичний, 
а громадський — під назвою „Комі-
тет захисту демократії“ (скорочено 
КОД), виник у соцмережах і швидко 
вилився на вулиці: він збирає деся-
титисячні демонстрації, їм проти-
стоїть місцевий „Антимайдан“, тобто 
переважно церковні та пов’язані 
з правими партіями організації. За-
галом — гаряче і, на жаль, досить 
негативно відбивається на іміджі 
Польщі як лідера в регіоні і країни, 
що здатна вплинути на зовнішньо-
політичні процеси, у тому числі на 
користь України.
Якщо перемога „Права і спра-
ведливості“ в Польщі була досить 
прогнозованою, то Словаччині 
„звітний період“ приніс одні не-
сподіванки: там на початку берез-
ня пройшли парламентські вибори. 
Отже, політична сила фаворита 
кампанії Роберта Фіцо, лівоцен-
тристська партія „Smer“, не змогла 
досягнути результату, який би до-
зволив сформувати однопартійний 
уряд. Замість прогнозованих ще за 
тиждень до виборів 40%, „Smer“ 
потішився лише 28% підтримки. Чер-
гова несподіванка: до словацьких 
національних зборів, з результатом 
близько 8% кожна, дісталися одразу 
дві ультраправі сили: Національна 
партія Словаччини та проросійська 
Народна партія „Наша Словаччи-
на“. Якщо перших ще можна назвати 
традиційними націоналістами, то 
другі, навіть на рівні естетики, не 
цураються елементів нацистської 
ідеології.
Загалом гасла політичних партій 
під час кампанії у Словаччині 
були комбінацією слів „зміна“, 
„порядок“ та „безпека“. З легкої 
руки самого Фіцо провідною темою 
дебатів стала імміграційна криза 
в ЄС. Ось тільки антиіммігрантську 
риторику набагато краще опанува-
ли ультраправі, а не призвичаєний 
до салонів соціалістів у Брюсселі 

Фіцо. Цю ж риторику, досить при-
мітивну навіть з естетичної точки 
зору, все частіше в Європі обирають 
собі партії, які або виграють вибори, 
або стають сірими кардиналами по-
літики.
Цьому сприяє міграційна криза, 
жертвами якої в регіоні ще влітку 
минулого року стали Угорщи-
на, відтак Чехія і Словаччина, 
а також все слабкіші позиції євро-
пейських лідерів. Щораз гіршими 
є рейтинги „залізного канцлера“ Ан-
гели Меркель, яка під час фінансової 
кризи кінця минулого десятиліття, 
фактично, врятувала від краху всю 
Єврозону; Велика Британія балан-
сує на межі виходу з Євросоюзу — це 
може створити серйозний прецедент 
для інших, у ті часи напівмиру-напів-
війни, коли кожен намагається бути 
сам за себе.
Так, у середині березня в уряді 
Великобританії відбулася від-
ставка міністра-євроскептика. 
Міністра звали Йєн Дункан Сміт 
— він був міністром праці і пен-
сійного забезпечення в кабінеті 
прем’єр-міністра Девіда Кемерона. 
Йєн Дункан Сміт пояснив у листі до 
прем’єр-міністра, що причиною його 
відставки є спротив зменшенню пільг 
для інвалідів. Цей міністр є одним із 
лідерів табору „Brexit“ (тобто виходу 
Британії з ЄС) і ця відставка не тільки 
дискредитує уряд, але й зміцнює 
аргументи на користь виходу Вели-
кобританії з Європейського Союзу. 
Згідно з результатами нещодавно 
опублікованого дослідження, 41 від-
соток британців бачать свою країну 
в Європейському Союзі, у той час як 
43 відсотки виступають проти цього.
Черговий камінчик у цілісність 
Європи — це теракти. Зокрема, 
вибухи на брюссельському летовищі 
та в центрі бельгійської столиці, по-
близу будинку Європейської Комісії. 
Унаслідок теракту загинули понад 
чотири десятки людей, близько 
двох сотень були поранені. З усіх 
країн надходила інформація про 
шок і співчуття. Після серії вибухів 
міністерства закордонних справ 
країн оновили застереження для 
подорожніх, на 22 березня терорис-
тична загроза для всієї Бельгії оціню-
ється найвищим рівнем, а впродовж 
кількох днів до Брюсселя не літали 
літаки. Цей теракт є тестом для най-
більших прихильників об’єднаної 
Європи, євроюрократів: більшість 
із них відчула теракти на власній 
„шкурі“ (скасовані рейси, брак мож-
ливості пересування самим містом А
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— як мінімум), брюссельці також 
вказують, що в більшості пов’язаних 
із містом людей так чи інакше хтось 
постраждав або загинув: родич, 
знайомий, співробітник.
Водночас на східній стіні Європи 
деякі лідери якось дуже специ-
фічно потрактували інформацію 
з Бельгії. У Польщі глава Міністер-
ства внутрішніх справ і адміністрації 
Маріуш Блащак спеціально зібрав 
прес-конференцію, щоб заявити: 
поляки можуть почуватися в без-
пеці, у Польщі немає терористичної 
загрози. І це в тій країні, де в липні 
проходитиме саміт НАТО з найголо-
внішими лідерами західного світу, 
а через кілька тижнів мільйони про-
чан приїдуть на головну католицьку 
подію року — Світові дні молоді 
в Кракові. Для порівняння: чеський 
колега Маріуша Блащака Мілан 
Хованец у той же день, з огляду на 
терористичні напади в Брюсселі, 
оголосив у Чехії перший рівень теро-
ристичної небезпеки. Міністерство 
внутрішніх справ рекомендувало 
громадянам уникати багатолюдних 
місць.
Загалом польські високопоса-
довці прийняли якусь дуже дивну 
стратегію в зовнішній політиці, ме-
тою якої, здається, є розпалювання 
малої війни всередині Європи: об-
ражені й голодні, але прометеїстичні 
східноєвропейці проти багатих, 
пересичених і безціннісних західно-
європейців, передусім німців. Для 
цього вміло шукаються партнери 
— поки що залізний один: Віктор 
Орбан. Так, 19 березня президент 
Польщі Анджей Дуда в Будапешті 
зустрівся з одіозним угорським 
прем’єр-міністром. В офіціозі повідо-
мляється, що „політики говорили про 
нестабільність у Єврозоні, міграцій-
ну кризу на континенті та співпрацю 
в Центральній Європі“. „Прем’єр 
Орбан з великим ентузіазмом по-
ставився до концепції президента 
Анджея Дуди, про яку він говорив від 
початку своєї каденції, про ширшу 
співпрацю в регіоні Адріатичного, 
Балтійського і Чорного морів, щоб 
будувати зв’язки з півночі на пів-
день цього регіону“, — дізнаємося 
з комюніке. Про те, які зв’язки та 
інтереси мають об’єднати Естонію зі 
Словенією, Латвію і Словаччину чи, 
тим більше, Угорщину з усіма без ви-
нятку сусідами — не повідомляється. 
Найцікавіше, що великим лідером 
знедолених Східної Європи у святій 
боротьбі проти німецького доміну-
вання захотіла стати саме Польща, 

яка в бюджетній перспективі ЄС на 
2014–2020 роки відгризла собі най-
кращий в регіоні шматок „пирога“, 
і впевнений, що знедолені сусіди це 
помітили.
Якщо Польща вирішила піти на 
війну з Берліном, то Чехія поста-
новила підписати мир з Китаєм. 
Наприкінці березня улюбленець мо-
єї рубрики Мілош Земан (президент 
Чеської Республіки — для невтаємни-
чених) зустрівся з лідером Китаю Сі 
Цзіньпіном і підписав із ним договір 
про стратегічне співробітництво. 
Відповідні міністри, у свою чергу, 
підписали меморандуми, що стосу-
ються промисловості, транспорту, 
охорони здоров’я та освіти. У дні 
візиту китайського лідера в Празі 
протестували кілька сотень людей, 
а от наш улюбленець чеський пре-
зидент не втримався, щоб не вказати 
на свої особливі, дружні відносини 
з китайським лідером. Земан жар-
тома сказав, що в нього немає ні 
Білого дому, ні золотої карети, щоб 
покатати Сі Цзіньпіна Прагою.
Оскільки Земан опосередковано 
зізнався в тому, що йому знайоме 
поняття „дефіцит“, то не можу 
змовчати про таку новину: Росія 
вимагає виведення з продажу 
польської гри „Черга“. Її випустив 
польський Інститут національної 
пам’яті. У грі зображено дійсність 
80-х років минулого століття в Поль-
ській Народній Республіці — нестачу 
продуктів і великі черги, учасники 
гри втрачають ходи через „помилку 
в доставці товару“, можуть купувати 
необхідні речі „з-під прилавку“ або 
мають можливість завести приятеля-
начальника магазину. До речі, мене 
особисто навчили в неї гратися росі-
яни, які живуть у Варшаві і які цю гру 
обожнюють, проте такої дистанції 
до продовольчого дефіциту соціа-
лістичного ладу, напевне, не має 
Російська інспекція з питань захисту 
прав споживачів: вона заявила про 
скарги громадян на критику кому-
ністичної системи в інструкції до гри. 
У ній є інформація, що Радянський 
Союз порушив державний устрій 
іншої країни, і ї ї громадяни мусили 
жити в системі, яку їм нав’язали, тоб-
то в комуністичному режимі.
Я часом бавлюся, виписуючи по 
одному чи кілька ключових слів 
з новин, щоб створити заголовок 
цілого випуску. Підсумком сьо-
годнішньої рубрики, згідно з мо-
єю грою, мав би стати заголовок: 
„Словацький депутат-націоналіст 
прийшов з китайською зброєю, 

щоб погратися, але вчинив те-
ракт у серці парламентаризму“. 
На жаль, цей заголовок — лише 
часткова гра. Депутат Народної 
партії „Наша Словаччина“ Петер 
Крупа насправді прийшов 21 берез-
ня у парламент зі зброєю. Це був не 
газовий або дитячий пістолет — це 
була справжня зброя з бойовими 
патронами. Пістолет викрив метало-
шукач на вході, зі зброєю депутат 
хотів пройти на першу зустріч по-
літичних партій з приводу розподілу 
посад у парламенті. У фіналі справи 
в нього забрали ліцензію на зброю.

Ігор Ісаєв, Варшава
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Павло Подобєд: 

„Шкода, в що прийнятий блок 
законів не потрапив розділ про 
деколонізацію“

З перспективи часу, як оціниш де-
комунізаційні закони, що би з них 
варто було прибрати, що додати?
У нас дещо переоцінюють роль 
громади, громадських організацій 
у процесі підготовки рішень. Все 
ж є царини, в яких варто дослуха-
тися думки фахівців. Коли готують 
зміни до податкового кодексу чи 
реформування війська, то чомусь 
це не обговорюється на громад-
ських слуханнях у місцевих радах. 
Натомість є низка питань, — зокре-
ма гуманітарних, історичних, що 
стосуються декомунізації, — у яких 
усі вважають себе експертами. Спе-
куляція навколо того, що все має 
погоджуватися і обговорюватися 
з громадою, в результаті може при-
звести до появи на карті суцільних 
вулиць та сіл Медових, Щасливих, 
Степових та Лісових.

У мене нещодавно виникла 
думка, що якби наші села і міста 
називалися в епоху „Фейсбуку“ 
і „Твіттера“, у нас не мали б шан-
сів з’явитися Кривий Ріг, Лохвиця, 
Анань’їв, Сатанів, Чортків, Гола 
Пристань — запропонуй нині такі 
назви, всі б сміялися. А Джекпотівку 
чи Благодатне — будь-ласка. У наші-
й країні з думкою фахівців не звикли 
рахуватися. Тому з висоти часу, 
я думку громади у багатьох випад-
ках зробив би консультативною, 
більше опираючись на істориків, 
краєзнавців і мовознавців.
 
Ми маємо вже повно Степових, 
Таврійських, Покровських, може 
через те, що встановлені строки 
і вони підганяють прийняти рішен-
ня, нехай навіть необдумане? 
У процесі перейменувань, ініці-
йованих Українським інститутом 
національної пам’яті (УІНП), були 
справжні фахівці, приміром, про-

фесор Юрій Лоза, один із кращих 
у Східній Європі картограф, акаде-
міки з НАНУ. Над цим працювали 
буденно, ретельно, з дня у день, 
безвідносно до емоцій і пафосу. 
Деякі назви обговорювались і опра-
цьовувалися місяцями. 

Але навіть коли назва була опра-
цьована фахово, у багатьох ви-
падках закон був так прописаний, 
що позиція депутатів під впливом 
місцевої громади відсувала пропо-
зиції фахівців на другий план, або 
їх ігнорували. І коли бездарні назви 
таки просуваються, це не від бажан-
ня Інституту, не від браку фантазії 
чи охоти працювати у відповідної 
експертної комісії.

Назагал, нам відкрили вікно мож-
ливостей і треба було використати 
максимум із ситуації, щоб у те вікно 
протиснутися, і провести конкретну 
практичну реформу за доволі ко-
роткий відтинок часу.

Як ви боретеся зі спробами не-
до-декомунізації, на кшталт 
„пояснення“ назв Жовтневого чи 
Фрунзенського районів у Харкові 
іншими, ніж комуністичне похо-
дження, причинами?
У законі визначено кілька часових 
порогів, бар’єрів: що є компетен-
цією органів місцевого самовря-
дування, що належить вирішувати 
селищному чи міському голові, а що 
— очільнику ОДА. Якщо йдеться про 
вулиці чи райони у місті, то якщо 
цього не зробила міська рада, як 
у Харкові, то це мав би до 21 лютого 
зробити міський голова, а якщо й він 
проігнорує, то глава обласної адмі-
ністрації і ми зі свого боку будемо 
подавати експертні пропозиції.

Потрібна політична воля. З на-
шого боку, УІНП, така воля існує, 
оскільки ми не є виборчим органом, 

прив’язаним до бажання сподобати-
ся громаді. Для прикладу, на запро-
шення місцевих депутатів я побував 
на засіданні міської ради Боярки, 
передмістя Києва, коли власне 
обговорювалося питання перейме-
нування топонімів у місті. І навіть 
на цьому невисокому рівні видно, 
як депутати скочуються у популізм, 
намагаючись догодити виборцям. 
Пропонують із 48 вулиць, що під-
лягають декомунізації, змінити 
половину, бо решта — то вже „за-
багато“ для громадян, це „не змо-
жуть перетравити...“. Плюс спроби 
перейменувати вулицю чекістського 
письменника Миколи Островського 
— у вулицю композитора Олексан-
дра Островського тощо. Навіть ті 
партії, які представляють правий 
політичний сектор, безрадні перед 
боязню втратити підтримку. Ми 
втручаємося, але кадрових ре-
сурсів Інституту (близько 45 осіб) 
не вистачає, аби тримати руку на 
пульсі перейменувань у тисячах 
населених пунктів. Безпосередньо 
в цій ситуації я взяв слово і пояснив, 
що депутати порушують закон; що 
ми перебуваємо в стані війни, що ми 
не жучку-собачку перейменовуємо, 
а вносимо назви, які фігуруватимуть 
десятиліттями. Конкретно по вулиці 
Островського ситуацію вдалося 
переграти, з’явилася вулиця Героїв 
Небесної Сотні. При цьому, якщо 
в Боярці будуть також вулиці Коно-
вальця і Шухевича, то ми не змогли 
настояти на вулиці Симона Петлю-
ри. На сесіях панують емоції, за-
лежить від того, скільки депутат при-
веде з вулиці заплаканих бабусь. 
І мене дивує, коли окремі депутати 
декомунізацію використовують як 
розмінну карту — одні фракції під-
тримують рішення інших, коли ті від-
мовляються від агресивної політики 

Представник Українського інституту національної пам’яті Павло 
Подобєд про довершеність і недовершеність процесу декомунізації 
топоніміки.
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декомунізації. Парадоксально, але 
депутати від „Свободи“ у Боярці не 
голосували за те, щоб там були ву-
лиці Петлюри і Гайдамацька, разом 
з „Опозиційним блоком“.

Команду Володимира В’ятровича 
демонізують як в Україні (напри-
клад, мер Дніпропетровська 
Філатов), так і за кордоном (при-
міром, у Польщі). Як звертаєте 
увагу на критику?
Приклад зі зверненням мера 
м. Старокостянтинова на Хмель-
ниччині з приводу встановлення 
пропам’ятної дошки діячам Армії 
Крайової, які звідти походили. За-
пит мера ініціював член місцевої 
„Просвіти“. Ми у відповіді написали, 
що ці вояки, за даними польського 
ІНП, зафіксовані в акціях відповіді 
проти українського населення на 
Волині і під Замостям. Після цього 
у нас відбулася телефонна розмова 
з мером, у якій він досить емоційно 
зреагував, звинуватив нас ледве не 
у співпраці з Кремлем і Москвою, 
і через 30 хвилин після цієї розмови 
з’являється колонка у „Газеті Вибор-
чій“, а наступного дня — розгорнуті 
матеріали там же і ще в кількох ви-
даннях, з коментарями власне мера 
міста, а також депутата польського 
Сейму від ПіСу. Все це подається 
як тиск із Києва, бажання нав’язати 
свою думку [йшлося навіть про 
нібито дзвінок В’ятровича прези-
дентові Порошенку – ред.]. Це щодо 
демонізації, як ми „впливаємо“ на 
процеси.

Інститут — це команда, і варто 
віддати належне, що наразі вона 
користується повагою, до неї є до-
віра. Тому до нас і звертаються, 
і прислуховується самоврядування, 
і про нас пишуть ЗМІ. Позиція, яка 
склалася [в Старокостянтинові], 
доводить лише, що у поляків є свої 
герої, у нас же — свої власні.

Чимало місцевих рад прийняли 
рішення про зміни в топоніміці на 
останніх сесіях перед виборами 
восени 2015 року. Чому це пи-
тання для багатьох депутатів таке 
„страшне“, що його виконання 
вони перекидають з себе на на-
ступників?
Таки „страшне“. І перекидали його 
не лише на наступників, а й на 
власні перспективи. Чимало депу-
татів місцевого рівня у підсвідомості 
мали думку, що „все минеться“, 
що, як часто буває, реформа буде 
провалена. Як голосно люблять за-
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являти про якийсь „Східний мур“ чи 
„Український вал“, а з того виходить 
пшик. Ми працюємо на результат. 
Ігнорують — реагуємо, саботаж — 
подаємо до органів прокурорського 
нагляду, як це було зі спробами 
відновлення пам’ятників Леніну на 
Чернігівщині, — ми на гальмах не 
спускаємо і чітко показали, що ре-
акція не забариться.

На жаль, нерідко нові міські голо-
ви, які прийшли на хвилі Революції 
Гідності, в багажу не мали своїх 
сформованих, із чітким баченням, 
команд. Таку ситуацію бачимо 
у Херсоні. Відповідно, у пошуках 
дієвого механізму запровадження 
своїх рішень мери шукають полі-
тичний компроміс і спробу оперти-
ся на всі політичні партії. Питання 
топоніміки віддаються на відкуп 
заступникам, які нерідко походять 
зі старих управлінців часів Януко-
вича. Їхні підходи і бачення також 
не змінилися. 

На Херсонщині є місто Цюру-
пинськ, яке підлягає перейме-
нуванню і поверненню йому 
історичної назви Олешки. Чому 
у випадку з новим мером міста 
Дмитром Вороновим, який будучи 
автором блогу „Олешшя онлайн“, 
у справі перейменування міста 
— нічичирк? Тепер місто у пакеті 
з іншими має перейменувати пар-
ламент?
Ситуація з мерами нерідко склад-
ніша, ніж із колективною безвідпо-
відальністю рад, там хоч зрозуміло, 
що конкретний депутат може бути 
проти перейменування на „його“ 
вулиці. Якщо рада не проголосовує, 
компетенція передається голові 
міста/селища. Включається його 
персональна відповідальність, він 
ї ї брати не бажає, не говорить ані 
так, ані ні. Відкладає це у скриньку, 
чекаючи рішення Верховної Ради. 
Потім, піднявши лапки догори, ска-
же прихильникам і противникам: 
от бачите, я хотів виважено, я не 
встиг… Політичної волі бракує, 
декомунізація тут як лакмусовий 
папірець готовності таких людей до 
складніших реформ економічного 
характеру, пільгового та пенсійного 
забезпечення. Наразі вимагається 
змінити символ, а коли реформа 
битиме по кишені?

У мене як історика існує спокуса 
повсюдно повертати історичні 
назви, але знаємо, що немає 
в Україні стільки німців, щоб по-

вернути колишнім колоніям їх 
першотвори, кримські татари 
живуть переважно в Криму, а не 
по всьому Північному Причорно-
мор’ї, де на момент середини ХХ 
ст. ще залишалися їхні виразні 
сліди, плюс деякі історичні назви 
мають імперський контекст. Як 
міряти, відсікати на 100% імпер-
ськість, російськість?
Наш пріоритет у декомунізації — по-
вернення історичної назви, як це 
є на прикладах Комсомольська (Го-
рішні Плавні) чи Цюрупинська (Оле-
шок). Проте коли історична назва 
має чіткі імперські конотації, вказує 
на колоніальну приналежність Укра-
їни до імперій, то ми від таких назв 
відмовляємося. Намагаємося від-
найти чи запропонувати українські 
пропозиції. Як приклад, Кіровоград 
— Єлисаветград.

З приводу кримськотатарських 
назв, то УІНП їх вніс на пере-
йменування десятки, на території 
окупованого Криму. Вочевидь, 
вони будуть імплементовані після 
звільнення цих територій, але є такі 
прецеденти і на материковій части-
ні, приміром, райцентр Куйбишеве 
на Запоріжжі, якому повернули іс-
торичну назву Бельманка (з тюрк. 
„бельмен“ — не розумію). 

Поза обов’язковими до перейме-
нувань топонімами залишаються 
такі, які нібито не несуть забарв-
лення тоталітарного минулого, 
але спотворюють ментальне об-
личчя краю. Особливо багато та-
ких топонімів у Криму, де різного 
роду Садові, Яблучні, Грушівки 
зашкалюють. Що робити з такими 
топонімами?
У нас позиція така: їсти слона час-
тинами. Зараз ми це питання не 
порушуємо, тому що треба довести 
до кінця процес декомунізації. Ми 
розуміємо цю проблему, і шкода, 
що у прийнятий блок законів не по-
трапив розділ про деколонізацію. 
Це тема окремої розмови і окремої 
роботи. Зараз ми лише відслідкову-
ємо, щоб не повертатися до імпер-
ських назв, і не плодити садово-го-
родні топоніми.

Чи ініціаторам „заочного“ пе-
рейменування в окупованих 
територіях Донбасу і Криму не 
видається, що це може викорис-
тати російська пропаганда (і вже 
почала використовувати) для 
залякування мешканців проти 
України?

Мене лякає не російська пропаган-
да, а те, що ми не маємо бачення, 
що робити з окупованими терито-
ріями, якою є наша позиція. УІНП 
якраз у своїй сфері зайняв активну, 
а не пасивну позицію. Навпаки, 
вбачаємо у цьому інтеграційний 
момент, це виключення тієї складо-
вої, на якій постійно спекулювала 
Москва, мовляв, там ніколи не було 
України, українського історичного 
контексту, — навпаки, ми такими 
діями повертаємо ці землі в україн-
ський гуманітарний простір.

Декомунізація — це не лише 
топоніми, а й пам’ятники, назви 
заводів-фабрик, навіть газет. ТРЦ 
„Більшовик“ назвався „Космопо-
літом“, а „Комсомольская правда 
в Украине“ погрожує, що довести 
її відношення до комсомолу не-
можливо в жодному суді. Це ваша 
„парафія“, чи сподіваєтеся на тиск 
з боку суспільства?
Ми працюємо у досить складних 
умовах, це не скарга, а констата-
ція. Натомість тішить, що розуміння 
в потребі декомунізації є — ці за-
кони не мали б шансів на прийняття 
і реалізацію. Але ми зараз гово-
римо про речі, які в інших країнах 
Центрально-Східної Європи були 
зрозумілі відразу після падіння 
комунізму. Плюс у них не стояло 
питання відновлення незалежності 
як такої, якою мовою викладати 
у школах, чи може посеред міста 
стояти пам’ятник Дзержинському. 
У нас забагато речей треба про-
говорювати, це рутинний процес. 
Але навіть стосовно переймену-
вання юридичних осіб (заводів, 
фабрик) чи ЗМІ ми досягли певних 
успіхів. Вони ґрунтуються на нашій 
послідовності та поступі. Ми не ма-
ємо комусь подобатися чи ні, у нас 
є бажання довести справу до кінця.

 



Тема: 

декомунізація
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Чи варто грати в демократію 
при декомунізації?
Думка населення, одурманеного роками комуністичної і російської 
пропаганди, не завжди може бути адекватна ситуації.
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 Досвід останніх місяців довів, що 
надії на швидку декомунізацію з боку 
представницьких органів місцевого 
самоврядування (особливо, півден-
них та східних регіонів, але не лише 
їх) — безпідставні. Склад цих органів 
і після муніципальних виборів 2015 
року природно віддзеркалює по-
страдянські погляди населення. На 
щастя, в цих регіонах не було кри-
тичної маси прибічників „новоросії“, 
до того ж, виконавча влада проявила 
певну політичну волю в складні часи 
весни 2014 року, проте це не озна-
чає, що „совка“ тут значно менше, 
ніж на окупованих територіях. Чого 
варті, зокрема, „переіменування“ 
Дніпропетровська… в Дніпропе-
тровськ, або вулиці Дзержинського 
в Харкові у вулицю Дзержинського. 
Покладена на органи місцевого са-
моврядування декомунізація викли-
кала цілком очікуваний саботаж, по-
множений на нехлюйство і несмак.

„Совхоз Чапаєва“ лишати не 
можна, навіть якщо громада 
— „за“
Певен, що гра в демократію 

з місцевими громадами — недоречна. 
Втім, закон надає можливість міським, 
селищним та сільським головам при-
ймати відповідні рішення самостійно, 
а якщо і вони на це неспроможні, то за 
справу мають взятися місцеві органи 
виконавчої влади.

Відповідно до абзаців першого 
і другого пункту 6 статті 7 „При-
кінцеві та перехідні положення“ За-
кону України „Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки“, якщо 
органи місцевого самоврядування 
на території відповідної області не 
здійснять перейменування об’єктів 
топоніміки населених пунктів, на-
зви яких містять у собі символіку 
комуністичного тоталітарного 
режиму, таке перейменування здій-
снюється розпорядженням голови 

відповідної обласної державної 
адміністрації.

Справді, за радянських часів ніх-
то ні в кого не питав, як назвати чи 
перейменувати населений пункт чи 
вулицю. Тому варто без оглядки на 
„регіонально-комуністичні грома-
ди“ вирішувати топонімічні питання 
у відповідності з наведеним вище 
Законом України.

Посилання на те, що населенню 
не подобаються можливі зміни чи 
повернення топонімів, в даному ви-
падку є окозамилюванням. „Совхоз 
Чапаєва“ лишати не можна, навіть 
якщо громада — „за“. Теоретично, 
можливі дорадчі референдуми, якщо 
будуть зайві гроші. А загалом слід до-
тримуватися єдиної політичної лінії. 

Внутрішня війна символів
Існує думка, що російська інтер-

венція була б неможливою, якби 
наша країна без зайвих емоцій по-
збавилася комуністичного минуло 
(і в топоніміці зокрема) на початку 
1990-х. Тому в певному сенсі су-
часна війна на Донбасі є також 
внутрішньою війною символів, в якій 
Україна нарешті повертається до 
себе. І перемога над зовнішнім воро-
гом реально залежить від перемоги 
над власним тоталітарним минулим. 
Населення звикло жити, підкоряю-
чись силі. Якщо центральна й місцева 
виконавча влада проявлять волю, то 
ніякого спротиву не буде. Можливо, 
це виглядає недемократичним і дещо 
цинічним, проте іншого раціонально-
го шляху нема, бо досвід загравання 
з комуністичним минулим довів до 
кривавих наслідків!

У перейменуваннях відповідно до 
закону відстежується історична рація 
— повернення історичних назв або 
увічнення імен та подій національної 
історії, а також естетична рація — по-
збавлення мапи України низьковар-
тісних назв, що були в СРСР, а тепер  
зберігаються в Росії (на кшталт 
„совхоза“ Чапаєва чи Чкалова, або 
„Путь Ильича“).

У цьому контексті варто згадати 
нещодавній епатажний пост голови 
Закарпатської обласної державної 
адміністрації Геннадія Москаля. Дійсно 
дивно, що „Закарпаття, яке знахо-
диться найближче до Європи, і на яке 
радянська влада прийшла в останню 
чергу, так важко прощається з комуніс-
тичною символікою. Купа вулиць, про-
вулків, площ і скверів Леніна, Фрунзе, 
Крупської, Будьонного… До 22 листо-
пада минулого року всі ці назви мали 
бути перейменовані рішеннями сесій 
міських, селищних і сільських рад. Не 
перейменували майже нічого. До 22 
лютого прокомуністичні назви мають 
бути змінені розпорядженнями мерів 
міст, сільських і селищних голів. Так вка-
зано в законі про декомунізацію. Час 
спливає, залишився тиждень, а вулиці 
майже не перейменовують. І далі купа 
Дзержинських, Кірових, Комсомоль-
ських, Радянських, Свердлових, Фрун-
зе і ще біс знає кого… Мери і сільські 
голови масово саботують виконання 
закону. Після 22 лютого повноваження 
з перейменування вулиць переходять 
до мене як голови облдержадміністра-
ції. Попереджаю, що я церемонитися ні 
з ким не буду. Деяким “прокомуністич-
ним” вулицям буде повернуто історичні 
назви, деякі моїм розпорядженням 
будуть названі на честь загиблих на 
Сході України героїв, а решту Ленінів, 
Крупських, Фрунзе і т.д. я перейменую 
на власний розсуд. Усі вулиці Червоно-
армійські стануть вулицями Червоних 
ліхтарів, вулиці Чапаєва — вулицями 
Петьки й Анки, вулиця Корчагіна — ву-
лицею Закарпатських корчагінців (це 
ті, що вино в корчагах возять), вулиця 
Будьонного — вулицею Анонімних ал-
коголіків і т.д.“. 

На жаль, в суспільстві не від-
чувається власна відповідальність 
в умовах визвольної війни проти 
російської агресії.

Донецький університет 
без Стуса
У цьому сенсі доволі показова 

історія з пропозицією надати ім’я Ва-

д е к о м у н і з а ц і я
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силя Стуса Донецькому національ-
ному університету. Ініційовано це 
ще в 2008 році групою патріотичних 
випускників та студентів. Проте „ре-
гіональна“ місцева влада та керів-
ництво університету не могли цього 
допустити. Було розпочато шалену 
пропагандистську кампанію за „До-
нецький національний університет“ 
без будь-якого імені. Тиск відчули 
не лише ініціатори, а й всі, хто під-
тримав їх (у тому числі і я, тоді — про-
фесор Донецького національного 
університету). Вже після ганебного 
зняття з посади ректора, Героя Укра-
їни В. П. Шевченка, в 2010 році я ска-
зав йому, що ми помилилися — “не 
может совковый вуз носить имя ан-
тисоветчика!”. Проте ситуація, зда-
ється, змінилася, вже майже півтора 
року ДонНУ живе і працює в екзилі 
— на Вінниччині (малій батьківщині 
Василя Стуса). Але лише в останній 
місяць спостерігається відновлення 
ініціативи надання імені поета і пра-
возахисника університетові. Рік тому 
така пропозиція була відкинута, бо 
„не на часі“. Втім, і зараз відчутний 
спротив, бо відсутнє розуміння і від-
чуття українськості вишу! А мало 
би бути інакше! Тим більше, що на 
окупованій території діє такий собі 
невизнаний “донецький національ-
ний університет днр”. Прес-служба 
ДонНУ у Вінниці час від часу має по-

яснювати, що вони не мають до того 
утворення ніякого відношення. Хоча 
логічно було б мати просто Доне-
цький національний університет імені 
Василя Стуса. Це зняло б усі питання 
щодо так званого „ДонНУ ДНР“! 

Конфлікт ідентичностей
Отже, якщо слідувати за логі-

кою стрімкого розгортання подій 
і формування нової соціокультурної 
реальності, можна говорити про те, 
що динаміка цих процесів дає добру 
надію на відновлення і збереження 
цілісності України у майбутньому. 
Проте цей процес в Україні стриму-
ється низкою чинників: конфліктом 
ідентичностей, досить сильними 
позиціями регіональних субіден-
тичностей, що мають різні ціннісні 
домінанти; низьким рівнем міжрегіо-
нальної взаємодії в соціокультурній 
сфері; недостатнім рівнем розвитку 
вітчизняної культури, формуванням 
історичної пам’яті, здійсненням па-
тріотичного виховання; негативним 
впливом російських медіа, наявністю 
сталої пострадянської ідентичності; 
певними особливостями менталь-
ності українців (індивідуалізм, 
конформізм); посиленням процесів 
відчуження, а головне — російською 
агресією, що триває.

 

Т е к с т :  І г о р  Т о д о р о в ,  п р о ф е с о р  к а ф е д р и  м і ж н а р о д н и х  с т у д і й  
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У ж г о р о д  ( Д о н е ц ь к )
Ф о т о :  а р х і в

Рік тому представники так званої 
„Донецької народної республіки“ 
знесли барельєф і пам‘ятну дошку 
поета Василя Стуса на вході 
в філологічний факультет Донецького 
національного університету.
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д е к о м у н і з а ц і я

 Український закон про засудження 
комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки (прийнято 
разом із трьома іншими 9 квітня 
2015 року) визначає, що не мають 
права існувати на мапі держави такі 
топоніми, у яких використані імена 
або псевдоніми осіб, які обіймали 
керівні посади у комуністичній пар-
тії, починаючи з посад секретаря 
районного комітету і вище, вищих 
органах влади та управління СРСР, 
УРСР (УСРР), інших союзних або 
автономних радянських республік, 
працювали у радянських органах 
державної безпеки, назви СРСР, 
УРСР (УСРР), інших союзних або 
автономних радянських республік 
та похідні від них, а також назви, 
пов’язані з діяльністю комуністичної 
партії (включаючи партійні з’їзди), 
річницями Жовтневого перевороту 
25 жовтня (7 листопада) 1917 року, 
встановленням радянської влади на 
території України або в окремих ад-
міністративно-територіальних оди-
ницях, боротьбою проти учасників 
боротьби за незалежність України 
у ХХ столітті. Себто фактично ті, які 
несуть прославлення комуністам, їх 
партії та урядам.

Нищення пам’яті
Cамі комуністи були більш нещад-

ними до ідеологічних противників. 
Найбільша хвиля перейменувань 
радянської доби припала на після-
воєнні 1940-ві, саме тоді Москва 
вирішила, що годі панькатися з 
пам’яттю тих, хто може заважати їм 
на шляху до „світлого майбутнього“. 
Постанови такого роду по-єзуїтськи 
називалися „Про збереження іс-
торичних найменувань та уточнення 
і впорядкування існуючих назв 
сільрад та населених пунктів“. Це 
був досить широкий перелік: назви 
царські (Цареводар став Правди-
ним) чи королівські (львівська Вілька 
Королівська названа Ковпаківкою); 
дворянські (навіть якщо вони стосу-

валися засновника того чи іншого 
пункту, приміром, Фаліївка, Мило-
радовича, Чеховича, які стали Са-
довим, Олександрівкою, Радянським 
відповідно) чи шляхетські: хутір (х.) 
Шляхта став Гайовим, Вілька Шля-
хетська — Першотравневим. Також 
ті, які констатували панівне стано-
вище одних (поміщиків) над іншими 
(батраками, кріпаками): галицькі 
Малі Фільварки стали Пригородком 
Малим, херсонські Британи змінено 
на Дніпряни, а Батраки — на Довгий. 
Не подобалося совітам те, що деякі 
топоніми відображали громадську 
демократію та товарно-грошові від-
носини до їхнього приходу: львівські 
Солтиси стали Шевченко, а воли-
нські — Конопелькою, за назвою 
поблизької річки. Хутір Парцеляція 
став зватися Зелений Гай, ще один 
з подібної назвою — Підберезне. Ро-
зуміємо, що з даного списку на мапі 
нині нема Ковпаківки, Радянського 
та Першотравневого, решта й далі 
вимазують історизм.

Остаточній перемозі соціалізму 
в степах України перешкоджала за-
надто велика кількість патронімів: 
чимало сіл називалося іменем чи 
прізвищем засновника. І от Кузь-
менки перетворилися на Білогрудів 
Острів, Кларівка — на Круглоозер-
ку, поменшало традиційних Іванівок 
— їх залишили по одній на район, на 
Волині Вікентіївку змінили на Завітне. 
Не поталанило назвам, пов’язаним 
з релігійністю (приміром, Покров-
ське, Хрестовоздвиженка тощо), 
у Волинській області Преображен-
ське, більше відоме за польською на-
звою Пшебраже (через сумновідомі 
події 1943 року), тепер зветься Гайо-
ве. Хутір Ксьондзи став Садками.

Потрапили під ніж також топоніми 
репресованих народів, таких, як ті 
ж німці чи кримські татари. Німецькі 
Кронау, Шенау та Розенталь стали 
Високопіллям, Красновкою і Благо-
датівкою, шведське Альтшведдорф 
або Старошведське — бойківською 
Зміївкою (внаслідок депортації 1951 
року з території, яка віддавалася 

Польщі), кримськотатарські Чокрак, 
Чалбаси, Калга, Аїрча, Келигей, 
Карайдубина — Стрілковим, Вино-
градовим, Дружбівкою, Громовкою, 
Гладківкою і Бережанкою (Херсон-
щина, і це далеко не повний пере-
лік). Німецькі назви були не лише 
на Півдні, де існували їхні чисельні 
колонії (приміром, на Запоріжжі 
їх було біля 300), але й в Галичині: 
хутір Шльонзаки став Підлісним, 
Гутенберг — Доброгір’ям, Германів 
— Лужками, „а не Шевченків, тому 
що це невеликий хутір, всього три 
хати“, х. Колонія — х. Садків. Лани 
Німецькі перейменовані на Лани.

Щоб не було 
образливо іншим націям 
Дісталося також польським топо-

німам, що взагалі дивно з огляду 
на післявоєнне втягнення ПНР до 
соцтабору. Проте, з огляду на віді-
брані у Польщі Галичину та Волинь, 
бажання „підчистки“ вписується 
у політику совітів. Як це робилося? 

Млини господні 
декомунізації
Хвиля декомунізації, спричинена законами 
9 квітня, не вирішує проблеми повернення 
Україні її історичного обличчя.
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Прибиралася назва Польські: Лани 
Польські стали Ланами Українськи-
ми (у ПНР „віддячили“, переймену-
вавши Устя Руське на Лемківщині 
в Устя Горлицьке), Ляшки Муровані 
стали Тарасівкою, Ляцьке Велике 
— Червоним, Вілька Мазовецька 
— Піщаним, Ляхівці — Глинівцями. 
Змінювалися польські закінчення: 
Мацошин став Мачишиним, Мли-
нисько — Млинищем. Зрештою, 
змінили патроніми, які яскраво 
вказували на польське походження: 
Янівку на Іванівку, Янівці на Іванівці, 
Владиславівку на Міжлісся, Ста-
ніславку на Яблунівку, Юзівку на 
Йосипівку, Броніславівку на Ліснів-
ське, Казимирівку на Іванівку, Богу-
шівку на Малинівку (яких в Україні 
близько 30). Гадаю, сумновідомий 
для поляків Порицьк, де 11 липня 
1943 року в костелі було вбило біля 
двох сотень польських мешканців 
селища, перейменували на Павлів-
ку для затирання історичної пам’яті 
(поруч є село Старий Порицьк). До 

слова, у Польщі, попри намагання 
сполонізувати українські топоніми 
на початку 1980-х, більшість таки 
були відстояні завдяки протестам 
громадськості. Тому на Холмщині 
Телятин і далі саме так називається, 
а не, приміром, Чєлєнчін, а Твориль-
не в Бескидах не стало Твожильним.

Щоб не було образливо іншим наці-
ям, болгарські, чеські, єврейські та ін-
ші топоніми теж змінено. Велику Мол-
дову нарекли Андронівкою, Жидовичі 
стали Шитовичами, хутір Америка 
— Великим. Халаїмгородок, що нага-
дував про караїмів на Житомирщині, 
став Городківкою. Ще один розділ у 
перейменуваннях — нібито немилоз-
вучність назви. На Волині Цуцнів став 
Петровим, Бовтуни — Приріччям, Ма-
лі Березолупи — Підгірним (в Україні 
їх 19), Бутмер — Прип’яттю, Щенятин 
— Луговим, Шайно — Журавлиним, 
а Свинюхи, знані з Іпатіївського лі-
топису, в 1964 році перейменовані 
на Привітне. Нібито навіть місцеві 
приказку склали: „За чесну працю, 

за хліб та сало село Свинюхи Приві-
тним стало“. Можливо, такі топоніми 
як Пархач (Шевченкове) чи Пердуни 
(Донина) і були немилозвучними, 
натомість всі описані вище лише на-
дають, а точніше, надавали колориту 
краю. Навіщо було на Житомирщині 
село Розкопана Могила біля Кодні, де 
Тарас Шевченко набирався вражень 
для творчості, перейменовувати на 
Миролюбівку (свідчення журналіста 
Ігоря Петрука), теж не зрозуміло. Про 
всяк випадок хутір Шабо „невідомого 
походження“ біля Прогноїв (до речі, 
тепер Геройська) перейменовано на 
Виноградний. Джижуровка (похідне 
від алкогольної настоянки на траві 
терлич) перейменовано в Підпарне. 

Такий детальний опис причин 
і наслідків радянської хвилі пере-
йменувань зроблено для того, щоб 
усвідомити: нинішня декомунізація 
— лише перший крок у поверненні 
України до себе, до свого багатства 
у розмаїтті.
 

Т е к с т :  Р о м а н  К а б а ч і й ,  Б у ч а  п і д  К и є в о м
Ф о т о :  а р х і в
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Дія ухвалених Верховною Радою 9 квітня 2015 року 
„декомунізаційних“ законів, принаймні формально, поширюється 
й на території, тимчасово непідконтрольні Україні. Оскільки 
ці закони застерігають саме за парламентом (а не місцевими 
виборними органами влади, як було дотепер) право остаточного 
слова в питанні перейменувань, можна допустити ситуацію, коли 
Верховна Рада проголосує за зміну назви, скажімо, селища Карло-
Марксове, яке нині знаходиться під контролем самопроголошеної 
„Донецької народної республіки“, або селища Радянське в Криму. 

Як „декомунізувати“ 
Крим і Донбас?

 Чи матиме це сенс у ситуації, коли 
відповідне рішення не може бути ви-
конане на місці? Питання видається 
риторичним, але в сучасному Севас-
тополі вже поширюються чутки, що 

інакше як „Бандерівськом“ це місто 
в складі України не називалося б. Ще 
цікавіше, що доля пам’ятників Леніна 
стала одним із символічних уособлень 
встановленої в ході бойових дій лінії 

розмежування на Донбасі. Того само-
го дня, 17 квітня 2015 року, пам’ятник 
Леніна був демонтований в підукраїн-
ському Краматорську й відновлений 
у „ДНРівському“ Новоазовську.

д е к о м у н і з а ц і я
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Т е к с т :  А н д р і й  П о р т н о в ,  Б е р л і н
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

На мою думку, війна пам’ятей аж 
ніяк не була головною причиною ві-
йни на Донбасі. Остання виникла із 
суми ситуативних факторів, головни-
ми з яких були: російська інтервенція 
(в тому числі військова), поведінка 
місцевих еліт та київського уряду на 
тлі пасивно-вичікувальної позиції 
абсолютної більшості населення 
регіону. Про помилки і злочинні 
прорахунки весни 2014 року можна 
(і варто) сперечатися, але найважли-
віше — усвідомити, що повернутися 
в ту суспільно-політичну ситуацію 
після багатьох місяців справжньої 
війни неможливо. Війна змінила 
Донбас і всю Україну. У цій війні всі 
сторони активно послуговувалися 
історичними символами й алюзіями. 
Кремлівська пропаганда доклала 
немало зусиль, аби зобразити війну 
на Донбасі продовженням „Великої 
Вітчизняної війни з фашистськими 
загарбниками“.

Не варто зволікати із 
визначенням пріоритетів 
Українська сторона також аж ніяк 

не обмежувалася покликами на істо-
рію УПА й активно використовувала 
образи й символи „Великої Вітчиз-
няної“. Мабуть, і тому також постаті 
і символи цієї війни під „декомуніза-
цію“ не потрапили.

Якщо Україна всерйоз думає про 
повернення у свій склад частин Лу-
ганської і Донецької областей, що 
пережили війну, не варто особливо 
зволікати з визначенням пріоритетів. 
На мою думку, такими пріоритетами 
мають бути відновлення конституцій-
ного ладу й повернення Україною 
легітимності, однією з засадничих 
частин якої є монополія держави на 
застосування сили. Цю монополію 
у Донецьку й Луганську Україна 
остаточно втратила навесні 2014-го, 
що зробило воєнний сценарій у си-
туації відкритості кордону з Росією 
неуникненним.

Варто пам’ятати, що, на відміну від 
Криму, де не було бойових дій і який 
Російська Федерація вважає одним 
зі своїх „суб’єктів“, „ДНР“ і „ЛНР“ 
ніким (навіть Росією) не визнані не-
залежними державами. Іншими сло-
вами, їхня приналежність Україні не 
ставиться під сумнів. Незрозумілими 
залишаються механізми повернення 
цих територій під фактичний контр-
оль київського уряду (хоча Мінські 
домовленості саме цьому й при-
свячені).

У такій ситуації, розраховуючи 
на те, що рано чи пізно Донецьк 

і Луганськ таки повернуться в Укра-
їну, можливі дві стратегії. Перша 
передбачає перехідний період 
й підкреслену обережність у сим-
волічній політиці (першочерговим 
питанням останньої, до речі, буде не 
так радянська символіка, як символи 
„ДНР“ і „ЛНР“). Друга — навпаки 
— полягає у рішучих символічних змі-
нах як демонстрації того, ким є нова 
влада. До речі, саме з таких мірку-
вань „ДНР“ поспішала демонтувати 
меморіальну дошку Василя Стуса 
на Донецькому університеті, а РФ 
усунула в Севастополі пам’ятник 
гетьмана Сагайдачного. Зрозуміло, 
що в ідеалі символічне переформа-
тування Донбасу мало би відбува-
тися за рішенням локальних обраних 
органів влади. Але навіть в Україні 
так відбувалося далеко не завжди. 

Навіть останнє знесення пам’ятника 
Григорію Петровському в Дніпро-
петровську 26 січня 2016 року від-
булося без відповідного правового 
рішення.

Символічні зміни і реформи
У кожному разі, Україна мала би 

готуватися до систематичної робо-
ти з мільйонами людей, що пережи-
ли війну і „ДНР“ та „ЛНР“. Головним 
інструментом цієї політики мала 
би бути державна ефективність, 
помножена на продуману інфор-
маційну політику. Ця політика мала 
б, зокрема, відповісти на непросте 
питання: чи Україна повертається 
на Донбас як „втрачена Батьківщи-
на“ чи як „новий окупант“ (ідеться 
про категорії суспільного сприй-
няття)? У плануванні української 
політики варто взяти до уваги й те, 
що розрахунок із важким минулим 
у демократичному суспільстві не 
може бути одномоментним. Під 
цим кутом зору показовий приклад 
Іспанії, де пам’ятники диктаторові 
Франко зносилися протягом трива-
лого часу, а процес перейменувань 
триває дослівно дотепер. Символіч-

ні зміни не випереджали економічні 
й соціальні реформи, а йшли в ногу 
з ними. Це дуже важливо пам’ятати 
в Україні.

Ще раз зазначу, що ситуація 
з Кримом — особлива. Питання його 
статусу неминуче ставить під сумнів 
усі кордони Російської Федерації. 
У цьому полягає стратегічна пастка, 
в яку потрапила формально феде-
ративна Росія внаслідок тактичної 
перемоги президента Путіна. Україні 
варто розробити систематичну полі-
тику щодо Криму, наріжним каменем 
котрої мали би стати питання прав 
людини на півострові, зокрема, 
його корінного народу — кримських 
татар. Нагадую, що закон про визна-
ння кримських татар „корінним на-
родом“ Верховна Рада спромоглася 
ухвалити лише після втрати Криму. 

Подібні запізнення більше непри-
пустимі.

Символічний вимір української 
кримськотатарської політики я почав 
би не з перейменувань на півостро-
ві, що де-факто не контролюється 
Києвом, але з систематичних змін 
образу кримських татар в україн-
ських підручниках історії і літера-
тури. Для всього ж населення Криму 
— і росіян також — Україна має 
створити власний привабливий об-
раз, який асоціюватиметься із ефек-
тивнішим державним управлінням, 
дотриманням прав і свобод людини, 
економічними можливостями. Від 
успіху реформ в Україні й від спро-
можності ї ї еліт переконливо про ці 
успіхи розповісти залежатиме най-
більше.
 

Війна змінила Донбас і всю Україну. У цій 
війні всі сторони активно послуговувалися 
історичними символами й алюзіями. 
Кремлівська пропаганда доклала немало зусиль, 
аби зобразити війну на Донбасі продовженням 
„Великої Вітчизняної війни з фашистськими 
загарбниками“.
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 От уже майже рік Кіровоград жи-
ве в очікуванні свого четвертого за 
останнє століття перейменування. 
Ще 1924 року Єлисаветград, на 
той час окружний центр Одеської 
губернії, наказом Всеукраїнського 
центрвиконкому називають Зи-
нов’євськом — на честь народженого 
тут партійного діяча ВКП(б) Григорія 
Зинов’єва, до речі, головного ініці-
атора перейменування Петрограда 
у Ленінград. Та через десять років 
Зинов’єва заарештовують за під-
озрою в організації вбивства ще од-
ного партійного діяча, Сергія Кірова. 
Після цього, у грудні 1934-го місто 
перейменовують вже на честь жертви 
— спочатку у Кірово, а 1936 року 
— на Кіровоград. Власне сам Кіров 
до міста ніякого відношення не мав.

Суперечка довжиною 
у 30 років
У другій половині 1980-х розпоча-

лися дискусії щодо нового перейме-
нування. Передовсім згадують про 
історичну назву Єлисаветград — за 
згадками, „єлисаветградцями“ тоді 
називали городян навіть активісти 
антикомуністичного народного руху. 
Та паралельно від місцевих краєз-
навців надходять і нові варіанти: 

Інгульськ, Златопіль, Ексампей.
Такий широкий вибір не міг не 

призвести до запеклих суперечок. 
У результаті, обласний центр у цен-
трі країни лишився зі старою назвою, 
тоді як на, здавалося б, значно більш 
„прорадянському“ Сході Вороши-
ловград перетворився на Луганськ, 
а Жданов — на Маріуполь.

Після проголошення Україною 
незалежності місто вже, здавалося, 
готові були назвати Єлисаветградом 
— область навіть отримала власну 
серію автомобільних номерних 
знаків „ЕІ“. Однак провальне голо-
сування у міськраді, на якому за пе-
рейменування проголосували лише 
17% депутатів, відклало питання ще 
на вісім років.

У 2000 році, разом із всеукраїн-
ським референдумом щодо змін до 
Конституції, у Кіровограді пройшов 
місцевий референдум щодо пере-
йменування, у якому взяли участь 
близько половини мешканців міста. 
Проте опитування було організова-
не дивним чином: виборці фактич-
но мали змогу підтримати всі три 
варіанти, надруковані на окремих 
бюлетенях: збереження назви Кіро-
воград, повернення історичної назви 
Єлисаветград чи перейменування 

на щось нове. Відтак понад 70% 
городян висловилися за збереження 
статус-кво.

У наступні 15 років питання про 
перейменування офіційно піднімало-
ся ще кілька разів, проте поступово 
зводилося лише до перспектив по-
вернення історичної назви. Зокрема, 
Єлисаветград був єдиним варіантом, 
який планувалося винести на скасо-
ваний місцевий референдум 2008 
року, його ж передбачала і стратегія 
розвиту міста, ухвалена міськрадою 
2013 року.

Рішення з центру
Прийнятий у квітні минулого року 

закон „Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарного режи-
мів та заборону пропаганди їхньої 
символіки“ унеможливив збере-
ження старої назви міста та дав по-
штовх до нових суперечок. Згідно із 
законом, місто мало запропонувати 
Верховній Раді варіант переймену-
вання, ухвалений на громадських 
слуханнях, але на зустрічі, яка відбу-
валася наприкінці серпня 2015 року, 
консенсусу дійти не вдалося.

Натомість міськрада призначила 
опитування думки громадян, яке 

Від наркома до імператриці
Масштабне перейменування населених пунктів у рамках 
декомунізації часто-густо проходить в найкращих традиціях 
„совкової“ системи. У 230-тисячному Кіровограді стаханівські 
темпи, нехтування думкою місцевих фахівців та брак діалогу 
з громадою затягує місто у безглуздий конфлікт, на якому 
активно спекулюють політичні еліти.
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відбулося в жовтні одночасно з міс-
цевими виборами. З майже 50 тисяч 
осіб, які взяли участь у голосуванні, 
понад 75% підтримали назву Єлиса-
ветград.

Проте опитування мало неофіцій-
ний характер, до того ж, пройшло 
з численними порушеннями, ствер-
джують місцеві активісти: на ньому 
можна було проголосувати не за міс-
цем реєстрації і взагалі кілька разів 
на різних дільницях. Саме це завади-
ло міськраді затвердити його резуль-
тати своїм рішенням. Тож до комітету 
Верховної Ради з питань місцевого 
самоврядування, відповідального за 
декомунізаційний ренеймінг, місто 
направило лише список з варіанта-
ми та рівнем їх підтримки.

Парламентському комітету не 
лишилося нічого іншого, ніж при-
ймати рішення самостійно. Точніше, 
керуючись рекомендаціями Інститу-
ту національної пам’яті — науково-
політичної організації, яка виступає 
офіційним експертним органом де-
комунізаційного процесу. Та пореко-
мендувала єдину назву — Інгульськ, 
яка і була подана комітетом у сесійну 
залу.

Справа принципу
Інститут національної пам’яті 

в офіційному роз’ясненні пов’язує 
цей варіант не тільки з назвою річки 
Інгул, на берегах якої стоїть Кірово-
град (за аналогією перейменування 
Дніпропетровська у Дніпро), але 
й з Інгульською паланкою Війська 
запорізького низового, що існува-
ла у середині XVII сторіччя. Однак 
більшість місцевих вважає таку на-
зву штучною — дрібна і вузька річка 
вже давно не відіграє важливої ролі 
у житті міста, а козацька паланка 
знаходилася в іншій частині області. 
Під час опитування за підтримку на-
зви Інгульськ проголосувало менше 
10% городян.

Упродовж зими в місті пройшло 

вже кілька мітингів проти пере-
йменування на Інгульськ. Більшість 
учасників цих зібрань підтримують 
повернення Кіровограду історичної 
назви — Єлисаветград. Проти ви-
ступає переважно патріотично на-
лаштована громадськість. В першу 
чергу, через стійку асоціацію назви 
Єлисаветград з ім’ям російської ім-
ператриці Єлизавети Петрівни, яка 
у середині XVIII століття підписала 
указ про заснування на території 
сучасного міста однойменної вій-
ськової фортеці.

Захисники історичної назви ствер-
джують: назва походить не від імені 
імператриці, а від Праведної Єлиса-
вети, християнської святої, яка шану-
ється православною і католицькою 
церквами. Однак чи не найбільше 
невдоволення опонентів викликає 
підтримка історичної назви старими 
елітами міста, пов’язаними з Партією 
регіонів та „Опозиційним блоком“. 
Так зокрема, колишній регіонал Пав-
ло Штутман, власник найбільших 
у місті заводів „Червона зірка“ та 
„Гідросила“, підтримуючи історичну 
назву, ототожнює її з „золотою до-
бою“ міста у другій половині XIX 
– на початку XX століття, наполягає 
на привабливості Єлисаветграда 
з точки зору туризму.

У пошуках компромісу 
Через коаліційну кризу Верховна 

Рада не змогла ухвалити перейме-
нування Кіровограда і ще майже 
800 населених пунктів у відведені 
законом терміни — до 21 лютого. Це 
дало підґрунтя для продовження по-
літичних дискусій у місті.

Зокрема, ще в січні міськрада 
звернулася до парламенту з прохан-
ням відтермінувати перейменування 
до проведення місцевого референ-
думу щодо майбутньої назви. В цьо-
му листі чітко простежується позиція 
мера міста Андрія Райковича: не 
стаючи відкрито ні на одну з позицій, 

він вимагає, аби назву міста офіцій-
но обрали городяни, а не депутати 
у столиці.

Саме до цього закликають й розві-
шані по місті бігборди міськради. Ще 
більше реклами власне від „єлиса-
ветградців“ — її спонсорує все той же 
Павло Штутман та інші заможні при-
хильники історичної назви. Бідніші 
опоненти вдаються до партизанської 
агітації: „Єлисаветград — це руський 
мір“, — рясніють по місту графіті. Вся 
ця політична пропаганда особливо 
химерно виглядає над розбитими 
дорогами та на обшарпаних стінах 
історичних будівель — справжньої 
проблеми міста, яке з кожним роком 
усе більше потерпає від занепаду 
комунального господарства.

Ухвалення законодавства про 
місцевий референдум, на якому так 
наполягає міськрада, у нинішніх ре-
аліях здається аж надто примарною 
перспективою — на думку централь-
ної влади, цей інструмент створить 
суттєву загрозу дестабілізації 
ситуації в країні. З іншого боку, при-
мусове перейменування в Інгульск 
може призвести до втрати довіри 
мешканців до парламенту, дасть ко-
зир у руки колишнім регіоналам. Тож 
у справі перейменування Кіровогра-
ду та Києву необхідно знайти бодай 
якийсь компроміс.

Зокрема, група місцевих кра-
єзнавців пропонує назвати місто 
Єлисаветом — саме так, без друго-
го російськомовного кореня „град“, 
його називали прості україномовні 
мешканці за часів Російської імпе-
рії, до того ж, ця назва фігурувала 
у документах Української Народної 
Республіки та Директорії. Іншим 
варіантом, що тяжіє до компромісу, 
є Кропивницький — на честь драма-
турга Марка Кропивницького, який 
1882 року заснував у Кіровограді 
перший професійний український 
театр.
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 У київський книгарні „Є“ я був свід-
ком розмови двох досить інтелекту-
альних молодиків. Україномовних. 
Обговорювали перейменування 
столичних вулиць Горького та Мая-
ковського. „Що їм зробив Максим 
Горький? Те, що не хотів, щоб пе-
рекладали повість “Мать” україн-
ською? Так він же вважав, що пере-
клад завжди гірший за оригінал!“. Не 
казатимемо тут, що насправді писав 
про це „видатний пролетарський 
письменник“, — видно, погано зна-
ють корифеїв радянської літератури 
наші псевдоінтелектуали. І тут-таки: 
„А чого Антонович? Що мені зро-
бив Антонович, що його іменем на-
зивають вулицю?!“ — з обуренням 
продовжує. От так, — навіть сучасній 
українській молоді Горький ближчий 
від Антоновича. Хоч вони й не зна-
ють, ані хто такий перший, ані хто 
другий. Ані історії київської громади, 
ані історії Києва. Хоч і вважають чо-
мусь це місто „своїм“.

Суспільна мовчанка і 
суспільний протест
І така ситуація мало не скрізь. Пи-

тання декомунізації підняло з глибин 
суспільства весь намул, який там 
назбирувався століттями. І виявив 
назовні ті ж таки, задавнені як світ 
Божий, українські проблеми. Згідно 
з торішніми законами про декомуні-
зацію, в Україні має бути перейме-
новано 28 міст, 50 селищ та понад 
800 сіл. Принагідно — і областей 
з районами, які названо на честь 
декомунізованих міст. Усе це обіцяли 
перейменувати до початку березня 
2016 року. Зараз зрозуміло, що про-
цес суттєво затягнеться.

Насамперед тому, що фізично 
неможливо провести переймену-
вання стількох населених пунктів, 
а й навіть вулиць у них, менше ніж 
за рік. По-друге, зрозуміло, що це 
перейменування наштовхнеться на 
шалений опір на місцях. Суспільство 
розділилося на меншу частину, іноді 
зовсім куцу щопту, яка підтримує де-
комунізацію, і абсолютну більшість, 
яка не підтримує або якій, принай-

мні, байдуже. Але, по-третє, влада 
зробила все, щоб навіть прихильні 
до декомунізації люди почали актив-
но протестувати.

У законі прописано, що остаточне 
експертне рішення щодо переймену-
вання мають надавати історики. Зго-
дом це рішення обговорюватиметься 
на місцях, і вже потім Верховна Рада 
ухвалить відповідну постанову. По-
дібна постановка питання вже відго-
нить радянщиною, але її реалізація 
ще гірша. На жаль, чисто сталінська.

На практиці виходить так, що пе-
релік перейменувань готує Інститут 
національної пам’яті на власний роз-
суд. І вперто намагається просунути 
свій варіант, нав’язуючи його містам, 
до яких зовсім не має стосунку. Зо-
крема, як найяскравіші приклади, це 
Кіровоград та Дніпропетровськ.

Якщо спитати мене, чи варто пе-
рейменовувати ці міста, — звісно, 
варто. І теперішні назви цих міст 
є образою для українців. Але варіан-
ти з Дніпром та Інгульськом — просто 
ганебні! І я б протестував, якби був 
мешканцем цих міст. Чому це має 
вирішувати Інститут національної 
пам’яті? І чому відмовились від ідеї 
референдумів на місцях? Через 
небажання відновлювати російські 
імперські назви?

Вибіркова декомунізація
Не таємниця, що варіанти з Ка-

теринославом та Єлисаветградом 
— найпопулярніші після теперішніх 
назв у цих містах. Але це саме те, що 
категорично не сприймає Інститут. 
І от навіть давши йому в цьому рацію, 
він не має права відмовляти місцевим 
мешканцям у цих назвах. На підставі 
чого? Жодного закону, який заборо-
няв би повернення старих назв, не-
має. І поведінка Інституту національ-
ної пам’яті нагадує сумновідоме: „Не 
можна, бо не можна!“. Тим більше, 
що, наприклад, Кіровоград за часів 
УНР мав офіційну назву Єлисавет. 
Уся тамтешня українська громада 
вже сто років уперто обстоює цю 
назву, — всі тамтешні інтелектуали 
від Винниченка до Маланюка. Але 

Володимир В’ятрович та його співро-
бітники, очевидно, цього не знають. 
Вигадали назву Інгульськ і при-
мушують до неї місцеве населення. 
Таке перейменування — знущання 
з самої міської традиції. Як же люди 
знатимуть, що зробив Антонович для 
Києва, якщо назви їм просто спуска-
ють згори?

Якщо ж російські імперські назви 
не сприймаються, то має бути ухва-
лено відповідний закон Верховною 
Радою. Інакше, за цілої поваги до 
деяких українських істориків — це 
самоуправство. А ще більше, — во-
люнтаристське перейменування. 
Мешканцям міста мають надати пра-
во проголосувати за прийнятні назви 
для перейменування на референду-
мі, де теперішньої назви просто не 
буде. Тоді це матиме сенс.

Що Інститут дуже часто є вкрай 
упереджений, доводить і ситуація 
з Галичиною. На нещодавно опублі-
кованій мапі України три галицькі 
області зображено з прегарною 
назвою „декомунізовано“. Нато-
мість, червонющою плямою на мапі 
України бовваніє місто Червоноград. 
Очевидно, галицькі історики часто 
не дуже зважають на те, що робиться 
в їхніх власних областях. Або ж задо-
волені поясненням, що Червоноград 
названо на честь Червенських горо-
дів. Ну то і Дніпропетровськ названо 
на честь „святого Петра“! В одному 
з інтерв’ю В’ятрович абсолютно 
спокійно пояснює, що назва Чер-
воноград зовсім не комуністична, 
і рішення про перейменування мають 
ухвалювати самі мешканці.

Дивина, враховуючи те, що меш-
канці Кіровограда такого права не 
мають. Та й немає Червонограда 
серед міст, які підлягають декомуні-
зації. Червоноград перейменували 
у 1951 році, щойно місто перейшло 
під владу Радянського Союзу [попе-
редня назва —  Христинопіль – ред.]. 
Червоний — колір радянської кому-
ністичної тоталітарної символіки. 
Згідно з законом, пп. 4 і 7 прямо 
вимагають включення Червонограда 
до переліку міст до перейменування. 

Рація vs державний інтерес
Дилема повернення історичних назв: межа між історичною 
справедливістю і поклонінням минулій імперськості.
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Т е к с т :  І г о р  Л у б ’ я н о в ,  К и ї в
Ф о т о :  а р х і в

Пам‘ятник Миколі Щорсу у Києві. 
Встановлений 30 квітня 1954 року на 
перетині вулиці Симона Петлюри та 
бульвару Тараса Шевченка з нагоди 
300-річчя Переяславської влади.
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Але Червоноград — місто галицьке, 
його не можна перейменовувати. От 
і цинічно обходять це питання. Адже 
і галичани підтримують декомуніза-
цію Дніпропетровська або Красного 
Лиману, але не Червонограда. Бо 
це власний клопіт, а то — чужий. 
А нажити ворогів на заході Інститут 
не хоче, тож і полишив це питання. 
В’ятрович уперто вдає, що це тут ні 
до чого. І де тут об’єктивність?

-ськ до коша! 
Прикро, що нові назви гірші, ніж 

російські. Як правильно зазначають 
історики, до 70-х років ХVIII століт-
тя на території України не існувало 
жодного міста ані з другим коренем 
„-град“, ані з суфіксом „-ськ“. Це да-
нина тій-таки російській імперській 
традиції. А їх серед нових назв хоч 
греблю гати. Називати Іллічівськ 
Чорноморськом, коли є історична 
назва Бугові Хутори — це треба 
мати уяву! Часто, на жаль, люди, які 
займаються перейменуванням, не 
знають ані української традиції (як-
от у випадку з Єлисаветом), ані іс-
торії, а іноді — просто бояться (як-от 
у випадку з Січеславом, українську 
традицію якого знають). Отже, знов-
таки, — все по-радянськи.

Водночас, хіба можна сказати, що 
Івано-Франківськ чи Хмельницький 
— це не радянські назви? Наскільки 
потрібно не мати відчуття смаку, щоб 
не відчувати їхньої потворності.

Найкраще, як на мене, було б зро-
бити вже так, як намагаються вчинити 
в ситуації з Кримом (з ним легше, бо 
все цілком уявно). Тобто повернути 
старі назви, просто скасувавши 
рішення про перейменування ра-
дянського періоду. Тоді б не лише по-
зникали комуністичні форми, а й пот-
вори типу Новоград-Волинський, 
Переяслав-Хмельницький [міськрада 
вже ініціювала процес повернення 
первісної назви без прикметника 
– ред.], Білгород-Дністровський або 
Кам’янець- чи Могилів-Подільський. 
А ще краще — відновити найперші 
назви населених пунктів часів їхньої 
появи (як радить Українське гераль-
дичне товариство у випадках з гер-
бами). І лише потім, — якщо того за-
хоче місцеве населення, — їх можна 
перейменовувати на будь-який колір 
і смак. Але вирішувати це має ніяк не 
Інститут національної пам’яті…

Головне — деколонізація
Адже головне в усій цій справі 

— це ставлення самих українців. А от 
вони зовсім не навчилися позитивно 

сприймати географічні переймену-
вання. Навіть у Києві. Декомунізація 
в Галичині відбулася більшою мірою 
саме через настрої місцевого на-
селення, дзеркалом якого завжди 
є місцева влада. І навіть там ситуація 
з тими-таки Червоноградом, Калу-
шем, Почаєвом тощо була просто-
таки копією східноукраїнських „мар-
лезонських балетів“. І скільки б ми не 
кивали в бік Польщі або Чехії, — там 
самі люди прагнули декомунізації. 
У нас часто люди або байдужі, або 
й агресивні. Бо українцям, як на 
мене, варто пройти три прості стадії 
деколонізації.

Перша: це ставлення до Росії. 
Теперішньої насамперед. Країни, 
яка перед нашими очима відмовляє 
нам в існуванні як нації, окуповує 
частини нашої території, веде проти 
нас криваву війну і ненавидить саме 
наше існування. Більшість українців 
наразі вдало проходять цю стадію, 
адекватно ставлячись до того, що 
собою представляє теперішня Росій-
ська Федерація та її влада зокрема. 
Це часто поширюється на російські 
товари, але дуже рідко — на ро-
сійський культурний продукт. Тобто 
навіть війна і смерть тисяч українців 
не відраджує від російських філь-
мів, журналів і мови, переконаності 
в тому, що насправді абсолютна 
більшість росіян — нормальні. Вод-
ночас, перехід до другої стадії мож-
ливий лише за усвідомлення того, що 
ставлення Росії до українців одна-
кове вже впродовж останніх п’ятисот 
років і зовсім не є винятком. І от саме 
тоді людина починає прагнути „деко-
мунізації“…

Друга: ставлення до 70-ти років 
радянської влади. Відмовитись від 
своєї молодості або дитинства, від 
салату олів’є та коробки цукерок 
лікарю, від гордості за Велику 
перемогу та БАМ — надзвичайно 
важко. І зміна географічних назв 
і пам’ятників позбавляє людину 
останньої зачіпки, що вона жила 
і вірила у позитивні, великі речі. 
Усвідомлення справжньої сутності 
радянського режиму, його злочин-
ності і принципової агресивності 
щодо України, веде до розуміння то-
го, що Україну, фактично, ці сімдесят 
років було окуповано. А ставлення 
до окупанта визначає ставлення до 
його спадку. Більше того, СРСР — не 
просто країна, що національно при-
гноблювала Україну. Це країна, яка 
знищила мало не весь вищий клас 
нації, заможне селянство, ремесла, 
традиції, свята, кухню, релігію, ре-

гіональні особливості, — навіть такі 
прості речі, як сором перед іншими. 
Отже, люди, що проводять декому-
нізацію і усвідомлюють цю трагедію, 
рано чи пізно, приходять до третьої 
стадії. І саме звідти — несприйняття 
Катеринослава чи Єлисаветграда.

Третя: ставлення до Російської 
імперії. Більшість українців має до 
неї ще більш романтичне ставлення, 
ніж до Радянського Союзу, — адже 
там уже ніхто з тепер живих не 
жив… А відповідно, не має жодного 
уявлення, чому ці „фашисти“ не до-
зволяють відновити старі російські 
назви. „Тим більше, це ж Росія ці 
міста будувала!“. Тут-таки варто 
сказати, що, на мою, глибоко осо-
бисту, думку, саме ХІХ століття було 
найтрагічнішим для українців. Гірше 
від століття ХХ-го. Бо хоч аж таких 
масових убивств і не зафіксовано, 
вбито все найцінніше, що мали 
українці — державу як таку, владу 
на місцях, мову, церкву (греко-
католицьку Київську митрополію 
знищили за Миколи І, 1839 року), 
самі міста як такі. Навіть Київ було, 
по суті, створено наново, в ті самі 
1830-ті роки, коли на його місці 
росіяни розбудували цілком коло-
ніальне нове місто з новим центром. 
Все це разом з дикою солдатчиною 
та кріпацтвом знищувало саму душу 
українців. На жаль, зараз не над-
то модно читати твори української 
літератури ХІХ століття, а варто б… 
І, звісно, ця тема ще чекає на своїх 
дослідників. Бо саме тоді нам було 
відібрано отой інстинкт вільної лю-
дини, який так важко повертаємо за 
двісті років. 
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 Мені боляче писати цей пост, бо те, 
що сьогодні (19 березня) сталося у Льво-
ві — це необов’язкова поразка для всіх 
нас, включно з ЛГБТ і УГКЦ.

Подивіться на цю всесвітню карту ціннос-
тей. На ній ви знайдете Україну геть зліва, 
там де найбільш травмовані суспільства, які 
пройшли або переходять кожне через своє 
пекло. Україна також приблизно посеред-
ині по вертикалі — між країнами, де важ-
лива традиція (на мапі внизу), і де важлива 
раціональність (нагорі). Найбідніші країни 
— зліва внизу, найбагатші — справа вгорі.

Україні — якщо ми хочемо кращої долі 
— потрібен рух управоруч. Це рух до без-
пеки, законності, можливості кожній людині 
займатися своєю справою і користуватися 
результатами своїх здобутків. Не факт, що 
треба бути найбагатшим. США, Канада чи 
Австралія чудово дають собі раду право-
руч, а не нагорі.

Рух угору чи вниз для нас — на відміну 
від європейських країн після Другої світо-
вої війни — не настільки принциповий. Ми 
буваємо різними — традиційними і не дуже, 
але не це нас убиває чи рятує. Ці питання 
ми сміливо можемо відкласти на покоління, 
а може, й на два — тоді відповідь на них 
буде актуальнішою. Брак безпеки — вну-
трішньої і зовнішньої — наразі ключова пе-
репона для розвитку. Якщо ї ї не здолаємо, 
будемо сперечатися про традиції у підвалах 
чи в еміграції.

Такі конфлікти, як сьогоднішній, — це 
конфлікти з дискурсу вертикальної, а не 
горизонтальної осі. Більше того, вони під-
ривають спроможність рухатися вправо, 
бо ослаблюють обидві сторони. Побиті 
і принижені, ми залишаємося слабкими 
і упослідженими.

На Майдані ЛГБТ і Церква були поруч. 
То навіщо зараз руйнувати найважливішу 
з коаліцій — коаліцію традиціоналістів 
і лібералів за зміни в країні і розмінювати 
ї ї на конфлікт, від якого гірше обидвом 
сторонам?

У зв’язку із цим у мене запитання до обох 
сторін сьогоднішнього протистояння: наві-
що ви зіграли в цю гру з нульовим рахун-
ком? Навіщо виснажили і так дефіцитну до-
віру? Навіщо внесли своє питання у порядок 
денний в такий спосіб, що воно опонує так 
потрібним усьому суспільству демократич-
ним перетворенням?

ЛГБТ-активісти, ви хотіли сказати щось 
суспільству чи отримати порцію адреналі-
ну? Ви хотіли донести якесь повідомлення 
чи смачно посваритися? Переконати когось 
у чомусь чи виставити себе жертвою? Якщо 
ви хочете змін, то чи ви готові бути частиною 
рішення, а не проблеми? Ваші здобутки ма-

ють бути частиною загальносуспільних успі-
хів чи вони мають постати ціною відкидання 
всього суспільства назад?

Але у мене є запитання і до Святоюрської 
гори: ваші листи є творами релігійного чи 
політичного дискурсу? Якщо перше, то чому 
вони до влади, а не до суспільства? Якщо 
друге, то чи свідомі ви того, що Церква від 
таких листувань втрачає свій унікальний 
авторитет, а суспільство — чим далі, тим 
більше — визначатиме їй роль, подібну до 
тієї, що є у багатьох європейських „пос-
тхристиянських“ країнах? Ви бачите криву 
падіння інституційної довіри до Церкви 
в Україні чи вважаєте, що це справа інших 
конфесій? Може, є сенс зняти рясу і йти 
балотуватись?

І ще одне питання — одне з останніх 
— у мене є до мого міського голови, Андрія 
Садового. Я ставив запитання вам у вічі на-
передодні виборів: чи ви свідомі небезпеки 
розпалювання конфлікту між двома ключо-
вими для прогресу України групами суспіль-
ства? Чи справді ви вважаєте, що можете 
стати загальнонаціональним лідером, уни-
каючи відповіді на такі важливі питання?

Євген Глібовицький, 
Київ

Поразка чи ні?
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З краю:
Порошенко зумів вберегти парламент 
та уряд від остаточного розпаду, 
переклав відповідальність за долю 
уряду на парламент, а на тлі проблем 
у Раді та Кабміні він уже виглядає 
найбільш дієздатною політичною 
фігурою. Натомість Арсеній Яценюк 
досягнув головної мети — залишився 
у своєму кріслі, ще й набув імунітет 
від відставки. В оточенні прем’єра 
розраховують, що до того часу 
запущені урядом реформи нарешті 
отримають визнання в суспільстві, 
і рейтинг Яценюка та „Народного 
фронту“ почне зростати.

Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о
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Лабіринт без виходу
 Друга річниця перемоги 

Революції Гідності співпала 
з піком найглибшої політичної 
кризи постреволюційного часу. 
Особисті амбіції найвищого 
керівництва держави та 
запекла боротьба за доступ до 
державних фінансів призвели 
до ситуації, яку неможливо 
вирішити в оптимальний спосіб.

Створення за підсумками до-
строкових парламентських виборів 
коаліції „Європейська Україна“, 
куди увійшли понад 300 народних 
депутатів, давало надії на стрімкий 
поступальний розвиток України та 
проведення радикальних реформ 
навіть в умовах російської збройної 
агресії. Однак перші тріщини у влад-
ній команді з’явилися ледь не одразу. 
Показовим стало голосування за 
призначення на посаду Генерального 
прокурора Віктора Шокіна у лютому 
2015 року, коли свої голоси „проти“ 
віддали фракції „Самопомочі“ та ра-
дикали Олега Ляшка. Натомість „за“ 
проголосували створені з колишніх 
регіоналів групи „Воля народу“ та 
„Відродження“ і навіть формальні 
опоненти влади з „Опозиційного 
блоку“. 

Опозиційні коаліціанти
Згодом аналогічні ситуації почали 

траплятися дедалі частіше. Окрім 
„Самопомочі“ та радикалів, дедалі 
більш самостійну гру почала вести 
й „Батьківщина“ Юлії Тимошенко. 
До літа минулого року у Верховній 
Раді склалася парадоксальна ситу-
ація. У складі провладної коаліції 
виокремилися дві „партії влади“, 
„Блок Петра Порошенка“ та „На-
родний фронт“, і „внутрішньокоа-
ліційна опозиція“ з тимошенківців, 
радикалів та „Самопомочі“, котрі не 
вважали себе зв’язаними рамками 
коаліційних домовленостей, і щодо 
кожного принципового питання за-
ймали власну позицію, яка нерідко 
не співпадала з оголошеним владою 
курсом. Оскільки БПП та „фронтови-
ки“ разом ледве набирали необхідні 
для прийняття рішень 226 „за“, їм 
регулярно доводилось домовлятися 
з колишніми регіоналами і ухвалю-
вати закони завдяки їхній підтримці. 

Різниця поглядів щодо подальшого 
розвитку держави особливо яскраво 
була помітною під час голосування 
за доленосні питання на кшталт вне-

сення змін до Конституції, які перед-
бачають децентралізацію та фактич-
не надання окупованим територіям 
Донбасу „особливого статусу“. На 
скликаній 31 серпня позачерговій 
сесії „Самопоміч“, радикали, „Бать-
ківщина“ виступили проти, і про-
вести це рішення влада змогла лише 
голосами „Опозиційного блоку“ та 
позафракційних.

Після цього голосування, яке 
супроводжувалося трагічними поді-
ями під стінами парламенту, де від 
кинутої одним з мітингувальників 
гранати загинуло четверо бійців На-
ціональної гвардії, з коаліції вийшла 
Радикальна партія. „Європейська 
Україна“ захиталася ще більше, 
однак ключові політичні гравці тоді 
більше переймалися призначеними 
на жовтень загальними місцевими 
виборами.

„Народний фронт“ від участі у них 
відмовився, офіційно це пояснили 
„бажанням зосередитися на рефор-
мах, а не на виборах“. Фактичною 
ж причиною стало катастрофічне па-
діння популярності прем’єра Арсенія 
Яценюка та його партії, і ї ї ймовірний 
провал у випадку походу на вибори. 
Тим самим „фронтовики“ підтверди-
ли свій статус „молодших партнерів“ 
партії президента, хоча ці партнер-
ські відносини ніколи не базувалися 
на довірі. Так, десятикратне падіння 
рейтингу Яценюка великою мірою 
стало наслідком грамотної інформа-
ційної політики Адміністрації прези-
дента — хоча понад половина членів 
уряду є ставлениками саме БПП, 
у масовій свідомості відповідальність 
за загальну незадовільну ситуацію 
в країні та відверто повільний темп 
реформ вдалося перекласти осо-
бисто на очільника уряду.

Байдена не послухали
Тим часом, для Яценюка набли-

жався час Х — у грудні збігав рік 
його керівництва урядом, протягом 
якого він мав імунітет від відставки. 
В Адміністрації президента особли-
во не приховували: замість Яценюка 
у кріслі прем’єра вони воліли би мати 
когось більш зручного та лояльного. 
Це вкладається у загальну політику 
чинного президента, який на всі 
ключові пости в державі намагається 
розставляти апріорі несамостійних, 
зате відданих йому функціонерів. 
Власне, для завершення концентра-
ції влади у своїх руках Порошенку 

і не вистачало „свого“ прем’єр-
міністра. Друге за важливістю пи-
тання — заміна міністра внутрішніх 
справ і соратника Яценюка Арсена 
Авакова, яка необхідна керівнику 
держави для монополізації силового 
ресурсу, вкрай важливого в умовах 
перманентної політичної нестабіль-
ності. Адже решта силових структур 
— армія, СБУ, Генпрокуратура — вже 
перебували під повним контролем 
президента.

Однак перед Адміністрацією 
поставали дві головні перешкоди: 
ким замінити Яценюка на посаді 
і як потім убезпечитися від розпаду 
коаліції та наступних дострокових 
парламентських виборів. Вирішен-
ню цих питань мав допомогти візит 
в Україну американського віце-пре-
зидента Джо Байдена. Той чітко дав 
зрозуміти: Яценюк повинен поки що 
лишитися на посаді, а все найвище 
керівництво держави має негайно 
забути про політичні чвари і взятися 
до проведення реформ, бо в іншому 
разі Україна може втратити підтрим-
ку Заходу, насамперед, фінансову. 
При цьому для американців не так 
важливою є сама персона Яценюка 
(хоча того вважають ставлеником 
Демократичної партії США), як збе-
реження в українській владі балансу 
сил — Захід добре пам’ятає, чим 
обернулася надмірна концентрація 
влади в руках екс-президента Яну-
ковича, і дуже хоче вберегтися від 
повторення такого сценарію.

Однак візит Байдена, як невдо-
взі з’ясувалося, пройшов намарне. 
Буквально через декілька днів після 
його відльоту у Верховні Раді стався 
дикий навіть для українського пар-
ламентаризму епізод — прямо під 
час звіту Яценюка про свою роботу 
в 2015 році нардеп від БПП Олег 
Барна силою відтягнув прем’єра з-за 
трибуни, спровокувавши бійку між 
представниками „проєвропейської 
коаліції“. За інформацією з БПП, 
вчинок депутата міг і не бути його 
імпровізацією, а частиною стратегії 
Адміністрації президента з публічно-
го тролінгу, приниження та жорсткої 
критики керівника уряду.

Остаточне з’ясування стосунків 
Адміністрація президента та Кабінет 
міністрів перенесли на середину лю-
того, коли Яценюк мав представити 
офіційний звіт про діяльність уряду 
та отримати або не отримати під-
тримку своєї програми на 2016 рік. 
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Кулуарні перемовини з новою силою 
почалися одразу після Нового року, 
їх головними учасниками стали пре-
зидент та прем’єр і їхні найближчі 
соратники. „Батьківщина“ та „Само-
поміч“ були вже на межі формально-
го виходу з коаліції, хоча останнього 
кроку поки не робили.

Головна позиція, з якої виходив 
„Блок Порошенка“ — Яценюк не впо-
рався зі своїми обов’язками, відтак 
повинен піти з посади. Завданням-
мінімум для Банкової стало звіль-
нення хоча б голови МВС Авакова 
та призначення на вакантну понад 
рік посаду першого віце-прем’єра 
Віталія Ковальчука, нині першого 
заступника голови АП. Яценюк рі-
шуче виступав як проти звільнення 
Авакова, так і проти призначення 
Ковальчука, який є дуже досвідченим 
апаратником і на новій посаді сут-
тєво обмежив би вплив прем’єра на 
роботу всієї виконавчої гілки влади.

В стилі регіоналів
Переговори у різноманітних 

форматах тривали тижнями, але не 
приносили відчутних результатів. 
Новий етап кризи почався після за-
яви міністра економіки Айвараса 
Абромавічуса про свою відставку 
у зв’язку з тиском з боку президент-
ського оточення. Міністр-технократ 
назвав і конкретне прізвище — Ігоря 
Кононенка, народного депутата, 
близького соратника та особистого 
друга президента, якого вважають 
„сірим кардиналом“ Верховної 
Ради та загалом одним з найбільш 
впливових людей в Україні. Заява 
Абромавічуса викликала вкрай не-
гативну реакцію західних послів та 
керівництва Міжнародного валют-
ного фонду, і водночас зіграла на 
руку Яценюку. Той ризикнув макси-
мально підняти ставки, переконав 
чотирьох міністрів, які раніше подали 
у відставку, відкликати свої заяви, 
і поставив президенту ультиматум: 
якщо звільнять одного з членів уряду 
— піде і весь Кабмін.

В Адміністрації президента ви-
клик прийняли, а на призначеному 
в переддень звіту уряду засіданні 
вирішили збирати підписи за відстав-
ку уряду. З аналогічною ініціативою 
раніше виступили й фракції „Само-
помочі“ та „Батьківщини“. Настав 
вирішальний день — 16 лютого. За 
годину до початку звіту уряду По-
рошенко несподівано оприлюднив 
своє відеозвернення: Яценюка він 
закликав „провести повне переза-
вантаження Кабміну“, а генпроку-

рора Шокіна — добровільно піти 
у відставку, мотивуючи це високими 
антирейтингами як керівника уряду, 
та і очільника ГПУ.

На якийсь момент доля Яценюка 
здавалась вирішеною: за визнання 
його роботи незадовільною прого-
лосували 247 нардепів, а необхідні 
150 підписів за розгляд питання про 
його відставку вдалося зібрати бук-
вально за кілька годин. Однак далі 
сталася комбінація, яка змусила зга-
дати технології кулуарної політики 
часів Партії регіонів. 

За відставку уряду несподівано не 
проголосували реєстрові опозиціо-
нери з однойменного блоку, пред-
ставники близької до олігарха Ігоря 
Коломойського групи „Відродження“ 
і, найголовніше, два з гаком десятки 
нардепів від БПП, які за 15 хвилин до 
того поставили Кабміну „двійку“ за 
його роботу. Як наслідок, за відстав-
ку назбиралося лише 194 голоси і, 
згідно з Конституцією, уряд отримав 
імунітет аж до наступної сесії, що 
має початися 2 вересня. 

Пересічні депутати з „Блоку По-
рошенка“ досить швидко з’ясували, 
що керівництво БПП спільно з ото-
ченням прем’єра просто потай їх 
використали, а все, що відбулося 
перед самою відставкою — збір під-
писів, звернення президента тощо 
— було лише частиною заздалегідь 
зрежисованої вистави. Звільняти 
Яценюка, принаймні 16 лютого, 
ніхто насправді не збирався. Але 
Адміністрація президента, після всієї 
озвученої на адресу прем’єра крити-
ки мала робити вигляд, що прагне 
його звільнити, а сам Яценюк пере-
страхувався від відставки, провівши 
переговори зі згаданим вище Ігорем 
Коломойським та одним з головних 
„акціонерів“ „Опозиційного блоку“ 
Ринатом Ахметовим.

Головна причина того, що По-
рошенко був вимушений піти на 
тимчасове перемир’я з Яценюком 
— знову ж таки позиція Заходу. Адже 
попри всі зусилля, йому так і не вда-
лося знайти Яценюку наступника, 
який був би адекватно сприйнятий 
в Брюсселі та Вашингтоні, і, головне, 
мав би реальні шанси на призначен-
ня парламентом. 

З кандидатурою наступного 
прем’єра нерозривно пов’язане 
й питання подальшого функціону-
вання коаліції. Адміністрація пре-
зидента спробувала внести розкол 
у ряди „Народного фронту“, але 
безуспішно, поки соратники Яценю-
ка тримаються єдиною лавою і в разі 

відставки лідера покинули б коалі-
цію, остаточно її поховавши.

Однак і без цього „Європейська 
Україна“ фактично припинила існу-
вання, адже після невдалого голо-
сування за відставку уряду з ї ї лав 
нарешті вийшли „Батьківщина“ та 
„Самопоміч“. Оскільки в БПП та НФ 
разом налічується лише 217 депута-
тів, коаліція мала би припинити своє 
існування і з юридичної точки зору.

Але все виявилося не так просто 
— як з’ясувалося, радикали Олега 
Ляшка на той час не відкликали своїх 
підписів під коаліційною угодою, 
і разом з ними арифметична біль-
шість в парламенті у 238 нардепів 
усе ж набиралася. (24 березня 2016 
року Олег Ляшко передав спікеру 
Володимиру Гройсману документ 
про відкликання депутатами від 
Радикальної партії своїх підписів під 
коаліційною угодою. – ред.).

Крім того, незрозумілим був ста-
тус тих депутатів, які оголосили про 
вихід з коаліції, але продовжують 
лишатися у лавах „Блоку Порошен-
ка“. Є в парламенті і депутати, що не 
входять до жодної з фракцій, однак 
їхні підписи під угодою все ж стоять. 
Власне, реальна чисельність коа-
ліції на даний момент залишалася 
загадкою навіть для самих її учас-
ників. Оскільки регламент роботи 
парламентської коаліції описано 
лише кількома рядками в Конститу-
ції, відкривається неабиякий про-
стір для юридичних трактувань та 
спекуляцій.

У будь-якому разі, за підсумками 
останнього етапу політичної кризи 
бонуси собі можуть нарахувати два 
головних її учасники. Так, Порошен-
ко зумів вберегти парламент та уряд 
від остаточного розпаду, переклав 
відповідальність за долю уряду на 
парламент, а на тлі проблем у Раді та 
Кабміні він уже виглядає найбільш ді-
єздатною політичною фігурою. Нато-
мість Арсеній Яценюк досягнув голов-
ної мети — залишився у своєму кріслі, 
ще й набув імунітет від відставки. 
В оточенні прем’єра розраховують, 
що до того часу запущені урядом ре-
форми нарешті отримають визнання в 
суспільстві, і рейтинг Яценюка та „На-
родного фронту“ почне зростати.

У пошуках виходу
Втім, для країни результати по-

літичних баталій поки не можна 
назвати втішними — на виході ми 
маємо фрагментований, мало дієз-
датний парламент та позбавлений 
підтримки як суспільства, так і само-
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го парламенту „уряд однієї фракції“. 
Далі ситуація може розвиватися за 
трьома сценаріями.

За першим, БПП та НФ продо-
вжать відносне перемир’я та домов-
ляться про співпрацю з радикалами 
Ляшка, які відкрито говорять про 
бажання увійти в нову владну кон-
фігурацію. Радикали претендують на 
крісла в уряді, насамперед, на по-
сади міністрів економіки та екології, 
а Олег Ляшко декларує заздалегідь 
нереальні амбіції зайняти пост спіке-
ра. Навіть якщо РПЛ на тих чи інших 
умовах повернеться в коаліцію, така 
конструкція буде вкрай хиткою. 
Запасу голосів нова більшість не 
матиме, а популіст Ляшко — дуже не-
надійний союзник. Про злагоджену 
роботу такої коаліції та перефор-
матованого у будь-який спосіб уряду 
годі буде й мріяти.

Другий варіант: домовитися не ви-
йде, нинішня невизначена ситуація 
розтягнеться в часі, коаліція і далі 
існуватиме хіба лише на папері. 
Під кожний закон Адміністрації пре-
зидента та Кабміну доведеться зби-
рати голоси, домовляючись з тими 
ж радикалами, „Самопоміччю“, 
„Батьківщиною“, різноманітними 
екс-регіоналами. Про будь-який 

розвиток та реформи доведеться 
забути, тим більше, що Порошенко 
не відмовився від своєї стратегічної 
мети — витурити Яценюка з уряду, 
і регулярні провали Кабміну в пар-
ламенті можна буде подавати За-
ходу та українському суспільству як 
докази абсолютної недієздатності 
чинного голови уряду. І тим часом 
шукати в Раді голоси під нового 
прем’єра. За Конституцією, така 
ситуація може тривати як завгодно 
довго, адже навіть у випадку фор-
мального розпаду коаліції оголо-
шення дострокових виборів є лише 
правом, а не обов’язком голови 
держави. Хіба що західні партнери 
України зрозуміють, що порівняно з 
паралічем законодавчої та виконав-
чої влади дострокові вибори будуть 
меншим злом.

Цей третій сценарій на Банковій 
розглядають як запасний, хоча й на-
магаються його уникнути. Якщо зро-
бити цього не вдасться, там готуються 
до походу в Раду трьома колонами. 
Перша — власне „Блок Порошен-
ка“, друга — ще не створена умовна 
„антикорупційна партія Саакашвілі“, 
третя — номенклатурний проект 
„Наш край“, який об’єднує „міцних 
господарників“ з числа регіональних 

еліт, і вже непогано зарекомендував 
себе на місцевих виборах.

За підрахунками технологів Ад-
міністрації президента, цих трьох 
сил може вистачити для формування 
більшості в наступній Раді. Але й така 
конструкція теж виглядатиме неста-
більною. Як мінімум тому, що Михай-
ло Саакашвілі — цілком самостійний 
політик, і його нинішня лояльність до 
Банкової зумовлена суто тактични-
ми інтересами. Отримавши свою 
фракцію у кількадесят „штиків“, екс-
президент Грузії напевно намагати-
меться грати лише в свою гру. Крім 
того, за даними всіх соцопитувань, 
у наступному парламенті опиниться 
ще більше популістів, ніж у ниніш-
ньому, отже, шансів на злагоду і кон-
структив у Раді відверто небагато. І, 
звісно, будь-які вибори в українських 
реаліях — це парад взаємних звину-
вачень, скандалів та передвиборчого 
популізму, які остаточно зупинять ре-
форматорські починання, або й роз-
вернуть їх у зворотній бік. Тож у який 
би спосіб не почала розв’язуватися 
нинішня криза, найближчі місяці, 
або й роки, Україна буде приречена 
жити в умовах потужної політичної 
турбулентності.

Мілан Леліч, Київ
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 Давид Стулік працює у 
Представництві Європейського 
Союзу в Україні від 2007 року. 
Однак Сходом він займається ще 
зі студентських часів. „Я їздив ще 
до Радянського Союзу. А після 
вступу Чехії до ЄС написав заяву 
про роботу у Представництві 
в Україні“. Після стількох 
років роботи він залишається 
ентузіастом і оптимістом щодо 
України.

В чому роль Представництва?
Ми офіційно представляємо ЄС 
в Україні. Презентуємо всі країни 
Європейського Союзу, відповідаємо 
за політичні контакти, економічну до-
помогу. Інші посли ЄС орієнтуються 
на нас. З самого початку я вважав, що 
ми тут на першій лінії захисту Європи. 
І працюючи тут, ми маємо вплив на 
те, що відбувається в Україні. Це дає 
адреналін — адже ти бачиш резуль-
тати своєї роботи, бо в Брюсселі ти 
працюєш лише над якимось відрізком 
роботи.

2013 рік, Україна має підписати 
Угоду про Асоціацію з ЄС... Ти тоді 
думав, що все так завершиться?
Було очевидним, що Путін не дозво-
лить підписати Угоду [про Асоціацію], 
а Євросоюз не мав запасного плану. 
У вересні, коли ми їздили країною, 
молодь покладала великі сподіван-
ня на Угоду. Для неї це був символ 
майбутнього. Тринадцятилітні діти 
у школах говорили, що не бажають 
жити, як їхні батьки, або, наприклад, 
давати хабарі за певні послуги. Вони 
бажають жити, як у Європі, а поганий 
корумпований Янукович відібрав у них 
цю надію на Європу. Отже, було оче-
видним, що це повинно призвести до 
якогось суспільного протесту.

Ви сподівалися, що буде настільки 
сильна реакція?
Більш-менш так. Я думав, що буде, 
як у Словаччині, де молодь хотіла до 
Європи. І якщо в української молоді 
відібрати цю мрію, вона позбудеться 
Януковича, як колись словаки позбу-
лися [Владіміра] Мечіара. У Вільнюсі, 
куди я приїхав прямо з Євромайдану, 
вже було зрозуміло, що Янукович нічо-
го не підпише, хоча в останній момент, 
здавалося, переговорники взяли його 
в оборот.

Зранку нас розбудив один колега 
з інформацією, що в Києві побили 
студентів. І це був той переломний 
момент, коли йшлося не лише про 
студентів, але й про ціле суспільство. 
Тоді вже Євромайдан перетворився на 
Майдан за людську гідність.

Коли нас розбудили, я сказав, що 
так, Угода не підписана, але протягом 
кількох місяців її підпишуть, проте з ін-
шим президентом. Було очевидно, що 
люди не поступляться, адже йшлося 
про їхнє майбутнє, про їхнє життя.

Євросоюз натомість весь час хо-
тів домовлятися з Януковичем, дати 
йому ще один шанс. Ми постійно 
повторювали, що ми глибоко зане-
покоєні. Кетрін Ештон, яка приїхала 
в Київ, провела дуже цікаві розмови 
з Януковичем. Він їй 10 грудня обіцяв, 
що не застосовуватиме силу, а після 
опівночі, коли вона ще була в Києві, 
почався штурм Майдану.

В мене таке відчуття, що Янукович 
не вирішував усього сам до кінця. 
Хтось підливав олії у вогонь. Хтось від 
самого початку бажав крові. Вів до 
ескалації сили. Коли загинув Сергій 
Нігоян, це був шок.

Дякувати Богу, Європейський Со-
юз рятувало українське суспільство, 
адже ЄС не знав, що робити. В нас не 
було плану Б. Тому українці нас уряту-
вали тим, що скинули Януковича. І тоді 
стало зрозуміло, що робити з Угодою.

У цьому великий стратегічний про-
граш Путіна. Він де-факто створив 
політичну націю, на жаль, страшною 
ціною для України. Проте саме цього 
він прагнув уникнути, адже Угода для 
нього становить смертельну загрозу.

Чи не відчувається тепер в Євросою-
зі розчарування Україною?
Так. Ні. Тобто нам вдається досягнути 
поступу за рахунок страшних зусиль. 
Ми зробили чотири заяви у справі ан-
тикорупційних законів, в тому сенсі, як 
саме вони повинні виглядати. І ми дуже 
тиснули на парламент до того момен-
ту, коли Рада прийняла ці закони. 
У цьому інтереси ЄС та українського 
народу збігаються.

Коли обирали членів Національ-
ного антикорупційного агентства, то 
Ян Томбінський поїхав вночі до Ад-
міністрації президента. Не знаю, чи 
в якійсь іншій державі посол ЄС може 
поїхати до президента вночі, щоб 
переконувати конкурсну комісію ви-

брати саме двох осіб. У самому Брюс-
селі не всі можуть це зрозуміти. Проте 
Україна є ключовою країною для схід-
ної політики ЄС, для самої Європи. 
Адже Путін не бореться з Україною, 
з Сирією, він бореться з нами усіма. 
Це звучить дуже банально, однак ба-
гато людей цього не розуміють. Втім, 
на щастя, у Брюсселі вистачає людей, 
які це розуміють і переконані у тому, 
що в Україну треба інвестувати.

Є певна втома, але я вважаю, що 
багато осіб свідомі того (Меркель, на-
приклад, на сто відсотків), що Україна 
— ключова для Європи. 

Ти віриш, що в України вийде?
Так, я не сумніваюсь. Це видно навіть 
у зміні менталітету людей. На Сході, 
я бачу, також багато що змінилося. 
Люди розуміють, що повинні роз-
раховувати на себе. Вони не вірять 
у державу — і це добре. Це вихід із 
заклятого кола рабської ментальності. 
Люди починають мислити самостійно, 
вони самоорганізовуються.

Інша проблема — наскільки держа-
ва, стара корумпована олігархічна 
система буде здатна відповісти на 
очікування людей. А швидше за все, 
не буде здатна. І тому в українському 
суспільстві зростає фрустрація, однак 
вона не деструктивна. Я не вірю у тре-
тій Майдан, проте здорове незадово-
лення зростатиме. І тому я вважаю, що 
варто провести дострокові вибори. 
Адже якщо виникне реформаторська 
проєвропейська антикорупційна си-
ла, вона виграє ці вибори. Нехай це 
будуть люди Саакашвілі, або інший 
рух, або „Самопоміч“, якщо остання 
більше відкриється для середовища 
активістів. Чим пізніше будуть вибори, 
тим більше наростатиме нездорове 
незадоволення, і це збільшить мож-
ливості популістів та демагогів, таких, 
як Ляшко, Тимошенко. І тоді існує 
небезпека, що такі сили затримають 
фактичні реформи.

Аргумент, що вибори тепер зупи-
нять реформи — смішний. Позиція ЄС, 
щоправда, тепер абсолютно інша, але 
я відповідаю: „Гаразд, а чи тепер ці ре-
форми не пригальмовані?“. Всі зайняті 
боротьбою, хто саме візьме крісло 
прем’єра, прокурора, а парламент 
зайшов у глухий кут. Тому найкращим 
рішенням стала би роздача карт зано-
во. На Заході не розуміють, що чоти-
рирічний виборчий період у Євросо-

Давид Стулік:

„Я не сумніваюся, що в України все вийде!“
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юзі не відповідає українським умовам. 
Тут протягом року відбувається стіль-
ки, скільки в Європі — за п’ять років. 
Тут два роки не було виборів, однак 
суспільство змінюється, розвивається. 
Існує власна динаміка, і парламент 
уже не відповідає суспільним потре-
бам. Тому ми не можемо змушувати 
українців дотримуватися нашого ви-
борчого календаря.

Що ще може зробити Європа?
Ми — ЄС, Захід — дійсно врятували 
Україну з точки зору фінансів, оскіль-
ки навесні 2014-го та навесні 2015 
року Україна була у дуже складній 
фінансовій ситуації. За крок від бан-
крутства — дефолту. І тоді ми її ряту-
вали — через Міжнародний валютний 
фонд,  макрофінансову допомогу ЄС, 
інші західні уряди допомогли. Завдяки 
цьому стабілізувався курс гривні, не 
було масового безробіття — на мою 
думку, цей момент недооцінений. 
Лунають голоси, що в Грецію ЄС 
улив набагато більші гроші, але там 
вони пішли на покриття боргів. А тут 
частина цих коштів йде на розвиток, 
на реформи. Наприклад, система 
публічних замовлень „Прозоро“ 
— це прекрасна справа. І це перші 
ластівки, які даватимуть результат. 
ЄС також підтримує ці ініціативи, хоча 
ми не давали на це грошей. Однак ми 
підтримуємо дану систему, оскільки 
вона відповідає нашим вимогам, єв-
ропейським стандартам. Передача 
досвіду, певних регуляторних рішень. 
Угода щодо Зони вільної торгівлі (ЗВТ) 
стане революцією для українського 
бізнесу, оскільки найбільшою пробле-
мою для нього є корупція. Саме тому 
ЄС інвестував великі гроші та зусилля 
для створення системи боротьби 
з корупцією.

Нас часто запитують, навіщо по-
трібні аж чотири інституції? Йдеться 
про створення інституційного фунда-
менту — ці інститути повинні взаємно 
себе контролювати. Їх співробітники 
отримують непогані зарплати, част-
ково платимо їм ми, частково — США 
та Канада. І я думаю, що звідти піде 
багато позитивної енергії. Детективи 
Антикорупційного бюро заробляють 
понад 30 тисяч гривень, і це молоді 
люди. Вони не пов’язані зі старою 
системою. Я сподіваюся, що вони 
сумлінно виконуватимуть слідство 
у цих корупційних випадках. Це люди, 
які пройшли вишкіл на Заході, вони 
можуть змінити власну країну. Такі лю-
ди, як Назар Холодницький та Артем 
Ситник мають шанси ввійти до історії 
своєї держави.

A що з візами?
Їх скасують. Це буде дуже символіч-
ний крок. З точки зору суспільства цей 
крок, можливо, не матиме настільки 
великого впливу. Більш важливими, 
можливо, є закони, які будуть прийняті 
для цього, оскільки вони запобігати-
муть корупції. Парадоксальним чином 
прийняття антидискримінаційного за-
кону відіграло важливу роль, оскільки 
це дало поштовх до появи дискурсу 
про сексуальну орієнтацію як таку.
Ми побоювалися, що це може стати 
великою проблемою. У Молдові та 

Грузії церква організувала великі де-
монстрації. Більшість там спочатку не 
хотіла голосувати за ці закони.
З безвізовим режимом також пов’язані 
зміни з функціонуванням відповід-
них спецслужб, що матиме вплив на 
ментальність урядовців. Тобто не візи 
як такі, але зміни ментальності, по-
кращення діяльності держави на благо 
громадян. Щоб не було корупції при 
видачі паспортів.
З нашого боку була більша воля до 
скасування візового режиму, ніж 
з боку українських політиків!
Що істотно, ми діємо спільно з аме-
риканцями. Вони більше прив’язані 
до прізвищ, а ЄС — до створення 
системи. І разом ми доповнюємо 
одне одного. Ми допомагали ство-
рювати Антикорупційне бюро, ми 
разом працювали над питанням 
нових призначень для прокуратур 
у регіонах. Американці постійно див-
ляться на прізвища — Шокін для них, 

як червона ганчірка для бика. Вони 
роблять ставку на своїх кандидатів 
— Сакварелідзе, Каська, Абромаві-
чуса. А ми діємо інакше — майбутній 
генпрокурор має бути високим про-
фесіоналом і повинен користуватися 
суспільною довірою, однак ми ніколи 
не вказуємо на конкретні прізвища. 
І це взаємно доповнюється. Плюс тре-
тя, найбільша, сила — суспільство, яке 
чинить великий тиск через громадські 
організації.
Звісно, стара система постійно чинить 
спротив. Вона потроху відступає, але 
ми маємо справу з дуже глибоко вко-
ріненими інтересами, де всі пов’язані 
між собою: міліція з прокуратурою 
та місцевими елітами, місцеві еліти 
з національними, а ті, в свою чергу, 
з політичними, а ті — з олігархами, 
які володіють локальним бізнесом… 
Так працює кругова порука. І щоб це 
зламати, потрібний час. Однак зміни 
відбуваються. На мою думку, цього 
року система сильно похитнеться. 
І люди з іншого боку цієї системи 
шукатимуть можливості рятуватись. 
Я переконаний, що вони будуть все 
звалювати на інших і ми дізнаємося 
чимало цікавих речей.
До Києва нещодавно приїжджали гол-
ландські журналісти робити матеріал 
перед референдумом щодо ратифі-
кації Угоди про Асоціацію з Україною. 
Вони одразу сказали, що в Україні 
відбуваються страшні речі — кожен 
нарікає на корупцію. А я їм відпо-
відаю: ви робите висновок у такий 
спосіб, ніби ви приїхали кудись і зро-
били статичний знімок. Однак якби ви 
вмонтували камеру і кожного дня ро-
били одне фото, а пізніше змонтували 
з усіх цих знімків фільм, ви б побачили 
несамовитий, позитивний процес, 
який іде в доброму напрямку. Треба 
бачити, як змінюється настрій, як це 
виглядає в регіонах. На мою думку, від 
них віє оптимізмом, і ці зміни вже не 
вдасться зупинити. Наступив перелом 
у суспільстві, створено політичну на-
цію. Тому держава не може програти. 
Єдина річ, яку може зробити Путін, 
— відкрито вторгнутися усіма силами 
і окупувати Україну. Але до цього вже 
не дійде.
Дякувати Богу, ЄС зберіг єдність 
у санкціях, і для мене це було дивом. 
Коли влітку 2014 року ввели санкції, 
я був приголомшений, що усі 28 країн 
змогли домовитися, незважаючи на 
різні інтереси різних країн та їх зв’язки 
з Росією. І це велика заслуга Меркель. 
За це їй треба поставити пам’ятник.

Розмовляв Петро Андрусечко, Київ
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з  к р а ю

 Для повнішого розуміння 
та сценаріїв „жорсткого“ 
воєнно-політичного конфлікту, 
який охопив значну частину 
українського Донбасу 
(який є в т.ч. наслідком та 
продовженням захоплення 
РФ українського Криму), 
слід передусім виходити 
за межі його тлумачення 
у вузьких масштабах „глобус 
України“. Його слід розглядати 
в ширших — регіональних та 
трансрегіональних — вимірах. 
Адже цей конфлікт від самого 
його початку аж ніяк не був 
„внутрішньоукраїнським“ 
протистоянням, що так 
чи інакше визнавалося як 
українською, так і російською 
та західною (європейсько-
американською) сторонами.

Окрім цього, він у своєму зовніш-
ньому (геоідеологічному) вимірі має 
всі ознаки ціннісного, а у внутріш-
ньому (геостратегічному) — навіть 
цивілізаційного, у майже повній від-
повідності до прогностичної концеп-
ції „зіткнення цивілізацій“, запропо-
нованій ще близько двох десятиліть 
тому (!) американським професором 
С. Хантінгтоном.

Осмислюючи цю проблематику 
в європейському та суміжних масш-
табах, слід брати до уваги, перш за 
все, „класичні“ чинники взаємодо-
повнення — балансу сил та балансу 
інтересів. Вони відбуваються в різних 
комбінаціях тих чи інших домінувань, 
зокрема, балансів сил над баланса-
ми інтересів у часи біполярності, їх 
паритетної сурядності у нетривалий 
період монополярності або інтересів 
над силами у часи багатополярнос-
ті. Ті чи інакші баланси сил наразі 
продовжують чітко домінувати як 
у субрегіональному (східноєвропей-
ському), так і в трансрегіональному 
(європейсько-євроатлантичному) та 
міжрегіональному (європейсько-єв-
разійському) масштабах.

Стабільна нестабільність
Однак мега-тренди останніх де-

сятиліть уособили себе перш за все 
у хвильових розширеннях НАТО та 

ЄС, а також у поступовому кори-
гуванні геостратегічних орієнтацій 
таких пострадянських держав, як 
Грузія, Молдова, Україна чи, при-
наймні частково, Азербайджан. Це 
суттєво ускладнило і без того слабкі 
та нестійкі контури узгоджуваності 
цих (дис)балансів. У результаті за-
гострилася та закріпилася ситуація 
„стабільної нестабільності“, спроби 
формалізувати яку у 2000-х роках 
чітко проявилися у „процесі Корфу“ 
та проекті „Договору про європей-
ську безпеку“ (т.зв. „план Медведє-
ва“). Останній якраз і був невдалою 
спробою зафіксувати, „заморозити“ 
загрози дисбалансу сил. У свою 
чергу, експансія Росії у Грузії, яка 
відбулася влітку 2008 року під ви-
глядом „миротворчої операції“ та 
мала своїм наслідком втрату Грузією 
контролю над приблизно третиною 
своєї суверенної території (Абхазія 
та Південна Осетія), мала щонай-
менше два принципових „посили“ 
щодо відпрацьовування перспектив-
ної реконфігурації балансу сил та 
балансу інтересів. З одного боку, 
ця військово-„миротворча“ операція 
Росії на Південному Кавказі стала 
яскравим прикладом неоімперських 
амбіцій путінської Росії (в термінах 
балансу інтересів). З іншого — пер-
шим повноцінним випробуванням на 
дієвість базового набору тих сило-
вих інструментів, які Росія планувала 
задіяти надалі, реалізуючи свою 
„геостратегію реваншу“.

Остання, як уже опосередковано 
відзначалося, відноситься до періоду 
переосмислення Росією свого місця 
у світі та регіоні. Головними харак-
теристиками єльцинського періоду 
втрат геополітичних позицій, між-
народно-політичної статусності та 
впливовості були переформатування 
європейського геостратегічного про-
стору, які завершилися значним роз-
ширенням НАТО та ЄС. При цьому 
навіть об’єктивні складники відпо-
відних геоекономічних, а тим більше 
геополітичних тенденцій сприйма-
лися переважно через суб’єктивну 
призму образ і ностальгію за втраче-
ним. У концентрованому вигляді цю 
ностальгію ще 2005 року висловив 
В. Путін у посланні Федеральному 

Зібранню Російської Федерації: 
„…Маємо визнати, що розпад Ра-
дянського Союзу став найбільшою 
геополітичною катастрофою сто-
річчя. Для російського ж народу це 
стало справжньою драмою. Десятки 
мільйонів наших співгромадян та 
співвітчизників опинилися за межами 
російської території“.

Зона особливих інтресів
Все це спричинило загрозу виник-

нення кумулятивного ефекту повно-
цінної регіональної кризи у випадку 
навіть внутрішньої дестабілізації 
в окремій країні регіону, яка вхо-
дить у зону „особливих інтересів“ 
Москви. І коли виникла проблемна 
ситуація — Революція Гідності в Ки-
єві, що привела до повалення про-
російського авторитарного режиму 
В. Януковича та приходу до влади 
нового, більш демократичного та від-
верто прозахідного режиму, — Росія 
не могла не використати її. Адже 
нова державна ідеологія та гео-
стратегічні інтенції нової української 
влади (на скоріший вступ до ЄС та 
НАТО) різко суперечили неоімпер-
ським настановам Москви. Причому 
як ціннісно-ідеологічним, так і суто 
безпековим. (Щодо перших — Мо-
сква відпрацьовувала і прагнула 
нав’язати ідеологему „Руського ми-
ру“. Щодо других — встановлення у 
державах-сусідах Росії „недружніх“ 
Москві режимів та/або перспективи 
„потенційного розширення НАТО“ 
у таких її державних документах, 
як „Стратегія національної безпеки 
РФ“, розглядаються одними з най-
принциповіших загроз її безпеці).

Наступні послідовні експансіо-
ністські кроки Росії, якими стали 
„аншлюс“ українського Криму та 
приховувана інтервенція на Донбас, 
проявили, з одного боку, нехтування 
Росією основних норм та принципів 
міжнародних відносин, а з іншого 
— інертність Заходу щодо них. 
У результаті майже всі міжнародні 
гарантії безпеки для України (в тому 
числі в межах Будапештського мемо-
рандуму) виявилися недієздатними 
в умовах, коли агресором виступив 
один із гарантів — Російська Феде-
рація, а західні країни-гаранти дис-

Сили, інтереси та цінності: геостратегічні 
контексти конфлікту на українському 
Донбасі 
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танціювалися від проблеми в сферу 
дипломатико-правової казуїстики. 
(Чим це було зумовлено — інше пи-
тання).

Як би там не було, перед Заходом 
постав багатовимірний виклик — не-
обхідність реагування на проблему 
як у ціннісному сенсі, так і у сенсах 
балансу сил та інтересів. 

Захід був буквально вимушений 
відповідно реагувати — як в ідейному 
фокусі „європейських“ принципів, 
так і в фокусі викликів вигідній та 
перспективній комбінації балансу 
сил та балансу інтересів.

Баланс інтересів контурно окрес-
лився передусім у регіональному 
масштабі. Вся західна складова 
частина європейсько-євразійського 
регіону так чи інакше згуртувалася 
довкола необхідності введення про-
ти субрегіональної амбітності Росії 
серйозних колективних геоеконо-
мічних санкцій, за яких практично 
всі країни регіону жертвували своїми 
національними торговельно-еконо-
мічними інтересами. В іншій — східній 
— складовій частині необхідного сту-
пеню єдності інтересів у протистоян-
ні Заходу аж ніяк не спостерігається. 
Показові як політичні позиції таких 
країн, як Білорусь, у профільних 
голосуваннях на Раді Безпеки ООН, 
так і відверте небажання більшості 
країн-членів СНД, а надто  членів 
Митного союзу ЄврАзЕС, практично 
підтримати режим торговельно-еко-
номічних анти-санкцій, що пропагу-
валися та лобіювалися Росією.

Окреме місце займає пробле-
ма пріоритету інтересів безпеки 
— внутрішніх та зовнішніх. Конфлікт 
на українському Донбасі проявив 
готовність лише небагатьох європей-
ських країн жертвувати інтересами 
внутрішньої безпеки та стабільності 
в ім’я реалізації інтересів зовніш-
ньої безпеки. Для України це стало 
мимовільним, вимушеним кроком. 
Тоді як для таких країн, як Росія, 
обумовлюється загальною логікою 
„комплексу переможеного“ (у „хо-
лодній війні“), прагненням реваншу 
та традиційними настроями пошуку 
зовнішнього заколоту, що достатньо 
просто та зрозуміло пояснювали би 
більшість ї ї внутрішніх проблем та 
негараздів. Паралельно відбулася, 
принаймні часткова, реконфігурація 
внутрішньорегіональних відносин, 
зокрема, між Україною та Румунією 
чи Білоруссю та Євросоюзом.

Конфлікт на українському Донбасі 
у своєму нормативно-ціннісному ви-
мірі є конфліктом двох принципових 

моделей міжнародних відносин. 
Перша з них базується на принципі 
поваги до державних кордонів та 
територіальної цілісності суверенних 
держав, сягаючи середньовічної па-
радигми (Г. Гроцій та ін.) „pacta sunt 
servanda“. Друга, багато в чому при-
меншуючи цінність та смисл попере-
дньої, віддає пріоритет „праву націй 
на самовизначення“. Донедавна ці 
міжнародні парадигми європейсько-
євразійських відносин достатньо 
стабільно та більш-менш безконфлік-
тно співіснували — у якості первинної 
та вторинної. Однак лише за умови 
суворої демократичності їх застосу-
вання. Про це яскраво свідчать, зо-
крема, об’єднання Німеччини (1990) 
— з одного боку, та роз’єднання 
(„оксамитове розлучення“) Чехосло-
ваччини (1993) — з іншого.

Геостратегічне надзавдання 
Мінського переговорного 
процесу
Однак сильні та амбіційні актори 

в умовах сприятливої геострате-
гічної кон’юнктури неодноразово 
вдавалися до спроб на свою користь 
„розіграти карту“ войовничого 
націоналізму. Це мало своїми на-
слідками передусім серйозну еска-
лацію напруги та субрегіональної 
дестабілізації, яскравим прикладом 
чого стали трагічні події на Балканах 
у 1990-х роках. У нинішньому росій-
сько-українському протистоянні на-
ціоналістично-національний чинник 
теж відіграє значущу роль. Однак для 
України цей чинник є конструктивним 
інструментом консолідації політичної 
нації та розвитку. Адже, як століття 
тому відзначав класик українського 
націоналізму В. Липинський (який, 
до речі, мав польське дворянське, 
шляхетське коріння): „Державу Укра-
їнську може здійснити наша любов 
до неї, а не зненависть до її ворогів“. 
Росія ж використовує націоналіс-
тичну карту відверто деструктивно. 
З одного боку, вона відверто демо-
нізує сучасний український держав-
но-політичний рух, використовуючи 
пропагандистські шизофренічні об-
рази неофашистів-„жидобандерів-
ців“. З іншого — використовує на-
ціонально-державницьку ідеологему 
„Великої Росії“ в якості внутрішнього 
інструменту забезпечення стабіліза-
ції власного авторитарного режиму.

Пошук та жорстке підтримання 
необхідного стійкого балансу між 
„державоцентричною“ та „націєцен-
тричною“ парадигмами — ключове 
завдання трансрегіонального масш-

табу; ї ї принципова невирішуваність 
чи принаймні критичне накопичення 
кризових казусів загрожує руйну-
ванням складної, і без того не без-
проблемної конфігурації Європи, 
в якій дотепер не подоланими, а лиш 
загнаними вглиб, залишаються про-
блеми національно-державних ам-
біцій, „історичних кордонів“, багато 
з яких є відверто умовними, а також 
похідних територіальних претензій.

В якості підсумку можна ствер-
джувати, що довгий та непростий 
Мінський переговорний процес як 
інструментальний механізм врегу-
лювання конфлікту на українському 
Донбасі, артикульований у виконан-
ня Мінських угод, у своєму глибин-
ному сенсі є дещо парадоксально 
„більшим ніж він є“. Адже так чи 
інакше, він має своє велике геостра-
тегічне надзавдання, і навіть більше 
— завдання цивілізаційно-ціннісне. 
Геостратегічне надзавдання — не під-
датися спробам Росії на „Донбась-
кому фронті“ українського „театру 
воєнних дій“ (який наразі співіснує із 
„сирійським“ та ін.) реалізувати свої 
далекосяжні наміри розбудувати 
„під себе“ загрозливу конфігурацію 
„балансу сил“ та „балансу інтересів“. 
Ціннісне надзавдання — не дозволи-
ти Заходу програти у спровокованій 
Росією „війні цивілізацій“, адже тоді 
геоцивілізаційною жертвою стане 
Україна, яка втратить свою націо-
нальну ціннісність та отримає взамін 
деструктивність неоімперськості.

Олексій Полтораков, 
Національний інститут стратегічних 

досліджень, Україна



32

з  к р а ю

 Складається враження, що 
до червня 2014 року в Україні 
була відсутня обдумана 
й законодавчо підкріплена 
допомога учасникам 
антитерористичної операції 
на Сході України (АТО). На той 
момент переважна більшість 
документів Міністерства 
охорони здоров’я (МОЗ) 
України стосувалася біженців та 
переміщених осіб з Донецької 
та Луганської областей. 
Керівники багатьох профільних 
медичних установ брали 
персональну відповідальність, 
приймаючи на лікування 
учасників АТО. Зміни до Закону 
України „Про реабілітацію 
інвалідів в Україні“, котрі мали 
б регламентувати порядок 
реабілітації учасників АТО, 
Петро Порошенко підписав 
23 липня 2014 року. І лише 
у листопаді 2014 року було 
прийнято низку законодавчих 
актів, котрі регулювали 
порядок надання соціальної 
реабілітації постраждалим під 
час АТО особам у госпіталях 
ветеранів війни.

Сьогодні демобілізовані та ді-
ючі учасники АТО можуть лікуватись 
у медичних закладах трьох основних 
типів. 1. Військові госпіталі, котрі під-
порядковуються Міністерству обо-
рони. 2. Госпіталі ветеранів війни (ці 
установи, попри медико-соціальну 
направленість, є медичними закла-
дами і підпорядковуються офіційно 
Міністерству охорони здоров’я). 
3. Будь-які інші лікувально-профілак-
тичні заклади — відомчі, комунальні 
тощо. Як правило, демобілізований 
учасник бойових дій потрапляє саме 
до госпіталів ветеранів війни (29 за-
кладів по всій Україні). Станом на 20 
січня 2016 року, в них пролікувалося 
6825 осіб.

Психологічна допомога
Основна увага влади щодо стану 

здоров’я учасників АТО з самого 
початку подій на Сході України була 
сконцентрована на наданні психоло-
гічної допомоги.

У грудні 2014 року Державна 
служба у справах ветеранів війни та 
учасників АТО зобов’язала обласні 
Департаменти охорони здоров’я 
подавати щомісячні звіти стосовно 

психологічної реабілітації ветеранів 
війни та учасників АТО. Ми всі нео-
дноразово чули про „в’єтнамський“ 
та „афганський“ синдроми. В умовах 
воєнного часу виникають специфічні 
психічні розлади — патологічний 
страх, спроби людини „викреслити 
бойові події з пам’яті“, як наслідок 
— дисциплінарні проступки, вживан-
ня алкоголю, наркоманія. Виникають 
бойова втома та бойовий шок, коли 
наступає відчуття тривоги, депресія, 
страх, „бойова перевтома“.

Враховуючи перший досвід та ре-
зультати психологічної допомоги учас-
никам АТО в умовах спеціалізованих 
психіатричних закладів України, яку 
організувало МОЗ, на селекторній 
нараді при міністрі охорони здоров’я 
5 березня 2015 року було вирішено, 
що перебування демобілізованих 
у психіатричних лікарнях є недоці-
льним (крім хворих на психічні захво-
рювання). І що демобілізовані учасни-
ки АТО повинні лікуватись у госпіталях 
для ветеранів війни.

У перші етапи мобілізації в АТО ме-
дичні призовні комісії у своєму складі 
не мали психіатрів, тому призивалося 
чимало хворих на приховані психічні 
розлади. Через це сьогодні серед 
демобілізованих учасників АТО спо-
стерігається сплеск розладів психіки 
та поведінки, суїцидальних спроб. 
Такі люди повинні лікуватись у психіа-
тричних лікарнях, щоб у першу чергу 
попередити зростання самогубств 
та проявів насилля. На міністерській 
нараді зазначалося також, що існує 
проблема з медичними психолога-
ми, котрі надавали би кваліфіковану 
спеціалізовану допомогу демобілізо-
ваним. Отже, при створенні центрів 
реабілітації слід залучати поза-
штатних фахівців, а наступні огляди 
в призовних медичних комісіях при 
військових комісаріатах проводити за 
участі психіатрів.

Відтоді у наказах обласних Де-
партаментів охорони здоров’я все 
активніше звучить поняття „медико-
психологічна“ реабілітація учасників 
АТО. Додатково у жовтні минулого 
року Науково-дослідний інститут 
соціальної і судової психіатрії та 
наркології звернувся до Департа-
ментів охорони здоров’я із запитом 
про інформацію стосовно випадків 
спроб самогубства серед учасників 
та демобілізованих АТО.

У кожній області по-своєму ви-
рішують проблему із наданням 

психологічної допомоги учасникам 
АТО. Наприклад, за статистикою 
медичних закладів Житомирської 
області, найскладнішим аспектом, 
який відчули медики усіх спеціаліза-
цій — ознаки бойового стресу серед 
демобілізованих. При цьому комп-
лектація госпіталів психологами по 
країні дуже різна. Навесні 2015 ро-
ку у Кіровоградському госпіталі їх 
було 2 штатних та 17 позаштатних, 
проте в Чернівецькому госпіталі на 
той момент не було спеціаліста-
психолога. У 15 містах діють Центри 
психологічно-соціальної реабілі-
тації та консультативної допомоги 
учасникам АТО та їх родинам за 
участі Української Асоціації фахівців 
з подолання наслідків психотравму-
ючих подій (Психологічна Кризова 
Служба). У Львові на базі Львівської 
клінічної психіатричної лікарні були 
створені спеціалізовані бригади 
для допомоги потерпілим у зоні-
і АТО та їх сім’ям. (У лютому 2015 
року налічувалося 28 бригад — 89 
фахівців, психологів та психіатрів 
за основною спеціальністю). У Кі-
ровограді створили окремий Центр 
медико-психологічної реабілітації 
„КОМ-ПАС“ на базі госпіталю ін-
валідів війни (17 фахівців, активна 
реклама, просування в мережі).

На що хворіють
Найбільший досвід роботи з учас-

никами АТО мають Харків, Дніпро-
петровськ, Запоріжжя. Під час згаду-
ваної наради в МОЗ у березні 2015 
року були озвучені основні медичні 
проблеми, з якими стикалися демо-
білізовані: баротравми, наслідки 
черепно-мозкових травм, дорсопа-
тії (від бронежилетів), загострення 
хронічних захворювань, інші травми, 
венеричні захворювання.

Цікава ситуація склалась у військо-
во-медичних комісіях Міністерства 
оборони. У перших хвилях демобі-
лізації постраждалим бійцям АТО 
їх травми, захворювання, каліцтва 
пов’язували „зі службою в армії“, що 
в принципі не давало права на соці-
альні пільги колишнім бійцям. Згодом 
зазначені комісії почали виносили 
рішення про зв’язок ушкоджень 
здоров’я „з виконанням обов’язків 
військової служби“, що покращило 
соціальний статус демобілізованих. 
З кінця 2015 року стали виноситись 
рішення про зв’язок ушкоджень здо-
ров’я „із захистом Батьківщини“. 

Реабілітація після АТО…
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коТакий крок Міністерства оборони 
дозволив зняти соціальну, психоло-
гічну напругу серед демобілізованих 
учасників АТО і дав їм можливість 
реалізувати декларовані законо-
давчими документами права на 
отримання грошових компенсацій та 
максимальних соціальних гарантій 
у відповідності до Закону України 
„Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту“.

Тактика МОЗ щодо обробки 
статистичних даних змінилася на-
весні 2015 року, коли Міністерство 
зобов’язало обласні Департаменти 
охорони здоров’я надавати регу-
лярну щомісячну інформацію щодо 
процесу лікування та реабілітації 
учасників АТО.

Однак і тоді, і нерідко тепер Цен-
три медико-соціальної експертизи 
(підпорядковані Міністерству со-
ціальної політики), котрі визначають 
відсоток втрати працездатності або 
групи інвалідності учасникам АТО, 
неохоче пов’язують зміни у здоров’ї 
із захистом Батьківщини. Насампе-
ред мова йде про наслідки перене-
сених акубаротравм, які на практиці 
супроводжуються контузіями голов-
ного мозку. З причин неузгодженості 
класифікацій хвороб, що застосову-
ються у Міністерствах оборони, охо-
рони здоров’я та соціальної політики, 
значна частина демобілізованих 
учасників АТО, що мають віддалені 
наслідки контузії, не в змозі довести 
це експертам.

Крім того, проблемою залишається 
фінансування госпіталів. Ще рік тому 
витрати на придбання медикаментів 
на одного стаціонарного хворого 
на день подекуди складали 16,7 грн 
при нормі 40 грн, а на харчування 
— 24,6 грн (при нормі 35 грн). Од-
нак Кабінет міністрів України на 
своєму засіданні 27 січня 2016 року 
ухвалив, що норми грошових витрат 
на обслуговування ветеранів війни 
в госпіталях, палатах для ветеранів 
війни у лікувальних профілакторіях 
і в інших медичних установах збіль-
шуються. Тепер на харчування кож-
ного хворого ветерана, в тому числі 
учасника АТО, заплановано щодня 
виділяти по 55 грн, а на придбання 
медикаментів і перев’язувальних за-
собів — 65 грн. Крім того, ці норми 
в перспективі можна коригувати 
з урахуванням інфляції. На жаль, фі-
нансування госпіталів здійснюється 
за рахунок місцевих бюджетів, тому 
забезпечити декларовані витрати 
переважна частина госпіталів не 
в змозі.

Статус ветерана війни
Вище мова йшла про учасників 

бойових дій АТО, які були мобілізо-
вані, або перебувають у відпустках 
чи демобілізовані. Проте є контр-
актники, є добровольці, є волонтери, 
які постраждали в зоні АТО, надаючи 
допомогу бійцям. Поняття „учасник 
АТО“ не визначено законодавчо. Це 
узагальнювальний термін.

У змінах до згадуваного вище 
закону „Про реабілітацію інвалідів 
в Україні“ від 23 липня 2014 року 
чітко визначені особи, яким надається 
реабілітаційна допомога. Чорним по 
білому у тексті прописали, хто саме 
відноситься до учасників АТО, при 
цьому застосували формулювання 
в минулому часі („були“, „приймали“ 
тощо). У серпні 2014 року керівництво 
Військово-лікарської комісії Західно-
го регіону (а також деякі регіональні 
Департаменти охорони здоров’я) 
визначили, що „учасники АТО“ мо-
жуть бути проліковані у комунальних 
лікувально-профілактичних закладах 
лише „у випадку гострих захворювань 
та невідкладних станів“. Що це озна-
чає на практиці? Що діючі учасники 
АТО, які перебувають у відпустках, не 
мають змоги пройти реабілітаційне 
лікування в госпіталях ветеранів війни, 
це можливо лише для демобілізованих. 
Військові госпіталі переповнені, бійців 
АТО госпіталізовують лише у випадках 
травм або важких захворювань. Існує 
порядок, коли в госпіталь ветеранів ві-
йни бійця, що перебуває у відпустці, на 
лікування може направити військовий 
комісаріат. Проте така практика є ду-
же обтяжливою для хворих, і застосо-
вується зрідка. Існує також порядок, 
що такого бійця у комунальний вете-
ранський госпіталь може направити 
комісія військового госпіталю. Однак 
якщо боєць призивався Міністерством 
служби безпеки, то за таким направ-
ленням він повинен їхати в інше місто.

Крім того, ще декілька місяців тому 
демобілізовані учасники АТО не мали 
змоги лікуватись у госпіталях для 
ветеранів, оскільки масово не могли 
отримати Посвідчення учасника 
бойових дій (стандартного розміру 
маленьку книжечку синього кольору). 
Ситуація виглядала наступним чином: 
демобілізований атовець приходив до 
госпіталю, показував довідку з війсь-
ккомату про те, що він брав участь 
у бойових діях і вже демобілізований, 
а йому часто-густо відмовляли, оскіль-
ки славнозвісної книжечки людина не 
мала. І знову ж таки, керівники бага-
тьох профільних медичних установ 
брали персональну відповідальність 
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за госпіталізацію такого хворого без 
наявності посвідчення.

Причина — знову в узагальненні 
поняття „учасник АТО“. Адже у законі 
„Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту“ учасниками 
бойових дій вважаються військовос-
лужбовці та бійці добровольчих фор-
мувань в зоні АТО і немає пояснення, 
кого саме слід вважати учасником 
антитерористичної операції. Хоча, 
відповідно до закону „Про реабілі-
тацію…“, до учасників АТО зарахо-
вують не лише військовослужбовців 
та бійців добровольчих формувань, 
демобілізованих учасників бойових 
дій в АТО, але й працівників підпри-
ємств, мирних громадян.

Після низки скандалів та завдяки 
роботі активістів у середині травня 
2015 року Міноборони скоротило 
строки розгляду питання стосовно 
надання статусу учасника бойових 
дій. Станом на 22 травня 2015 року 
цей статус отримали 51 974 вій-
ськовослужбовці. А вже станом на 
9 березня 2016 року учасниками 
бойових дій були 190 340 осіб.

Хто винен і що робити
Попри усі наявні спроби налагодити 

координацію роботи між медичним та 
військовим відомствами, нормативно-
правові акти МОЗ не передбачають 
обмін інформацією з лікувальними 
закладами системи та окремо вій-
ськовими комісаріатами.

Існують певні перешкоди для 
працюючих учасників АТО при необ-
хідності їх госпіталізації. Нормативні 
документи, що регламентують експер-
тизу тимчасової непрацездатності, не 
адаптовані під учасників АТО. Облас-
ні військкомати або військові госпіталі 
часто не направляють учасників АТО 
на стаціонарне лікування у госпіталі 
ветеранів війни. Вже не кажучи про не-
достатність фінансування та проблеми 
з відповідними кадрами — медичними, 
психологічними, соціальними.

МОЗ тим часом збільшує обсяги 
щотижневої інформації та щомісяч-
ної оперативної інформації стосовно 
медичного супроводу учасників АТО. 
Однак взаємодія між Міністерством, 
обласними госпіталями та Центром 
ветеранів війни (с. Циблі) вкрай 
недостатня. Єдиної робочої групи 
досі не створено. Не розроблений 
стандартизований наказ МОЗ, 
який включав би найрізноманітнішу 
інформацію щодо реабілітації, меди-
ко-соціальних потреб учасників АТО.

Катерина Івончак, Чернівці

У боротьбі за душі українців

 Ще 30-40 років тому мало 
хто в Радянській Україні міг 
подумати, що церква може 
знову стати впливовою силою 
в суспільстві. Секуляризація 
у другій половині ХХ століття 
відбувалась і в європейських, 
і в багатьох мусульманських 
країнах. Але в СРСР вона 
проходила особливо 
жорстко й безоглядно. 
Тому радянським людям 
змалку прищеплювалося 
переконання, що релігія 
— це якась затуркана 
минувшина і жодного 
майбутнього церква 
мати не може. Винятками 
визнання були хіба що 
церковні архітектурні та 
духовні музичні шедеври, 
а також древні ікони. Решта 
ж зводилась до фольклорної 
спадщини релігійних звичаїв.

Відродження національних цер-
ков після розпаду Радянського 
Союзу, швидке зростання кількості 
вірян, церковні конфлікти і бурх-
ливі суперечки з приводу поділу 
церковної власності у 90-х роках 
минулого століття показали важ-
ливість і силу суспільного впливу 
релігії.

Останніми роками церква тра-
диційно є лідером суспільної довіри 
в Україні. Згідно з опитуванням, 
яке провів Фонд „Демократичні 
ініціативи“ імені Ілька Кучеріва 
спільно з соціологічною службою 
Центру Разумкова у липні минулого 
року, церкві довіряють 62% укра-
їнців, а не довіряють 28%. Подібні 
результати дає також опитування 
„Research & Branding Group“ (62% 
довіряють, 24% — не довіряють).

Звичайно, священики деклару-
ють свою відстороненість від дер-
жави і уникають прямого втручання 
в політичні процеси. В той же час 
очевидно, що пастирі натяками, 
а часом і прямим текстом форму-
ють погляди своїх вірних на різні 
найважливіші суспільні і політичні 
процеси в державі. І нині, в часи не-
певності, часи політичних і еконо-
мічних потрясінь все більше людей 
з надією і великою увагою прислу-
хаються до слова священика.

Однак церковний світ сам не 
позбавлений політичних інтриг 

і  оротьби за владу. А суперечності 
між церквами, які вже було згаса-
ли, розпалюються з новою силою, 
перетворюючи міжцерковний 
діалог у нове протистояння. І світла 
ідея екуменізму знову віддаляється 
як недосяжна мрія.

Без надії на Собор
Тож чи можлива єдина канонічна 

Українська православна церква? 
Теоретично — так. Але для цього 
мала б змінитися політика Москви 
стосовно України, а це у видимій 
перспективі нереально.

Цей рік для Православної церкви 
може стати справді історичним, 
адже після більш ніж тисячолітньої 
перерви на П’ятдесятницю скли-
кається Всеправославний собор. 
Світове православ’я готувалося 
до цієї події понад 50 років. При-
готування йшли важко, але нарешті 
учасникам переговорів вдалося до-
мовитися про дату і місце зустрічі. 
За наполяганням делегації Росій-
ської православної церкви, місце 
проведення Собору перенесли 
з Константинополя на Крит. 

Другою категоричною умовою 
участі РПЦ у Соборі патріарх Ки-
рило висунув фактично невизнання 
УПЦ Київського патріархату. Він 
домігся внесення до протоколу Си-
наксису формулювання, що УПЦ 
(МП) — єдина канонічна церква 
в Україні, чим перекреслив усі надії 
Київського патріархату на каноні-
зацію на цьому Соборі.

Зрозуміло, що факт проведення 
Всеправославного собору для па-
тріарха Варфоломія є важливішим, 
ніж вирішення долі Української пра-
вославної церкви. До того ж, патрі-
арх Московський неодноразово 
давав зрозуміти патріархові Вар-
фоломію, що умовою його участі 
в Соборі є відмова від перегляду 
статусу УПЦ. Тому можна було 
передбачити такий хід подій.

Щодо значення Всеправослав-
ного собору, то, на думку багатьох 
оглядачів, він матиме суто декла-
ративний характер і ніяк не змінить 
життя окремо взятого православ-
ного християнина.

Тим не менш, наприкінці січня 
президент України у своєму звер-
ненні до Cобору єпископів УПЦ 
(МП) та ї ї предстоятеля митропо-
лита Онуфрія, підкреслив: „Ко-
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ристуючись нагодою, висловлюю 
сподівання, що єпископат Україн-
ської Православної Церкви гідно 
представить Україну на Всеправос-
лавному соборі, скликання якого 
відбудеться у 2016 році. Упевнений, 
що робота цього авторитетного 
православного форуму не лише 
допоможе консолідації та зміцнен-
ню позицій світового православ’я, 
а й сприятиме процесам об’єднання 
українського православ’я та україн-
ського суспільства“.

Запит суспільства на єдність
Усі ми пам’ятаємо екуменічні мо-

лебні на Майдані під час Революції 
Гідності. Особливе враження вони 
справляли на закордонних оглядачів 
і політиків. Держсекретар Джон Кер-
рі відзначав величезну миротворчу 
роль церков в Україні. Він підкрес-
лив, що у складний період, який пе-
реживала Україна останнім часом, 
церкви України показали себе дуже 
важливими і діяльними у справах за-
безпечення миру та злагоди в Україні 
між різними церквами, різними час-
тинами України та різними народа-
ми, які населяють нашу країну.

Однак на цих спільних богослу-
жіннях, які разом з християнськими 
священиками і пресвітерами прово-
дили також рабин і муфтій України, 
зазвичай не було представників УПЦ 
(МП). І це вже тоді чітко означило 
ту позицію, яку ця церква зайняла у 
протистоянні України і „російського 
світу“.

„В українському суспільстві є коло-
сальний запит на православну єд-
ність, який став особливо очевидним 
під час Майдану… Але об’єднання 
церков становило реальну загрозу 
позиціям УПЦ (МП) і на його зрив 
були кинуті чималі організаційні та 
фінансові ресурси… По суті, свя-
щенноначалля УПЦ діє у рамках, 
виписаних у Москві. Це риторика 
громадянської війни, демонстратив-
на непідтримка українських військ, 
часом — відверта ворожість до 
країни, назву якої ця церква носить 
— аж до закликів до зриву мобілі-
зації“, — зазначає соціолог релігії 
та доктор філософських наук Віктор 
Єленський.

Зустріч папи та патріарха 
Якщо у тому, про що мовилося ви-

ще стосовно політики Московської 
церкви, нового мало, то зустріч 
патріарха Кирила з папою Фран-
циском була досить несподіваною. 
І вона стала прикрим розчаруванням 

не лише для українців різних конфе-
сій, а й для всіх тих, хто розуміє, що 
нині діється в Україні.

Вже сам факт, що папа зустріча-
ється з патріархом Російської церкви 
в той час, коли росіяни окупували 
частину сусідньої країни і розв’язали 
на її території гібридну війну, викли-
кав запитання. А Cпільна деклара-
ція, підписанням якої завершилася 
зустріч папи Франциска і патріарха 
Кирила, викликала неоднозначні 
реакції з боку громадськості та пред-
ставників українських церков.

І як би могло бути інакше, якщо 
підписанти Декларації, зокрема, 
висловлюють „надію, що розкол се-
ред православних віруючих України 
буде подоланий на основі існуючих 
канонічних норм“.

„У спільній Декларації папи Рим-
ського і патріарха Кирила зайшла 
мова про внутрішньоправославні 
справи в Україні. Для тих, хто в темі, 
зрозуміло, що Москві йшлося про 
те, щоб Ватикан відмежувався від 
Київського Патріархату і УАПЦ, 
а також якимось чином вплинув на 
українських греко- і римо-католиків, 
щоб вони припинили будь-які кон-
такти з ними“, — пояснює Анатолій 
Бабинський.

Жорстку оцінку цій зустрічі дав 
Мирослав Маринович, віце-ректор 
Українського Католицького Універ-
ситету: „Кубинська Декларація папи 
Римського і патріарха Московського 
є яскравою ілюстрацією одразу 
кількох речей: безперечної пере-
моги ФСБ і Кремля з усіма їхніми 
слухняними інструментами, до яких 
я відношу і РПЦ; цілковитої поразки 
української державної дипломатії 
у Ватикані та явної недостатності там 
інформаційної служби з боку УГКЦ; 
безпорадної сліпоти і некомпетент-
ності ватиканської дипломатії, яку 
легко задурити миролюбною лекси-
кою; й загрозливої неспроможності 
впливових кіл Європи декодувати 
лукаві формули путінської пропа-
ганди“.

Таким чином, зустріч папи та 
патріарха стала великим розчару-
ванням, причому не лише для гре-
ко-католиків, а й для православних 
Київського Патріархату. Адже біль-
шість з них схилялася до думки, що 
Ватикан — союзник, а світла пам’ять 
про папу Івана-Павла ІІ, який чу-
дово розумів східно-європейський 
контекст загалом і українців зокре-
ма, наділяла довірою й нинішнього 
папу. Тепер, очевидно, так вважати-
муть менше.

„Українська Православна Церква 
Київського Патріархату поділяє ви-
словлене багатьма розчарування 
окремими пунктами спільної Декла-
рації глав Католицької Церкви і Мос-
ковського Патріархату“, — йдеться 
у заяві прес-центру Київської Патрі-
архії.

„Для Київського Патріархату 
є неприйнятною практика диплома-
тії, коли рішення про Україну і укра-
їнські церковні та суспільні справи 
ухвалюють без представників Укра-
їни, ігноруючи їхню думку і позицію. 
(…) Церква в Україні повинна бути 
не об’єктом політики та домовле-
ностей закордонних релігійних цен-
трів, а повноцінним і рівноправним 
суб’єктом відносин між церквами та 
екуменічної співпраці. Досягнення 
цього — спільне завдання поки що 
поділених церков в Україні, а також 
Української держави і суспільства“, 
— наголошується в заяві.

З точки зору вічності
Можливо, з точки зору історич-

ного значення діалог між Ватиканом 
і Москвою для папи є важливішим, 
ніж визнання російської агресії 
в Україні. І в цьому папа діє подібно 
до патріарха Варфоломія, який так 
само ставить факт проведення Все-
православного собору понад інтер-
еси окремої Української православ-
ної церкви Київського патріархату. 
Але чи не помиляються вони у цьому? 
Історія розсудить.

Єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк ди-
виться на можливе в майбутньому 
об’єднання у Помісну Київську 
Церкву досить оптимістично: „Наза-
гал екуменізм останнього півстоліття 
характеризується зустрічами ліде-
рів, і це має важливий символічний 
характер, та працею богословів, 
які працюють над узгодженнями. На 
мою думку, потрібно більше низових 
рухів. Таке бажання в Україні про-
являється тепер, люди хочуть цієї 
єдності“.

Насправді ключ до вирішення про-
блеми єдності українського Право-
слав’я лежить в Україні. За умови, 
коли б вірні і духовенство однознач-
но виступили за об’єднання, ніяка 
Москва завадити цьому не змогла 
б. Але наразі сторони конфлікту 
бачать ситуацію і шлях до можливо-
го об’єднання у кардинально різний 
спосіб. І розрядка напруженості 
у ближчій перспективі не передба-
чається.

Богдан Олексюк, Київ
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 Спілкуватися з Іванкою Крип’якевич-Димид — мисткинею, 
іконописцем — це наче йти мостом поміж епохами: початком, 
потім серединою ХХ століття, коли жили її діди — історик Іван 
Крип’якевич та музикант-альтист, священик Української греко-
католицької церкви, ісповідник віри Артемій Цегельський, 
— і нинішнім часом, коли творить вона, Іванка, служить літургії 
її чоловік отець Михайло Димид і обирають свої шляхи їхні 
п’ятеро дітей. Іванчин батько, Роман Крип’якевич, — науковець-
фізик; мама, Леся Крип’якевич-Цегельська, — мисткиня, 
майстер гобеленів. Іванка має право говорити про багатьох 
священиків, митців, науковців, що їх ми знаємо як видатних 
історичних постатей, як про добре знайомих, близьких людей, 
адже направду вона або знала їх дитиною, або їх знали її 
рідні — батьки, дідусі й бабусі. Серед професійних зацікавлень 
художниці — витоки мистецтва, українське мистецтво XVI–
XVII століть, діалог Церкви й мистецтва. В інтерв’ю для УЖу 
спілкуємося з Іванкою про канон в іконописі, про окремі епізоди 
в її власному досвіді творення сакрального мистецтва, про кіч 
у храмах, про місію Церкви сьогодні.

Іванко, наскільки ти дозволяєш собі 
відходити від канону? 
Я смію надіятись, що від канону не 
відходжу. Але тут постає питання, що 
таке канон. Іконописні канони чітко 
викладені у книзі „Hermeneia, або 
Тлумачення малярського мистецтва“ 
грецького автора Діонізія з Фурни 
[написана в 1730–1733 роках – А. Л.], 
читаю в польськомовному варіанті, 
— тут є детальні пояснення, як кого зі 
святих слід зображати. Я в жодному 
разі не намагаюся щось змінювати 
чи порушувати. Якщо іконописці й за-
проваджують щось своє, то зазвичай 
роблять це несвідомо, і новітність 
визначають не вони самі, а мисте-
цтвознавці вже по їхній смерті, мовляв, 
така-то особа запровадила новий на-
прям. З моїх сучасників новаторами 
я вважаю Остапа Лозинського, Любу 
Яцків, Святослава Владику, Костя 
Марковича, Данила Мовчана — це 
львівські художники, також Моніку 
Єромінек (Польща), Ґочу Какабадзе 
(Грузія), майстерню Довнарів з Біло-
русі — всі вони несуть в іконопис якусь 
свою течію, свою лінію.

Не спираєшся на канон, коли пи-
шеш ікону того святого, для зображен-
ня якого ще немає правил. Скажімо, 
мені замовили ікону Миколая Чар-
нецького. Вже є декілька його ікон, де 
він подібний на свої фотозображення. 
Але ікона не є портретом. І, пишучи 
ікону, слід включати власне пережиття 
особи чи події. Мені в таких випадках 
завжди допомагає слово. Скажімо, 
пишучи різдвяні ікони, я читаю Тро-
пар Різдва, читаю, що говорили про 
Різдво отці Олександр Мень, Георгій 
Чистяков, як трактує його Александр 
Шмеман чи інші богослови. Так само 
зараз я намагаюся чим більше довіда-
тися про святого Миколая Чарнець-
кого — і, безперечно, його біографія 
мене вражає. З ним провели 600 
годин допитів, він змінив понад 30 
тюрем. Допити тривали безконечно 
днями й ночами, лише мінялися слідчі. 
Зазвичай людина після таких тортур 
є психічно зламаною. По засланню 
Чарнецький повернувся до Львова, 
і моя бабця Марта Цегельська його 
пам’ятає: він відвідував її родину 
— звичайно, таємно, щоб не поста-
вити нікого під удар. Оця таємничість, 
а також факт, що людина перейшла 
м’ясорубку й не зламалася, зберегла 
свіжу голову, — все це мене надихає 
до написання ікони. Але є ще такий 
момент: до ув’язнення Чарнецький був 
чоловіком у розквіті сил, а після нього 
— це напівлисий старець із запалими 
очима та щоками. Чи має ікона зобра-

Іванка 
Крип’якевичДимид:
Бути прозорою
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жати страждання? Я думаю, що вона 
має показувати людину во славі. Якщо 
люди дивитимуться на ікону й думати-
муть про те, що зробили зі святим, то 
це викликатиме ненависть до катів. 
Ікона має спонукати людей до молит-
ви, краще розуміти Бога й самих себе. 
Якщо ікона, написана без канонів (бо 
канону на певного святого ще немає), 
справді є заохоченням до молитви, 
то може стати зразком для майбутніх 
іконописців. Але я цим ніколи не пере-
ймаюся, моя ціль — не створити канон, 
а бути максимально прозорою.

Загалом, якщо людина особисто 
шукає Господа, їй варто пильнувати 
не того, щоби дотриматися канону, 
а того, аби шукати, що промовляє до 
неї найдужче. Господь у кожній душі 
лишив Свою відбитку. Чим м’якше 
серце, тим чіткіше її видно. Чим більше 
люди вводять себе у рамки канонів 
„має бути так і так“, тим вони далі від 
Господа. Адже Він був поза рамками, 
абсолютний неформал, поводився 
дуже виклично для тогочасного сус-
пільства — робив усе, що тільки не 
можна: дружив із повіями, торкався 
мерців, порушував суботу. Хто ви-
гадує канон? Я не думаю, що Андрій 
Рубльов журився каноном. Він багато 
молився, а після того малював Трійцю, 
яка через роки чи століття стала кано-
ном, але Рубльов не казав: малюємо 
всі так, як намалював я. Дивися, як 
малюють зараз Оленка Смага чи На-
талка Сацик, — вони не намагаються 
порушити чиїхось канонів, а чесно 
шукають Господа. Я думаю, що напи-
сані ними лики можуть колись увійти 
до книги правил, як варто зображати 
лице Ісуса.

Ти сказала, що ікона не є портре-
том. Чим, на твій погляд, є ікона?
Хтось говорив, що ікона — це наче 
відбитка на воску; не портрет, а ніби 
знак, сургуч, що його, наприклад, 
король ставив на печатку.

Можливо, символ?
Я би радше вживала слово „відбитка“ 
— вона, можливо, має нам нагадува-
ти, що ми також є відбиткою, створені 
на образ і подобу Божу. Ікона — це зо-
браження, яке має бути закликом.

Чи може несакральне мистецтво 
бути таким закликом?
Ще й як. Коли я дивлюся на картини 
Рембрандта — не тільки на „Повер-
нення блудного сина“, а взагалі — на 
натюрморт із квітами, чи на пейзажі, 
— у мене виникає молитовний на-
стрій.

С п і л к у в а л а с ь  А н а с т а с і я  Л е в к о в а
Ф о т о Т е т я н а  Т о к а р ч у к
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Так само, як із правилами для ікон, 
— із правилами для молитов, адже тут 
теж важко щось диктувати?

Звісно, є тисячі способів молитися. 
Можна молитися так, як це робив Ян 
Твардовський: „Святий Боже, Святий 
Кріпкий, Святий Усміхнений“. Сьогод-
ні я думала про те, що можна про-
мовляти: „Святий Мобільний, Святий 
Фейсбучний“, — не тому, що я хочу 
посміятися, а тому, що я думаю — Бог 
присутній і у „Фейсбуці“, якщо ми Йо-
го туди запрошуємо.

Чи маєш якийсь містичний досвід, 
пов’язаний з написанням ікон?
Так, такий досвід маю, і це дивовижно. 
Коли я працювала над першою своєю 
роботою (це було у техніці сграфіто) 
в церкві архангела Михаїла у Львові, 
то раптом відчула тепло, що еманува-
ло від руки писаної мною Богородиці, 
— це було абсолютно несподівано, 
й тоді мені прийшло усвідомлення, що 
моя діяльність — це не просто оздо-
блення церкви, а жива справа. Коли 
беруся за якусь ікону, роздумую над 
нею, то відчуваю, як Господь мене 
веде. Наприклад, коли я бралася за 
вітраж і намагалась ознайомитися 
з якомога більшою кількістю вітражів, 
а у Львові їх, на жаль, мало, Бог до-
слівно шпурнув мене в Париж, де 
я змогла стати віч-на-віч із середньо-
вічними вітражами Нотр-Даму. Або 
коли працювала над іконою „Ісус 
в’їжджає в Єрусалим“, мені трапилася 
нагода поїхати на пленер до Лемків-
щини, в село Новицю, і там — уяви 
собі! — у святилищі дерев’яної церкви 
була ця ікона.

Поговорімо про кіч у церквах. Чому 
він там трапляється? І чи є він небез-
печним?
Кіч присутній не лише у церквах, він 
є і в наших домівках. Церква при-
значена для того, щоби підносити 
дух до Господа. Звісно, є ще душа, 
і сприйняття кічу може відбуватися на 
душевному рівні, але на рівні дуже 
поверховому. Цікаві слова є в молитві 
Богородиці: „Величає душа моя 
Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спа-
сі“. З молитви можна зрозуміти, що 
є душа і є дух. На душевному рівні 
відчутно, що є кольори, звуки, ритми, 
форми. А на рівні духа — це коли ми 
вже перестаємо думати, коли вже не 
контролюємо, коли сукупність усіх 
цих факторів очищує нашу матри-
цю. Чи, буває, що без усього цього 
раптом течуть сльози, хочемо моли-
тися, відчуваємо незбагненне щастя, 
перебуваємо вже десь там у сферах 

Духа, де вже немає кольорів і звуків. 
Що робить кіч? Мені здається, що він 
блокує нас на стадіях замилування 
— ми дивимося на те, яка рум’яненька 
статуя Богородиці, які ніжки у скуль-
птурі Ісусика, як лежать квіточки. Це 
розраховано на опускання величних 
тем. Як учасниця сакральної комісії 
я об’їхала дуже багато храмів по 
малих містечках і селах Львівської 
архієпархії. В одному храмі я могла 
бачити кілька статуй Богородиці: од-
на сміялася, друга плакала, третя ще 
щось… Кіч небезпечний тим, що фор-
мує смаки дітей. Для людей церква 
є місцем краси, найвищих канонів, які 
вони потім перенесуть у життя. Мені 
важко проаналізувати, що стається 
з нашим ставленням до Бога, якщо 
наша релігійність обрамлена в кічеві 
речі, але я думаю, що, стравлюючи 
людям цю їжу, ми спотворюємо їхнє 
уявлення про Бога.

Хто має відповідати за те, щоб кіч 
не був присутній у храмах?
Дуже часто, на жаль, кіч у храмах 
є справою рук священиків. Звісно, 
приходять різні люди, які приносять 
статуї Богородиці, яка плаче, або 
Немовлятка Ісуса. Священик має все 
це фільтрувати. Я думаю, великою 
мірою проблема походить від недови-
ховання смаку на рівні семінарій. Я не 
впевнена, що всі священики Львівської 
архієпархії були в Національному 
музеї й бачили Богородчанський іко-
ностас. Мені здається, що до 1939 
року рівень освіти священиків, при-
наймні мистецької, був значно вищим, 
ніж зараз. Окремо варто згадати про 
те, як мистецтво зберігав митрополит 
Андрей Шептицький, — це ж завдяки 
йому ми маємо музей старовинних 
ікон. Зараз, на жаль, не існує понят-
тя „церковний музей“. Наприклад, 
є чимало давніх Євангелій, що не ви-
користовуються, вони просто тліють, 
а викинути їх не можна. Варто створи-
ти такі музеї, наприклад, при школах, 
і вони би служили світлом.

В чому ти бачиш нинішню місію 
Церкви?
Нести людям живого Господа, розу-
міння того, як жити згідно з Єванге-
лієм, — ось у чому, як мені здається, 
місія Церкви — як колись, так і тепер. 
Як на мене, Церква зараз дуже багато 
робить для суспільства, зокрема для 
родин, для дітей, для неповносправ-
них… Звичайно, медіа намагаються 
показати все негативне, бо така їхня 
робота — вишукувати сенсації, щось 
нетипове, й нам починає здаватися, 

що в Церкві все погано. Звісно, Церк-
ва має навчитися реагувати на крити-
ку і визнавати свої рани — УГКЦ поки 
що цього не робить в такій мірі, як, 
наприклад, Римо-католицька церква. 
Але є й маса позитивного. Напри-
клад, під час Майдану священики по-
казали такий рівень безкорисливості, 
готовності віддати життя за друзів, 
приклади служіння, що, я думаю, Іс-
ус справді може сказати, що це були 
Його учні. Дуже сильне враження на 
мене справив Михайлівський монас-
тир, який прийняв до себе людей, і те, 
що брати тихіше служили літургію, 
співали молитви, щоб не турбувати 
втомлених і поранених людей. Це, 
звісно, неканонічна поведінка, бо 
що це таке — лежати під час літургії? 
Але священики поводилися так, як, 
мені здається, в такій ситуації повівся 
б Ісус.
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фільм
 Кінотеатрального виходу дебютної 

стрічки режисерки Вікторії Трофимен-
ко „Брати. Остання сповідь“ (2013) 
очікувати довелося довше, ніж плану-
валося. Над українською адаптацією 
новели сучасного шведського пись-
менника Торгні Ліндгрена „Джмелиний 
мед“ про ворожнечу й нерозлучність 
двох братів-сусідів режисерка почала 
працювати ще в 2008 році. З огляду 
на проблеми з пошуком фінансування, 
робота сповільнювалася та призупи-
нялася. Стрічка була готова в 2013 
році. Її було презентовано на кількох 
фестивалях: спочатку за кордоном, 
потім в Україні, але дистриб’ютори, 
побоюючись фінансових збитків, не 
поспішали купувати прокатні права. 
Тому до кінотеатрів України фільм по-
трапив лише у вересні 2015-го, а за 
кілька місяців, у січні 2016 року, від-
булася й телевізійна прем’єра.

В основу фільму покладено історію 
ворожнечі двох братів-гуцулів Станіс-
лава та Войтка, знищених і змарно-
ваних взаємною ненавистю, хворо-
бами, старістю й самотністю. Єдиним 
сенсом існування для кожного з них 
залишається дочекатися смерті брата. 
Пізнати історію ворожнечі й спробу-
вати примирити братів доводиться 
випадковій особі — письменниці (На-
талія Половинка), яка планувала за-
лишитись у цьому гірському селі лише 
на одну добу. Спочатку, здавалося б, 
незалежні обставини затримали гос-
тю у братів, а потім уже сама сповідь 
Станіслава і Войтка тримає героїню до 
останнього їхнього подиху.

Причиною сорокалітньої мовчанки 
й люті між братами було їхнє спільне 
минуле, в якому ділили одну жінку 
Ївгу (Вероніка Шостак) й одного сина 
(Орест Ягиш). Ненависть до брата ста-
ла більшою за любов до сина, жінки 
й самого себе. Молодих Станіслава 
і Войтка зіграли Роман Луцький та Ми-
кола Береза, а братів у старості — Ві-
ктор Демерташ та Олег Мосійчук.

Вікторія Трофименко віддала пере-
вагу (хоча й не абсолютну) притчево-
му, а не детективно-психологічному 
трактуванню літературного джерела, 
що, здається, теж було можливим. 
Наслідком такого художнього рішення 
стала більша увага до символічності, 
умовності й симетричності композиції 
та сюжету, акцент на патетичному тоні 
оповіді, натяки на трансцендентне на-
чало, що сформувало взаємозв’язки 
й визначило причини подій. Водночас 
послабилися конкретність історії й пси-

хологія героїв. У такій художній пара-
дигмі помітним дисонансом видаються 
кілька сцен з потужним сексуальним та 
тілесним зарядом. Наприклад, шра-
мування Ївги Станіславом після їхньої 
спільної зради — щоб не „збитися 
з рахунку“, чи статевий стосунок між 
письменницею й старим чоловіком.

Паралельною сюжетною лінією 
в книзі та фільмі є історія святого 
Христофора, про якого, перебува-
ючи в гірському селищі, пише книгу 
письменниця. В „Братах“ від сюжетної 
лінії Христофора — чи через економію 
екранного часу, чи від переконання 
режисерки, що глядач усе зрозуміє 
з півслова, — залишається лише не-
ясний слід (у кількох епізодах і кількох 
діалогах).

У літературному першоджерелі 
згадується легенда про святого Хрис-
тофора, який опікувався самотніми 
хворими і прокаженими, залишався 
з ними в годину їхньої смерті. Героїня-
письменниця, піклуючись про братів, 
слухаючи їхні сповіді й залишаючись 
із ними аж до смерті, взяла на себе 
подібну місію. Та зі стрічки майже 
неможливо зрозуміти роль героїні, й, 
здається, що лише цікавість до минуло-
го братів та якась швидко сформована 
прив’язаність до них утримує жінку 
зі Станіславом і Войтком. Елементи 
сюжетної лінії Христофора, які збе-
реглись у фільмі в рудиментарному 
вигляді, залишаються незрозумілими 
метафоричними знаками, неможли-
вими для прочитання, але такими, 
що породжують туманні алюзії на за-
плутаність та неоднозначність історії, 
її зв’язок з певним неосяжним і поза-
часовим сенсом.

Практично всі події „Братів“ відбува-
ються в двох сусідніх хатах або на по-
двір’ї між ними, яке, залежно від періо-
ду життя, або нічим не було розділене, 
або ж розмежовувалося парканом чи 
ровом. Якщо порівняти Карпати Ві-
кторії Трофименко з ліндгренівською 
північною Швецією, то зауважимо, 
що важливим для режисерки було не 
лише віднайти український відповідник 
ізольованої горами і снігом місцини, де 
могла б розвиватися камерна драма. 
Автори фільму ретельно попрацювали 
над образом Гуцульщини в побуті, 
костюмах, говірці, музичних темах, де 
звучать традиційні сопілки, дримби й 
цимбали, та надали оточенню чіткості, 
національної конкретики, орнамен-
тальності.

Осердям поетики Вікторії Трофи-

менко в „Братах“ стає сюжетна умов-
ність з виразним національним тлом. 
Наприкінці 60-х, коли багато про 
що неможливо було говорити прямо, 
подібну естетику в українському кіно 
почав практикувати й розвивати Юрій 
Іллєнко. Перші фільми Юрія Іллєнка 
й кількох інших режисерів, опосеред-
ковуючись алегоричним, притчевим 
характером історії, відкривали 
тогочасному глядачеві певний пласт 
прихованої реальності, якою була пе-
редовсім незалежність і окремішність 
української культури. З часом такий 
метод переріс у традицію, орієнтовану 
радше на візуальне наслідування ху-
дожньої манери попередників, ніж на 
дослідження дійсності засобами кіно. 
Дебютна стрічка Вікторії Трофименко 
лишається близькою саме такій тен-
денції: за умовністю героїв й сюжету та 
метафоричністю кіномови навряд чи 
відкривається близька та впізнавана 
глядачу дійсність.

„Брати. Остання сповідь“ був од-
ним із 14 повнометражних ігрових 
фільмів українського виробництва (чи 
співвиробництва), що вийшли на кіно-
екрани в 2015 році. Поряд із Вікторією 
Трофименко дебютували кілька інших 
режисерів, але вдалими дебютами їхні 
стрічки назвати не можна. Після робо-
ти над „Братами“ Вікторія Трофименко 
взялася за свій другий масштабний 
проект. Стрічка, яка має робочу на-
зву „Дауншифтінг“, за оптимістичними 
прогнозами режисерки, може бути 
готова в 2017 році. Цей фільм зніма-
тиметься англійською мовою у Вели-
кобританії й Індії. Зі слів режисерки 
відомо, що стилістично „Дауншифтінг“ 
буде зорієнтований на магічний реа-
лізм. Отже, є підстави очікувати, що 
умовність і метафоричність кіномови, 
характерні для „Братів“, залишаться 
головною ідеєю творчості режисерки.

Олексій Телюк, 
Київ – Варшава

Про що мовчать брати
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Музика різних етносів 
– під українським 
дахом

Marinita, Orhan Agabeyli. 
Marinita, Київ, 2015.

 Наприкінці 2015 року відома 
українська співачка, піаністка 
й композиторка Марина Захарова 
(Marinita) спільно з перкусистом 
азербайджанського походження 
Орханом Агабейлі випустили новий 
альбом „Marinita“, до якого увійшли 
композиції, що стали візитною карт-
кою насичених гастролей музикантів 
упродовж останніх трьох років. 

Сповідуючи принципи глобальної 
музики, дует об’єднав в одному 
альбомі сефардський, азербай-
джанський, ромський та український 
мелоси. І це невипадково, адже 
музика Марини Захарової є органіч-
ним поєднанням різних фольклорних 
традицій із джазовою та академіч-
ною музикою. Марина Захарова 
— музикант із класичною консерва-
торською освітою, випускниця Хар-
ківського національного університе-
ту мистецтв імені І. П. Котляревського 
— блискуче володіє голосом та 
інструментом, має барвисту етнічну 
манеру співу, легко й природно вико-
ристовує складні ритми, притаманні 
близькосхідній, тюркській, балкан-
ській та ромській традиціям та співає 
шістьма мовами.

Разом із Орханом Агабейлі Ма-
рина Захарова працює вже понад 
8 років, і за цей час український дует 
був представлений на найбільших 
фестивалях Європи та Близького 
Сходу. Окрім того, Marinita є об-

личчям Міжнародного фестивалю 
„Мистецтво толерантності“ (Украї-
на), завданням якого є долати мову 
ворожнечі мовою мистецтва. Зокре-
ма, впродовж останніх двох років 
цей фестиваль зібрав українських та 
закордонних музикантів, які в різних 
містах привертали увагу до проблем 
вимушених переселенців з Криму та 
зони АТО. Водночас завдяки „Мис-
тецтву толерантності“ проект „Mar-
inita“ розпочав співпрацю з відомим 
кримськотатарським акордеоністом 
Шевкетом Зморкою.

Відзначимо, що Marinita та Орхан 
Агабейлі не йдуть за так званою тра-
дицією world music, яка, фактично, 
лише осучаснює традицію й слугує 
своєрідним ілюстративним матеріа-
лом до музики конкретного етносу, 
а розширюють рамки сприйняття 
окремих традицій у їхньому поєднан-
ні. Так, сефардські пісні насичуються 
східними мотивами, й у них просте-
жується не лише первісно юдейська 
традиція, а й ритми Близького Сходу. 
Авторські ж композиції дуету, зо-
крема „Земля молока і меду“ та 
„Орнамент Сходу“ (слова Бориса 
Захарова, музика  Марини Захаро-
вої), так само вбирають у себе різні 
традиції — від української, ромської, 
арабської до юдейської.

Особливістю нового альбому ста-
ло, зокрема, й те, що він писався в 
режимі „наживо“ на київській студії 
„Комора“. Це дало можливість за-
лишити в альбомі дихання живої при-
сутності й атмосферу концертного 
виступу. Загалом до нового альбому 
увійшли 8 композицій. А бонус-тре-
ком до нього є пісня Марини Захаро-
вої та угорського гітариста Ференца 
Берната „Yo Era Nina“, записана під 
час одного з виступів за кордоном.

Підтримуючи кримських татар та 
внесок їхньої культури в різноманіття 
міжетнічної України, дует звернувся 
до відомого художника Рустема 
Скрибіна, який здійснив оригінальне 
оформлення альбому: на обкладинці 
використано фотографії традиційної 
кримськотатарської кераміки, орна-
менталістика якої розповідає про 
„жіноче“ і „чоловіче“ начала, а також 
про перехрестя культур у Криму. 
Окрім того, в оформленні альбому 
використані світлини Ольги Літин-
ської, Дінари Ахтемової та Катерини 
Осадчої.

У травні 2016 року Марина Заха-
рова, Орхан Агабейлі та Амір Шах-
сар (відомий ізраїльсько-іранський 
музикант) вирушають у тур містами 
Польщі, де під час сольних концер-

тів та фестивальних виступів через 
музику розповідатимуть про розма-
їття української культури, яка вбирає 
у себе історію, красу, біль та вишука-
ність багатьох етносів, для яких наша 
земля стала рідною домівкою.

Придбати новий альбом „Marinita“ 
можна через офіційний сайт проекту, 
а також під час концертів в Україні та 
за кордоном.

12 пісень, які уже 
пишуть історію 
„Був’є“

Був’є. 12 пісень, якими Був’є 
сповіщає про своє існування, 
Луцьк, 2016.

 Чи стежите ви за сторінками 
улюблених музикантів у соціальних 
мережах? Якщо так, то, мабуть, помі-
тили, що Сашко Положинський про-
тягом останніх двох років повсякчас 
захоплений гуртом „Був’є“. Ви дума-
єте, що Сашко їх продюсує чи музи-
канти — його друзі? Частково маєте 
рацію, проте все набагато складні-
ше. Особливо для тих, хто мешкає 
поза Луцьком та не був два роки 
поспіль на фестивалі „Бандерштат“. 
Адже ви лише здогадуєтеся, а вони 
точно знають, що відбувається: лідер 
„Тартака“ відтепер є фронтменом 
проекту „Був’є“.

І це справа самого Сашка По-
ложинського. У численних публі-
каціях він відверто говорить, що 
хотів утілити в життя пісні, які з різних 
причин не ввійшли до програм „Тар-
така“. І зважаючи на те, що остан-
німи роками він переважно мешкає 
в Луцьку, вирішив створити новий 
проект. Ось як пояснює філософію 
своєї нової музичної формації сам 
Сашко: „Був’є — сталість буття — був, 
є, значить, є великі шанси, що й буде. 
Був — як основа, фундамент, якесь 
минуле, якась історія. Є — як без-
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Бойченко Олександр. 50 відсотків рації, 
Чернівці, Книги – ХХІ, 2016, 160 с.

 Що трапиться, коли в одній книзі зібрати 50 комічних 
і не дуже історій, які на 50 відсотків є літературними, 
а на 50 — журналістськими? У результаті отримаємо 
нову книжку публіциста і перекладача Олександра 
Бойченка „50 відсотків рації“. Місяць тому вона по-
бачила світ у чернівецькому видавництві „Книги-ХХІ“. 
За визначенням автора, вміщені тут тексти належать 
до жанру сюжетної публіцистики. Хоча книжку можна 
читати як збірку оповідань або навіть як 160-сторінко-
вий автобіографічний роман.

„50 відсотків рації“ — це шоста збірка есеїстики 
Олександра Бойченка. Її герої на 50 відсотків є реаль-
ними, а на 50 — вигаданими. Те саме з розказаними 

в книзі історіями, що викладені тут в особливому по-
рядку. Композиційно та сюжетно нова збірка більше 
схожа на „Аби книжку“ і трохи — на „Більше/Менше“. 
Частину текстів із цих двох книг ви знайдете і в новій. 
14 із них були надруковані в першій та один — в другій. 
Втім, це виправдано, адже автор має на меті тема-
тично доповнити ці есе, використавши їх у іншій по-
слідовності. 

Так, нова збірка починається текстом „50 відсотків 
рації“ про Другу світову війну, а одним з останніх 
є есе „Третя світова“ про нинішню ситуацію на Сході 
України. У книзі „тексти розташовані так, що майже 
кожна піднята тема чи історія має якусь свою, за 
контрапунктним принципом, протилежність, — розпо-
відає Олександр Бойченко. — І якщо щось розглянуто 
з одного погляду, то в наступному чи через кілька 
текстів воно буде розглянуто з іншого, тобто підважить 
ту рацію, висловлену в першому тексті“. У результаті 
публіцист намагається донести до читача думку про те, 
що єдиної правди не існує, і кожна з них може бути не 
гіршою за іншу.

Згідно з цим задумом, тексти збірки „50 відсотків 
рації“ тематично перегукуються один із одним. До 
прикладу, „Місто відкритих дверей“ та „Польові до-
слідження“, де йдеться про Львів і його мешканців, або 
„Вже літа є досить“ і „Нема з ким говорити“ про копан-
ня картоплі. У цих та інших есе автор регулярно згадує 
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перервність існування: зараз — є, 
завтра — є, потім — знову є, і так 
є постійно, поки є“.

„Був’є“, як би ви не хотіли порівняти 
з „Тартаком“, є цілком інакшим про-
ектом — за стилістикою, гітарними 
рифами, мелодикою і навіть поси-
лом. Після першої студійної пісні „Не 
свари мене, мамо“ музичні критики 
намагалися все ж знайти схожість 
із попередньою роботою Сашка 
Положинського, однак наскільки 
наполегливими в цьому не були, не 
змогли не помітити разючу різницю 
цих музичних формацій і їхнього 
продукту. 

„Був’є“, попри голос, речитативну 
манеру фронтмена, упізнавану соці-
альну тематику текстів, наближається 
до рок-звучання. За словами Сашка 
Положинського, це насамперед за-
слуга композитора, аранжувальника 
та саунд-продюсера проекту Романа 
Сороки, адже за ним — попереднє 
аранжування пісень, запис вокаль-
них партій, співпраця з музикантами, 
остаточне аранжування, зведення 
й мастеринг. До речі, два роки тому 
проект визрівав як студійний, а вже 
сьогодні Сашко Положинський радо 
сповіщає своїх прихильників про ак-
тивну гастрольну діяльність „Був’є“.

Окрім Романа Сороки та Сашка 
Положинського, до гурту „Був’є“ 
увійшли гітарист Вадим Захарченко 
(відомий за власним англомовним 
проектом „Freedom“), бас-гітарист 
В’ячеслав Короткий (він співпрацює 
з різними музичними колективами) 
і барабанщик Валентин Миронюк 
(який є незмінним барабанщиком 
луцького гурту „Фіолет“). Фронтмен 
колективу наголошує, що „Був’є“ 
— надзвичайно мобільна, цікава та 
неординарна формація, відтак вона 
може розвиватися й долучати до про-
ектів інших музикантів.

Початок 2016 року „Був’є“ зу-
стрів першою студійною роботою 
— альбомом „12 пісень, якими Був’є 
сповіщає про своє існування“, які 
можна не просто послухати в ме-
режі, а й безкоштовно завантажити 
з сайту Сашка Положинського. 
Водночас музиканти сподіваються, 
що їхні прихильники допоможуть не 
лише натхненням, а й матеріально 
здійснити мрію „Був’є“ — записати 
новий студійний альбом.

Отже, завантажуючи пісні, не 
оминіть можливість зробити внесок 
у розвиток української сучасної 
музики, перерахувавши кошти на 
новий альбом „Був’є“.

Ірина Плехова, Київ
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к у л ь т р е в ю

різні історії з власного дитинства та 
юності, охоче розповідає про своїх 
друзів і знайомих. „Однокласники, 
однокурсники, однокімнатники… Іно-
ді я пишу про них, змінюючи імена 
і тасуючи факти“, — зауважує Бойчен-
ко в тексті „Втеча, божевілля, смерть“. 
Водночас публіцист додає, що всі во-
ни — звичайні люди: „один директорує 
в Польщі, другий після інфаркту вий-
шов на пенсію у званні підполковника 
міліції, третій відсидів рік у німецькій 
в’язниці — друзі як друзі“. 

Але чомусь історії про водія асені-
заційної машини Федю, з яким есеїст 
познайомився на заробітках у Мага-
дані, галичанина Стьопу, який „був 
чоловіком трохи дивним, хоч і мав 
кілька золотих зубів“, чи товариша 
Бодю, якого випита кава привела до 
медвитверезника, настільки особли-
ві, що їх не тільки цікаво читати, але 
й легко запам’ятати. Нові („Бармен 
Льоша“, „Кіріліца“, „Місто відкритих 
дверей“) та вже добре знайомі й улю-
блені („Воістину воскрес“, „Поправна 
втрата“, „Кандидат наук“) тексти спо-
внені драматизму й провінційних міс-
терій, які розігруються не лише у Нью-
Йорку чи Берліні, але й по маленьких 
містечках і селах України.

У властивій жартівливій манері 
публіцист дозволяє своїм героям 
говорити власними голосами. Він не 
виправляє літературною мовою ста-
рообрядця Сєрьогу з Хмельницької 
області, що звертається до автора 
словами: „Забєй, дров у нас навалом. 
Спірт будєш? Пошлі в баньку“, або 
звільненого у запас капітана росій-
ської армії, а тепер бармена Льошу. 
Такий тон оповіді дозволяє читачеві 
краще відчути особистість персона-
жів, їхній соціальний стан, навіть сфе-
ру діяльності. А загалом цей прийом 
додає текстам Бойченка виняткового 
колориту й справжності, що здатна 
підкорити будь-якого читача.

Однією з творчих особливостей 
автора є те, що він уміє практично все 
перетворити на цікаву історію. Уривки 
розмов із друзями і знайомими, по-
чуте в потягах і барах, випадково 
схоплене на вулиці та у громадському 
транспорті — кожен із цих компонентів 
вдало лягає в основу його сюжетної 
публіцистики. Разом із авторськими 
роздумами та інтелектуальним гумо-
ром згадані складові додають текстам 
літератора виняткового шарму, а іноді 
— навіть змушують трохи заздрити 
через таке насичене життя.

Нова збірка Олександра Бойченка 
— це книга, що змусить плакати і смі-
ятися, думати і розслаблятися. А якщо 

додати до цього неповторну харизму 
й виточені жарти автора, на які натра-
пляємо в його історіях, то доводиться 
сумніватися, що книга розрахована 
лише на п’ятдесят відсотків читачів. 
Скоріше — на всі сто. І кожному з них 
— по „50 відсотків рації“.

Лілія Шутяк, Чернівці

Елементарно, 
товаришу!
Постріл на сходах. Антологія 
детективної прози 20–30-х років 
XX століття, Київ, Темпора, 2016, 
528 с.

Теза про неповноту українського літе-
ратурного процесу ґрунтується зокре-
ма на твердженні, буцім у вітчизняній 
літературі побутують не всі жанри, які 
поширені у великих літературах за-
хідних країн. Лакуну часто становлять 
так звані низькі жанри, просто кажучи 
— легке чтиво (що, втім, не обов’язково 
означає неякісні книги, розраховані 
на невибагливих читачів). Окрім лю-
бовних чи пригодницьких романів, до 
такого типу текстів належать і детекти-
ви. Звичайно, не кожна література має 
свого Конана Дойла, але чи можна 
взагалі говорити про традицію детек-
тивного жанру в Україні? Якщо так, то 
відколи вона бере свій початок, якими 
іменами представлена?

Нова книга видавництва „Темпо-
ра“ — „Постріл на сходах. Антологія 
детективної прози 20–30-х років XX 
століття“ — покликана бодай частково 
відповісти на ці питання. З одного бо-
ку, антологія задовольняє читацький 
попит на ретро-детективи (адже саме 
так вони сприймаються з перспективи 
сьогодення), представлені в сучасній 
українській літературі, приміром, 
історіями про Івана Карповича Піді-
пригору, філера царської охранки, ав-
торства Владислава Івченка та Юрія 
Камаєва. З іншого боку, „темпорів-
ське“ видання відповідає нинішнім за-
питами українського суспільства, яке 
на хвилі національного піднесення, 
викликаного подіями останніх років, 
переглядає власне минуле, звертаючи 
увагу на українські культурні процеси 
першої третини минулого століття, ще 
не перервані червоним терором і всю-
дисущою цензурою.

У книзі вміщено тексти чотирьох 
письменників підрадянської України 
— Дмитра Бузька, Гео Шкурупія, 
Юрія Смолича та Юрія Шовкопляса 
(хоч у передньому слові Ярини Цим-
бал, яке допомагає читачам увійти 

в атмосферу доби, згадано також про 
ще одного творця детективної форми 
— Володимира Ярошенка). Кількісно 
автори представлені нерівномірно, 
це пов’язано, банально, з відсутністю 
матеріалу: по одному тексту Бузька 
(оповідання „Льоля“) та Шкурупія 
(новела „Провокатор“); ще три ре-
презентують творчість Смолича (но-
вела „Мова мовчання“, шпигунська 
та фантастична повісті — „Півтори 
людини“ та „Господарство доктора 
Гальванеску“ відповідно); найбільше 
текстів має Шовкопляс — ціла збірка 
з десяти оповідань („Проникливість 
лікаря Піддубного“), яка, фактично, 
і завершує тодішній проект зі ство-
рення українського детективу, край 
якому поклали репресії та агітпроп.

Варто сказати, що назва книги 
на титульній сторінці та в бібліогра-
фічному описі на її звороті дещо від-
різняється: титулка містить лаконічне 
„Постріл на сходах. Детектив 20-х 
років“. Схоже, більш повна назва 
була сформульована пізніше, тому 
точніше відображає зміст книг: по-
перше, збірка Шовкопляса датована 
1930 роком, а по-друге, не всі тексти 
з антології можна назвати детекти-
вами в класичному розумінні цього 
слова (у текстах Бузька й Смолича 
відчутними є елементи кримінальної 
белетристики, „агентурної“ літерату-
ри чи фантастики), про що, зрештою, 
зазначено і в самій передмові.

Найбільше під впливами класичних 
детективних взірців перебуває Юрій 
Шовкопляс. Лікар Піддубний — ви-
гаданий ним персонаж, який береть-
ся розслідувати таємничі злочини, 
— нагадує заразом Еркюля Пуаро 
Агати Крісті та отця Бравна Ґілберта 
Честертона. Однак, здається, україн-
ському авторові бракує стилістичної 
майстерності, винахідливості в сюжет-
ній канві, психологізму персонажів та 
етико-філософського струменя — рис, 
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що визначають першокласні детективи 
всіх часів та народів. На заваді приєм-
ному читанню може стати ідеологічне 
підґрунтя текстів — і це стосується 
практично всього, що представлене 
в антології: адже негативні персонажі 
в радянських детективах трапляються 
майже винятково серед провокаторів, 
шкідників, ворожих агентів і контр-
революціонерів. Утім, інколи таке па-
раноїдальне кишіння недругів більшо-
вицької влади все ж лишає трохи місця 
і для банальної „битовухи“ — зокрема, 
в оповіданнях Шовкопляса. Його 
творчість вирізняє постійно змінний 
антураж для злочинів, що варто визна-
ти за авторську заслугу: слобожанські 
пейзажі змінюються харківськими 
вулицями, які несподівано поступа-
ються місцем екзотиці, адже Шовко-
пляс, відправляючи лікаря Піддубного 
у плавання далекими морями, був 
одним із перших, хто звернувся до 
жанру морської пригодницької прози 
в українській літературі.

Своєрідним відкриттям для су-
часних читачів можуть стати твори 
раннього Юрія Смолича: читабельні, 
жваві, написані смачною мовою, яка 
змушує пригадати давню звичку спе-
ціально занотовувати собі незнані до-
ти слова. Творчість Шкурупія і Бузька 
представлена надто точково, тож їхні 
тексти покликані просто показати ета-
пи в розвитку української детективної 
прози.

Отже, це видання дозволяє ствер-
джувати, що історія вітчизняного де-
тективу не обмежується сьогоднішнім 
днем. І хоч вершин світового рівня він 
не досягнув, однак поповнив україн-
ську літературу як новим жанром, так 
і зразками подеколи справді доброго 
письма, яке прикрасить будь-чий вечір 
наодинці з книгою.

Ольга Максимчук

Магія стихій у поезії
Юлія Мусаковська. Чоловіки, 
жінки і діти, Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2015, 128 с.

На поетів українському читачеві гріх 
скаржитися, адже сильних, різнома-
нітних і самобутніх голосів у нашому 
просторі не бракує. І неабияк при-
ємно, що саме такі автори можуть 
запропонувати адекватне творче 
осмислення подій Майдану та війни, 
— а надто на тлі потоків графоманства 
й несмаку, де пафос цілковито засту-
пає талант, і задумані „піднесені вірші“ 
звучать як образа. Із прозою ситуація 
дещо гірша, — втім, сподіваймося, що 

це наслідок писання „по гарячих слі-
дах“ і через певну часову дистанцію 
матимемо справді вартісні, „вистояні“ 
тексти. Що ж до поетів, то більшість із 
них не оминула увагою болючої теми, 
щонайменше кількома потужними ві-
ршами (Олеся Мамчич, Ірина Цілик, 
Мирослав Лаюк, Катерина Калитко…
), а в декого вийшли цілі збірки („Життя 
Марії“ Сергія Жадана, „Абрикоси 
Донбасу“ Любові Якимчук, „Червона 
книга“ Дмитра Лазуткіна). Нова книж-
ка Юлії Мусаковської „Чоловіки, жінки 
і діти“ поповнює цей список — у вельми 
елегантний та оригінальний спосіб.

У попередній збірці авторки — „По-
лювання на тишу“ — міститься без 
перебільшення пророчий вірш (напи-
саний 2013 року), перший із триптиха 
„Вигнання“: „тілом іде роса / тілом 
ідуть / війська […] я загадала сніг / 
вітер тривав / на схід“. Тілом ідуть вій-
ська. Ця метафора, розгорнувшись 
на повну силу, стала самостійною 
пронизливою книжкою „Чоловіки, 
жінки і діти“, яку доволі важко про-
читати за один підхід. Революція 
Гідності й російсько-українська війна 
бринять між рядками, іноді постаючи 
відкрито, — „утримуватись із останніх 
сил на вежах і блокпостах, / коли 
брат біснуватий зриває і топче твої 
знамена“; „прокидаєшся вранці а за 
вікном війна“, що „відтинає від тебе 
по скибочці по добі / по квадратному 
метру по хлопчику по душі“, — але 
завжди в напрочуд інтимному вимі-
рі, буквально вдираючись під шкіру 
і в душу, заповзаючи під ковдру дво-
спального ліжка, оселяючись у ще-
вчора-безтурботній дитячій голові. 
Це те, що кожен проживає на рівні 
глибинному, базово-інстинктивному 
— захистити сім’ю, убити ворога, вбе-
регтися самому, продовжити рід, — та 
осмислене, безумовно, з позиції су-
пер-его, стримуване римою і ритмом 
майстерного вірша.

„Чоловіки, жінки і діти“ — книжка 
в певному сенсі дуже первісна, тілес-
но-тепла, магічна, і тут хочеться по-
аплодувати (втім, не вперше) творчій 
майстерні „Аґрафка“ за досконале ху-
дожнє оформлення. Три частини збірки 
— три стихії: глина, залізо й вогонь. 
У колі трансформацій цієї творчої трі-
ади глина, придатна до набуття будь-
яких форм, може намертво застигнути 
в одній із них і твердістю дорівнятися 
до заліза — непохитного, тривкого, 
вбивчого й незамінного матеріалу; 
проте лиш останній елемент, вогонь 
— уособлення світла, тепла і свободи, 
здатен змінити перші два („дай мені 
жити з вогнем я не вмію без“). Усе-
пов’язаність і усепотрібність, колообіг 
явищ і сутностей — наскрізні мотиви 
книжки. Межі розмито: „дім починаєть-
ся там, де закінчується війна“, та в мі-
крокосмі жінки, до якої повернувся „на 
шматки розкраяний чоловік“, вона три-
ватиме бозна-скільки, адже „пам’ять 
його поміж вами у ліжку лежить як меч“. 
Прагнення будь-що вберегти найближ-
чих іде від самого нутра, це голос плоті 
й крові, здатний ненавидіти так само 
сильно, як і любити: „Найважча плита 
— тому, хто розкидав це каміння. / До-
поки ти — у мені, ти зі мною, ти будеш 
тривати“.

Навалі смерті й мороку, що „не має 
вад“, треба опиратися чимсь так само 
споконвічним, могутньою древньою 
стихією: поки жінки носять у лоні ді-
тей, чоловіки „виношують у собі війну“ 
— кожен приносить жертву в ім’я життя 
(„а наступного сина свого називає 
гнів…“). Упадає в око незмінний мотив 
усіх трьох частин — необхідність пере-
тинати воду, найчастіше у човні. До-
лати кордон між світами й першоеле-
ментами, плисти назустріч потойбіччю 
та, цілком можливо, власній загибелі. 
І вода ця могла б видатися Стіксом, як-
би не інший потужний міф, що вперше 
оприявнюється у тексті „Вечеря“. Тема 
Різдва — і надзвичайний пуант: „час-
ник — як вирвані зуби змія“. Образ змія 
у християнському тлумаченні з’являєт-
ься ще кілька разів („вже засіяно зуби 
дракона“, „де каменем притиснуто 
змію“) і має опозицію — білий голуб 
як символ надії. Зрештою, перша час-
тина збірки завершується віршем „Не-
порочна Діва Марія живе всередині 
гори…“, а той, своєю чергою, — щем-
кими рядками: „Діва смиренно і зага-
дково світиться. Знає: / хлопчик — син 
теслі — народиться і збудує човен“. 
Отже, це все-таки рух до життя, до 
вогню любові, що „калатає в грудях, як 
у пляшці прозорій“. Судячи з того, яким 
світлим акордом закінчується останній 
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текст книжки, — „Стільки багать, що очі 
стають вогнями, / стільки любові, що 
захлинаєшся нею“, — надія справді є. 
На те, що житимуть і розкошуватимуть 
— чоловіки, жінки і діти.

Юлія Кропив’янська, Київ

Сердечні історії 
Леоніда Ушкалова

Леонід Ушкалов. Що таке 
українська література, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2015, 348 с.

Одна з головних настанов Григорія 
Сковороди — жити серцем: пізнати се-
бе, свою натуру й відтак обирати свій 
шлях, дослухаючись до порад серця. 
Це, звісно, відомо всім, однак у сучас-
ній круговерті не всім щастить мати 
таке щастя. Читаючи нову книгу Ле-
оніда Ушкалова „Що таке українська 
література“, легко впізнати в авторові 
справжню сковородинську людину, 
котрій вдалося присвятити своє життя 
справі, яку любить, — читати літерату-
ру, думати й говорити про літературу, 
зрештою, навчати літературі.

„Уроки літератури від Леоніда 
Ушкалова“ — саме так називалася ко-
лонка в газеті „Україна молода“, яку 
відомий і поважаний в академічних 
колах літературознавець вів із берез-
ня 2012 року по грудень 2013-го, орі-
єнтуючись уже на цілком іншу аудито-
рію. 45 „уроків літератури“, 45 есеїв 
про літературу продовжили свій шлях 
до широкого читацького кола, пере-
мандрувавши з газетних шпальт до 
книжки „Що таке українська літера-
тура“ завдяки „Видавництву Старого 
Лева“. Тут варто відзначити, власне, 
вдалий хід видавництва, позаяк книга 
Ушкалова поєднує кілька трендів су-
часного українського літературного 
ринку: есеї про літературу й видання 
авторських колонок, блогів чи інтер-
нет-постів. Властиво, публіцистична 
природа видання часто нагадує про 
себе впродовж читання.

Нехай не введе вас в оману назва 
видання. Під обкладинкою книги „Що 
таке українська література“ ви не зна-
йдете серйозної академічної розмови 
про моделі історій літератури, про 
можливість регіональних літератур 
тощо. Лиш в одному з есеїв літерату-
рознавець зупиняється на проблемі іс-
торії літератури як такої, зауважуючи, 
що нам украй бракує, так би мовити, 
читацької історії літератури. І справді, 
образ читача („Для кого писали наші 
класики?“), про який багато говорять 

наші теоретики літератури, — ве-
личезна біла пляма в українському 
літературознавстві. Й по суті, ця 
збірка есеїв — це пропозиція власного 
читацького бачення, що таке україн-
ська література, за висловом самого 
Ушкалова, такі собі „плоди читання“.

Автор відмовляється від хроноло-
гічного чи персонального принципів 
побудови „уроків літератури“, на-
томість пропонує короткі розмови на 
вічні й повсякденні теми, які цікавлять 
його і, звісно, могли б зацікавити йо-
го „учнів“-читачів, та варіації цих тем 
в українській літературі від початків по 
сьогодні. А розмаїття тем для розмови 
просто вражає: від вічних екзистен-
ційних і загалом філософських (життя 
— театр, українська кордоцентрич-
ність, фемінізм, любов вічна і земна, 
людина і Бог, людське щастя тощо), 
вічних політичних (поет та імперія, 
Україна між Сходом і Заходом тощо) 
до цілком повсякденних — що пили на-
ші класики, що їм снилося, література 
і гроші, література і сміх, література 
й астрологія, література і вибори, 
навіть література і футбол. І варто 
зауважити, що, попри видимість такої 
собі диктатури масового читача щодо 
вибору тем для розмов про літерату-
ру, в стилі, риториці і структурі есеїв 
повсякчас відчувається суб’єктивність 
автора, його власна охота побалака-
ти-поміркувати про те чи інше.

Те, що маємо справу передусім 
з Ушкаловим-читачем, помітно 
й у переліку письменників-персона-
жів есеїв. Загалом об’єктивність фор-
мату „уроки літератури“ дотримано, 
і на сторінках книги згадано як голо-
вних, так і чимало другорядних фігур 
українського літературного процесу. 
Однак серед розмаїття імен легко 
помітити улюбленців автора. І тала-
новиті літературознавчі реверанси 
у бік Івана Котляревського, Григорія 
Квітки, Пантелеймона Куліша, Івана 
Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, 

Івана Франка, Лесі Українки, Ольги 
Кобилянської таки не в змозі втаїти від 
спостережливого читача, як змінюєть-
ся тон та емоція розмови автора, коли 
він згадує таких любих його серцю 
бароко і Григорія Сковороду, Тараса 
Шевченка і всіх знищених фізично чи 
творчо з Розстріляного Відродження 
(Юліан Шпол, Микола Хвильовий, 
Майк Йогансен, Валер’яни Підмо-
гильний і Поліщук, Олександр До-
вженко — усіх годі злічити). Не знаю, 
чи варто тут згадувати Фройда чи ні, 
та бунтарський дух явно вабить авто-
ра. Бунтарі в мистецтві й не тільки, ті, 
що світ їх не впіймав і чий дух не зумів 
зламати, завдяки Леонідові Ушкалову 
сходять до читача з ікон і перетворю-
ються на звичайних людей, а часом 
бешкетних хлопчаків, та ще й перегу-
куються крізь віки, як давні знайомці.

Ще одна любов Леоніда Ушкалова 
— його рідний Харків. Вулиці, будівлі, 
дух цього міста заповнює сторінки 
його есеїв. Невипадково літературні 
улюбленці автора (за винятком хіба 
Шевченка) так чи інак теж пов’язані 
з Харковом. Звісно, є й інші світи, та 
лиш у Харкові є вулиця Сумська — „ву-
лиця поетів і митців“, тільки в Харкові 
височіє небошкряб, якому зізнаються 
в коханні. А слова про перший україн-
ський університет, що постав 1805 ро-
ку в Харкові, певно, розбудять ревнощі 
не в одного львів’янина чи киянина. Та 
то все байка, бо для Леоніда Ушка-
лова направду всі дороги ведуть до 
Харкова.

Крізь суб’єктивізм текстів збірки 
„Що таке українська література“ 
легко помітити й те, як автор цінує 
свого читача. Вочевидь, це ще один 
зі слідів публіцистичного походження 
цього видання. Хоч газетний шлейф 
додає книжці й кілька вад. Зокрема, як 
на мене, деякі есеї явно слабші за рів-
нем, виглядає, ніби день випуску вже 
дихав у спину авторові, а відсутність 
часового контексту виходу номера 
часом позначається на сприйнятті 
теми. Та й публіцистичний стиль часом 
виглядає як щось новеньке в арсеналі 
академічного професора. Поза тим, 
під час читання книги „Що таке укра-
їнська література“ мене час до часу 
огортало дивне відчуття ностальгії за 
тим, чого не знала, — очікування вихо-
ду нового номера „України молодої“ 
з новим „уроком від Леоніда Ушкало-
ва“, де без жодної менторської нотки, 
щиро й сердечно, легко й просто, але 
з енциклопедичним розмахом він 
знову говоритиме про велику любов 
свого життя — українську літературу.

Зоряна Дрозда, Львів
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„RECвізити“: 
тяглість поколінь

Тетяна Терен. RECвізити. 
Антологія письменницьких 
голосів у 2-х т. / Тетяна Терен, 
Львів, Видавництво Старого 
Лева, 2015. 

„RECвізити. Антологія письменницьких 
голосів“ — це проект журналістки 
Тетяни Терен, який об’єднує двадцять 
інтерв’ю зі знаковими постатями 
сучасної української літератури. 
У двокнижжі вміщено розмови 
з Юрієм Андруховичем, Оксаною За-
бужко, Ларисою Денисенко, Сергієм 
Жаданом, Юрієм Іздриком, Ігорем 
Калинцем, Галиною Пагутяк, Ірен 
Роздобудько та іншими письменни-
ками, які упродовж кількох десятиліть 
залишаються рупорами громадської 
думки. На сторінках видання автори 
діляться спогадами з власного дитин-
ства, юності, розповідають про перші 
розчарування, злети і падіння. Такі 
різні у своїх життєвих позиціях, однак 
об’єднані покликанням, співрозмов-
ники пригадують, як починалося їхнє 
знайомство з українською літерату-
рою, якими були перші тексти та чому 
вони вирішили заглибитися в літера-
турно-письменницьке середовище. 

Найстаршому героєві книги 
— Анатолію Дімарову — цьогоріч ви-
повнилось би 94. У „RECвізитах“ він 
розповідає про знайомство з братами 
Тютюнниками, Павлом Загребельним, 
Іриною Вільде — тими, кого зараз 
сприймаємо з великої часової відстані 
і хто для нас є класиками української 
літератури ХХ століття. Поряд із Ді-
маровим у виданні представлені 
й інші автори його покоління — Віра 
Вовк, Юрій Мушкетик, Ігор Калинець, 
Дмитро Павличко, Іван Дзюба, Юрій 
Щербак та Іван Драч. Кожен із них 
по-своєму відвертий, мудрий та віль-
ний — від упереджень, зобов’язань, 
канонів чи зразків. Пліч-о-пліч із ними 
йдуть представники молодшої гене-
рації — Юрій Іздрик, Іван Малкович, 
Галина Пагутяк чи Леся Воронина, які 
сміливо визнають: вони не схожі на 
попередників, хоч і виростали на їхніх 
творах. Бути чесним перед самим со-
бою — ось їхнє гасло, якого вони до-
тримуються у кожному слові, реченні 
та тексті. Так, наприклад, Лариса 
Денисенко рефлексує над відчуттям 
власної чужинності у літературному 
процесі („Це ніколи не було відштов-
хуванням“), Ірен Роздобудько розпо-
відає про самоіронію, а Прохасько 

— про флегматизм („Сподіватися 
від мене бурхливих реакцій немож-
ливо“). Власне, задля таких зізнань 
і був створений проект про покоління 
„RECвізити“ — проговорити ті речі, які 
часто залишаються невисловленими, 
але постійно спонукають до само-
рефлексій.

Галина Сафроньєва, Львів

Ніна Бічуя: 
психологізм, 
делікатність, гідність

Ніна Бічуя. Три театральні повісті, 
Львів, Срібне слово, 2016.

Ніна Бічуя — письменниця для україн-
ської літератури знакова. Дебютувала 
у 1960-х — час, коли джерелом етики 
й естетики вітчизняні автори проголо-
шували у своїх творах село. Ніна Бічуя 
писала тоді про місто і стала пред-
течею нового урбанізму в літературі 
— того, який розвинеться вже напри-
кінці 1980-х – у 1990-х.

Переважно її твори не мають вираз-
ної часової та просторової прив’язки, 
крім історичних новел і повістей, але 
навіть у них письменниця зосереджу-
ється на загальнолюдських питаннях, 
які хвилюють читачів у всі епохи та 
в усіх країнах. Її стиль є універсальним, 
незалежним від епохи, тому, попри те, 
що більшість текстів написані у 1960–
1980-х, усіх їх можна сприймати як 
написані щойно (у книжці „Великі ко-
ролівські лови“ (2010, Львів: Піраміда) 
видавець свідомо не вказував років, 
у які постали новели, зібрані для пере-
видання). Що ж до мови, то вона, не 
несучи в собі ознак епохи, є настільки 
багатою, настільки українською, що 
відчуваєш: письменниця творить не 
лише через знання людської психології 
й життя, а через мову.

Проза Ніна Бічуї лишає враження 
делікатності, але водночас непохит-
ності та внутрішньої гідності.

„Три театральні повісті“ — це також 
перевидання текстів, які з’явились 
у 1980-х роках. Ніна Бічуя унікальна, 
зокрема, темою театру — небагато 
прозаїків за неї беруться, але цій ав-
торці гріх було її оминути, адже вона, 
багато років пропрацювавши завлітом 
у Львівському ТЮЗі, знає цю сферу 
зсередини. Дві з повістей у книжці 
— „Репетиція“ та „Бенефіс“ — поєднані 
спільними героями (працівники театру) 
й обставинами (театр у провінції). 
Ідеться про переживання молодих 
і старших митців — акторів, режисерів. 
Їхні надії та розчарування, і знов надії, 
пориви й амбіції — здається, авторці 
важить на тому, аби показати: у про-
вінції життя, почуття й мистецтво не 
є іграшковими. Так, провінція зазвичай 
озирається на столицю й комплексує 
через власну провінційність, але люди 
в ній є такими ж, і їхні життя є не менш 
повними, хоч нерідко герої страждають 
від надуманої неповноти. Мимоволі за-
мислюєшся про те, що переживання 
столичних митців-театралів ні на йоту 
не відрізняються від переживань їхніх 
колег у менших містах і містечках.

Третя повість у книжці — „Десять 
слів поета“ — оповідає про Миколу 
Куліша й Леся Курбаса в той період, 
коли „Березіль“ уже починав потерпа-
ти від репресій, але в Москві ще ста-
вили п’єси українського драматурга. 
Сюжет збудований довкола однієї по-
дії — прем’єри Кулішевої „Патетичної 
сонати“ в московському Камерному 
театрі, під керівництвом видатного 
режисера Олександра Таїрова, за 
участі талановитої акторки Аліси 
Коонен. Тут згадано чимало історич-
них постатей, культурних діячів, які 
були сучасниками-колегами-друзями 
головних героїв: крім уже згаданих, 
Фаїну Раневську, Амвросія Бучму, 
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грузинського режисера Костянтина 
Марджанішвілі та інших.

Для написання цього твору авторка 
спиралася на листи, спогади, щоден-
никові записи, статті самих героїв та 
їхніх сучасників. При цьому їй вдаєть-
ся створити цілісне полотно, і допитли-
вий читач може пробувати розгадати 
квест: що в повісті походить з інших 
текстів, а що є витвором письменниць-
кої уяви (я не впевнена, що хтось здат-
ний усе відгадати правильно).

Повість показує радше певних 
видатних людей — їхні риси, думки, 
переживання, — ніж їхню епоху, 
та попри це, епоха прозирає з-під 
кожного рядка, з-над кожної думки 
й емоції героїв. Постаті Леся Курбаса 
й Миколи Куліша невіддільні від їхньої 
доби, й у якому б ключі про них не 
йшлося, завжди маєш її на увазі. За-
борона влади ставити п’єси Куліша 
у харківському „Березілі“ згадується 
курсивом, але цим курсивом прони-
заний весь текст.
Уміння передати — не настрій, не 
миттєві чи триваліші емоції, а щось 
глибше: дух людей із гідністю — ось 
іще одна риса прози Ніни Бічуї.

Анастасія Левкова, Київ – Львів 

Цигани Закарпаття 
у фотографіях 
Рудольфа Гулки 

Rudolf Hůlka: Fotografie Rómov 
z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 
20. storočia. Krajské centrum 
pre rómske otázky a Národní 
knihovna České republiky 
— Slovanská knihovna, Лукаш 
Бабка, Гана Оплештілова, 
Олександр Мушинка, Пряшів, 
2015, 24 с.

2014 року в Празі з’явилася майже 
300-сторінкова книга Лукаша Бабки 
та Гани Оплештілової „Zmizelý svět 
Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa 
Hůlky“ („Зниклий світ Підкарпатської 
Русі у фотографіях Рудольфа Гулки“), 
що містить майже двісті досі невідомих 
світлин 20-х років минулого століття 
чеського фотографа-аматора, пись-
менника, перекладача та громадсько-
го діяча. Серед них є дванадцять світлин 
з ромською тематикою і саме вони ста-
ли основою публікації „Рудольф Гулка: 
Фотографії ромів Підкарпатської Русі 
з початку 20 століття“, виданої напри-
кінці минулого року в Пряшеві.

Невеличка брошура відкривається 
двома вступними статтями.

В першій Олександр Мушинка 
подав короткий огляд історії і сьогод-
нішнього стану ромів на території су-
часної Закарпатської області України, 
яка до 1918 року входила до складу 
Австро-Угорщини, а у міжвоєнний 
період — до складу Чехословаччини. 
Автор стверджує, що численність 
ромів у цей період є невідомою, 
оскільки більшість з них при пере-
писах декларувала національність 
майоритного населення або угорську. 
Згідно з офіційними даними, зараз у 
Закарпатській області живе приблиз-
но 14 000 ромів, що складає одну 
третину всіх ромів України. Більшість 
ромів і тепер декларує угорську або 
румунську національність. Згідно з не-
офіційними даними, кількість ромів на 
Закарпатті сьогодні становить 30–40 
тисяч людей. Їх соціальне становище, 
стверджує автор,  подібне до станови-
ща словацьких та чеських ромів.

У чеських та словацьких фотогра-
фів та кіномитців, які відвідали Закар-
паття, ромська проблематика завжди 
займала другорядне місце.

Автор вступної статті вважає світ-
лини Р. Гулки „винятковими не лише 
з огляду на час їх виникнення та висо-
ку документальну якість, але і на їхнє 
тематичне спрямування. На відміну 
від інших авторів, які документували 
передовсім життя осілих ромів або 
ромські колонії, у спадщині Рудольфа 
Гулки є рідкісні знімки кочових ромів… 
Завдяки їм ми можемо, наприклад, 
спостерігати за відмінностями в одязі 
осілих і кочових ромів, житлом, оздо-
бами молодих дівчат та довідатися де-
що про склад та численність ромських 
груп“ (с. 6).

Друга стаття згадуваних уже 
авторів Лукаша Бабки (директора 
Слов’янської бібліотеки в Празі) та Га-
ни Оплештілової (співробітниці даної 
бібліотеки) наближує читачеві життя 
Рудольфа Гулки та його фотографічну 
спадщину, яка нині налічує 4400 фо-

тографій; 1451 з них — із Закарпат-
ської України, 1349 — зі Словаччини, 
627 — з Моравії, 559 — з Чехії, 162 
— з Хорватії, 133 — з Північної Афри-
ки, 70 — з Італії та Німеччини.

Досі невідомо, коли і як ця колекція 
потрапила у фонди Слов’янської біблі-
отеки. Автори припускають, що хтось 
із родичів Р. Гулки (його подружжя 
з Руженою Долежаловою (1901–1973) 
було щасливим, однак бездітним) 
передав її туди разом із понад 380 
листами українських діячів (В. Гнатюка, 
В. Касіяна, О. Кульчицької, В. Стефа-
ника, Л. Мартовича, В. Симовича) та 
інших після його смерті у 1961 році.

Зі статті довідуємося, що Р. Гулка 
здійснив першу подорож на Закар-
патську Україну у 1920 році, а 1921 
року переселився туди на постійно. 
В ужгородській філії Центрокоопера-
тиву він зайняв посаду головного ре-
візора, пов’язану з частими виїздами 
у кооперативні крамниці цієї устано-
ви, розкиданими по цілому Закарпат-
ті. Ці його подорожі були для нього іде-
альною нагодою для фотографування. 
Крім Ужгорода, він певний час мешкав 
у Ясіні на Гуцульщині, де його зачару-
вала природа і побут гуцулів. У 1923 
році на запрошення Володимира 
Гнатюка побував у Львові та галицькій 
Гуцульщині. В тому ж 1923 році з ініці-
ативи В. Гнатюка Р. Гулка переклав 
працю Едмунда Еґана „Економічне 
положення руських селян в Угорщині“ 
з передмовою В. Гнатюка.

Наприкінці 20-х років Р. Гулка 
став редактором газети „Zemědělské 
družstevní listy“. В додатку до газети 
— „Přástky“ — він уперше публікував 
свої фотографії та переклади з укра-
їнської літератури.

Після Другої світової війни, будучи 
вже на пенсії, він повністю присвя-
тив себе перекладацькій діяльності. 
Переклавши 34 українські книги, він 
став найпродуктивнішим популяри-
затором української літерaтури у Че-
хословаччині. Помер 8 вересня 1961 
року в Празі.

Книгою „Zmízelý svět Podkarpatské 
Rusi…“ Чехія вшанувала пам’ять Ру-
дольфа Гулки. Брошурою „Fotografie 
Rómov z Podkarpatské Rusi…“ — Сло-
ваччина. В Україні життя і фотографіч-
на творчість цього її вірного чеського 
друга і популяризатора української 
культури зовсім невідомі. На часі ви-
дати в Україні хоча би невеличку час-
тину з 1451 фотографій (1920–1928 
років) — переважно кольорових (!) 
— Рудольфа Гулки із Закарпаття по-
над 80-річної давності.

Микола Мушинка, Пряшів
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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

В певному сенсі сучасна 
війна на Донбасі є також 
внутрішньою війною 
символів, в якій Україна 
нарешті повертається до себе. 
І перемога над зовнішнім 
ворогом реально залежить 
від перемоги над власним 
тоталітарним минулим. 
Населення звикло жити, 
підкоряючись силі. Якщо 
центральна й місцева 
виконавча влада проявлять 
волю, то ніякого спротиву не 
буде.

Ігор Тодоров

Тема: 
декомунізація

Чи варто грати в демократію 
при декомунізації?

Лабіринт без виходу

Про що мовчать брати


