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Дві історії про людей



Наш читачу!

 Автокефалія — наступний крок до унезалежнення України. 
Насамперед від Росії. «Церква має бути відділена від держави, але 
в першу чергу — від сусідньої», — сказав в одному зі своїх виступів 
Петро Порошенко, якому закидають, що питання надання Україні 
Томоса і створення єдиної помісної Української Православної Церкви 
він узяв як зброю для майбутніх президентських виборів. Якщо Україна 
отримає Томос, Порошенко, дійсно, зможе цей факт використати на 
свою користь у передвиборчій кампанії.

Але правдою залишається те, що боротьба за автокефалію 
Української Православної Церкви почалася набагато раніше. На 
спільній прес-конференції трьох президентів (Леоніда Кравчука, 
Леоніда Кучми та Віктора Ющенка), що відбулася кілька тижнів тому, 
цей факт підтвердили і про свої зусилля в цій сфері згадали всі три 
президенти.

Томос може принести електоральні вигоди самому президентові 
Порошенку, але чи зможе суттєво вплинути на вибори в Україні, 
невідомо. У кожному разі, він сильно поміняє консталяцію у 
Православній Церкві — як в Україні, так і у світі. Якщо Україна отримає 
автокефалію, то стане однією із найсильніших і кількісно найбільших 
православних держав. Тому протидію Росії і в цьому випадку треба 
чекати й готуватися до нелегких, але напевно дуже цікавих рухів в 
Україні і за кордоном. У цьому номері — у рубриці «Тема» — подаємо 
кілька поглядів на історію творення Автокефальної Православної 
Церкви в Україні, її сучасні проблеми й можливі питання, які 
вирішуватимуться в майбутньому.

Але в номері, як завжди, ви знайдете також інші актуальні й не менш 
цікаві теми — як із політичного, так і з суспільно-культурного життя. 
Зокрема, портрет автора нового українського «плівкового скандалу» 
Олександра Онищенка від Влада Красінського і статтю про найбільш 
резонансну подію кінця травня «Операція “Бабченко”» з-під пера 
Мілана Леліча. Не обійдіть увагою дуже цікаву проблематику польсько-
українських культурних і архітектурних пам’яток у статті Романа 
Кабачія «Українські пам’ятки “польського” походження» чи статтю «Дві 
історії про людей» Настасії Євдокимової про театр в Україні.

Хай щастить!

Даний номер вийшов за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ України. 
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Наразі парадоксальним 
чином ситуація виглядає 
так, що Польща ремонтує 
як «польські» пам’ятки в 
Україні, так і «українські» 
в Польщі. Якщо Польща 
вкладатиме мільйони 
у відновлення садиби 
окремо взятого магната 
чи костелу, то вона очікує, 
що далі об’єктом буде 
опікуватися місцева влада. 

Якщо буде Томос, то це 
буде бум, ефект бомби, 
бо цей Томос буде 
«суперканонічний». І тут 
якраз із Москвою проблема, 
бо вона не є Матір’ю-
церквою. Недостатньо, що 
у них є обраний патріарх — 
вони самі отримали свого 
часу автокефалію. За інших 
умов, за гроші, це інша 
історія. 

РПЦ зайняла місце 
останнього символу 
вмерлого СРСР і форпосту 
нової імперської політики 
Путіна. Проповідувана 
патріархом Кірілом ідеологія 
«русского міра» якраз 
готувала ідеологічну базу 
такої імперії, цілком у дусі 
сумнозвісної концепції 
Третього Риму. У ній не 
було місця ні на самостійну 
українську державу, ні, тим 
більше, на окрему церкву. 
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46 рецензії та анотації УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook, 
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та 
коментарів стосовно актуальних та архівних 
номерів нашого часопису.

Обурення, жаль, скорбота за Бабченком, бажання 
покарати вбивць вилились у тисячі постів по всьому 
«Фейсбуку», — а раптом виявляється, що це все 
було лише інсценуванням. Хтось, напевно, встиг 
пожалкувати через те, що встиг наговорити та 
написати у проміжку між «смертю» та «воскресінням» 
російського журналіста. А хтось навіть цілком 
серйозно вимагав від влади компенсацію за завдані 
душевні страждання.

Соціальні історії, тобто вистави про людей, про себе 
самих, про втрати й біль можуть провести глядача 
непізнаними галереями власної (під)свідомості. 
А історія про підлітків як окремий клас суспільства, 
що залишається поза розумінням, украй важлива: 
самі себе відрефлексувати вони ще не здатні, але ми 
спробувати можемо. І навіть мусимо.
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Ж У Р Н А Л

 Коли 2017 року в польському дво-
місячнику «Nowa Europa Wschodnia» 
(№1, січень-лютий) вийшла стаття 
співробітника варшавського Центру 
східних досліджень Войцеха Коно-
нчука «Спільне добро. Польська бо-
лячка», особисто в мене вона викли-
кала різні емоції. Йшлося про те, що 
здебільшого пам’ятки матеріальної 
культури, пов’язані з польською спад-
щиною, на схід від польського кордо-
ну не надто бережуться й реставру-
ються. Причому в Білорусі, на відміну 
від України, справи йдуть краще. «На 
тому [українському] тлі справляє вра-

ження прийнята білоруським урядом 
в 2011 році програма «Замки Білору-
сі», за якою має бути відновлено або ж 
відбудовано 38 об’єктів до 2018 року. 
Частину реставраційних робіт було 
проведено, хоч їхня якість не завжди 
добра». Конончук порівнює ситуацію 
з замком у Підгірцях в Україні й Несві-
жу в Білорусі. На Несвіж уряд у Мін-
ську надав $55 млн, про український 
замок у культурних колах України 
лиш зітхають, вважаючи, що відбу-
дова Підгірців займе 20-30 років, а 
щоби до нього наблизитися в будень, 
аби роздивитися ближче, треба пере-

лазити через паркан і давати хабара 
охоронцю. І, як не прикро українцям 
це чути, це правда. 

Наразі парадоксальним чином 
ситуація виглядає так, що Польща 
ремонтує як «польські» пам’ятки в 
Україні, так і «українські» в Польщі, 
скажімо, найбільш значущі дерев’яні 
церкви (наприклад, згорілу в Коман-
чі на Лемківщині, або ж найстаршу 
на Люблінщині в Корчмині). На укра-
їнських землях часто докладається 
римо-католицька церква, але там, де 
немає римо-католиків, неможливо 
«раз і назавжди» відремонтувати — 

ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Українські пам’ятки «польського» 
походження: чи «приймуть» їх 
врешті самі українці

Ж У Р Н А Л
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не вдасться. Як пояснює директор 
Польського інституту в Києві Бартош 
Мусялович (зайняв цю посаду у люто-
му 2018 року), якщо Польща і вкладе 
якісь мільйони у відновлення садиби 
окремо взятого магната чи костелу, 
то вона очікує, що далі об’єктом бу-
де опікуватися місцева влада. Наразі 
ж такого не відбувається, хоча саме 
локальна влада мала би в даному 
випадку додаткову статтю доходу від 
туризму. 

Власне тому Мусялович разом із 
Товариством інтеграції Європа-Схід 
(м. Кельце, Польща) вирішили йти 
іншим шляхом. Було складено про-
ект «Україна й Польща. Слідами істо-
ричної спадщини», підтриманий МЗС 
Польщі (через консульство у Вінниці 
та вінницькі українські громадські 
організації). Запропоновано зняти 
111 коротких відеороликів про більш 
і менш відомі архітектурні споруди 
на території Волині, Галичини, Бу-
ковини і Правобережжя (з опорою 
на останнє), з описом українською, 
англійською й польською мовами, 
і розмістити як на окремій інтер-
нет-сторінці, так і в Ютубі. Об’єкти — 
а це костели, палаци, фортеці тощо 
— були запропоновані приблизно 
порівну українським істориком Дми-
тром Антонюком та польським Радо-
славом Сікорою. Відеофільми, у тому 
числі зі зйомками згори, виконувати-
ме Ukrainian Communication Group з 
Києва. Ініціатори проекту інспіровані 
посланням проф. Богдана Осадчу-
ка, який помер 2011 року: «Мені не 
вдалося створити якогось спільного 
польсько-українського тіла [...], яко-

їсь постійної конференції, яку мож-
на було збирати у разі потреби, у 
критичні моменти. Це не вдалося Ґе-
дройцю, не вдалося й мені, можливо 
тому, що це надто амбітний план. Але 
найважливіше — мати якесь бачення 
розвитку, бо тільки так можна при-
вернути увагу суспільства». Головне 
в цій цитаті — увага суспільства до 
спільного в наших народах.

Тому коли відбулася презентація 
початку даного проекту, що супро-
воджувалася зйомками фортець у 
Кам’янці-Подільському (в цьому мі-
сті буде знято ще три костели) та в 
Хотині, більшість спікерів акцентува-
ли увагу власне на цьому. Зокрема, 
консультант проекту Олександр Ал-
фьоров: «Ми сподіваємося, що цей 
міжнародний проект приверне увагу 
передовсім місцевих мешканців, і не 
йдеться лише про міста, як Кам’я-
нець, а й маленькі села, у яких є не-
ймовірні скарби нашої духовної й ма-
теріальної культури, усе те, що потре-
бує охорони держави й нормального 
ставлення від самих людей. Причому 
тенденції в Україні недобрі — щоро-
ку ми втрачаємо пам’ятки культури. 
Завдяки новим технологіям, у цьому 
гарному проекті ми покажемо й такі 
об’єкти, яких ніхто ніколи не бачив, 
їхню красу з різних ракурсів». Історик 
уточнив також, що оскільки в Україні 
практично не розвинений локаль-
ний туризм, то прив’язка до такого 
об’єкта це також і люди: «Не тільки 
ті, які живуть поруч, а й ті, які мають 
прийти. Ми маємо зараз проблеми з 
Чорноморським узбережжям, тому 
повинні відкривати принаймні те, що 

доступне в інших регіонах. Ці люди 
прийдуть і вкладуть копійку, а дані 
об’єкти потребують постійної дота-
ції».

До слова, один із замків, котрий 
увійшов до списку, уже дочекався 
20-хвилинного фільму, спонсорова-
ного консульством Польщі в Луцьку 
— це в Олиці, Ківерцівський район 
Волинської області. Він зведений 1558 
року, тепер же в ньому розміщається 
обласна психіатрична лікарня №2. 
Олицький замок у жалюгідному стані, 
навколо нього залишки ландшафтно-
го парку. Як розповіла координатор-
ка проекту з Кельц Ірина Вітюк, для 
неї дізнатися про це було свого роду 
ошелешенням. «Ця місцина має по-
тенціал. Якби його відреставрувати, 
був би визначний об’єкт для туризму, 
тому що естетично він просто пре-
красний». Ірина не бачить проблеми 
в тому, що і для поляків це теж їхня 
спадщина, головне — тримати замок 
у належному стані. Проте для бага-
тьох західних українців «польський» 
костел чи «польський» палац усе ще 
викликає відразу. Те, що палац міг 
належати магнатові руського роду, 
а будували його руські селяни, для 
них значення не має. Тому проект 
скерований передусім до молоді, 
позбавленої історичних нашарувань і 
стереотипів, готової їхати роверами, 
йти пішки до таких об’єктів. До осені 
має бути сформована польсько-укра-
їнська студентська група, яка на во-
лонтерських засадах допомагатиме 
в проекті та у разі необхідності — на 
об’єктах.

 

ФОТО: АРХІВ АВТОРА
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Сергій Павелко:
«Церкви у Чехії, Словаччині  
і Польщі підтримають українську 
автокефалію»

Наскільки болісним був процес на-
дання автокефалії православним 
церквам у Центрально-Східній Єв-
ропі?
Він завжди був болісний. По-пер-
ше, це залежить від бажання людей. 
Є народи, є держави, є нації, і коли 
люди хочуть мати свою церкву, це 
природно. Та ж Польща, переважно 
католицька країна, свою православ-
ну автокефалію отримала вже дав-
но. Православна Церква Чеських та 
Словацьких Земель має автокефалію. 
Надання автокефалії також завжди 
супроводжувалося бажанням влади. 
Це було в усі часи, навіть тоді, коли 
Москва отримувала свою автокефа-
лію, — бажання людей чи церкви бу-
ло недостатньо. 

Тобто польській і чеській владі 
теж було вигідно, щоб православ’я 
у них було незалежним? 
Коли незалежності немає, то є роз-
кол. Знайдуться сміливі люди, які 
підуть на те, щоби бути неканоніч-
ними, але таки мати свою церкву. 
Але розкол це не є добре, як і його 
наслідки.

Наскільки можна судити про рівень 
незалежності таких православних 
церков, як Польська чи Чеська? 
Вони повністю незалежні. Ми не знає-
мо, що відбувається всередині Поль-
ської Церкви, але загалом це дуже 
міцна церква. Я про неї чув чимало 
доброго. 

Може тому, що там ще є землі, які 
є уламком канонічної території 
православ’я? 
Так, від Російської імперії. Подібно 
у Фінляндії, яка теж належала до ім-
перії. Там, до речі, законом заборо-
нено священикам брати пожертви, 
там, якщо хочеш побудувати храм чи 
зробити ремонт, пишеш до держави 

лист, і тобі дають гроші. Священики є 
на державній зарплаті.

Яка ситуація у Словаччині?
Словаччина досить потужна, великий 
відсоток православних, греко-като-
ликів, узагалі християн. Місяць тому я 
там був, і видно неозброєним оком — 
церква у кожному селі, таке не скрізь 
у Європі побачиш. Семінарія у Пря-
шеві, про яку чув позитивні речі, всі 
говорять про високий рівень.

Чи можна сказати, що православні 
в Чехії, Польщі, Словаччині підтри-
муватимуть Томос для України, 
створення у нас потужної єдиної 
церкви?
Ці церкви не підуть проти України 
з двох причин: 1) вони самі є авто-
кефальними; 2) у цих країнах багато 
українців, і переважна більшість свя-
щеників — з України, вони проти сво-
їх не підуть, це неможливо. Ці церкви 
мають підтримати рішення Вселен-
ського патріарха, якщо воно взагалі 
буде. Автокефалію можуть дати і за 
100 років, і за 50, але ми повинні жити 
в мирі та любові, наше бажання має 
бути власне таким. 

У чому сенс автокефалії? Навіщо 
вона потрібна? Я зі своїми двома си-
нами поїхав нещодавно на Афон, і там 
ми молилися спільно з представни-
ками різних народів. Усі люди разом 
причащаються. Біля нас були румуни, 
вони мають свою Церкву; з іншого 
боку стояли люди з Грузії, у них своя 
Грузинська Церква, були болгари, їхня 
Церква чекала на автокефалію 70 ро-
ків, були серби. І ці Церкви до певного 
моменту були неканонічними і ми не 
мали з ними літургійного спілкування, 
не приймали їхні таїнства. Тобто коли 
людина померла у Болгарії, тут її треба 
було наново відспівувати. Рекорд, ко-
ли церква чекала найдовше, це Сер-
бія, вони чекали понад 500 років. 

Візьмімо Україну: що поганого бу-
де, як матимемо автокефалію? Кому 
буде погано — людям, янголам, Богу? 
Ні, це політичні розклади.

УПЦ КП, яка була створена свого 
часу, не є канонічною, ні для кого це 
не секрет. Але вона таки з’явилася, і 
що відбувається? В Україні «святку-
ють» дату Харківського собору, який 
підтвердив канонічність УПЦ МП на 
території країни. Цей розкол усі до-
бре пам’ятаємо, це було на моїх очах. 
Я був у резиденції митрополита Філа-
рета (Денисенка) в 1992 році, якраз 
за місяць-два до розколу я отримав 
документи служіння на руки, і вида-
валося, що все йде добре. І коли роз-
кол стався, я, як людина православ-
на, у своїй парафії [о. Сергій Павелко 
мав спершу парафію на Херсонщині 
– Ред.] виходжу і кажу: люди добрі, 
у нас катастрофа, стався розкол, бу-
демо молитися за примноження лю-
бові, служимо службу, в цей день ми 
постимо і скорбимо. Нам це питання 
треба вирішити, йти назустріч, гово-
рити з людьми. А що відбувається з 
боку адміністрації церкви? Концерти, 
офіційні засідання, радощі, рестора-
ни, гуляння, свято. Що ми «святкує-
мо», невідомо. Що можна святкувати, 
якщо треба плакати, бо наші брати та 
сестри — у розколі? Це не є добре, і 
все має йти до того, щоби це випра-
вити. Яким чином? Я не знаю, бо це 
дається дуже непросто. Але коли в 
церкві, неважливо якій, чи МП чи КП, 
є люди, які служать не Богу, то вони 
не будуть задоволені тим, що пробле-
му буде вирішено. 

У день Святої Трійці (П’ятидесятни-
ця) я у своїй проповіді згадував, як 
діє Святий Дух. Читаємо Євангеліє, 
дізнаємося, що все просякнуте лю-
бов’ю. Апостол каже: я можу і гори 
пересувати і чудеса творити, а як не 
маю любові, то я «мідь звеняща». Тому 
якщо ми боремося за автокефалію, то 
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важливо те, що всередині. Якщо лю-
дина має любов, то все гаразд, але я 
маю сумніви, що всі люди, котрі проти 
розколу, її у собі мають.

Я згадав про Афон, і це гарний 
приклад того, що люди таки можуть 
молитися разом. Для мене особисто 
є прикладом моє служіння у в’язни-
цях: ці в’язні, в тому числі ті, які мають 
довічне, говорять: отче, нам головне, 
що ви прийшли з Богом. Їм однаково, 
до кого я юридично належу як цер-
ковна людина. І коли ми бачимо, як ті 
чи інші священики борються за одних 
чи за інших, у кожного своя «правда», 
то мені буває соромно, бо думати тре-
ба про людей, про вічність.

Які є важелі впливу на різні церкви? 
Чому у Москві вважають, що вони 
мають більше ваги, ніж Констан-
тинополь?
Якщо буде Томос, то це буде бум, 
ефект бомби, бо цей Томос буде «су-
перканонічний». І тут якраз із Мо-
сквою проблема, бо вона не є Ма-
тір’ю-церквою. Недостатньо, що у 
них є обраний патріарх — вони самі 
отримали свого часу автокефалію. За 
інших умов, за гроші, це інша історія. 
Україна не є Матір’ю-церквою  для 
Константинополя, але є нею для Мо-
скви. Наші єпископи, священики йш-
ли на Північ, там проповідували.

Щодо важелів. По-перше, це кано-
ни — правила, які нам говорять, як 
маємо жити, і в цьому Москва нам 
дуже програє. Друге, зупинити вій-
ну — це одна хвилина: вийшов па-
тріарх Московський і каже: «Не бла-
гословляю убивати православному 
православного». І все. І завтра війни 
не буде. Тому питання в тому, що ми 
зустрічаємо на шляху людей, які пе-
ребувають під владою диявола, вони 
не розуміють, що піддалися спокусі. 
Свій гріховний стан вони сприйма-
ють як добрий, як істину, і в цьому 
консервуються. 

Також, якщо говорити про важелі, 
то вони працюють у світі загалом, не 
тільки у церкві: влада і гроші. Вони 
працюють у зв’язках, в укладах. 

І як це відбувається на прикладі 
православної церкви? Наприклад, в 
Естонії, у Франції?
Я знаю, як це відбувалося у Великій 
Британії, все звідти почалося. Там 
є Сурозька єпархія, яку очолював 
митрополит Антоній, справді Божа 
людина. Дійсно свята людина, я не-
щодавно знайшов в інтернеті фото, 
зроблене в 1970-х роках: сидять дві 
жіночки неформального вигляду в 
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Священик та ікононописець  
о. Сергій Павелко про міжнародний 
контекст імовірного надання 
Томоса для православної помісної 
церкви в Україні. 
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парку на лавці, а митрополит у під-
ряснику присів перед ними на колі-
нах, спілкується. Мене це зворушило, 
для нього це не було проблемою. Але 
він не був «ручною» людиною, а дуже 
вільною. Москву це дратувало, тому 
вони послали туди єпископа, досить 
відому особу, нібито до нього «слу-
жити». Зараз цей єпископ роз’їжджає 
по церквах у нашій частині Європи 
[більше про це у матеріалі Лани Са-
мохвалової – Ред.], і де він з’являєть-
ся, там завжди якісь неприємності. 
Митрополит Антоній Сурозький піс-
ля тиску з боку Москви пригрозив, 
що вони вийдуть з РПЦ і попросяться 
до Константинополя. На певний час 
це припинилося, але коли Антоній 
свій час прожив і помер, і коли свя-
щеники та парафії знову проявили 
бажання піти під Константинополь, 
то в один день за підписом патріар-
ха Московського кільком десяткам 
священикам заборонили служіння 
(подібним чином зробили в Естонії, 
там вранці одного дня про це дові-
далося 22 отці). А священики дуже 
слухняні люди, і вони такої заборони 
реально бояться. Коли включається 
оця заборона, це і є втручання вла-
дою. Є й інші приклади, ми знаємо 
спочилого вже священика з Микола-
єва о. Михайла Шполянського, який 
не побоявся конфлікту з місцевим 
єпископом, але це рідкість. Хто не 
боїться заборон? Священик, який 
знає, що він діяв за каноном, що він 
не сотворив гріха. Тому в Британії на-
віть попри цей тиск Сурозька єпархія 

добилася переведення під Констан-
тинополь.

Цей тиск є й сьогодні, втручання у 
справи Чеської Церкви й інших. 

Перекуповують єпископів? 
Складно сказати, є й такі, які безко-
штовно поїдуть кланятися до Москви. 
Використовують шантаж, очорнення, 
бруд. Мають вплив навіть у Штатах, 
Австралії, Японії. 

І можна говорити про тиск на тих 
представників УПЦ МП, які висту-
пають за автокефалію?
Стовідсотково. Коли у ЗМІ ми бачимо 
1-2 єпископів, які говорять, що вони 
за автокефалію, то це власне ті, що 
говорять відкрито. Гадаю, що їх наба-
гато більше. Я провів свою невелику 
роботу, відвідав знайомих отців, — 
але це таки мої знайомі, це моє коло, 
— і питав, чи якщо буде перспектива 
Константинополя, хто туди піде. Бага-
то отців МП, до якого я зараз не маю 
стосунку, то 90-95% з них тихо на па-
рафіях чекають. Тому бум буде, і ми 
будемо у шоці, скільки священиків 
туди піде.

На мою думку, Україні це варто зро-
бити у такий спосіб, щоби приймати 
різні церкви. Навіть у Москві є пред-
ставництва — подвір’я Антіохійської 
Церкви, Грузинської, того ж Констан-
тинополя, у нас такого немає. А у нас 
монополія — є громади грузинів, а 
в церкву вони мають ходити Україн-
ську Православну? Пустіть їхню цер-
кву, хай патріарх Ілія благословить, 

вони собі збудують храм і ходять. Пу-
стити румунів, болгар, хай працюють 
з громадами на Буковині і Одещині.

Приблизно за тим принципом, як 
на території Польщі діє дві єпархії 
УГКЦ? 
Так, і таких прикладів вистачає. І 
люди обиратимуть, де їм краще, це 
нормально. Чому УАПЦ в США є Кон-
стантинопольського патріархату і є 
канонічною, а перетнувши кордон з 
Україною, священик звідти стає «не-
канонічним». У Бога немає держав-
них кордонів, і це речі незрозумілі. 
Боротися з цим розколом буде лег-
ше, коли запустимо всіх. А чому не 
заїздять? Бо бояться Москви. 

Всеправославний собор на Кіпрі 
2016 року був показовий — Москва 
не приїхала. А це вже майже розкол. 
Фактично, вони задекларували, що з 
усіма православними не мають нічого 
спільного. Це вияв гордині, мовляв, 
ми, Москва, дуже круті. Так, держава 
велика, парафій чимало, грошей бага-
то. Церква підтримується державою, 
вони отримують величезні кошти. 
Можеш мати мільярди і парафії, а як 
не маєш любові, то хто ти є? Звідти і 
протидія автокефалії для України.

ДОВІДКА: Отець Сергій Павелко — 
походить з Херсона, засновник іко-
нописної майстерні «Небо на землі», 
котра спершу розміщувалася в Мико-
лаєві, згодом перебралася до Києва. 
Частину служіння присвячує роботі з 
в’язнями.  
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Між духом і буквою
ТЕКСТ: НАТАЛКА ПОЗНЯК-ХОМЕНКО, ГОСТОМЕЛЬ

Те, що Україна нині є православною державою, частково 
є наслідком політичної кон’юнктури. Як свідчать літописи, 
Володимир нарівні з християнством серйозно розглядав 
можливість зробити державною релігією іслам або 
юдаїзм: відомий історик Омелян Пріцак, спираючись на 
арабські джерела, взагалі стверджує, що ще до охрещення 
Володимир у Новгороді прийняв іслам. 

 І хоча в літописі мова йде про ди-
во осліплення і чудесного зцілення 
Володимира як основний стимул для 
охрещення, насправді, найімовірні-
ше, мав місце прагматичний розра-
хунок: християнська Європа та ба-
гата Візантія видалися Володимиру 
перспективнішими партнерами, ніж 
ісламський Схід чи, тим більше, Хо-
зарський каганат. 

Духовний вибір чи політична 
кон’юнктура?

Так само політична кон’юнктура бу-
ла одним із головних чинників ви-
никнення наприкінці XVI століття на 
українських та білоруських теренах 
греко-католицької або ж уніатської 
церкви. Програвши відкриту бороть-
бу із православним руським світом, 
католицька Польща запропонувала 
формальне збереження православ-
ного канону в обмін на політичне 
підпорядкування Папі Римському. 
Після цього формальне (і духовне) 
підпорядкування українських зе-
мель пішло набагато успішніше. До 
Хмельниччини в Києві належність до 
уніатів (а тим паче — до католицтва) 
відкривала двері до влади та кар’єри 
(як у Радянському Союзі не можна 
було поткнутися нікуди без членства 
в партії). І хоча для католиків уніати 
завжди лишалися «недокатоликами», 
особами нижчого ґатунку, мало хто 
утримувався від спокуси перейти на 
бік сильних світу цього.

Політичні чинники багато в чому 
зумовили і виникнення в 1992 році 
УПЦ Київського патріархату, яку Мос-
ковська церква вперто зве розколь-
ницькою, неканонічною й не благо-
словенною, відмовляючись справля-

ти духовні треби тим, хто хрестився 
«не в тій церкві» (чого вартий лише 
нещодавній скандал у Запоріжжі, ко-
ли священик УПЦ МП відмовився від-
співувати загиблого 2-річного хлоп-
чика, на якого випав із вікна чоловік 
[більше про запорізький феномен МП 
у матеріалі Едуарда Андрющенка – 
Ред.]). З одного боку, проголосивши 
державну незалежність, Україна про-
сто не могла залишатися «в лоні» РПЦ, 
яка чітко пам’ятала заповіт старця Зо-
сими Сокури (духівника Януковича) 
про те, що «у випадку відходу України 
від Москви, яка б не була автокефалія 
— беззаконна чи “законна”, — авто-
матично переривається зв’язок із ми-
трополитом Київським», а тому всіма 
силами намагалася (та й нині нама-
гається) тримати Україну в полі своїх 
інтересів. Але з іншого — хто знає, 
як склалася б історія Церкви, якби в 
1990 році після смерті патріарха РПЦ 
Пімена Архієрейський собор обрав 
предстоятелем церкви не Алексія ІІ, а, 
як планувалося, Філарета Денисенка?

«Канонічність»… 

РПЦ та її духовна дочка — УПЦ (МП), 
які так багато звертають увагу на ка-
нонічність церкви, забувають про 
власну історію. Московська митро-
полія теж починалася, фактично, з 
розколу, коли у 1448 році єпископи 
Московського царства, розриваючи 
канонічну єдність із Київською митро-
полією, самочинно, без благословен-
ня патріарха Царгородського, висвя-
тили собі окремого митрополита Іону. 
І лише через 141 рік, у 1589 році Мо-
сква отримала від Царгорода благо-
словення на довгождану патріархію. 
А фактично — купила, адже наприкін-

ці XVІ століття Царгород переживав 
не найкращі часи: місто захопили тур-
ки, патріарший храм було перетво-
рено на мусульманську мечеть, а сам 
Царгородський патріарх Ієремія ІІ був 
пограбований султаном до нитки і чо-
тири роки відбував ув’язнення на ос-
трові Родос. У таких умовах східні па-
тріархи мимоволі звернули увагу на 
Московське царство, яке було незна-
йомою, але все ж християнською дер-
жавою, у якої водилися гроші. Втім, 
спроби пізнати «загадкову російську 
душу» обернулися для Вселенського 
патріарха пасткою: спочатку його об-
маном змусили визнати самовисвя-
ченого Московського митрополита, 
а потім протягом року Ієремію ІІ, фак-
тично, ув’язнили в Москві, вимагаючи 
від нього перенести сюди Вселенську 
патріархію із Константинополя. До 
батога шантажу додався і «пряник» у 
вигляді щедрої «милостині» від мос-
ковських царів. Як наслідок — 23 
січня 1589 року в царських палатах 
Вселенський патріарх Ієремія ІІ поста-
вив Московського митрополита Йова 
патріархом Московським, усієї Русі та 
північних країн. 

Утім, отримавши благословення 
Вселенського патріарха, тепер уже 
канонічна Московська церква, як і 
до того, продовжувала керуватися не 
стільки владиками духовними, скіль-
ки цілком земними московськими 
царями, які часто відверто ігнорували 
всі церковні приписи (Іван Грозний 
регулярні спроби митрополита Філі-
па достукатися до його совісті нази-
вав «фількіними грамотами», а самого 
митрополита пізніше за його ж нака-
зом задушив Малюта Скуратов).

Формально канонічною лишала-
ся Російська Православна Церква 
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й після 1721 року, коли цар Петро І 
своїми указами скасував соборність 
Церкви, створивши підлеглий собі 
«Правительствующий Синод» і скасу-
вавши таїнство сповіді — духівництво 
зобов’язувалося доносити в поліцію 
всі крамольні таємниці, які дізналися 
на сповіді. І в 1943 році, коли Сталін, 
зрозумівши мобілізуючу роль церкви, 
доручив Берії та полковнику держ-
безпеки Карпову «возродить право-
славную церковь», яка до розвалу 
Радянського Союзу була своєрідним 
підрозділом КДБ — як зізнавався в 
1990-х в одному з інтерв’ю патріарх 
Філарет, «у ті часи бути священиком 
і не співпрацювати з КДБ було не-
можливо». «З підпорядкуванням Ки-
ївської митрополії Москві українське 
православ’я поступово розчинялось 
у російському, де цезаропапізм на-
брав потворних форм, а православ’я 
— всіх ознак церковного феодаліз-
му», — зазначив з цього приводу син 
покійного патріарха УАПЦ Димитрія 
Святослав Ярема. 

… чи шлях служіння Богу  
й людям?

Натомість згадана тут Українська Ав-
токефальна Православна Церква, 
остаточно утверджена в жовтні 1921 
року Першим всеукраїнським право-
славним церковним собором, була з 
погляду Російської Церкви абсолют-
но неканонічною, і стати канонічною 
в неї не було жодних шансів. Єписко-
пат РПЦ, який складався в переважній 
більшості з етнічних росіян, і чути не 
хотів про якусь «українську церкву», 
де буде виборність церковного кліру, 
а богослужіння вестимуться «пло-
щадной речью». Тому на Соборі 1921 
року не було жодного єпископа РПЦ. 

Тому для створення єпископату 
УАПЦ вирішила скористатися традиці-
єю Александрійської церкви, за якою 
допускалася висвята єпископів через 
групове рукопокладання священиків. 
Кандидати на владик були ретельно 
визначені Собором та проголосовані 
— до єпископату увійшли найвидатні-
ші священики. Першим митрополитом 
УАПЦ став протоієрей Василь Липків-
ський. До створення УАПЦ також долу-
чилися відомі моральні авторитети то-
го часу — академіки Агатангел Крим-
ський та Сергій Єфремов, професори 
Володимир Чехівський, Василь Дани-
левич, Григорій Стороженко та Петро 
Стебницький, композитор Кирило 
Стеценко, письменники Людмила Ста-
рицька-Черняхівська, Павло Тичина та 
Григорій Косинка.

УАПЦ початку ХХ століття стала сво-
єрідним феноменом церковного жит-
тя українців. Визнавши, що більшість 
юридичних канонів церкви є продук-
том світогляду VIII–IX століть, творці 
УАПЦ запропонували низку реформ, 
які робили церкву ближчою до людей 
і водночас спиралися на постулати 
віри Христової. УАПЦ скасовувала 
обов’язковий целібат для єпископів, 
проголошувала виборність церков-
ної ієрархії, на перше місце ставила 
належну освіту та моральні якості 
священиків. «Собор не оминув жод-
ної ланки церковного життя. Зокре-
ма, утримання духівництва повинно 
здійснюватися у такий спосіб, який би 
не принижував його духовного сану 
й не викликав би непорозумінь між 
ним та людністю. Головним здобутком 
УАПЦ 20–30-х років було відновлення 
християнської громади як живого та 
діяльного організму і як основи зем-
ної церкви», — згадував Святослав 
Ярема.

Усе це сприяло зростанню авто-
ритету УАПЦ, і наприкінці 1926 року 
УАПЦ мала 32 єпископи, орієнтовно 
3000 священиків і майже 6 млн вір-
них. Практично всі вони стали жер-
твами сталінських репресій або зму-
шені були виїхати за кордон, утвер-
джуючи принципи УАПЦ у діаспорі. 
Звідти в 1992 році УАПЦ повернулася 
в Україну.

Приблизно такий же шлях пройшла 
й Українська Греко-Католицька Цер-
ква. Після трьох розподілів Польщі і її 
занепаду, в уніатстві лишилися тільки 
ті, хто обрав цей шлях як шлях служін-
ня Богу й людям. Саме УГКЦ в імперії 
Габсбургів зберігала рідну мову і тра-
диції, розвивала просвітництво та об-
стоювала національну ідентичність. 
Вона також була фактично розгром-
лена Сталіним — частково внаслідок 
репресій, частково — внаслідок «до-
бровільного» приєднання в 1946 році 
до РПЦ. Але саме таке духовне под-
вижництво сприяло тому, що нині се-
ред багатьох християнських конфесій 
України УГКЦ має чи не найбільший 
авторитет і довіру.

«І не введи нас у спокусу»…

Томос на автокефалію української 
православної церкви, який Україна 
сподівається отримати вже в липні, 
завершить складний шлях становлен-
ня Української православної церкви 
та відновлення історичної справед-
ливості. Водночас він може стати не-
простим випробуванням для Церкви, 
адже досі не проголошено, на яких 

принципах будуватиметься Єдина по-
місна українська православна церква 
і хто очолить цей процес.

Формально в Україні є три конфесії, 
які претендують на участь у цих об’єд-
навчих процесах. Це УПЦ Київського 
патріархату, УПЦ Московського па-
тріархату та УАПЦ. Можливо, до цього 
долучиться й Харківсько-Полтавська 
єпархія УАПЦ Ігоря Ісіченка, який у 
2014–2015 роках, на тлі церковних 
чвар пішов на зближення з УГКЦ. Хо-
ча, судячи з недавнього інтерв’ю ВВС 
News–Україна «правої руки» патрі-
арха УПЦ КП Філарета архієпископа 
Євстратія (Зорі), саме вони сподіва-
ються очолити об’єднавчий процес і 
бачать на чолі Помісної УПЦ саме па-
тріарха Філарета. «Навряд чи логічно 
говорити про створення нової струк-
тури, адже виникає багато питань 
із юридичним та майновим право-
наступництвом», — зазначив Євстра-
тій, додавши, щоправда, що «це не оз-
начає приєднання когось до УПЦ КП, 
це — співтворення всіма учасниками 
процесу нової реальності». Водночас 
він пророкує, що після отримання То-
моса «тисячі парафій, цілими єпархія-
ми та областями будуть переходити з 
УПЦ МП до помісної церкви».

Очевидно, що Томос буде, і що це 
рішення не стільки релігійне, скільки 
політичне. Це підтвердив і архієпис-
коп Євстратій у згаданому інтерв’ю. 
«Вирішення українського питання 
— це шлях до розв’язання пробле-
ми протистояння Константинополя 
та Москви. У перспективі українська 
автокефалія змінює баланс у право-
слав’ї. Адже зараз з Україною РПЦ є 
більшою православною церквою, ніж 
усі інші разом узяті. Без України, а тим 
більше, якщо українська церква буде 
союзником Константинополя в про-
тистоянні з Москвою, РПЦ рано чи 
пізно буде змушена визнати, що не є 
Третім Римом чи церквою імперії», — 
зазначив він.

От тільки чи стане повернення 
«благодаті» кроком до якісних змін у 
житті самої Церкви? Бо наближення 
до влади земної часто стає на заваді 
духовному спілкуванню з Всевишнім, 
а формальне дотримання канонів 
заступає бачення суті речей. Про це 
згадується, передивляючись черго-
вий репортаж про чорні мерседеси, 
маєтки та дорогі годинники владик 
духовних.

А Церква? Вона була, є й буде. Бо 
недарма Христос сказав, що «там, де 
двоє чи троє зберуться в ім’я моє — 
там я буду серед них».
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П Е Р Е Д  Д В Е Р И М А

 Паралельно стає відомо, що весь 
єпископат двох невизнаних Україн-
ських православних церков УПЦ КП 
та УАПЦ у повному складі вже звер-
нулися з аналогічним проханням до 
Вселенського патріарха. Через день 
після оголошення президента це 
прохання підтвердила Верховна Ра-
да України, а Вселенський патріархат 
його прийняв, фактично розпочавши 
процедуру надання Томоса. (Томос — 
це урочисто оформлений документ, 
який містить синодальне рішення 
Вселенської патріархії про надання 
автокефалії).

Перед дверима

Якщо спробувати описати ці події й 
почуття в óбразах, то приходить у го-
лову таке: усі ті, хто ототожнює себе з 
українською православною церквою, 
стоять перед величезною брамою, 
перед самими дверима.

Мільйони українських вірних хочуть 
у них увійти й ще не знають, чи вийде 
цього разу, адже їм так довго й так ба-
гато разів це обіцяли. За цими двери-
ма — простір, у якому яскраве світло, 
що увібрало мозаїки давньої Софії, 
монаший наспів Трапезного храму 
Києво-Печерської Лаври, затишок та 
надійність Михайлівського собору. Чо-
мусь так уявляю першу локацію та ат-
мосферу вимріяної Єдиної Православ-
ної Помісної Церкви. І так само легко 
уявляю, що українські вірні залишать 
за спиною, за дверима брами. 

У цьому минулому залишаться 
страшні за суттю й абсолютно не-

євангельські історії церковного роз-
ділення українського православ’я. 
Серед тих реальних історій є сюжет 
про те, як син-священик УПЦ МП не 
прийшов провести в останню путь 
батька — священика з УПЦ КП (він 
не дав йому останнього поцілунку, 
бо Московський патріархат переко-
нав його, що кров розколу не зми-
вається мученицькою кров’ю й що 
в батька немає Спасіння). У цьому 
минулому ми залишимо сюжет, коли 
дітей із дитячих будинків масово пе-
рехрещували клірики УПЦ МП після 
того, як вони прийняли хрещення 
в Київському патріархаті. Ми зали-
шимо, але не забудемо сюжети про 
двох матерів, які втратили синів. Од-
ній далеко за п’ятдесят, іншій — ледь 
за тридцять. Обидві прийшли в храм 
Московського патріархату, щоби від-
співати своїх синів, у першому випад-
ку — воїна АТО, у другому — померлу 
дитину-немовля. Першій в обряді не 
відмовили, але віряни цього храму 
дуже співчували їй не через загибель 
дитини, а через те, що українські 
воїни, які боронили Донбас, у їхній 
інтерпретації потрапляли в пекло. 
Іншій мамі просто відмовили у від-
співуванні через хрещення дитини 
в Київському («неправильному») па-
тріархаті. За цими дверима віряни 
УПЦ МП залишать пекучі від сорому 
історії співпраці священства УПЦ МП 
на окупованих територіях із бойови-
ками та російськими найманцями й 
історії інших священиків, які, маючи 
проповідувати любов, проповідува-
ли ненависть до власної держави. 

Чому три православні церкви в 
Україні не стали сестрами?

Після проголошення Незалежності в 
Україні утворилося три православ-
ні церкви. Українська Православна 
Церква Московського патріархату, 
Київського патріархату та Українська 
Автокефальна Православна Церква. І 
спосіб їхнього утворення й сам факт 
появи — свідчення, красномовні й 
«живі» аргументи, що вірні будь-якої 
країни будуть прагнути автокефалії 
(церковної незалежності та самодо-
статності). Новітня церковна історія 
України пишеться тільки зараз, пи-
шеться новинами та публікаціями. 
Але вона змушує не лише фахівців, а 
й журналістів і активних вірян згаду-
вати та вивчати події 1991 року й 1918 
року, і навіть 1686-го, коли відбулася 
передача Київської митрополії Мо-
скві.

У 1991 році в Києво-Печерській 
Лаврі відбувся собор під головуван-
ням на той момент митрополита Ки-
ївського Філарета Денисенка (один із 
найпотужніших інтелектуалів Росій-
ської православної церкви). У рішенні 
собору, який підписали єпископи (усі, 
включно із нинішнім очільником УПЦ 
МП митрополитом Онуфрієм), мона-
хині найбільших монастирів, насто-
ятелі храмів, містилося прохання до 
тогочасного патріарха РПЦ Алексія ІІ 
про дарування Українській церкві ав-
токефалії. Це був бездоганно оформ-
лений документ, відповіддю на який 
стала анафема патріарху Філарету з 
боку Москви, проведення в 1992 ро-

Брама в Автокефалію
ТЕКСТ: ЛАНА САМОХВАЛОВА, КИЇВ

Навесні 2018 року в Україні відбувалося багато подій 
на релігійному напрямі. Здається, значно більше, ніж 
може переосмислити та прийняти за такий короткий 
час українська паства. У середині квітня президент 
України Петро Порошенко після візиту до Стамбула, де 
провів зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом та зі 
Вселенським патріархом Варфоломієм, заявив, що планує 
звернутися до Вселенської патріархії з проханням про 
надання документа (Томоса) про Єдину Православну Церкву.
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ці альтернативного собору в Харкові, 
куди кожного єпископа доправляв то-
гочасний співробітник КДБ, і відхід Фі-
ларета з Лаври та створення УПЦ КП.

Очевидці та історики розповіда-
ють, що Харківський собор, де було 
дезавуйоване рішення собору 1991 
року й утворена УПЦ МП, був органі-
зований та проведений під наглядом 
органів державної безпеки, архієреї 
туди приїздили як за годинником, 
кожні півгодини. Будівля була повні-
стю заблокована. На кожному поверсі 
стояли службісти. А священноархі-
мандрит Києво-Печерської Лаври па-
тріарх Філарет, який до того добився 
передачі де-юре пострадянською, 
але ще дуже радянською Україною 
церкві приміщень Лаври, розповів 
свого часу таку історію: «Старенький 
монах Києво-Печерської Лаври під 
час цих подій (тоді Філарет вирішу-
вав, що робити: йти з Лаври чи зали-
шатися?) переказав мені, що бачив уві 
сні преподобних Антонія і Феодосія. 
Вони вийшли із Ближніх печер і пішли 
в бік колодязів, вниз. (Біля нижнього 
входу Лаври, який межує з Дніпром, є 
дві криниці). Коли той монах звернув-
ся до них, то преподобний Антоній 
і каже: «Ми ще повернемося сюди, у 
печери». Тоді я подумав: «За ними пі-
ду і я».

Чому я згадала цей сон? Тому що 
сьогодні дуже гарний священик УПЦ 
МП, який ховається в соцмережах 
під псевдонімом, написав блискучий 
статус із приводу поведінки очільни-
ків УПЦ МП: «Я почуваюся людиною, з 
церкви якої вигнали Христа».

Україна завжди хотіла 
автокефалію

Окрім УПЦ КП, в Україні була ще од-
на невизнана автокефальна церква: 
Українська Автокефальна Православ-
на Церква. Вона народилася 80 років 
тому: її розвитку сприяли й гетьман 
Скоропадський, і Директорія. Її очіль-
ник Василь Липківський заслуговує 
на окремий матеріал. Не будемо вда-
ватися до жанру альтернативної істо-
рії (що було би, якби УНР виграла, чи 
стала би УАПЦ визнаною і як би вона 
розквітла), бо цього всього не стало-
ся. Зазначимо, що ця церква в 1990-
х мала єпископів та очільників, які 
заявляли про спадкоємність з УАПЦ 
початку століття; у неї склалася своя 
паства, і вона просто була ще одним 
підтвердженням: Україна завжди хоті-
ла автокефалію, навіть 100 років тому.

Отже, в 1990-х в Україні діяли три 
Церкви. Вони не стали й не могли ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
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стати сестрами. Природний процес 
єднання православних не міг відбути-
ся, бо всі роки Москва успішно сіяла 
розбрат, дискредитуючи одних ієрар-
хів, підгодовуючи інших, зіштовхуючи 
їх лобами, сіючи конфлікти. Молода 
Україна, як і її ієрархи, просто не були 
готові до такої інформаційної війни. 

26 років співіснування

З моменту створення УПЦ КП минуло 
26 років. УПЦ МП, яку очолив Володи-
мир Сабодан, розвивалася. Їй сприя-
ли еліти проросійських областей, які 
щедро оплачували храмове будів-
ництво. Уже спочилий Блаженніший 
Володимир всіляко допомагав роз-
витку монастирів та духовних шкіл. 
Його авторитет зробив процес тво-
рення церкви плідним та потужним. 
УПЦ КП... розвивалася також. Її храми 
не будувалися такими темпами, ад-
мінресурс не поспішав із допомогою, 
але з огляду на те, що патріарх Філа-
рет пішов із Лаври з порожніми ки-
шенями та кількома найсміливішими 
єпископами, з огляду на вал дискре-
дитації та церковне прокляття, яким 
щедро супроводжувала його постать 
Москва, ці понад чотири тисячі пара-
фій та симпатії націонал-демократич-
них еліт виглядали й Божим дивом, і 
заслуженим призом. Один старень-
кий священик, який лишився в лоні 
УПЦ МП, колись висловив автору цих 
рядків таке припущення: «Москві не 
вдалося дискредитувати патріарха 
Філарета. І це був Божий Промисел. 
Філарет був майже очільником РПЦ 
і мав цілий чемодан компромату на 
всіх єпископів РПЦ, але він ніколи 
цим не скористався. Він не став кида-
ти каміння в церковний купол і його 
ім’я ще будуть поминати, як патріар-
ха визнаної церкви». 

Втім, ця картина не така райдужна, 
дещо Москві таки вдалося. Вона пе-
реконала вірян, що невизнаність цер-
кви автоматично означає те, що здійс-
нювані нею таїнства безблагодатні, 
що це псевдоцерква. Віряни УПЦ МП 
пройшли довгий-довгий шлях від 
прийняття вірян УПЦ КП спочатку як 
«злих розкольників, які наробили бі-
ди», потім як «бідних розкольників, 
які через свій непослух гинуть не-
хрещені та нешлюбнені (бо церква ж 
несправжня)», до усвідомлення, що 
це рівні з ними брати та сестри, які так 
само йдуть до Бога.

У тому, щоби перестати ставитися 
до КП як до «злих розкольників», свою 
роль зіграв Блаженніший Володимир. 
Направляючи його до Києва як анти-

тезу патріарху Філарету, Москва не 
усвідомила те, що сам Блаженніший 
— етнічний українець із Хмельниччи-
ни, а його дядько та брат були учас-
никами підпілля ОУН. Його послали 
знищити авторитет патріарха Філаре-
та, натомість наприкінці його життя 
Москва вже намагалася знищити його 
самого. А найкращою фотографією 
останніх років стали їхні обійми з па-
тріархом Філаретом, де вони дивлять-
ся одне на одного з любов’ю.

Проукраїнська лінія в Блаженнішо-
го Володимира з’явилася після 2004 
року, у цей час з’явилося рішення про 
неприпустимість політичного пра-
вослав’я, воно не дало розвинутися 
проросійським маргінальним рухам. 
Блаженніший Володимир приєднався 
до роковин Голодомору. Він не сипав 
прокляттями на адресу Мазепи. А 
його команда, найближче оточення, 
вийшло на спробу діалогу з УПЦ КП у 
2008 році. Після цього Москва вжила 
заходів, щоби згорнути діалог, відкли-
кавши одного з його ініціаторів до 
Москви та піддавши критиці самого 
Блаженнішого Володимира.

Ідею, якою окрилена паства, 
сховати неможливо

У 2008 році команда президента 
Ющенка зробила спробу визнати УПЦ 
КП та УАПЦ. Це гостро необхідний 
крок для творення Єдиної Право-
славної Церкви. По-перше, саме тоді 
з рук Кремля вибивається головний 
аргумент Кремля: автокефальності як 
безблагодатності. По-друге, частина 
пастви УПЦ МП просто не зможе й не 
захоче переходити в невизнану цер-
кву, залишаючись в УПЦ МП і захища-
ючи там свою ідентичність.

Зусилля Ющенка не мали успіху. 
Я провела десятки розмов, намага-
ючись зрозуміти, чому під час свого 
приїзду патріарх Варфоломій не на-
дав визнання українським церквам. 
І чула різні відповіді. Перша: Все-
ленському патріарху подзвонили 
з турецького посольства, лякаючи 
погромами патріархії й забороняючи 
давати визнання. Друга причина: мов-
ляв, в останній момент відмовився 
патріарх Філарет, який був незгодний 
із запропонованою формулою від-
новлення митрополії. Хто має рацію, 
до кінця невідомо, хоча є чутки, що 
саме за зусилля щодо невизнання Ки-
ївських православних церков голова 
служби зовнішньої розвідки Росії от-
римав орден.

Буде несправедливим казати, що 
після цього ця справа лежала на 

полиці десять років. За цей час від-
булися епохальні події. Бог робив 
свою роботу зі здобуття автокефалії. 
Прийшов президент Янукович, який 
щосили намагався усунути з престола 
Блаженнішого Володимира і приста-
вив до УПЦ МП «смотрящого» Вадима 
Новінського. Справа зі спроб усунути 
спочилого митрополита розслідуєть-
ся Гепрокуратурою. Після його смерті 
верхівка церкви,  керована Москвою, 
вичистила з керівництва церкви все 
автокефальне священство. Фактично, 
УПЦ МП перетворилася на найлояль-
нішу єпархію РПЦ.

УПЦ КП отримала під час Револю-
ції Гідності неймовірну популярність 
та суспільну легітимізацію, бо під час 
побиття студентів відкрила для них 
двері свого монастиря.

А війна наближала розмову, якої 
було не уникнути. Поведінка кліриків 
УПЦ МП на Донбасі виявила страшні 
виразки. Частина священства УПЦ МП 
відверто стала на позиції Росії, допо-
магаючи шматувати власну державу. 

Праця української влади над 
Томосом та спецоперації Кремля 
щодо її зриву

За словами співробітника прези-
дентської Адміністрації (він просив 
не називати його ім’я), вони працю-
вали над вирішенням церковного 
питання всі попередні чотири роки. 
Діалоги зі священством, постійне 
листування зі Вселенським патрі-
архатом та поїздки туди — моделю-
вання ситуацій, перемовини з укра-
їнськими ієрархами, окремі деталі 
вони зважаться оприлюднити через 
десятиліття. Але, за словами нашого 
співрозмовника, визнання УПЦ КП 
та УАПЦ мало відбутися ще на Все-
православному соборі 2016 року. 
Цьому мало передувати об’єднання 
двох названих вище конфесій. Як ми 
знаємо, тоді об’єднання було зірва-
не Москвою, а питання знову було 
ускладнене, проте не відкладене. 
Листування продовжилося і вже у 
квітні Адміністрацію повідомили, що 
Вселенським патріархом прийня-
то позитивне рішення, вони готові 
приступити до процедури. Тримати 
перемовини в таємниці було немож-
ливо, патріарх Варфоломій хотів от-
римати звернення парламенту Укра-
їни, а до того ж сам проінформував 
про розгляд українського питання на 
своєму сайті. Відтоді, як процес став 
публічним, Москва почала масова-
ний наступ. Вона мобілізувала й ди-
пломатичні зусилля, і своїх «сплячих» 
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агентів, й УПЦ МП, і таких легальних 
гравців, як Вадим Новінський. На-
приклад, у травні голова відділу зов-
нішніх церковних зв’язків (цей відділ 
у Моспатріархії називають великим, 
і він історично пов’язаний із росій-
ською розвідкою) митрополит Іларі-
он Алфєєв здійснив шість (!) закор-
донних поїздок до помісних церков. І 
жоден зі спостерігачів не сумніваєть-
ся, що темою візитів була Україна. Чи 
здатні ці візити ускладнити процес 
визнання? Ні. Визнання — прерога-
тива Святійшого Синоду Вселенсько-
го патріархату, а його склад залишає 
оптимізм, що там буде прийняте рі-
шення на користь України. Втім, після 
проголошення Томоса, йде процес 
рецепції — визнання нової церкви 
іншими церквами. І саме на те, щоб 
ускладнити цей процес прийняття 
Єдиної Помісної іншими церквами, 
і були націлені візити шефа зовніш-
нього відділу Моспатріархії.

Паралельно, включається стара ме-
тода інформвійни — дезінформація 
та фейки. Наприклад, коли стрима-
ну позицію Польської Православної 
Церкви подають як захисницьку на 
адресу УПЦ МП, перекручуючи слова 
її очільників. 

Окрім цього, Москва намагається 
збурити вірян усередині України. Зо-
крема, в кожну єпархію було спущено 
десятки тисяч бланків листів, зробле-
них за шаблоном, в яких віряни мали 
би ставити підпис під проханням до 
святійшого Варфоломія не давати ав-
токефалію УПЦ КП. Централізовано ці 
листи розподілялися по благочиніях 
(благочинія — це група парафій, се-
редня адміністративна ланка), орієн-
товно півтори-дві тисячі на кожну.

Причому там, де єпископи відмов-
лялися (тихо саботували наказ ми-
трополії) роздавати бланки, Москва 
підключала своїх сателітів із числа 
благочинних (керівники середньої 
ланки), так відбувалося в Сумах.

Утім, реакція священства УПЦ МП 
була абсолютно неоднозначною і 
виокремила новий розклад у настро-
ях УПЦ МП. «Автокефалія робиться на 
трьох, КП, УАПЦ і МП, — таку фразу 
переказав автору цих рядків один із 
чиновників Адміністрації президента. 
— Священство УПЦ МП буде захище-
не еклізологічно (святійший Варфо-
ломій передав, що всі, кого заборо-
нять у служінні, будуть відновлені в 
сущому сані), вони будуть захищені з 
допомогою будь-якого інструмента-
рію держави». Втім, ще задовго до цих 
обіцянок, які я не встигла озвучити, не 
знаючи, що буде далі, клірики одразу 

кількох єпархій УПЦ МП відмовилися 
підписувати та розмножувати бланки 
проти автокефалії. Вінницька єпархія, 
Хмельницька, Кам’янець-Подільська, 
частина священства Закарпаття. Розу-
міючи, наскільки мстивим є нинішній 
фактичний очільник УПЦ МП (в реаль-
ності церквою керує митрополит Ан-
тоній Паканич, претендент на крісло 
блаженнішого, ставленик Януковича 
та протеже Новінського). Якщо на 
початку процесу були думки, що від 
УПЦ МП можливий перехід на почат-
ку сотні парафій, то нинішній спротив 
дозволяє спрогнозувати інший поря-

док цифр. 
Водночас митрополія УПЦ МП про-

довжує спротив. На останньому засі-
данні Синоду вона не лише пригрози-
ла митрополиту Олександру Драбин-
ку (колишній помічник Блаженнішого 
Володимира — головний флагман 
автокефалії), але і звернулася до ві-
рян і до священства із несхвальною 
оцінкою Томоса. Фактично, УПЦ МП у 
непрямий спосіб знову бореться про-
ти ініціатив держави, звинувачуючи 
її, що вона зробила автокефалію ін-
струментом у геополітичній боротьбі. 
Церковне начальство виробило влас-
ний стиль: наприклад, включило в лі-
тургію молитву проти «междуусобная 
брані», фактично, проти громадян-
ської війни, жодного разу не засу-
дивши Росію; чи любить на проповіді 
вустами священиків розповісти про 
гоніння та ймовірність рейдерських 
захоплень.

Українське священство УПЦ МП 

проживає один із найболісніших мо-
ментів. Відмова від солідарності з 
начальством робить їхнє майбутнє 
невизначеним. І навіть ті, хто соліда-
ризувався, щоб уникнути проблем, 
не може не бачити: кількість людей 
у парафіях неухильно зменшується. 
Попри переможний тон митрополії, 
люди перестали боятися «безблаго-
датності» УПЦ КП.

За те, щоб у липні

Поки що орієнтовна дата виголошен-
ня Томоса призначена на 28 липня, 
день Хрещення Русі. Яка кількість 
парафій сидить на чемоданах, че-
каючи переходу в Єдину Помісну? 
Автокефалістів ще ніхто не рахував, 
одні стверджують, що в нову церкву 
перейде до 50%, інші кажуть 75% па-
рафій. Усі підрахунки, на нашу думку, 
умовні. Священство УПЦ МП просто 
боїться декларувати свою позицію, 
але до кінця року мова може йти про 
тисячі парафій. Чи перейде вся цер-
ква? Я не була б така оптимістична. 
Справа в тім, що Москва дуже підго-
довувала настрої «незабаром кінець 
світу — без Москви нема спасіння». 
Ми не міряли глибину вкорінення 
мракобісся та поширеність, коли ді-
ти ховають від батьків гаджети, ко-
ли відмовляються від мобілок, але 
паства УПЦ МП 55–60+ достатньо 
консервативна. Вони захочуть дохо-
джувати свій вік у церкви МП. Хоча, 
безумовно, що статус УПЦ МП буде 
змінюватися. Як саме, наразі невідо-
мо. На жаль, я вимушена погодитися 
із тими аналітиками, які кажуть, що 
стратегії об’єднання після Томоса ще 
не сформовано.

Так чи інакше, жити з Томосом кра-
ще, ніж без нього. Бо нарешті україно-
ментальна частина УПЦ МП отримає 
шанс жити в мирі з власною совістю.

Замість епілогу

Повертаючись до аналогії з брамою, 
біля якої стоять тисячі вірян, щоби 
зайти у двері Єдиної Помісної, хочу 
процитувати свого друга, священика: 
«У новій помісній церкві ми не по-
винні перетворитися на тих, хто нас 
нищив. Отримавши (дасть Бог) Томос, 
двері Єдиної Помісної ми залишаємо 
відчиненими. Нікому не пізно туди 
увійти».
 

Новітня церковна 
історія України 
пишеться тільки зараз, 
пишеться новинами 
та публікаціями. Але 
вона змушує не лише 
фахівців, а й журналістів 
і активних вірян 
згадувати та вивчати 
події 1991 року й 1918 
року, і навіть 1686-
го, коли відбулася 
передача Київської 
митрополії Москві.



18

П Е Р Е Д  Д В Е Р И М А

 «Ще один донецький», — так від-
реагувала частина запоріжців, коли 
наприкінці 2010 року місцеву єпар-
хію Московського патріархату очо-
лив 39-річний уродженець Харцизь-
ка Лука (Андрій Коваленко). Це були 
часи «зміцнення вертикалі влади» 
новообраного президента Віктора 
Януковича, коли в багатьох областях 
на важливі посади призначали його 
земляків. На Запоріжжі представни-
ки Донеччини очолили прокуратуру, 
міліцію, податкову і, що не менш важ-
ливо, найвпливовішу церкву.

До переїзду в Запоріжжя Лука очо-
лював Конотопську єпархію, до якої 
відправили його запорізького попе-
редника Іосифа (тобто було зроблене 
«рокірування»). Там, на Сумщині, Ко-
валенко вперше привернув увагу ЗМІ 
— під час літургії публічно прокляв 
настоятеля одного з храмів, з яким у 
нього був конфлікт.

«Менеджмент» із Донбасу

Якийсь час після переїзду до Запо-
ріжжя архієпископ нічим особливим 
не відрізнявся. Уперше по-справж-
ньому він проявив себе у 2012–2013 
роках, коли в регіоні розгорнулася 
інформаційна війна. Опозиційні (та 
деякі з провладних) ЗМІ та політики 
намагалися «бунтувати» проти тако-
го собі Євгена Анісімова. Цю людину 
називали «смотрящим» — тіньовим 
господарем області, що отримав 
від президента неофіційний карт-
бланш на кадрові рішення (зокрема 
призначення згаданого «донецького 

менеджменту», частиною якого був 
архієпископ) та контроль над не-
легальними грошовими потоками. 
Лука очікувано став «важкою» арти-
лерією «смотрящего» на інформацій-
ному полі, в один голос із тодішніми 
мером та губернатором тиражуючи 
заяви, що Анісімов — ніякий не бан-
дит, а виключно чесний бізнесмен 
та меценат. А той, зрозуміло, щедро 
підтримував єпархію та, очевидно, 
особисто її очільника. Слід віддати 
належне священику: після «падіння 
з трону» Анісімова та його арешту 
(це сталося ще за Януковича) архіє-
пископ, на відміну від інших, не «пе-
ревзувся» й не відмовився від під-
тримки цієї людини.

«Владика з Новоросії»  
проти «гнилого Заходу»

Тоді ж Коваленко почав дивувати пу-
бліку оригінальним трактуванням 
церковних канонів, яке з часом ста-
не його «візитівкою». Наприклад, він 
перший у православному світі запо-
чаткував практику видачі «свідоцтв 
про відспівування» померлих. Мов-
ляв, священик має молитися лише за 
тих покійників, що були відспівані. В 
іншому випадку, на думку архієпис-
копа (до речі, медика за світським 
фахом), на священика та його рідних 
чекають хвороби за «неправильну» 
молитву.

Щоразу, коли обговорення Ко-
валенка та його поглядів вщухали, 
він знову «ворушив» запорізький 
інфопростір черговою екстравагант-

ною заявою. Ніби мавпуючи найбільш 
одіозних російських колег (а також 
тамтешнього ультраконсерватив-
ного депутата Мілонова), священик 
виступав проти «ЛГБТ-пропаганди», 
«святкування Хелловіна» та інших 
проявів «бездуховного Заходу», про-
дажу книжки «Еротика у творах мис-
тецтва». Натомість пропонував розмі-
стити чудотворну ікону в сесійній залі 
облради. (Особливо смішно вийшло 
наприкінці 2017 року: піддавши ни-
щівній критиці «антинародне» рішен-
ня української влади про вихідний 
день з нагоди григоріанського Різдва 
25 грудня, він невдовзі потайки ви-
рушив до Будапешта, відслуживши з 
угорськими православними святкову 
літургію на честь того самого «непра-
вильного» Різдва).

Не менші завзяття та ентузіазм 
Лука виявляв, коментуючи акції на 
Майдані, що почалися невдовзі. Не-
важко здогадатися, на який бік став 
архієпископ. Його риторика цілком 
відповідала позиції російського пра-
вослав’я ще з царських часів: влада — 
від Бога, протести — від лукавого, а 
першим революціонером був Сатана.

Коли в січні 2014-го запорізьких 
майданівців розігнали та побили ті-
тушки, очільник єпархії ніяк не від-
реагував. А от пізніше, у квітні, коли 
патріотичні сили під час акції оточили 
та намагалися атакувати сепаратис-
тів (це кількагодинне протистояння 
увійшло в історію як «яєчна неділя»), 
Лука вже не лишився осторонь. Він 
разом із кількома проросійськими де-
путатами став між двома сторонами, 

Скандал у рясі: хто такий 
Лука Запорізький

ТЕКСТ: ЕДУАРД АНДРЮЩЕНКО, ЗАПОРІЖЖЯ – КИЇВ

Найвідомішою з провінційних єпархій УПЦ Московського 
патріархату протягом останніх років стала Запорізька. 
Неабияких зусиль до цього доклав її голова — митрополит 
Лука. Він стрімко увійшов до числа найбільш «розкручених» 
у медіа представників цієї конфесії і, ймовірно, зіграє 
не останню роль у разі церковного протистояння на тлі 
перспективи автокефалії.
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рятуючи прихильників «Запорізької 
народної республіки».

Позиція Луки та представників 
очолюваної ним єпархії щодо подій 
в Україні, зокрема війни з Росією — 
класичний приклад вислову «і нашим 
і вашим». З одного боку, єпархія ре-
гулярно звітує про підтримку україн-
ської армії. Два роки тому Коваленко 
неабияк здивував усіх, заборонивши 
служіння мелітопольського свяще-
ника, що вийшов на заходи 9 травня 
з георгіївською стрічкою.

Але водночас архієпископ (з 2016 
року — митрополит) час від часу 
«світиться» в ефірі російського теле-
бачення, де скаржиться на «репре-
сії київського режиму». У 2018 році, 
гучно грюкнувши дверима, з УПЦ МП 
вийшли двоє проукраїнських запо-
різьких священиків — Станіслав Ре-
втов та Ігор Савва. Обидва через свої 
погляди та вчинки (зокрема активну 
допомогу армії) стали «білими воро-
нами» єпархії, і врешті-решт через 
конфлікт із Лукою були заборонені в 
служінні.

Одного дня єпархія прозвітувала 
про подорож свого очільника до Сер-
бії, де той зустрівся зокрема з місце-
вим «казаком» Сашею Вуйічем. І все б 
нічого, однак Вуйіч виявився затятим 
путінофілом, тісно пов’язаним як із 
тамтешніми найманцями, що вою-
вали на Донбасі, так і з російськими 
бойовиками з числа «казаків», що 
виконують роль «п’ятої колони» РФ 
на Балканах. І — «вишенька на торті»: 
сам Саша, пишучи у «Фейсбуці» про 
спілкування з Лукою, без тіні сумніву 
назвав його «владикою з Новоросії». 

«Неканонічна» дитина  
та «православні тітушки»

Але найрезонансніший скандал 
навколо Запорізької єпархії став 
плодом фанатичної боротьби митро-
полита проти УПЦ Київського патрі-
архату. Якщо деякі представники МП 
останнім часом налаштовані на діалог 
з іншими конфесіями, то Коваленко 
— непохитний захисник «ексклюзив-
них» прав своєї церкви на все україн-
ське православ’я. 

Коли на початку 2018 року до хра-
му УПЦ МП у Запоріжжі звернулися 
за відспівуванням батьки малюка, що 
трагічно загинув напередодні, свя-
щеник Євген Молчанов їм відмовив. 
Причина проста: дитину хрестили в 
«неправильній» церкві — Київсько-
го патріархату. Убита горем мати на 
колінах благала відспівати, але це не 
подіяло: правила церкви виявилися 

вищими за милосердя. Пізніше, роз-
бираючи ситуацію, більшість бого-
словів схилилася до того, що навіть 
з формальної точки зору священик 
був неправий: давні християнські ка-
нони все ж дозволяли йому провести 
обряд. Проте за підлеглого вступив-
ся Лука, відкидаючи всі звинувачен-
ня.

Обурені українці відповіли своєрід-
ним флешмобом. До храмів УПЦ МП 
по всій країні вони приносили дитячі 
іграшки, висловлюючи в такий спо-
сіб протест. Митрополит відреагував 
у незвичній для себе манері: не став 
виголошувати прокльони, а навпаки, 
закликав нести більше іграшок, обі-
цяючи віддати їх у дитячий будинок. 
Однак конфлікт не був вичерпаний. 
Двох чоловіків, які принесли іграш-
ки до запорізької церкви (один із них 
— ветеран АТО) побили молодики з 
«навколоцерковної» організації «Ра-
домир».

Напад відкрив очі суспільства та 
ЗМІ на проблему, яку раніше пере-
важно не помічали: створення єпар-
хією власної «силової структури». 
Формально «Союз православний 
“Радомир”» — «біла й пухнаста» гро-
мадська організація, що займається 
вихованням молоді, пропагандою 
спорту тощо. Але неофіційно навіть 
самі «радомирівці» зізнавалися: це 
«бойове крило» єпархії, що незакон-
но виконує охоронні функції. Щось на 
кшталт московського руху «Сорок со-
роков» під патронатом патріарха Ки-
рила. Ці міцні молодики з червоними 
пов’язками (яких встигли охрестити 
«православними тітушками») охоро-
няють заходи не тільки церкви, а й 
інших, ідейно близьких структур, на-
приклад, усім відомого «Безсмертно-
го полку». У публічних заявах «Радо-
мир», як і УПЦ МП, декларує лояльну 
до України позицію, проте їм мало хто 
вірить.

Суспільна увага до «Радомира» 
після побиття досягла такого рівня, 
що поліція та СБУ провели обшуки в 
активістів, а прокуратура порушила 
кримінальну справу. Правоохоронці 
відзвітували про знайдену «проросій-
ську символіку» та зброю (легальну 
чи ні — досі незрозуміло). Але, схо-
же, мали рацію ті, хто бачив у цьому 
лише «імітацію бурхливої діяльності» 
під громадським тиском: за кілька мі-
сяців про підозру так нікому й не по-
відомили.

Якийсь час після цих подій Лука ні-
би перебував у розгубленості й дещо 
«знизив оберти» на інформаційному 
фронті. Подейкують, після цієї історії 

парафіян УПЦ МП на Запоріжжі по-
меншало, хоча досліджень на цю тему 
ніхто не проводив. Своєрідним лак-
мусовим папірцем стану справ стало 
те, що у 2018-му, на відміну від усіх 
минулих років, до масових купань 
із нагоди Водохреща під керівниц-
твом Коваленка не завітав жоден із 
чиновників. Але згодом митрополит 
оговтався і взяв реванш: провів бага-
тотисячну хресну ходу, ніби «граючи 
м’язами», демонстративно перехрес-
тив хрещеного в Київському патріар-
хаті хлопчика (знову дивуючи бого-
словів та релігієзнавців) й очікувано 
виступив проти руху за автокефалію 
українського православ’я.

Емоції чи стратегія?

Що ж спонукає митрополита нав-
мисно продукувати скандал за скан-
далом, причому іноді на порожньо-
му місці? І наскільки він самостійний 
у своїх гострих виступах? На думку 
богослова Іллі Бєя, церковні ієрархи 
такого рівня мають отримувати санк-
цію згори на подібні дії та заяви. При 
цьому у випадку з Лукою це, ймовір-
но, дозвіл Москви, а не Києва.

Богослов додає: іноді складається 
враження, що Коваленка навмисно 
«розгулюють», немов кабанчика. Не 
виключено, що для деяких сцена-
ріїв дестабілізації України Москві 
буде потрібна фігура «ритуальної 
жертви». І на цю роль ідеально підій-
шов би саме Лука зі всім створеним 
упродовж років шлейфом суспільної 
уваги.

Але водночас, зазначає Бєй, відпо-
відь криється і в особистих амбіціях 
Луки. «Він продукує ідеї, які змушують 
обговорювати його постать, привер-
тають до нього увагу. Можливо, це 
пояснюється тим, що в нього є плани 
з часом обійняти посаду митрополита 
Київського або, як мінімум, “митропо-
лита Новоросії”», — каже він.

Говорячи про «митрополита Ново-
росії», фахівець має на увазі не лише 
теоретичну можливість реалізації 
того чи іншого сепаратистського про-
екту вже в церковній сфері. Мова ще і 
про ймовірний перехід частини пара-
фій УПЦ МП безпосередньо до складу 
РПЦ у разі створення автокефальної 
помісної церкви.
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 Україна знову змусила світ загово-
рити про себе. Якщо не весь, то право-
славний точно. Немає жодної країни, 
в якій православна церква становить 
більшість або суттєву частину, де би 
не обговорювали питання потенцій-
ного Томоса для Помісної Української 
Церкви, який може надати патріарх 
Варфоломій. І це далеко не рядове 
адміністративне питання, бо йдеться 
про одну з найбільших православних 
країн, де церква розділена вже май-
же 30 років. І яким би не був розвиток 
подій, він призведе до революційних 
зрушень у світовому православ’ї.

Як рівні з рівними 

Йдеться не лише про право мільйо-
нів українців мати свою автокефальну 
церкву відповідно до 34-го апостоль-
ського правила. Якщо Україна отримає 
цей Томос, то зможе нарешті вийти зі 
стану, коли в ній є одна т.зв. канонічна 
церква, але яка сьогодні є де-факто 
п’ятою колоною Кремля в умовах від-
критої гібридної війни того ж Кремля 
проти України. Нарешті на канонічних 
засадах зможуть поєднатись усі ті, які 
хочуть жити в церкві свого народу і 
спілкуватися з рештою православного 
світу як рівні з рівними. 

Майже 30 років Москва принижу-
вала православних українців як мен-
шовартісних, які не мають права, не 
заслужили, не потребують мати свою 
церковну помісність. Зрештою, це 
звучало в комплексі з геополітичними 
гаслами про міфічний один народ і од-
не історичне минуле — «Святая Русь». 
Отже, заперечувалася сама суть згада-
ного 34-го правила. РПЦ зайняла місце 
останнього символу вмерлого СРСР і 
форпосту нової імперської політики 
Путіна. Проповідувана патріархом Кі-
рілом ідеологія «русского міра» якраз 
готувала ідеологічну базу такої імперії, 
цілком у дусі сумнозвісної концепції 

Третього Риму. У ній не було місця ні 
на самостійну українську державу, ні, 
тим більше, на окрему церкву. Можна 
сказати, що те, чим займався Кіріл під 
час численних візитів в Україну, це 
була саме пропагандистська основа 
для військової агресії. Саме зазомбо-
вана гаслами «русского міра» «вата» 
закликала Путіна ввести війська. На 
жаль, навіть відверті сепаратистські дії 
і висловлювання представників РПЦ в 
Україні не призвели до належної реак-
ції українських органів держбезпеки, 
а журналістські розслідування на цю 
тематику залишалися без належної 
уваги. А останнім часом УПЦ (МП) ще 
й активізувала свою антиукраїнську 
пропаганду на міжнародному рівні, 
поширюючи очевидну неправду про 
нібито переслідування їх в Україні. Еле-
ментарні цифри про кількість отрима-
ної фінансової й матеріальної допо-
моги, про земельні наділи і зростання 
мережі громад заперечують усі ці по-
брехеньки. Але вони нон-стоп звучать 
на міжнародному рівні й роблять свою 
чорну справу щодо іміджу країни.

Врешті-решт, президент Петро По-
рошенко, який ще донедавна був за-
хисником УПЦ (МП) на державному 
рівні, у квітні 2018 року заявив про 
необхідність Томоса про автокефалію 
Української Церкви і з відповідним 
зверненням за підтримки ієрархів 
двох Церков та парламенту звернувся 
до Вселенського патріарха як пред-
стоятеля Церкви-матері для України. 
У своїх численних виступах на цю тему 
президент неодноразово давав зро-
зуміти, що йдеться також про питання 
державної безпеки, оскільки єписко-
пат УПЦ (МП) залежний від керівни-
цтва сусідньої недружньої країни.

Після цього звернення розгорну-
лася активна кампанія прихильників 
і прибічників автокефалії Української 
Церкви. Для декого це стало питанням 
якщо не життя і смерті, то точно «точ-

кою неповернення». Отже, які існують 
ризики, якщо православні українці 
отримають Томос або не отримають 
його.

Смертельні «братні обійми»

Московська патріархія настільки бу-
ла впевнена у своїй непереможності 
в Україні, що виявилася не готова до 
факту звернення президента України 
до Вселенського патріарха. Про це 
свідчила перша їхня реакція, точніше, 
повна її відсутність. Вони відразу вда-
лися до тактики замовчування, нереа-
гування. Але мовчати довго не могли 
й почалися заперечування потреби 
автокефалії, права держави чи полі-
тиків перейматися цією справою, хто і 
як її має надавати тощо. Аргументація 
була настільки слабкою, що слідом пі-
шов десяток публікацій зі спростуван-
ням їхніх закидів. Що цікаво, речники 
філії РПЦ в Україні виявилися гіршими 
апологетами своєї позиції, ніж їхні мос-
ковські колеги. Але вони не перейма-
лися зовнішньою опінією — чи з них 
сміються, чи сприймають серйозно. 
Головне завдання: тримати інформа-
ційний контроль над зазомбованою 
«ватою». Час від часу в інформаційний 
простір вкидали певні меседжі-тем-
ники (наприклад, Томос буде некано-
нічний, бо його не визнають у РПЦ, на 
одній території не може бути кілька ка-
нонічних церков, автокефалія призве-
де до поглиблення розколу тощо), які 
розносилися різними ЗМІ, й особливо, 
соцмережами.

Для керівництва УПЦ (МП) прези-
дентська ініціатива дуже небезпечна. 
З одного боку, її напряму це не стосу-
ється — вона є частиною РПЦ, а тому 
її не стосується потенційний Томос, 
бо йдеться про т.зв. неканонічних або 
«розкольників». Але значну частину 
(ймовірно, що понад третину) стри-
мувало від виходу з МП і переходу до 

Всеправославний рубікон 
пролягає в Україні
ТЕКСТ: ТАРАС АНТОШЕВСЬКИЙ, ЛЬВІВ,  
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР РЕЛІГІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кому потрібна Єдина Помісна Українська Православна Церква,  
хто йде на найбільший ризик і що може зірвати процес.
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УПЦ КП саме цей їхній статус. Тепер же, 
коли вони отримають Томос, стриму-
вальних чинників буде значно менше. 
Тому цих потенційних «утікачів» на-
магаються переконати, що цей Томос 
не визнають більшість православних 
церков світу і він не принесе ніякої ко-
ристі, хіба збільшить розкол в Україні 
та світі. Ймовірно, що УПЦ (МП) дове-
деться навіть розпрощатися зі своєю 
назвою, оскільки саме УПЦ прогнозу-
ється як назва майбутньої канонічної 
автокефалії. Щоправда, законопроект 
про перейменування церкви, керо-
ваної з країни-агресора, уже давно 
лежить у Верховній Раді, а тепер його 
актуальність лише зростає. І якщо до 
такого перейменування дійде, то стри-
мувати паству буде ще важче.

Методи неприхованих маніпуляцій 
і залякування стали основними в по-
літтехнологіях МП. Особливо цинічно 
звучать залякування, що Томос при-
зведе до розколу. Власне МП неодно-
разово намагалася розколоти вселен-
ське православ’я. Ще Сталін намагався 
в 1948 році зібрати під своїм крилом 
Всеправославний собор, але не вийш-
ло. Справу продовжив «гідний» спад-
коємець тирана Путін. РПЦ намагала-
ся зірвати Всеправославний собор, 
скликаний патріархом Варфоломієм, 
а як не вийшло, то почала ініціювати 
альтернативне зібрання. Підкуп і про-
вокування внутрішніх конфліктів — це 
типові методи зовнішньої діяльності 

РПЦ. І зараз представники російського 
уряду й церкви намагаються переко-
нати різними методами уряди і право-
славні церкви, що не можна допусти-
ти або визнати Томос для української 
церкви. Урядовці не приховують, що 

йдеться не про суто церковне питання, 
а про геополітичні інтереси російської 
влади загалом. На цьому тлі також 
цинічно звучать критичні зауважен-
ня в бік української влади від проро-
сійських політиків і керівництва УПЦ 
(МП) стосовно допомоги в отриманні 
Томоса — мовляв, Порошенко політи-
зує питання, яке має вирішуватися ви-
ключно внутрішньоцерковно й лише 
самою РПЦ, без політиків. А озвучує ці 
звинувачення серед інших і головний 
політречник і спонсор УПЦ (МП) нар-
деп Вадим Новінський, який особисто 
супроводжує/фінансує поїздки керів-
ництва цієї церкви, різними методами 
намагається переконувати іноземних 
архієреїв, що не можна надавати То-
мос українцям та власне тим втруча-
ється як в українські, так і в міжнародні 
міжправославні стосунки. Новінський 
останнім часом став активно виступа-
ти як експерт у релігійних справах, не 
відмовляючи собі в очевидній брехні 
та перекручуваннях, а також шанта-
жуючи, що в разі прийняття Томоса в 
Україні розпочнуться міжконфесійні 
конфлікти і погроми. Нинішня ситуація 
йому особливо політично вигідна — 
він активно використовує її для само-
реклами, а в структурах УПЦ (МП) від-
верто за нього агітують, як за «єдиного 
захисника канонічного православ’я». 
Він же є одним із фінансистів інформа-
ційно-пропагандистської кампанії МП 
в Україні.

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

Якщо Україна отримає 
Томос, то зможе 
нарешті вийти зі стану, 
коли в ній є одна т.зв. 
канонічна церква, 
але яка сьогодні є де-
факто п’ятою колоною 
Кремля в умовах 
відкритої гібридної 
війни того ж Кремля 
проти України. Нарешті 
на канонічних засадах 
зможуть поєднатись 
усі ті, які хочуть жити в 
церкві свого народу і 
спілкуватися з рештою 
православного світу як 
рівні з рівними.
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Як не дивно, але в самій Росії гово-
рять уже про наслідки такого Томоса 
для самої РПЦ — в УПЦ (МП) таких роз-
мов навіть не допускають. Екс-речник 
МП Сергій Чапнін чітко зазначає, що 
відокремлення значної частини пра-
вославних українців з-під впливу Мо-
скви руйнує імперські амбіції РПЦ, але 
й дозволяє позбутися її історичної ве-
ликодержавної міфології та реальніше 
подивитися на світ. Він пропонує па-
тріарху Кірілу приєднатися до процесу 
визнання Української Церкви, щоби не 
погіршувати з нею свої стосунки. Цю 
думку підтримали інші експерти, які 
взагалі запропонували піти на випе-
редження й надати автокефалію самій 
УПЦ (МП). Звісно, це не дуже зупинить 
Константинополь, але і спровокує.

Зрештою, Москва сама себе підста-
вила в цій ситуації. Коли йшла підго-
товка до Всеправославного собору, 
вона спочатку вимагала прийняти 
рішення, що автокефалії мають нада-
ватися консенсусно, за згоди всіх пра-
вославних церков, а потім це питання 
взагалі заблокувала. Тому зараз немає 
чіткого механізму, крім тих історичних 
прецедентів, зокрема, як надавалася 
автокефалія більшості центральноєв-
ропейських країн — одноосібним рі-
шенням Вселенської патріархії. Отже, 
Москва такою своєю недалекоглядні-
стю сама ж і дозволила Константино-
полю скористатися своїм правом Цер-
кви-матері для Києва.

Повернення матері

Конфлікт за першість між Константи-
нополем і Москвою триває століття-
ми, але загострився особливо у ХХ ст.; 
Україна є в цьому протистоянні чи не 
найбільшим каменем спотикання. За-
яви Константинополя, що він вважає 
Україну своєю канонічною територією, 
звучали неодноразово, а особливо 
активізувалися після проголошення 
незалежності. Під час свого візиту 
в Україну у 2008 році патріарх Вар-
фоломій поводився тут як господар, 
особливо на тлі московської делега-
ції. Він укотре повторив і наголосив 
на тому, що саме з Константинополя 
Київ отримав митрополію, тому вони 
є Церквою-матір’ю для Києва й мають 
обов’язок допомогти вилікувати роз-
кол в Україні. Але тоді йому не вдало-
ся відновити тут свою присутність. За 
президентства ж Януковича патріарх 
Кіріл максимально намагався утвер-
дити в Україні «русскій мір». Для Вар-
фоломія архіважливою залишалася 
справа проведення Всеправославного 
собору, а тому він закривав очі на ім-

перську вакханалію Москви. Але після 
того, як собор відбувся, а Москва нама-
галася спочатку його зірвати, а потім 
організувати свій паралельний (тобто 
вкотре розколювала Вселенське Пра-
вослав’я), для Константинополя наста-
ла необхідність відповісти на амбіції 
МП панувати у світі. І ніщо так сильно 
не б’є в корінь міфілогеми Кремля, як 
незалежна церква в Україні. Не дивно, 
що Константинополь сам заохотив (за 
певною інформацією) Петра Порошен-
ка винести питання Томоса на найви-
щий державний рівень. І впевненість, з 
якою президент України звертався до 

Вселенської патріархії, свідчить про те, 
що там він має цілковиту підтримку у 
своїх діях.

Як це не звучить дивно, але саме 
Константинопольський патріарх най-
більш зацікавлений у наданні Томоса 
Українській Церкві. Звісно, усе має від-
бутися максимально канонічно, щоби 
Москва не могла нічого закинути. І це 
не поодиноке питання, бо йде в комп-
лексі з іншими, наприклад, Томосом 
для Македонської Церкви, яка цього 
добивається ще із 60-х років ХХ ст. І 
це також стратегічний хід, бо скріплює 
позиції Константинополя в православ-
ному світі. Але саме він пішов на най-
більший ризик. Бо якщо з Македонією 
справа набагато простіша і стосується 
назви церкви та порозуміння із сусі-

дами, то щодо України все набагато 
складніше. Томос має отримати не 
одна з наявних церков — УПЦ КП чи 
УАПЦ, — а об’єднана нова Церква, яку 
мають створити згадані дві разом з 
можливими утікачами з УПЦ (МП), а її 
ще немає. Попередній досвід зближен-
ня УПЦ КП і УАПЦ не надто оптимістич-
ний. І якщо знову щось піде не так, то 
надавати Томос не буде кому. А це буде 
страшенним ударом по іміджу Вселен-
ського патріарха, українському право-
слав’ю і великим бонусом до світових 
амбіцій Московської патріархії. 

Отже, патріарх Варфоломій буде ро-
бити максимально все можливе, щоби 
цього року, не відкладаючи у довгий 
ящик, вирішити українське питання. 
Сам текст Томоса вже написано і він, 
як свідчать експерти, є дуже якісним. 
Залишилося створити Церкву, якій він 
може бути вручений. І його союзником 
тут є насамперед Петро Порошенко, 
який також має зуб на імперські амбі-
ції Кремля.

Президентські амбіції

Саме президент може аргументовано 
пояснити українським православним 
єпископам, що вони не мають варіанту 
не об’єднатися. Звісно, клір, який звик 
жити і служити в повній автокефалії від 
усіх і вся, може пручатися й не розумі-
ти стратегічно важливого моменту, 
але в умовах війни критична маса па-
стви може й без них підтримати пози-
цію президента.

Порошенку закидають, що в такий 
спосіб він розпочав виборчу кампа-
нію й намагається підняти свій доволі 
невисокий рейтинг довіри. Але йому 
закидають це переважно ті, які й собі 
«роблять рейтинг» на популізмі й по-
милках президента чи інших опонен-
тів. Сам же Петро Олексійович чітко 
наголошує, що передовсім йдеться 
про важливе державне питання  на-
ціональної безпеки та захисту від не-
гативного впливу Росії як країни-агре-
сора. Цього заперечити не може ніхто, 
тому навіть його опоненти підтримали 
президентську ініціативу у Верховній 
Раді, надіславши парламентське звер-
нення до Вселенського патріарха.

Якщо Порошенку вдасться дотис-
нути питання Томоса, то його рейтинг 
довіри однозначно виросте, але до ви-
борів ще далеко, а у виборців пам’ять 
не така вже й довга. Натомість якщо 
не вдасться, то йому це згадають. І це 
буде також поразка щодо імперських 
амбіцій Путіна, а це для Петра Олексі-
йовича особливо неприємна справа.

Отже, президент слідом за патріар-

Конфлікт за першість 
між Константинополем 
і Москвою триває 
століттями, але 
загострився особливо у 
ХХ ст.; Україна є в цьому 
протистоянні чи не 
найбільшим каменем 
спотикання. Заяви 
Константинополя, що 
він вважає Україну 
своєю канонічною 
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а особливо 
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після проголошення 
незалежності.
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хом Варфоломієм особливо зацікав-
лений у створенні єдиної церкви та 
отриманні Томоса про автокефалію 
й має чим ризикувати. Залишилася 
справа за самими православними — 
чи пройдуть вони іспит на зрілість, бо 
Томос має саме засвідчити дорослість 
і відповідальність Української Церкви.

Переламати себе

Українське православ’я настільки дов-
го жило частково відчуженим від все-
православних процесів, переконуючи 
себе у своїй самодостатності, що зараз 
змінити цей уклад життя буде не так і 
просто. По-перше, потрібно буде піти 
на певні поступки, зокрема, кадрові. 
Відомо, що постать патріарха Філаре-
та відома в православному світі, але 
через російську пропаганду він має не 
дуже позитивний імідж. Скажімо так, 
його швидше приймають у пан’євро-
пейських структурах як морального 
авторитета, ніж у православних колах. 
А в УПЦ КП, яка є найбільшою і фак-
тично буде домінувати в об’єднавчому 
процесі, кандидатура предстоятеля 
Єдиної Церкви вже визначена.

По-друге, не секрет, що багато хто з 
єпископату мислить категоріями сво-
єї єпархії: хто буде її очолювати після 
об’єднання, куди його переведуть у 
разі чого тощо. Ці питання не раз ви-
никали під час попередніх переговор-
них процесів і гальмували їх. І таких пе-
решкод, які необхідно буде подолати, 
можна назвати ще чимало. Наприклад, 
утримуватися від отаманщини й пере-
важання національного над християн-
ським.

Отже, православна спільнота Украї-
ни зараз повинна пройти іспит на зрі-
лість. У разі об’єднання й отримання 
Томоса, вона отримає поштовх до якіс-
ного внутрішнього зросту, до участі у 
всеправославних заходах тощо. Мож-
ливо, їй вдасться вийти з-під впли-
ву пострадянського розуміння ролі 
церкви й системи церковно-держав-
но-суспільних відносин, рівня освіти й 
сакральної культури, тобто вирватися 
з-під впливу Москви і «русского міра».

Знаючи стан кліру і бродіння, які в 
ньому відбуваються, ініціатори об’єд-
нання можуть відмовитися від прин-
ципу загального котла, тобто участі 
всіх-всіх у процесі, а зупиняться лише 
на тих, хто розуміє значення єдності й 
канонічності та її потребує. Зараз по-
трібна саме така ідейно згуртована і 
свідома викликів маса кліру й мирян, 
на основі якої можна будувати нову 
Церкву. Тому не буде нічого дивного, 
що в процесі об’єднання не візьмуть 

участь всі представники УПЦ КП і 
УАПЦ, а тим більше, УПЦ (МП) та дріб-
них православних груп. І це не буде 
ризик нового розколу, оскільки він 
і так існує і не збільшиться. Проте він 
відділить тих, хто хоче будувати нову 
канонічну Українську Церкву, від тих, 
хто є насамперед вірним Московсько-
му патріарху або не готовий жити за 
церковними правилами.

Варто зауважити, що відтерміну-
вання отримання Томоса, затягування 
переговорного процесу або його зрив 
матиме катастрофічні наслідки для 
суспільства загалом. Як відомо, укра-
їнці мають здатність чимось швидко 
захоплюватися, а в разі невдачі — роз-
чаровуватися і сваритися на цьому 
ґрунті. Це може призвести до поси-
лення самоізоляції, розчарування в 
церковних лідерах і відходу частини 
пастви від церкви, до падіння дові-
ри до церкви загалом та грандіозної 
перемоги Московського патріархату, 
який буде з новими силами дискреди-
тувати українське православ’я у світі. 
Тобто українському суспільству буде 
завдано дуже сильного морального 
удару, який значно поглибить у ньому 
теперішній розкол.

* * *
Отже, процес подолання канонічного 
православного розколу в Україні на-
брав уже таких обертів, що намагання 
його зупинити є дуже небезпечними й 
не лише для українського церковно-
го середовища. Фактично, українське 
православ’я тут не стільки суб’єкт пе-
реговорів, як об’єкт великої церковної 
геополітики, поле битви за пануван-
ня у всеправославному просторі між 
Константинополем і Москвою. Звісно, 
Кремль має набагато більші важелі 
впливу у світі, ніж Фанар, але патріарх 
Варфоломій пішов на цей дуже ризи-
кований для себе крок, заручившись 
підтримкою президента України і 
сподіваючись на розсудливість укра-
їнських православних. Для України 
склався довгоочікуваний шанс вийти 
з церковної ізоляції, яким вона може 
й не скористатися, якщо буде й нада-
лі дотримуватися світогляду «нам і так 
непогано жити». І це особливо вели-
кий ризик і випробування для всепра-
вославної єдності, але ще більшою не-
безпекою є зрив цього процесу.
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 УПЦ МП входить до Всеукраїнської 
ради церков та релігійних організацій 
(загалом там представлено 18 церков-
них об’єднань), і там почувала себе як 
риба у воді. На тлі інших православних 
церков дуже довго позиціонувала се-
бе як найбільша (читай — найбільш 
значуща) православна церква, до то-
го ж тривалий період була обласкана 
владою, тому легко диктувала поря-
док денний. Рада в цьому складі — як-
що не екуменічна, то часто одностай-
на, наприклад, у своїх зверненнях до 
парламенту і президента не змінюва-
ти статтю в Конституції, де є теза про 
шлюб, як союз чоловіка і жінки; зміна 
ж цієї статті мала би відкрити дорогу 
до узаконення партнерських стосун-
ків, які існують між особами однієї ста-
ті. Так, справді, це питання лежить на 
шляху до євроінтеграції, і тут консер-
вативний підхід церков, як захисниць 
«традиційних цінностей», її блокує. 
Інше питання, що в поняття тради-
ційних цінностей для УПЦ МП цілком 
вписуються зв’язки з Росією та РПЦ, і 
про міжцерковний діалог із легкістю 
можна забути.

Яскраво це було видно на діяльності 
рубрики «Релігії» на сайті інформаген-

ції УНІАН, спонсором якої виступала 
УПЦ МП. Абсолютна більшість новин 
стосувалася цієї структури, причому 
велика їх кількість була ретрансляцією 
того, що відбувається в Росії — фести-
валі православної культури, виставки, 
діяльність очільника РПЦ. Після крити-
ки на адресу УНІАН з боку медіаорга-
нізацій, зокрема Інституту масової ін-
формації, назву рубрики було змінено 
на «Православ’я» (з виведенням у «Ре-
лігії» всіх решта), проте в цих новинах 
навіть не зазначається, про яку церкву 
йдеться, про якого митрополита — 
апріорі все в нас тут УПЦ (МП). Про 
Київський патріархат згадується лише 
в контексті переходу парафій з МП, що 
окреслюється в МП як кричущі факти 
беззаконня. 

Все в нас тут УПЦ (МП)

Як виглядає християнська любов 
один до одного та прагнення діалогу 
у виконанні УПЦ МП, можна було пе-
реконатися 8 травня 2015 року, коли 
у Верховній Раді президент Порошен-
ко зачитував імена загиблих бійців 
АТО, котрим він надав звання Героя 
України. Коли увесь зал піднявся, 

вшановуючи їх, троє ієрархів МП на 
чолі з Онуфрієм, залишилися сидіти 
на місці. Зрештою, у багатьох храмах 
МП висять застереження, що не мож-
на замовляти згадування за здоров’я 
чи за упокій «розкольникам» (УПЦ КП) 
й «уніатам» (УГКЦ). Подібно ж пред-
ставляє ці конфесії поширений ма-
люнок «правильного» дерева церкви, 
від якого нібито відпадають слідом за 
католиками, протестантами і уніата-
ми сухі галузки на кшталт УАПЦ (1921, 
«автокефальний розкол») і Київського 
патріархату (1992). УПЦ МП також на-
магається впливати на сусідні церкви, 
аби не дай Боже вони не вели діалогу 
з її візаві в Україні. Наприклад, після 
того, як у травні 2016 року до пра-
вославного монастиря в Уйковичах 
під Перемишлем завітав на храмове 
свято і його очолив єпископ Сокаль-
ський УПЦ КП Димитрій (Рудюк), по-
слідувало обурення УПЦ МП і спроба 
очільників Польської автокефальної 
православної церкви закрити монас-
тир узагалі. А образно, екуменічний 
діалог у розливі ПАПЦ можна окрес-
лити словами «ні пес ні видра» (укр. 
варіант «ні риба ні м’ясо») — саме так 
назвав семінаристів-греко-католиків 

Екуменізм в Україні: виграє  
чи програє в разі автокефалії 
для православ’я?
ТЕКСТ: РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

 

Свого часу один мій знайомий із Галичини говорив у колі поляків: 
«У релігійному сенсі у вас нудно, як біла рисова каша — римо-католики = 
поляки й навпаки. У нас же лише православних церков три, а ще протестанти, 
римо- і греко-католики, то вже як рисова каша з різними овочами». З того 
часу чимало води вже витекло, й у зв’язку з можливим наданням Томоса 
Україні варто себе запитати, чи аж так усе гармонійно було в тій нашій «каші». 
Мабуть, ні. Бо була одна структура, і неважко вочевидь буде здогадатися, 
що йтиметься про УПЦ МП, яка, образно кажучи, була тією бабою-ягою, яка 
завжди проти; ну, або на крайній випадок, за висловом Леха Валенси, «за, 
а навіть проти» — коли «за» на словах, а «проти» на ділі. Одним із лакмусів, 
який є визначальним у цьому сенсі, є питання екуменічного діалогу — як між 
гілками православ’я в Україні, так і поміж різними релігіями.
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УГКЦ із Любліна православний архі-
єпископ Холмський і Люблінський 
Авель (Поплавський) на, увага (!), еку-
менічній зустрічі, організованій ри-
мо-католицькою курією. У 2016 році 
на Критському соборі Авель назвав 
проблему надання автокефалії Укра-
їнській церкві «внутрішньою справою 
РПЦ». 

Знаковим місцем  
протистояння став Крим

З іншими релігіями в «канонічних» 
православних теж не надто склада-
ється. Засідаючи з мусульманами чи 
юдеями в Раді церков, на місцях УПЦ 
МП всіляко вставляла їм палиці в ко-
леса. Знаковим місцем протистояння 
став Крим, де побудова кожної мечеті 
для кримських татар зустрічалася ін-
формаційною атакою, як загроза, на-
томість самі православні намагалися 
наставити «поклонних хрестів» саме 
в місцях пам’яті автохтонного мусуль-
манського населення. З юдеями є так, 
що протистояти поверненню синагог 
УПЦ МП не надто в силі, оскільки у 
владі та серед олігархів є сильне ло-
бі, але можливі шпильки на кшталт 

заяви митрополита Онуфрія в лютому 
2016 року, що євреї розіп’яли Христа 
після того, як він сказав, що прийшов 
спасти всіх людей, а не тільки євреїв 
(богослови, історики, екзегети давно 
прийшли до узгодженого пояснення 
причин страти Христа й не ведуть 
дебатів із цього питання. Христа за-
судили до смерті за звинуваченням 
у богохульстві (суд синедріону) і на 
вимогу політичної влади римського 
імператора в Юдеї (суд прокурато-
ра Понтія Пилата). Інші підстави для 
страти Христа євангельській історії не 
відомі – Довідка), тому заява Онуфрія 
цілком вписується в підживлення 
простацького антисемітизму.

Потенціал діалогу

Теми, у яких окремі представники 
УПЦ МП ще можуть не боятися бути 
поруч із представниками не тільки 
своєї структури, це «нейтральні» акції 
на захист природи чи миру в Україні. 
Ініціаторкою проведення подібних 
заходів є Любов Єремічева з органі-
зації «Громадський простір» — їй вда-
валося витягти священиків МП навіть 
під стіни Михайлівського монастиря 

в Києві, головного для Київського па-
тріархату. З цих зустрічей народилася 
Неформальна група міжрелігійного 
миру, членами якої є прості люди з 
різних конфесій, і на думку Єреміче-
вої, саме на низовому рівні такі зв’яз-
ки відбуваються найлегше. «Людям 
цікаво дізнаватися, як відбуваються 
служби в інших, а не так, як розпові-
дають у кожній церкві, що ми і є най-
кращі, — говорить Люба. — Ми існу-
ємо вже два роки, і приходять також 
священики, почала цікавитися влада. 
Потенціал діалогу є саме на горизон-
тальному рівні». Втім, останній при-
від зустрітися був не надто веселим: 
група провела камерний концерт на 
підтримку Мусульманського центру 
в Україні, в якому у квітні 2018 року 
українські силовики провели бру-
тальні обшуки.

Наданий Україні Томос зняв би 
питання «привілейованості» чи «ви-
щості» УПЦ МП, а те, що рівноправні 
можуть домовитися між собою швид-
ше, ніж «кращі» й «гірші», наводять на 
думку згадані тут приклади. 

  

ФОТО: АРХІВ АВТОРА
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Він — оптиміст і дуже 
сподівається на Україну
 Мати Олександра Кольченка, Лариса, разом з іншими родичами ув’язнених 

у Росії громадян України приїхала до Києва, щоби зустрітися із президентом 
України. Зустріч відбулася 8 червня. Цієї зустрічі вони домагалися 4 роки. Ра-
ніше такі зустрічі вже проходили в Адміністрації президента, але без самого 
президента. Вона налаштована оптимістично, щаслива, що Олександр зупинив 
голодування.

«Дуже потішило те, що до цієї зустрічі у президента були підготовлені. Знали про 
кожного політв’язня. Тішить те, що вирішили нарешті створити раду при прези-
денті, яка буде займатися саме політв’язнями. До її складу має увійти хтось із роди-
чів. До неї входитимуть також члени СБУ та МЗС.

Про голодування Саші я дізналася зі ЗМІ. Мене це шокувало. Відразу зв’язалася 
з челябінськими правозахисниками, до нього був відправлений адвокат, тоді вже 
конкретно дізналася все.

Саша оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова. Коли він дізнався про 
голодування Олега, протягом двох тижнів теж почав готуватися. Звісно, голоду-
вання йому далося важко. І мені, як мамі, теж. Я дуже переживала. Саша вже де-
кілька разів потрапляв до лікарні — у нього діагностували дефіцит ваги, а тут він 
іще голодування оголосив. Мене це дуже стурбувало. Він втратив 10 кг ваги, почав 
непритомніти, йому почали вливати глюкозу. Із санчастини його вже повинні були 
перевести в тюремну лікарню. До мене подзвонили від представника Громадської 
спостережної комісії Челябінської області, вимагали, щоби я з ним зв’язалася, 
вплинула на Сашу і щоби він припинив голодування. Ще Сашу відвідала Уповно-
важена з прав людини, яка теж його відмовляла. І ще дуже неприємний момент 
— вона в цьому звинуватила адвокатів. Нібито вони Сашу підбили на голодування.

Що я могла відповісти? Саша приймає рішення сам, я можу тільки його підтри-
мати в цьому. На той момент, коли він це оголосив, вплинути на нього я вже не 
могла. Я його тільки підтримувала. Хоча тривожно було.

Востаннє я бачила Сашу в жовтні. На триденному побаченні. Найближчим часом 
я повинна була їхати до нього знову; зараз це побачення нам перенесуть, оскільки 
він перебуватиме ще якийсь час у санчастині.

Я приїжджаю, привожу продукти на три дні. Намагаюся його чимось смачним 
нагодувати. Три доби триває побачення. Весь час ми разом. Там таке приміщення 
готельного типу. Загальна кухня на 10 кімнат, загальний санвузол, у кожного окре-
ма кімната.

Він, звісно, засипає мене запитаннями про будинок, друзів, родичів. Його ціка-
вить усе, що відбувається в Криму, в Україні, в усьому світі. Тому що там йому бра-
кує інформації. Мало що він знає. Але він дуже багато читає. Намагалися продов-
жити навчання, але не вийшло. Почав ходити в спортзал, вивчати англійську мову.

У колонії він живе в бараку на 90 осіб, може вільно пересуватися. Він узагалі 
такий — з усіма знаходить спільну мову, позитивна людина, неконфліктна. Тому з 
іншими ув’язненими в нього все нормально.

Натомість з адміністрацією колонії іноді бувають неприємності, його пресують. 
За найменше правопорушення. Ось із нового року вже три рази у штрафному ізо-
ляторі по два тижні відсидів. Один раз якось не привітався, як належить, за стату-
том. Вдруге — змінний одяг виправ і не встиг пришити нагрудний знак. Утретє — 
просто перед виборами президента, як неблагонадійний елемент, був закритий.

Він вдячний усім, хто листи йому пише, підтримує. Він — оптиміст і дуже сподіва-
ється на Україну, що Україна не кине. Що щось повинно вирішитися з ним. Я сама 
на це дуже сподіваюся і його на це налаштовую, підтримую. Не може такого бути, 
щоби він такий термін відсидів.»
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ФОТО: АРХІВ

Спецоперація була потрібна 
для того, щоб, по-перше, 
врятувати життя самого 

Бабченка, по-друге, отримати 
список подальших потенційних 

жертв та довести, що ноги цієї 
історії ростуть із РФ. 

З  К РА Ю
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Операція «Бабченко»: вбивство, 
воскресіння та довгий післясмак
ТЕКСТ: МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
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 Початкова ейфорія від того, що 
нібито вбитий журналіст Аркадій 
Бабченко насправді виявився жи-
вим, невдовзі змінилася звичними 
для України з’ясуваннями політич-
них стосунків, взаємними звинува-
ченнями та підозрами. Що, втім, не 
скасовує цілком логічних питань до 
організаторів спецоперації. 

«Аркадій Бабченко прокоментував 
своє вбивство», — подібна новина 
видається максимально абсурдною. 
Але з недавніх пір не в Україні. За-
мовне вбивство, а згодом щасливе 
«воскресіння» Бабченка, публікація 
«розстрільного списку» російських 
спецслужб — усе це стало найгучні-
шою подією кінця весни – початку літа 
цього року в Україні. Активне обгово-
рення в ЗМІ та соцмережах тривало не 
менш як півтора тижні — куди довше, 
ніж зараз живе типовий інформпривід, 
що само собою досить показово. 

На нашому боці

Аркадій Бабченко переїхав до України 
минулого року, після того, як отримав 
достовірну інформацію про серйозні 
загрози з боку російської влади. В ос-
танні місяці перед від’їздом він пере-
живав масштабне публічне цькування 
з боку прокремлівських медіа, спіке-
рів, політиків тощо, яке набрало вже 
захмарних обертів — лише через те, 
що він мав сміливість не погоджува-
тися з мейнстрімною лінією російської 
пропаганди та гостро критикував по-
літику Кремля, переважно — щодо 
України. Поживши певний час у Чехії та 
Ізраїлі, він зрештою осів у Києві. Тут він 
продовжив свій давній проект «Жур-
налістика без посередників» — писав 
тексти у своєму «Фейсбуці» та лишав 
реквізити своїх банківських карток 
для внесків від читачів. Паралельно 
він ще й регулярно збирав кошти без-
посередньо на потреби української 
армії. Згодом став телеведучим на 
кримськотатарському телеканалі ATR.

Після переїзду до України фокус 
уваги Бабченка не змінився — це й 
далі була внутрішня ситуація в Росії, 
дії Кремля, зовнішня агресія проти 

України та розпалювання конфліктів 
у інших частинах світу. Загалом, Баб-
ченко зумів заслужити повагу навіть 
у багатьох затятих вітчизняних русо-
фобів. І не лише за те, що в цій інфор-
маційній війні він чітко та безумовно 
виступав на українському боці, маючи 
аудиторію серед своїх підписників, яка 
переважала багато «традиційних» ме-
діа. А й тому, що на відміну від багатьох 
російських політемігрантів останньої 
хвилі, які знайшли прихисток в Украї-
ні, він ніколи не втручався у внутрішні 
справи нашої держави, ніколи не роз-
повідав українцям, «як їм правильно 
жити» і «як будувати демократію». 
Подібні поради від носіїв російського 
паспорта, як правило, викликають у 
багатьох іронію — свою власну країну 
програли, а нам, українцям, розпові-
даєте, що треба робити, — а то й від-
верте роздратування. Бабченко таким 
не страждав, натомість мав дружні 
чи приятельські стосунки з багатьма 
українськими медійниками та акти-
вістами.

Тому звістка про його вбивство ста-
ла абсолютним шоком для всіх — і для 
тих, з ким він навіть не був особисто 
знайомим. На відміну від інших гуч-
них терактів та вбивств, яких чимало 
сталося за останні роки, версія була 
очевидною — замовлення російської 
влади. Її інтерес полягав не лише в 
тому, щоби прикрити джерело гучної 
та гострої критики на свою адресу, а 
й банально помститися за все, що Ба-
бченко писав та говорив у минулому. З 
огляду на характер чинної російської 
влади, яка ладна навіть використати 
хімічну зброю на території Велико-
британії, щоби прибрати «неугодних», 
сумнівів у кремлівському сліді не було. 
Крім того, будь-яке подібне вбивство 
—  додатковий внесок у дестабілізацію 
ситуації в Україні.

Одразу ж пішла хвиля критики на 
адресу українських спецслужб, які 
вкотре виявилися нездатними проти-
діяти спецслужбам російським у самій 
столиці України. Втім, як тверезо за-
значали деякі, протидіяти тероризму, 
який організовується на державному 
рівні досвідченим, оснащеним та ци-
нічним ФСБ, вкрай складно в прин-

ципі. Опозиційні політики всіх мастей 
тим часом наперебій змагалися в тому, 
щоби підкреслити хирлявість україн-
ської влади загалом та вкотре нагада-
ти про себе, використовуючи гучний 
інформпривід. Але відсутність комен-
тарів із боку найвищого керівництва 
держави, насамперед президента, або 
від тої ж Служби безпеки України, дра-
тувала й непокоїла. За кільканадцять 
годин причина їхньої мовчанки стане 
відома всьому світу.

Під час спільного брифінгу голови 
СБУ та Генпрокуратури Василь Грицак 
та Юрій Луценко явили світу живого 
та цілого Бабченка й розповіли, що 
«вбивство» було лише масштабною та 
успішною імітацією. Радість друзів та 
колег Бабченка годі й уявити — з його 
оточення про спецоперацію знала ли-
ше дружина.

Як пояснили українські силовики, 
спецоперація була потрібна для то-
го, щоб, по-перше, врятувати життя 
самого Бабченка, по-друге, отримати 
список подальших потенційних жертв 
та довести, що ноги цієї історії ростуть 
із РФ. А все завдяки тому, що кілер, 
якому «замовили» Бабченка, вирішив 
добровільно піти на співпрацю з СБУ 
і протягом двох місяців працював із 
посередником, негласно фіксував їхні 
зустрічі й переговори, навіть отримав 
від нього аванс за вбивство, тим часом 
спецслужби паралельно прослухо-
вували самого посередника, і розро-
бляли план імітації вбивства. Відтак, 
запевнили в СБУ та ГПУ, було зібрано 
всі необхідні докази. 

Ефект «воскресіння»

Втім, у міру того, як спадала ейфорія 
від несподіваного «воскресіння» Баб-
ченка, стало зрозуміло, що ця історія 
має не лише один-єдиний перемож-
ний аспект: українські спецслужби 
змогли втерти носа спецслужбам кра-
їни-агресора. Купа міжнародних орга-
нізацій та західних країн, як і пересіч-
них українських громадян, висловили 
відкрите обурення тим, що українська 
влада майже добу відверто водила їх 
за носа. У випадку останніх це найкра-
ще пояснюється людською психологі-

З  К РА Ю
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єю — ніхто не любить відчувати себе 
обманутим, тим паче владою своєї ж 
країни. Обурення, жаль, скорбота за 
Бабченком, бажання покарати вбивць 
вилились у тисячі постів по всьому 
«Фейсбуку», — а раптом виявляється, 
що це все було лише інсценуванням. 
Хтось, напевно, встиг пожалкувати 
через те, що встиг наговорити та напи-
сати у проміжку між «смертю» та «во-
скресінням» російського журналіста. 
А хтось навіть цілком серйозно вима-
гав від влади компенсацію за завдані 
душевні страждання. Втім, українська 
аудиторія не була головним об’єктом 
спецоперації, а лише стороннім спо-
стерігачем, реакція якого допомогла 
її реалізації, адже здійнятий резонанс 
додатково мав переконати замовників 
вбивства в тому, що воно таки відбуло-
ся. «Аркадій Бабченко примудрився 
образити почуття тих, хто оплакує Ар-
кадія Бабченка», — у своєму іронічно-
му стилі прокоментував ситуацію сам 
«убитий» журналіст.

Щодо міжнародної реакції, ситуація 
видається серйознішою. Адже майже 
всі інституції та європейські політики 
й оглядачі, навіть дружньо налашто-
вані до України, різко засудили те, що 
сталося (за винятком хіба що речниці 
Євросоюзу). Мова пішла навіть про те, 
що Бабченко, як справжній журналіст, 
взагалі не мав би йти на співпрацю зі 
спецслужбами, хоча такий аргумент 

однозначно абсурдний — бо вихо-
дить, що він просто мав дозволити 
себе вбити?..

«І як вам тепер після цього довіря-
ти?..» — ось лейтмотив усіх заяв. Звісно 
ж, до розкручування цього меседжу 
найактивніше підключилася Росія. Го-
ловна теза: українці звинуватили нас у 
вбивстві Бабченка, а насправді ніякого 
вбивства не було — тож і всі інші зви-
нувачення на адресу Кремля (військо-

ве вторгнення на Донбас, організація 
терактів всередині України, збитий ма-
лайзійський Боїнг та багато іншого) є 
таким самим фейком, і насправді «нас 
там нєт». Невідомо, наскільки успіш-
ною виявилася ця пропагандистська 
активність, однак як не крути, міжна-
родний імідж України зазнав деяких 
втрат. Луценко і Грицак кинулися ви-
правляти ситуацію, провівши закриту 
зустріч із послами Великої сімки, але 
чи вдалося переконати останніх у то-
му, що весь світ було введено в оману 
заради правильної мети, і воно того 
вартувало, — знову ж таки невідомо. 
«Ми знаємо, що ми робимо, просто 
довіртеся нам», — ця формула давно 
не працює ані для внутрішньоукраїн-
ської, ані для зовнішньої аудиторії.

«Список-47»

Сама українська влада зробила чима-
ло для того, щоби підірвати суспільну 
довіру до проведеної нею ж спецопе-
рації, немов реалізуючи українське 
прислів’я «вміла готувати — та не вмі-
ла подавати». Після оприлюднення де-
яких деталей спецоперації, генпроку-
рор Луценко на брифінгу одразу ж по-
чав зачитувати пости окремих опози-
ційних політиків, де вони критикували 
владу за те, що та не змогла відвернути 
вбивство Бабченка. Прес-секретарка 
Луценка Лариса Сарган і взагалі опри-

Звістка про його 
вбивство стала 
абсолютним шоком 
для всіх — і для тих, з 
ким він навіть не був 
особисто знайомим. На 
відміну від інших гучних 
терактів та вбивств, 
яких чимало сталося 
за останні роки, версія 
була очевидною — 
замовлення російської 
влади. 

ФОТО: АРХІВ
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люднила у своєму «Фейсбуці» список 
«зрадофілів», куди записала не лише 
політиків, а і звичайних громадян, які 
насмілилися критикувати українських 
силовиків та нагадувати їм про попе-
редні провали.

Останнє й обурило більш за все. Ад-
же політики в масі своїй і справді ско-
ристалися справою Бабченка з метою 
самопіару. Тоді як звичайні громадяни 
мають цілковите право ставити пи-
тання своїй владі та критикувати її за 
промахи, і це аж ніяк не перетворює 
їх на ворогів української державності. 
Тим паче промахів чимало — досить 
згадати купу успішних і «справжніх» 
замовних убивств у Києві, насамперед 
справу Павла Шеремета, розслідуван-
ня якої скоро триватиме вже два роки, 
і, схоже, без жодного поступу. Й успіш-
на операція щодо Бабченка аж ніяк не 
є індульгенцією за попередні провали.

Загалом же все скоро скотилося до 
типового з’ясовування політичних сто-
сунків між владою та опозицією, із за-
лученням медійників, політологів, бло-
герів та інших «експертів» з усіх сторін. 
Найзатятіші конспірологи-«зрадофі-
ли» навіть почали розповідати, що 
вся «спецоперація “Бабченко”» — від 
самого початку й до кінця є вигадкою 
української влади, якій конче необ-
хідно було відновити власний імідж в 
очах суспільства.

У будь-якому разі, до отримання од-
нозначних доказів того, що в Москві і 
справді замислили вбивство Бабчен-
ка і купи інших відомих українців та 
росіян, сумніви лишатимуться. Орга-
нізатором убивства слідство назвало 
українського громадянина Бориса 
Германа — бізнесмена, який переваж-
но займався виробництвом зброї та 
супутніх товарів. Його покази на суді і 
справді додали аргументів на користь 
російського сліду. Так, Герман розпо-
вів, що вбивство Бабченка та ще трьох 
десятків людей йому замовив москвич 
В’ячеслав Пивоварник, котрий працює 
у якомусь «приватному фонді» Путіна, 
що відповідає за деструктивні дії про-
ти України. Але підозрюваний наго-
лошував, що насправді він уже давно 
співпрацює з українськими спецслуж-
бами, і в історії з Бабченком грав від-
ведену йому роль. Однак Герман плу-
тався у свідченнях, розповідав то про 
українську розвідку, то про українську 
контррозвідку, якими він нібито був 
завербований, і припустився очевид-
них навіть для нефахівців фактологіч-
них помилок (не знав, що контррозвід-
ка — це насправді департамент СБУ). 
Тож версія про «українського агента 
Германа» тріщить по швах.

Після суду над Германом, який від-
правив його під арешт, на тлі безкінеч-
них рефлексій, звинувачень та обгово-
рень у медіа, сталося ще дві важливі 
події в цій справі. Перша — Олексій 
Цимбалюк, який у процесі спецопера-
ції грав роль «кілера» Бабченка, роз-
повів масу технічних деталей спецопе-
рації, покроково описав інсценування 
вбивства й тим самим закрив низку 
прогалин в офіційній версії.

Друга — інтернет-видання Страна.
ua, яке постійно звинувачують в інфор-
маційній роботі на російські інтереси, 
з посиланням на власні джерела опри-
люднило «список-47» — начебто той 
самий перелік людей, яких планували 
«прибрати» російські спецслужби.

Уже з першого погляду цей спи-
сок викликає подив. Зокрема, своїм 
недбалим зовнішнім виглядом: різні 
шрифти, у когось із фігурантів вказані 
прізвище ім’я та по батькові, ще й із да-
тою народження, у когось лише ім’я та 
прізвище, з помилками, чи з додаван-
ням сторінки у «Фейсбуці». Загалом, 
список скидається на якусь компіля-
цію, отриману з різних джерел.

Персональний склад «списку-47» 
теж дивує. Значна його частина — не-
відомі широкій громадськості особи, 
як, наприклад, анархіст Володимир 
Задирака чи колишній ліворадикал 
Олександр Володарський, котрий уже 
давно проживає в Німеччині. В одному 
списку опинилися відомі медійники з 
Росії, як Євген Кисельов та Матвій Гана-
польський, українські блогери, публі-
цисти, правозахисники, письменники, 
громадські активісти тощо. Прослід-
кувати якусь логіку в підборі прізвищ 
нереально. Як до кінця й незрозуміло, 
чому список із 30 потенційних жертв, 
про який говорилося раніше, неспо-
дівано розширився до 47 осіб. Укра-
їнські силовики жодних офіційних 
коментарів не дають, достовірність 
самого списку теж під великим пи-
танням, зокрема з огляду на джерело, 
через яке його «злили». Єдина спільна 
ознака — всі фігуранти списку так чи 
інакше засуджували російську агресію 
щодо України. І їхнє вбивство, якби во-
но сталося, безумовно, дестабілізува-
ло би ситуацію в Україні і, відтак, було 
би на руку Кремлю.

Ймовірно, усі сумніви можуть про-
яснитися (або не прояснитися) під час 
подальшого слідства. Поки що єдиний 
безсумнівний і позитивний герой цієї 
історії — Аркадій Бабченко — зали-
шився живий, і він продовжуватиме 
свою участь в інформаційній війні по 
український бік. 
 

З  К РА Ю

1 травня 55% українців користуються 
інтернетом зі смартфонів. Це на 17% більше, 
ніж минулого року.

2 травня Так званий в.о. глави самопрого-
лошеної «Луганської народної республіки» 
Леонід Пасічник заявив, що конфлікт на 
Донбасі перейшов у «гарячу стадію». За його 
словами, причиною «гарячої стадії конфлік-
ту на Донбасі» стала активність української 
влади.

2 травня Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман заявив, що в уряду наразі немає 
можливості для підвищення мінімальної 
заробітної плати до 4200 гривень, оскільки 
економіка зростає не настільки сильно, як 
прогнозувалося. Президент Петро Поро-
шенко допустив збільшення мінімальної 
заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій 
половині 2018 року.

2 травня Президент Петро Порошенко 
заявив, що оскільки всі готелі у Києві вже 
заброньовані, то деяких гостей під час 
проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів 
з футболу, 26 травня, вимушений запросити 
до себе додому.

3 травня Європейський Союз та Україна по-
передньо узгодили дату проведення саміту 
Україна–ЄС, він відбудеться 9 липня, якраз 
перед самітом НАТО.

3 травня У німецькому Лубміні почалося 
будівництво газової приймальної станції у 
рамках проекту газопроводу «Північний по-
тік–2». З кінця 2019 року газотранспортний 
коридор повинен транспортувати орієнтов-
но 55 млрд кубометрів російського природ-
ного газу щорічно з РФ через Балтійське 
море до Німеччини. Супротивники проекту 
— у тому числі Польща, країни Балтії, Украї-
на, Молдова, США та Данія — стверджують, 
що «Північний потік–2» збільшить залеж-
ність ЄС від «Газпрому», який вже постачає 
майже третину об’ємів газу в ЄС.

3 травня Експорт товарів з України до 
Європейського Союзу в першому кварталі 
2018 року, порівняно з першим кварталом 
2017 року, зріс на 26,5% і склав $4,058 млрд. 
Імпорт з Європейського Союзу за вказаний 
період зріс на 10,7% і становив $4,523 млрд. 
Натомість експорт до Росії, який колись 
займав понад половину всіх обсягів, знову 
скоротився на 11,5% — до $709 млн. У той 
же час імпорт зріс на 28,4%, до $1,9 млрд.

4 травня Голова Військового комітету НАТО, 
чеський генерал Петр Павел заявляє, що 
Росія, попри свої заперечення, зберігає всі 
«важливі позиції» в угрупованнях «ДНР» 
і «ЛНР» на Сході України. Як у військових 
структурах, так і в місцевих адміністраціях 
працює від 3 до 5 тисяч російських фахівців.

5 травня Порошенко підписав дозвіл об’єд-
наним територіальним громадам сіл приєд-
нуватися до великих міст. Великі міста отри-
мують нові території для розбудови, в тому 
числі комфортних зелених жилих районів. ог
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Крім того, таке об’єднання стане потужним 
поштовхом для розвитку приміської інфра-
структури: автодоріг, транспорту тощо.

6 травня Майже 46% українців — за вступ 
до ЄС, 41,4% — до НАТО, це результати 
опитування Київського міжнародного інсти-
туту соціології. Згідно з опитуванням, 8,9% 
респондентів вважають, що Україна має йти 
напрямком вступу до Митного союзу, ще 
31,6% — Україні не слід ані орієнтуватися на 
вступ до ЄС, ані до Митного союзу.

7 травня У випадку зняття мораторію на 
продаж землі сільськогосподарського 
призначення Світовий Банк готовий нада-
вати більше фінансової допомоги Україні, а 
ціни на землю зростуть до 3–3,5 тис. доларів 
за га в порівнянні з 1–1,5 тис. доларів, які 
діють нині.

7 травня Слідчі Служби безпеки України 
встановили, що обстріл житлового мікро-
району Маріуполя «Східний» 24 січня 2015 
року, внаслідок якого загинуло 29 людей 
і було поранено 92 особи, скоїли кадрові 
військовослужбовці Російської Федерації. 
Цей теракт здійснили два штатних ракетних 
дивізіони Збройних сил РФ, заявив голова 
СБУ Василь Грицак. Операцією безпосеред-
ньо керував начальник ракетних військ і 
артилерії Південного військового округу ВС 
РФ генерал-майор Степан Ярощук, а обстрі-
лом керував полковник ЗС РФ Олександр 
Цаплюк із позивним «Горець». Загалом було 
здійснено 120 пострілів реактивною арти-
лерією.

7 травня Доходи у розмірі понад 1 млн 
гривень, отримані у 2017 році, задекларува-
ли 4,063 тисяч платників, що на 16% більше, 
ніж у 2017 році. 

8 травня Телеканал «Інтер» показав скан-
дальний концерт, під час якого ведучі за-
явили про перейменування вулиць в Україні 
«іменами фашистських злочинців». Пред-
ставники Нацкорпусу планують у четвер 
«навідатися в гості» до співвласника теле-
каналу «Інтер», заступника голови фракції 
«Опозиційний блок» Сергія Льовочкіна.

10 травня Кабінет міністрів спростив умови 
ведення бізнесу, ухваливши рішення про 
дерегуляцію бізнес-відносин в Україні. 
Рішення базується на аналізі ризиків ді-
яльності підприємств та перевірку лише 
найбільш ризикових об’єктів. Також Кабмін 
ухвалив концепцію саморегулювання в 
Україні. Саморегулювання бізнесу дозволить 
підприємствам об’єднуватись у саморегу-
льовані організації та забрати у держави 
функції регулювання різноманітних сфер 
виробництва.

10 травня У Верховній Раді зареєстрували 
законопроект, що вносить зміни до закону 
«Про санкції», яким пропонується націо-
налізувати майно російських державних 
компаній та банків. Санкції забороняють 
виведення капіталу на користь материн-
ських структур, але при цьому не зачіпають ог
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 Одкровення колишнього пре-
зидентського фаворита яскраво 
показують внутрішні механізми 
роботи української влади. Якщо, 
звісно, вони не є звичайною полі-
тичною технологією. 

Народний депутат Олександр Они-
щенко втік з України майже два роки 
тому. Перед цим Національне анти-
корупційне бюро розкрило мільярд-
ну схему газових махінацій за його 
участю. Процес притягнення його до 
відповідальності затягнувся на кілька 
місяців, тож за зняттям із себе депу-
татської недоторканності Онищенко 
спостерігав уже із Лондона.

І хоча ця справа стала для НАБУ од-
ним із перших великих кейсів та при-
водів для піару, його прізвище стало 
відоме широкому загалу пізніше — 
після публікації так званих «плівок 
Онищенка». Ці записи, автентичність 
яких досі не доведена, розкривають 
сутність української постмайданної 
політики, зокрема зловживання на 
найвищому рівні. 

Довірена особа

Онищенко був однією із довірених 
осіб президента Петра Порошенка, 
через нього в парламенті збиралися 
голоси за потрібні законопроекти, 
проводився розрахунок за голосу-
вання та посади, велися дифамаційні 
кампанії проти опонентів глави дер-
жави. Однак чи не найважливішою 
його місією була підтримка контакту 
між президентом та його багаторіч-
ною візаві Юлією Тимошенко.

Якщо на початку від одкровень 
нардепа-втікача найбільше страждав 
імідж Порошенка, його оточення та 
бізнес-партнерів, то остання опублі-
кована переписка зі смартфону Они-
щенка зачепила й лідерку «Батьків-
щини». Тож, ймовірно, за будь-якого 
результату чергових виборів, най-
ближчі 6 років на нього в Україні, крім 
правоохоронців, ніхто не чекатиме.

Судячи з листування із заступни-
ком голови фракції БПП Сергієм Бе-
резенком, який входить у найближче 

оточення голови держави, Онищенко 
до останнього не міг повірити, що йо-
го «злили», і розраховував, що парт-
нери із найвищих кіл влади зможуть 
вгамувати підлеглих Артема Ситника. 
Однак за нардепа так ніхто й не засту-
пився, тож він перейшов до відвер-
того шантажу: кожна порція «плівок» 
супроводжувалася нагадуванням, що 
це тільки маленька частина всього 
компромату, який є у його розпоря-
дженні.

Зрештою, прозвучала навіть заява, 
що свої записи Онищенко передав 
спецслужбам США. Офіційно не відо-
мо, чи отримав він політичний при-
тулок, сам утікач розповідав, що його 
надала одна із європейських країн. 
Відносну безпеку олігарху забезпе-
чили нажиті в Україні статки — він 
викупив хутір у Німеччині поблизу 
містечка Герцлаке, займається там 
конярством та чекає на отримання ні-
мецького громадянства в обмін на фі-
нансову підтримку місцевої громади.

Цікаво, що НАБУ навіть намагалося 
вести переговори з Онищенком, мов-
ляв, якщо він віддасть Бюро плівки з 
компроматом на Порошенка, то в йо-
го справі змінять статті, він заплатить 
штраф і зможе повернутися в Україну. 
Принаймні про це свідчить опубліко-
ване відео його розмови із детекти-
вом Андрієм Калюжинським.

Однак коли нардеп уже зібрався 
їхати на зустріч із «набушниками» 
до Іспанії, дізнався, що на нього на-
дісланий екстрадиційний запит. Ця 
історія тільки підтверджує, що наразі 
Онищенко вже мало кому цікавий як 
злочинець, якого потрібно доставити 
в руки українського правосуддя — 
різним політичним гравцям потрібні 
його записи, адже з допомогою неве-
ликих маніпуляцій їх можна викори-
стати ледь не проти кожного топ-по-
літика в Україні.

Наскільки правдиві «плівки Они-
щенка» — це радше питання віри, 
симпатики президента будуть їх 
спростовувати, опоненти навпаки 
— якнайширше розповсюджувати. В 
умовах постправди їхня справжність 
уже неважлива, мова йде тільки про 

Падіння «сірого 
кардинала»: чому нас 
вчить історія Онищенка
ТЕКСТ: ВЛАД КРАСІНСЬКИЙ, КИЇВ
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розрахунки через ці банки для українців і не 
перешкоджають докапіталізації та продажу 
фінустанов.

10 травня Третейський суд у Гаазі по-
становив, що Російська Федерація має 
відшкодувати низці українських компаній 
збитки за анексію Криму. Йдеться про суму 
159 мільйонів доларів. У МЗС закликають 
усі українські компанії, що втратили майно 
після анексії Криму Росією, боротися в суді 
за компенсацію.

11 травня Звільненим з полону українцям 
виплатять одноразову грошову допомогу у 
розмірі 100 тисяч гривень.

11 травня СБУ затримали у Луганській 
області депутата терористичної організації 
«ЛНР», який їхав по пенсію від України.

12 травня Бойовики ОРДО включили до 
списків для обміну полоненими арештова-
ного керівника Центру звільнення поло-
нених «Офіцерський корпус» Володимира 
Рубана.

13 травня Ломаченко нокаутував Лінареса 
і здобув титул чемпіона світу WBA у легкій 
вазі. Поєдинок проходив на арені Madison 
Square Garden у Нью-Йорку. У 6 раунді Лома-
ченко пропустив різкий удар в обличчя без 
замаху і опинився в нокдауні. Це був його 
перший нокдаун у професійній кар’єрі. Та 
все ж у 10 раунді наш боксер після багатоу-
дарної комбінації відправив венесуельця на 
настил, після чого рефері зупинив бій. Таким 
чином, українець став чемпіоном світу у 
трьох вагових категоріях лише за 12 поєдин-
ків — це абсолютний рекорд.

15 травня У першому кварталі 2018 року 
реальний ВВП в Україні збільшився на 3,1%,  
порівнюючи з аналогічним періодом 2017 
року. У порівнянні з четвертим кварталом 
2017 року ВВП збільшився на 0,9%.

15 травня У Москві 9 травня рух «Бес-
смертный полк Украины» організував 
парад, в якому взяли участь щонайменше 
троє екс-працівників київського підрозділу 
«Беркут», котрі розшукуються за вбивства 
активістів під час подій на Майдані у лютому 
2014 року.

15 травня Генпрокуратура має докази, 
що свідчать про державну зраду у діях 
російського інформагентства «РИА Новости 
Украина». Керівника агентства «РИА Новости 
Украина» Кирила Вишинського арештували. 
У процесі розслідування було отримано 
докази того, що інформація, розміщена на 
інтернет-ресурсі «РИА Новости Украина» 
містить заклики, спрямовані на шкоду су-
веренітетові, територіальній цілісності та 
недоторканості України.

15 травня Міністерство охорони здоров’я 
запустило онлайн-платформу, на якій зібрані 
міжнародні протоколи лікування. Ними 
українські медики зможуть користуватися 
безоплатно. Найперше перекладуть про-ог
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те, наскільки сильною буде інформа-
ційна хвиля після чергового «зливу», 
і кого вона затягне за собою на полі-
тичне дно.

Син впливового батька

Біографія Олександра Онищенка ви-
глядає дещо кінематографічно, про-
те досить показово. Справжнє ім’я 
опального олігарха — Олександр Ра-
джабович Кадиров, його батько був 
впливовим чиновником у часи СРСР, 
після розвалу Союзу — став заступ-
ником глави МВС Узбекистану. 

Раджаб Кадиров узяв на себе ви-
ну за трагедію в Андижані 2005 року, 
коли під час придушення локального 
повстання урядовими військами за-
гинуло понад двісті людей, більшість 
із яких були мирними жителями. 
За даними узбецьких ЗМІ, Кадиров, 
зрештою, втік до України. Тут жили 
двоє його синів, Олександр та Євген, 
і дружина Інесса.

Олександр Кадиров/Онищенко 
встиг засвітитися в кримінальних 
провадженнях за крадіжки та розбій, 
побував у кількох бандитських угру-
пованнях у Києві, займався рекетом, 
проте згодом змінив прізвище на 
Онищенко і зайнявся газовим бізне-
сом. Відбілюючи своє ім’я, він став 
меценатом, співорганізатором кон-
курсу «Міс Україна», полюбив кінний 
спорт, зайнявся підтримкою профіль-
ної спортивної федерації та навіть 
особисто виступав на Олімпійських 
Іграх.

У велику політику Онищенко по-
дався у 2012 році, тоді він буквально 
завалив свій округ грошима та навіть 
привіз до Кагарлика знаменитого 
французького актора Жан-Клода Ван 
Дамма на презентацію нової стріч-
ки. У парламент він зайшов від Пар-
тії регіонів, після Революції Гідності 
без проблем знову виграв вибори у 
своєму окрузі і вступив у групу «Воля 
народу» — туди увійшли переважно 
екс-регіонали, готові співпрацювати з 
новою владою, проте занадто токсич-
ні, щоби формально впустити їх у ко-
аліцію.

Власне, якраз у другому скликанні 
в якості нардепа Онищенко проявив 
свої непересічні таланти. Він став 
«збирачем голосів» у парламентській 
залі та переговірником із владою від 
своєї групи та фракції «Батьківщина», 
а членство у профільному комітеті з 
питань паливно-енергетичного комп-
лексу дало йому можливість вирішу-
вати бізнесові питання напряму із 
ключовими гравцями. 

Цей комітет узагалі багатий на 
«сірих кардиналів» — двоє із них 
обвинувачуються в масштабних роз-
краданнях: Олександр Онищенко та 
Микола Мартиненко (один із бене-
фіціарів «Народного фронту»). Ще 
один, Ігор Кононенко, ледве виплу-
тався із судового процесу щодо тиску 
на екс-міністра економіки Айвараса 
Абромавічуса, також він регулярно 
стає фігурантом журналістських роз-
слідувань на антикорупційну темати-
ку. Проте на відміну від своїх колег, 
у Кононенка є один великий бонус, 
який захищає його від переслідувань, 
— дружба із чинним президентом ще 
з часів служби в армії та спільний біз-
нес.

Гроші за правильне  
голосування

Найбільше деталей для усвідомлення 
ролі Онищенка в корупційних схемах 
на найвищому рівні дає опублікована 
журналістом Дмитром Гнапом пере-
писка нардепа-втікача в часи розквіту 
його діяльності якраз з Ігорем Коно-
ненком та його молодшим колегою 
Сергієм Березенком. 

Онищенко певний час мав ледь 
не вільний доступ до «Першого» (так 
оточення називає президента Петра 
Порошенка), вирішував із ним вели-
кий спектр питань: від купівлі голосів 
за потрібні законопроекти до пере-
мовин з олігархами. Це дало йому 
можливість зайти в газовий бізнес у 
нових масштабах — як «від президен-
та».

Звідси й незаконна відстрочка 
рентних платежів від екс-голови 
Державної фіскальної служби Рома-
на Насірова, і можливість продавати 
підконтрольним підприємствам газ, 
добутий разом із держкомпанією 
«Укргазвидобування», за занижени-
ми цінами на фіктивних аукціонах — 
усе, що потім лягло в основу «газової 
справи» НАБУ. Окрім того, Онищенко 
ділився із президентським оточенням 
часткою від своїх прибутків, неодно-
разово передавав кошти Ігорю Коно-
ненку.

Логічно, що коли до Онищенка 
прийшли із НАБУ, йому було важко 
повірити, що все це відбувається на-
справді, адже в його схеми були за-
лучені надто впливові люди, та й сам 
він відігравав не останню роль у їхніх 
оборудках. Так що навіть після втечі 
з України він продовжував повторю-
вати, що «газова справа» — це спро-
ба відібрати його бізнес і звинуватив 
президента в рекеті.
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токоли (Топ-100) з найбільш актуальних 
захворювань і станів, що зустрічаються на 
первинній ланці.

16 травня Український експорт до Польщі і 
до Росії майже зрівнялися і становлять $850 
млн. 

16 травня Український політв’язень Олег 
Сенцов оголосив голодування, доки Росія 
не відпустить усіх утримуваних українців. У 
списку 16 прізвищ, у тому числі Кольченко 
і Сенцов. У квітні список  був поданий у 
Кремль й уряд РФ.

16 травня Верховна Рада ухвалила законо-
проект 2386а-1, згідно з яким легалізувала 
трансплантацію органів, однак лише за 
двосторонньою згодою сторін.

18 травня Сергій Лозниця отримав приз 
за найкращу режисуру фільму «Донбас» на 
Каннському конкурсі.

18 травня У найближчі півроку 7% укра-
їнців хотіли б виїхати за кордон з метою 
тривалого перебування. Так, країна, до якої 
збирається найбільша частка серед охочих 
виїхати за кордон з метою тривалого пе-
ребування — Польща (36%). Втричі менше 
респондентів обрали Чехію і Німеччину: 12% 
і 11% відповідно. Росію назвали лише 7% 
опитаних, а США — 6%.

19 травня Україна відкличе своїх представ-
ників з усіх статутних органів Співдружності 
незалежних держав.

20 травня Еліна Світоліна виграла престиж-
ний тенісний турнір WTA Premier 5 у Римі з 
призовим фондом $3,3 млн. У фінальному 
матчі українка у двох сетах здолала першу 
ракетку світу румунку Сімону Халеп.

20 травня На території Росії та окупованого 
Криму перебуває понад 60 українців, які є 
політичними в’язнями. Щонайменше 24 з 
них — у Росії, інші — у Криму. МЗС вимагає 
від РФ звільнити їх.

21 травня В результаті бойового зіткнення 
з ворожою диверсійно-розвідувальною 
групою загинули 2 українських військових, 
ще 4 отримали поранення. Завдяки діям 
військових було звільнене село Південне у 
сірій зоні.

21 травня Друга декада травня на Донбасі 
була найгіршою з початку року — спостері-
гачі зафіксували 7,7 тисячі порушень режиму 
тиші. Про це на брифінгу 21 травня заявив 
перший заступник глави Спеціальної моні-
торингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

22 травня Вперше в Україні відбулися 
випробування американських протитанко-
вих ракетних комплексів Javelin, яких США 
передало Україні.

22 травня У Міністерстві внутрішніх справ 
заявили, що до організації договірних фут-
больних матчів були залучені 35 футболь- ог
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Цікаво, що навіть після оприлюд-

нення ключових фактів у цьому про-
вадженні за Онищенка активно засту-
палася лідерка «Батьківщини» Юлія 
Тимошенко. Буквально за місяць до 
зняття з нього недоторканності, в ефі-
рі одного із телеканалів вона заявила 
наступне: «Зараз йде рейдерство біз-
несу, що колись було за Януковича, 
“віджимають” бізнес. В Онищенка за-
раз забирають бізнес. Онищенко на 
слуху, а є багато підприємців, у яких 
зараз забирають бізнес».

Уже зараз із переписки олігарха 
стало зрозуміло, що він забезпечував 
передачу грошей «Батьківщині» за 
«правильні» голосування, із її очіль-
ницею він розраховувався «книж-
ками» та «касетами» від президента 
— так на сленгу називають суму в 
один мільйон доларів. За квотою цієї 
політсили Онищенко навіть зміг отри-
мати свого міністра в першому уряді 
Яценюка — Ігор Шевченко очолив 
Міністерство екології, яке контролює 
Держгеонадра, ключовий орган для 
видачі ліцензій та спецдозволів на ви-
добуток нафти й газу.

Скидається на те, що Онищенко — 
зовсім не єдина людина у вищих еше-
лонах влади, яка займалася подіб-
ними справами. Схожим послужним 
списком, навіть у більших масштабах, 
міг би похвалитися той же Микола 
Мартиненко. Однак він опирається на 
підтримку однієї із коаліційних фрак-
цій та кількох впливових міністрів, та 
і в його справі, відверто кажучи, поки 
немає особливих зрушень. А от Олек-
сандр Онищенко лишився сам на сам 
із НАБУ і його закордонними партне-
рами, тож вирішив йти ва-банк: шан-
тажувати українську владу фактами 
її ж корупції, чекаючи на найбільш 
вигідні умови від тих, хто зацікавився 
оригіналами його «плівок».

Розмови з президентом

Уперше про існування компромату 
стало відомо в грудні 2016 року, тоді 
Олександр Онищенко заявив, що рік 
записував свої розмови з президен-
том Петром Порошенком на ручний 
годинник: «Ви почуєте голос гаранта, 
щоби всі ілюзії зникли про любов до 

Справжнє ім’я опального олігарха — Олександр 
Раджабович Кадиров, його батько був впливовим 
чиновником у часи СРСР. Олександр Кадиров 
встиг засвітитися в кримінальних провадженнях 
за крадіжки та розбій, побував у кількох 
бандитських угрупованнях у Києві, займався 
рекетом, проте згодом змінив прізвище на 
Онищенко і зайнявся газовим бізнесом.

ФОТО: WWW.FOCUS.UA
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них клубів, всього в країні 52 професійні 
футбольні клуби. Наразі задокументовано 
протиправну діяльність 5-ти злочинних 
груп, до складу яких увійшли президенти 
футбольних клубів, колишні та теперішні 
гравці, арбітри, тренери та комерційні струк-
тури, загалом понад 320 осіб. «Футбольний 
бізнес» приносив організаторам замовних 
матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі 
зловмисники заробляли до 5 мільйонів 
доларів США на рік.

22 травня Абсолютна заборона в Україні на 
купівлю та продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення порушує Європей-
ську конвенцію з прав людини. Відповідне 
рішення ухвалив Європейський суд з прав 
людини.

22 травня Київська влада домовилася з 
УЄФА про демонтаж рекламних матеріалів 
російського «Газпрому» на фіналі Ліги чемпі-
онів у Києві, незважаючи на те, що компанія 
є партнером Ліги чемпіонів.

24 травня Слідство встановило осіб, 
причетних до збиття літака рейсу МН-17. 
«В нас у роботі доволі вузьке коло осіб, які 
причетні до скоєння цього страшного зло-
чину. Однак заради безпеки їхні імена ми 
не називаємо», — заявив очільник Служби 
безпеки Василь Грицак. Уряди Нідерландів 
та Австралії вже офіційно звинуватили Росію 
у навмисному збитті пасажирського літака. 
Міноборони РФ причетність до катастрофи 
заперечує.

24 травня На Закарпатті, на перегоні Бескид 
– Скотарське, відкрили новий Бескидський 
залізничний тунель, будівництво якого 
розпочалося ще у 2013 році. Довжина туне-
лю 1822 м. Це частина міжнародного тран-
спортного коридору, який прямує терито-
рією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, 
України та далі на схід. Тут проходить до 
40% наших транзитних вантажів у напрямку 
Західної і Центральної Європи.

25 травня Росія крадькома переселила до 
окупованого нею Криму вже близько міль-
йона своїх громадян. Про це повідомив на-
родний депутат і лідер кримськотатарського 
народу Мустафа Джемілєв. Це ніщо інше, як 
примусова зміна демографії півострова, що 
прирівнюється до воєнних злочинів.

25 травня У Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ) 
заявили, що за чотири роки війни на Донбасі 
через обстріли було пошкоджено або зруй-
новано понад 700 шкіл у Луганській та Доне-
цькій областях. Тільки за цей навчальний рік 
було пошкоджено через обстріли 19 шкіл.

26 травня Архімандрит Української право-
славної церкви (Московського патріархату), 
колишній керівник відділу зовнішніх цер-
ковних зв’язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) 
заявив, що Томос про автокефалію Україн-
ської православної церкви вже написаний. 
«Я навіть знаю, хто його писав — писав 
мій учитель в Афінському університеті, де 
я навчався. Це один з кращих каноністів у ог
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держави й України, до народу. Я два 
роки щільно йшов з ним і добре його 
знаю. Я розвію міфи про газову спра-
ву».

Також нардеп додав, що збирається 
передати записи спецслужбам США, 
того ж дня Служба безпеки України 
відкрила проти нього проваджен-
ня про державну зраду. Свідчення 
щодо цих фактів Онищенко нібито 
надав представникам американсько-
го Мін’юсту в Мадриді навесні 2018 
року, сподіваючись отримати за це 
притулок у Сполучених Штатах. Укра-
їнська сторона вже надіслала екстра-
диційні запити в Іспанію та Німеччину.

Перші дві частини записів із нарде-
пом Олесем Довгим та Миколою Мар-
тиненком стосуються здебільшого 
переговорів із самим Онищенком. За 
його словами, йому пропонували «ви-
рішити питання з кримінальною спра-
вою в обмін на мовчання». Зокрема, 
була ідея повісити «газову схему» на 
матір депутата, Інессу, та заплатити в 
бюджет велику суму. Однак перемо-
вини провалилися. Побіжно на «плів-
ках» згадувалися деякі корупційні 
схеми та стосунки глави держави з 
українськими олігархами.

Однак першим можливим прямим 
доказом залучення президента до не-
легальних оборудок стало оприлюд-
нення частини запису розмови нібито 
за участю самого Петра Порошенка 
18 квітня 2018 року. Голос, схожий на 
президентський, обговорює з Они-
щенком домовленості з екс-міністром 
екології Миколою Злочевським щодо 
закриття кримінальних справ проти 
нього й бізнесу. В обмін на це він мав 
віддати частину своїх активів та по-
стачати газ компаніям, що належать 
оточенню Порошенка.

Другим серйозним ударом була 
публікація переписки Онищенка з 
Ігорем Кононенком та Сергієм Бере-
зенком у месенджері WhatsApp. Тут 
мова йде вже про конкретні факти, 
які можуть перевірити не тільки пра-
воохоронці, але й журналісти. Зокре-
ма, щодо підкупу депутатів, впливу 
на роботу державних підприємств, 
призначення підконтрольних осіб на 
ключові посади, інформаційної кам-
панії проти опонентів, у тому числі 
колишнього прем’єр-міністра Арсе-
нія Яценюка.

Соратник останнього, міністр вну-
трішніх справ Арсен Аваков відкрив 
за цим фактом кримінальне про-
вадження. У його рамках планують 
допитати Юлію Тимошенко, Ігоря 
Кононенка, Сергія Березенка та, за 
потреби, навіть президента Петра По-

рошенка. Отже, «плівки» були вчерго-
ве використані у політичній боротьбі, 
тепер Аваков, якого називають «тре-
тьою людиною в країні» має козирі 
проти двох фаворитів президент-
ських перегонів за рік до виборів.

Правда чи фейк?

Окрему гру, вочевидь, веде й НАБУ. Це 
відомство мало з Онищенком окремі 
переговори, незалежно від номіналь-
них партнерів зі Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури, з якими 
останній рік у Артема Ситника дуже 
напружені стосунки. Нардеп ще ра-
ніше передав «набушникам» частину 
переписки, однак вона так ніде й не 
з’явилася. Який додатковий компро-
мат вони отримали на Порошенка — 
наразі не відомо.

В Адміністрації президента на за-
питання про плівки принципово не 
відповідають, заявляючи, що «фейки 
не потребують коментарів». Власне, 
і вся президентська рать в особі на-
родних депутатів із фракції «Блоку 
Петра Порошенка», в ефірах політич-
них ток-шоу та численних коментарях 
ЗМІ повторює ключову тезу: спочатку 
експертиза, потім коментарі. Сам пре-
зидент сказав, що «плівки не слухав і 
слухати не збирається», мовляв, хай 
Онищенко дає свідчення українським 
правоохоронцям.

Той зі свого боку обіцяє найближ-
чим часом опублікувати нові фраг-
менти розмов із Порошенком, мов-
ляв, «до виборів лишилося 9 місяців». 
Від зливу переписки, де згадується 
Юлія Тимошенко, він усіляко відхре-
щується й не підтверджує її автен-
тичність. Тож цілком ймовірно, що 
Онищенко таки бачить своє майбутнє 
в Україні, проте вже за іншого прези-
дента.

Висновок із його історії досить 
невтішний: або «плівки» правдиві, і 
тоді ми маємо неспростовні докази 
топ-корупції в самих верхах, які при-
йшли до влади після трагічних подій 
Революції Гідності та продовжують 
займатися своїми оборудками під 
час війни на Сході, або ж це ще один 
приклад брудної боротьби за найви-
щі крісла в державі із використанням 
компромату, фейків та маніпуляцій 
суспільною думкою. 
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православному світі... І тексти, які він пише, 
канонічні — абсолютно досконалі. Тому я 
думаю, що Томос буде прекрасним доку-
ментом канонічності, до нього неможливо 
буде пред’явити ніяких претензій. Томос 
готовий», — сказав архімандрит. Потім 
почнеться процес рецепції цієї автокефалії 
з боку інших православних церков, хоча на 
сьогодні це не обов’язкова процедура, а 
радше традиція.

26 травня З боку українців відсутні будь-
які зловживання користування безвізовим 
режимом, які могли б призвести до його 
призупинення. Про це повідомив єврокомі-
сар з питань європейської політики сусід-
ства і розширення Йоганнес Ган.

27 травня Україна та Болгарія домовили-
ся активізувати будівництво дороги між 
Одеською областю, Рені і Варною через 
територію Румунії. Тим часом, товарообіг 
між Україною та Болгарією зріс на 37% у 
першому кварталі 2018 року, порівнюючи з 
аналогічним періодом 2017 року.

29 травня Після тиску з боку генсека НАТО 
Єнса Столтенберга, Угорщина підтвердила, 
що розблоковує «мовні» переговори з 
Києвом. Зокрема, Будапешт запропонував 
Києву створити міжурядову робочу групу, 
якій буде доручено стежити за виконан-
ням висновку Венеціанської комісії щодо 
«мовної статті» українського закону «Про 
освіту».

29 травня З’явилося повідомлення про те, 
що невідомі стріляли в спину російського 
опозиційного журналіста Аркадія Бабченка 
в його будинку. Від отриманих поранень він 
помер у кареті швидкої допомоги. Бабчен-
ко, втікаючи від переслідувань путінського 
режиму, переїхав жити до Києва, однак і 
далі продовжував жорстко критикувати 
главу РФ.

30 травня Виступаючи на засіданні в ООН, 
представник Росії Василь Небензя звинува-
тив український уряд в тому, що він убиває 
незалежних журналістів і переслідує та 
закриває незалежні ЗМІ, прикриваючись 
війною з Росією.

30 травня Російський журналіст Аркадій 
Бабченко — живий. Його смерть була 
інсценованою для того, щоб спіймати 
замовників убивства. Це була спецоперація 
Служби безпеки. Про це повідомив глава 
СБУ Василь Грицак. Завдяки цій спецопе-
рації вдалося зупинити низку замовних 
убивств впливових українців, які замовили 
в Росії.

31 травня Суд заарештував Бориса Герма-
на, підозрюваного в організації «вбивства» 
журналіста Аркадія Бабченка.
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 15 травня було відкрито шосей-
ну частину так званого кримського 
мосту. Мосту, який поєднав анексо-
ваний Крим із Росією. Надіючись, 
що «вони його ніколи не збудують», 
українці не підготувалися до тих 
негативних подій, які відбуваються 
нині в басейні Азовського моря.

Це величезний пропагандистський 
успіх Росії. Нічого дивного, що Вла-
дімір Путін узяв участь у церемонії 
відкриття, сівши за кермо однієї з 
вантажівок, які першими проїхалися 
мостом. Будову завершили на півро-
ку раніше від запланованого терміну. 
Але варто підкреслити, що йдеться 
про відкриття тієї частини мосту, яка 
призначена для легкових автомобілів 
та автобусів. Для всіх інших засобів 
комунікації міст планують відкрити в 
грудні.

Поспіх пов’язують із туристичним 
сезоном, що в кілька разів збільшило 
інформаційний ефект. Адже росіяни, 
котрі їдуть на півострів власним тран-
спортом, тепер обійдуться без поро-
му.

Проект будівництва затвердили че-
рез кілька місяців після анексії Криму 
в березні 2014 року. Будівництво роз-
почали у 2016 році. Роботи велися з 
двох точок — від кримської Керчі та 
з російського берегу на Таманському 
півострові.

Протяжність мосту 19 км, з того 11,5 
км йдуть над береговою лінією, у тому 
числі над островом Тузла. Над морем 
проклали 7,5 км полотна. Кримський 
міст — одна з найдорожчих конструк-
цій у світі подібного типу. На сьогодні 
вартість робіт оцінюється приблизно 
в 4 млрд доларів, весь проект може 
коштувати до 5 млрд доларів. Його за-
лізничну частину планують завершити 
в грудні 2019 року.

У російських ЗМІ нерідко звучала 
фраза, що міст будували всією Росі-
єю. Президент Путін продемонстру-
вав, що російська влада виконує свої 
обіцянки. Водночас набагато менше 
говорили, що «завдяки» кримському 
мосту довелося заморозити чимало 
інфраструктурних проектів по всій 
Росії.

«Треба розуміти, що кримський міст 

— це не лише супероб’єкт у дорожній 
чи мостовій галузях. Це одиничний 
міст у масштабах не лише Росії, але 
й світу. Тому, природно, основні гро-
ші йдуть туди. Через те, що будують 
цей міст, практично призупинилося 
будівництво всіх нових автомобіль-
них доріг у Росії. Усього десять нових 
об’єктів у цьому році буде планувати-
ся. Тому всі наші проекти будівництва 
нових об’єктів, а в нас їх п’ять, поки 
що лежать на полиці й чекають сво-
го часу. На них не вистачає грошей у 
країні. Тому не завжди нам усе вдаєть-
ся», — щиро сказав керівник Упрдор 
(Управління доріг) «Забайкалье» Євге-
ній Присташ на прес-конференції 15 
лютого 2017 року.

Україна не вірить...

Українська публічна думка від само-
го початку виражала сумніви щодо 
можливості побудови цього мосту. 
Позиція підкріплювалася коментаря-
ми українських експертів, деяких по-
літиків та представників влади, поси-
лаючись на геологічні експертизи, за 
якими нібито нестабільність ґрунту та 
льодовий шар узимку унеможливлять 
будівництво.

Як приклад наводили знищений 
льодовими брилами в лютому 1945 
року залізничний міст, збудований 
Радянським Союзом одразу після виз-
волення Криму з-під німецької окупа-
ції. Мало хто звертав увагу, що відтоді 
минуло кілька десятків років, а тех-
нічні можливості незрівнянно пішли 
вперед.

Ще 15 травня, у день відкриття мос-
ту, на інтернет-сторінці українського 
тижневика «Новое время» було роз-
міщено матеріал головного редактора 
рубрики «Історія». У статті наводилась 
історія мосту 1945 року — це був ар-
гумент на користь того, що міст не 
повинен бути побудований. Водночас 
автор писав, що в 1945 році викорис-
товувалися матеріали хорошої якості, 
міст будували справжні професіонали. 
Однак навіть цілковитий дилетант, чи-
таючи, розумів, що різниця між обома 
мостами в 73 роки — це також відмін-
ність між матеріалами та технологія-
ми.

Що міняє 
кримський міст?
ТЕКСТ: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ
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«Однак у тій Керченській протоці 
таке дно, що мостів там не варто буду-
вати в принципі. Бо там сейсмічна зо-
на. Бо законам фізики й непередбачу-
ваному клімату байдуже, хто сидить 
у Кремлі, і навіщо їм потрібен міст у 
максимально короткі терміни», — пи-
сав далі автор.

Але достатньо подивитися на світ. 
Мости будують у різних природних 
умовах, і в сейсмічних зонах — хоча 
б у Японії.

Спостерігаючи за дискусією остан-
ніх років навколо цього мосту в укра-
їнському медіапросторі, неможливо 
позбутися враження, що ця розмова 
— винятково на рівні «видавати ба-
жане за дійсне» й не має нічого спіль-
ного з реальністю.

Київ та Захід протестують

Між тим, міст активно будували. Ко-
ли роботи увійшли в завершальну 

стадію, почала виднішати проблема, 
що міст перекриває дорогу україн-
ським суднам до українських портів 
на Азовському морі. А отже, фейкова 
дискусія про неспроможність Росії 
позбавила українців часу на підготов-
ку до ситуації, у якій Керченський міст 
закриє прохід до азовської акваторії 
для України.

15 травня Міністерство закордон-

них справ України, посилаючись на 
міжнародне право, виразило протест 
у зв’язку із відкриттям мосту.

«Будівництво мосту, як і будь-які 
інші дії кремлівської окупаційної вла-
ди, жодним чином не можуть змінити 
статус Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь як невід’ємної 
частини території України в її міжна-
родно визнаних кордонах. Російська 

Коли роботи увійшли в завершальну стадію, 
почала виднішати проблема, що міст перекриває 
дорогу українським суднам до українських портів 
на Азовському морі. А отже, фейкова дискусія про 
неспроможність Росії позбавила українців часу 
на підготовку до ситуації, у якій Керченський міст 
закриє прохід до азовської акваторії для України.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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Федерація як держава-окупант несе 
повну відповідальність за наслідки 
своїх міжнародно-протиправних ді-
янь та відшкодовуватиме заподіяну 
шкоду», — написано в заяві україн-
ського МЗС.

Будівництво мосту розкритикував 
Євросоюз та НАТО, підкреслюючи, що 
Росія вчергове порушила суверені-
тет та інтегральну цілісність України. 
Подібні заяви, між іншим, висловили 
Великобританія та Польща.

Що з українським  
Азовським морем

У зв’язку з відкриттям мосту Україна 
оцінює свої безпосередні втрати у 500 
млн гривень щорічно.

«Ми орієнтовно оцінюємо збитки в 
півмільярда гривень на рік — це пря-
мі збитки від того, що було скорочено 
тоннаж судів на захід у наші два порти 
на Азовському морі», — сказав у се-

редині травня міністр інфраструкту-
ри Володимир Омелян.

На думку начальника адміністрації 
Маріупольського морського порту 
в Україні Ігоря Барського, через міст 
в Азовське море не зможуть зайти 
півтори сотні суден і кораблів типу 
Panamax та більші.

«В Азовське море більше не змо-
жуть заходити судна типу Panamax і 
більші. Ми провели оцінку тих суден, 
які до нас заходили за останні три ро-
ки. Так ось, в Азовське море більше не 
зможе заходити 144 судна, які заходи-
ли в Маріупольський порт за останні 
два-три роки», — розповів Барський 
у коментарі програмі «Настоящее 
время».

Panamax — це назва популярного 
класу морських суден, переважно це 
вантажні кораблі, котрі можуть про-
ходити шлюзами Панамського каналу.

На думку головного редактора 
проекту BlackSeaNews Андрія Кли-
менка, ці обмеження — лише один із 
багатьох інших рівнів втручання Росії 
в українські справи в басейні Азов-
ського моря.

«Другий рівень. Ще у квітні цього 
року вони почали перевіряти кож-
не судно, яке йде через Керченську 
протоку до портів Бердянська та Ма-
ріуполя. Підпливає катер ФСБ, зби-
рають екіпаж у кают-компанії й почи-
нають перевіряти судна на предмет 
терористичної загрози: перевіряють 
документи, оглядають вантаж, при-
міщення. І триває все це десь півто-
ри-дві години. Третій рівень. Десь із 
19 травня вони почали зупиняти ко-
мерційні судна, що прямують до або 
з портів Маріуполя й Бердянська, не 
в Керченській протоці, а посередині 
Азовського моря. Останні ж дії взагалі 
характеризувалися тим, що росіяни 
почали зупиняти й перевіряти суд-
на за 10 км від Бердянська, тобто від 
українського узбережжя в Азовсько-
му морі» — заявив Андрій Клименко 
29 травня газеті «День».

Тузла, або де шукати  
коріння проблеми

Проблема з доступом кораблів до 
українських портів в Азовському морі 
— це частина ширшого кола питань, 
пов’язаних із розподілом акваторії 
Азовського моря між Росією та Укра-
їною. Після анексії Криму питання 
вкрай загострилось, однак початки 
його варто шукати в недавній історії.

Питання демаркації кордонів в 
Азовському морі актуалізувалось 
одразу після розпаду СРСР. Заго-

стрення відбулося у 2003 році. Усі 
пам’ятають конфлікт навколо острова 
Тузла.

Тузла — невеликий острів, розта-
шований у Керченській протоці. За 
міжнародним правом, острів нале-
жить Україні (у 2014 році його анек-
сувала Росія). У вересні 2003 року 
російські робітники почали будувати 
греблю від Таманського півострова 
в напрямку Тузли. Приводом стало 
саме питання демаркації кордонів. 
Російська сторона вважала, що Тузла 
— це не острів, а частина материко-
вого шельфу, оскільки у 1925 році в 
натуральний спосіб острів «відокре-
мився» від берегової лінії.

Одразу після початку робіт Україна 
вислала до Тузли прикордонні заго-
ни. Росіяни зупинили роботи за сто 
метрів від понтонів українських вій-
ськових. Розпочалися розмови про 
статус острова. У грудні 2003 року Ки-
їв облаштував на Тузлі прикордонну 
заставу.

Тим не менше, спосіб вирішення 
тузлинського конфлікту 2003 року 
сьогодні має доволі негативні наслід-
ки. Росії тоді вдалося змусити Україну 
підписати угоду про спільне викори-
стання Азовського моря Україною та 
Росією. В угоді містився пункт, у якому 
йшлося, що Азовське море оголошу-
валося історичним внутрішнім морем 
для обох держав. Розмови на цю тему 
тривали багато років, однак сторони 
згоди так і не дійшли.

Наслідки ситуації вкрай важли-
ві. Адже статус Азовського моря, як 
«внутрішнього», не дозволяє засто-
сувати в територіальному конфлікті 
міжнародне право з метою окреслен-
ня територіальних вод. Отже, Росія 
може в зручний для неї спосіб тракту-
вати питання кордонів.

На думку експертів, у тому числі 
згадуваного Андрія Клименка, «по-
трібно розірвати цю угоду й оголоси-
ти дванадцятимильну зону, тобто на-
ші територіальні води, оголосивши лі-
нію державного кордону». Клименко 
підкреслює, що про розірвання угоди 
потрібно поінформувати міжнародну 
спільноту, «тоді автоматично починає 
діяти Конвенція ООН із морського 
права, яка регулює питання територі-
альних вод, дванадцятимильної зони 
тощо».

Водночас Україна повинна поси-
лити охорону своїх вод та морських 
кордонів. Натомість проблема поля-
гає в тому, що Київ діє надто повільно. 
А ситуація настільки критична, що 
вимагає швидких та радикальних дій.
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 Чи йти громадянському суспіль-
ству на компроміс з олігархами? Як 
з’являються нові обличчя в політи-
ці? Ці та інші етичні питання вини-
кли навколо появи нового проекту 
«Нові лідери», та це — не на його 
користь.

2019 року в Україні мають відбути-
ся чергові президентські (березень) 
та парламентські (жовтень) вибори. 
Українські політики вже розпочали 
передвиборчі перегони, але дві тре-
тини виборців вважають, що Україна 
потребує нових політичних лідерів. 
Переважна більшість із них не бачить 
нікого, хто б міг стати новим лицем 
української політики. Жоден із чинних 
політиків не має рейтингу довіри, який 
перевищує недовіру до нього.

На цей запит вирішили 
відповісти в медійному проекті 
«Нові лідери»

Проект стартував у березні 2018 року. 
Заявлена мета: стимулювати суспільну 
увагу до пошуку нових лідерів, віднов-
лення довіри громадян до виборчого 
процесу, сприяти підвищенню право-
вої культури та правосвідомості гро-
мадян.

Заявки на участь у проекті подали 
майже 1400 учасників, майже полови-
ну відсіяли на етапі реєстрації. А потім 
експерти та інтернет-аудиторія віді-
брали 100 учасників, які мали презен-
тувати свої програми та ідеї. 50 лідерів 
було обрано голосуванням на сайті, а 
ще 50 — Відбірковим комітетом про-
екту, до якого увійшли представники 
українських та міжнародних ГО. На на-
ступному етапі учасники проекту ма-
ють продовжувати реалізовувати свої 
проекти та презентувати їх у вересні 
в студії передачі «Свобода слова». За 
результатами програм Відбірковий 
комітет обере 10 учасників, які вже 
змагатимуться в телевізійному етапі 
проекту — у вигляді талант-шоу. Які 
умови та правила участі в програмі, 
організатори повідомлять додатково. 
Переможець проекту отримає понад 1 
млн гривень для реалізації своєї про-
грами.

«Проект “Нові лідери” має стати со-
ціальним ліфтом для активних та енер-
гійних людей, які пов’язують своє май-
бутнє з Україною. І ми раді допомогти 

їм донести свої ідеї та реалізувати ці-
лі», — заявив Олександр Богуцький, 
керівник телеканалу ICTV, на якому ре-
алізовуватиметься телевізійна частина 
проекту.

«Нові лідери» коштують майже 800 
тисяч доларів. Спонсори проекту — 
Фонд «Відродження», Dragon Capital 
та «Нова Пошта». Рекламу проекту, яка 
коштує 3-4 млн доларів, забезпечує 
StarLightMedia. Усього серед організа-
торів — 34 відомих та поважних гро-
мадських організацій, фондів, право-
захисних організацій, бізнес-асоціацій.

Проект олігархів?

Але з анонсом нового проекту в су-
спільстві виникають питання.

По-перше, чи насправді можливий 
незалежний політичний проект на 
олігархічному каналі, адже ICTV вхо-
дить до медіагрупи StarLightMedia, яка 
належить Вікторові Пінчуку, одному 
з «давніх» українських олігархів, зя-
теві колишнього президента України 
Леоніда Кучми. Наразі Пінчук не бере 
відкритої участі в політиці — він не на-
лежить до жодної партії, давно вже не 
народний депутат, не працює в уряді. 
Він відомий як меценат. Серед його 
проектів — Центр Сучасного мис-
тецтва PinchukArtCentre, його фонд 
підтримує Київську школу економіки. 
Щороку відбувається його проект 
— форум «Ялтинська європейська 
стратегія», він організатор української 
ланч-конференції на економічному 
форумі в Давосі. 

На думку Ольги Решетилової з «Ме-
дійної ініціативи за права людини», 
головна небезпека даного проекту в 
тому, що саме олігархи є тими, хто бу-
дує політичну систему.

«Такий він, український неофеода-
лізм. Олігархи готові вкладати сотні 
мільйонів у телеканали й телешоу, 
створюючи для себе й народу ілюзію 
справжнього життя», — каже правоза-
хисниця. 

Дійсно, в Україні це звична практи-
ка, коли на олігархічних каналах з’яв-
ляються політичні телешоу напере-
додні виборів. У новому політичному 
сезоні, наприклад, «112 канал» анон-
сував своє tv-шоу «Кандидат». Його 
переможцю лідер політичної партії 
«За життя» Вадим Рабінович обіцяє 
прохідне місце у своєму списку партії 

та навчання в Стенфордському універ-
ситеті. 

Світлана Матвієнко, голова ради ГО 
«Лабораторія законодавчих ініціатив», 
керівниця організації «Українська 
школа політичних студій», заперечує, 
що даний проект є проектом Пінчука. 
«Ідея (проекту – ред.) давня й існувала 
давно, тому обговорювали її й теле-
візійні групи також. Коли громадські 
організації сформували перелік про-
позицій, то їх обговорювали впродовж 
6-9 місяців. І я б не сказала, що Віктор 
Пінчук був у цьому дуже зацікавлений. 
Довго дискутували, чи варто групі 
StarLight витрачати на це так багато 
коштів. Врахувавши рейтинговість, 
пропозиції громадськості та інших 
платформ, вирішили обрати ці кана-
ли», — розповіла Матвієнко.

Відреагували й залучені в проект 
громадські організації. 

«Ми оцінювали ризики, пов’язані зі 
штампом “проект Пінчука”, але, знаєте, 
подібний проект на будь-якому телеві-
зійному каналі мав би “зашквар” у ФБ», 
— прокоментувала ситуацію Олексан-
дра Дворецька, виконавча директор-
ка організації «Восток-SOS», яка за-
ймається допомогою та захистом прав 
переселенців і увійшла до Наглядової 
ради «Нових лідерів». 

«Як член громадської Наглядової 
ради та Відбіркового комітету проекту, 
можу сказати, що у формуванні бачен-
ня проекту та управлінні ним я не ба-
чу жодних ознак ролі акціонера ICTV 
Віктора Пінчука», — також підтвердив 
Андрій Вишневський, виконавчий ди-
ректор ГО «Адвокат майбутнього». 

Фактор Льовочкіна

Але на цьому етичні питання не за-
кінчилися. Громадські активісти помі-
тили, що серед «респектабельних та 
потужних ГО» в Наглядовій раді є та-
кож Інститут стратегічних досліджень 
«Нова Україна». Інститут пов’язаний із 
Сергієм Льовочкіним, який був голо-
вою Адміністрації президента Віктора 
Януковича. А серед інших засновників 
«Нової України» є Андрій Єрмолаєв — 
політолог, пов’язаний із Партією регі-
онів, за президента Януковича він був 
директором Національного інституту 
стратегічних досліджень, а також Да-
рія Чепак — прес-секретар президен-
та Віктора Януковича.

Які лідери — така і країна
ТЕКСТ: ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ
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«Чи вважаєте Ви факт присутності 
в Наглядовій раді структури, прямо 
афілійованої з екс-керівником апарату 
президента Януковича, прийнятним, 
і чи будете Ви, як член Наглядової ра-
ди, підіймати це питання?» — Роман 
Синіцин, відомий волонтер, звернувся 
напряму із запитаннями до Фонду «Від-
родження», Transparency International, 
«Восток-SOS», «Крим-SOS», Центру 
протидії корупції.

Організатори намагалися його за-
певнити, що Льовочкіна немає серед 
Наглядової ради. Були теж інші відпо-
віді: люди з негативною репутацією є, 
але з ними треба співпрацювати. 

«Іноді треба дорослішати, а не за-
жмурювати очі і трясти кулачками, 
бажаючи, щоби проблема зникла. 
Проблема є, але саме присутність у 
Наглядовій раді ще 33 організацій, ок-
рім “Нової України”, серед яких і ми, дає 
сподівання на те, що проект і далі буде 
відображати різноманітність і конку-
ренцію ідей», — написала Олександра 
Дворецька з «Восток-SOS». 

«Важливо те, наскільки ці “інші” уста-
нови домінують тоді, коли ухвалюють-
ся конкретні рішення. Наскільки вони 
можуть/не можуть просувати свій 
порядок денний. На даний момент 
немає жодних підстав стверджувати, 
що люди з негативною репутацією яки-
мось чином встановили контроль над 
Наглядовою радою “Нових лідерів”», 
— каже Олександр Сушко, виконавчий 
директор Міжнародного фонду «Від-
родження».

Хвиля критики все ж таки змусила 
переглянути склад Наглядової ради 
проекту. Та згодом «Нові лідери» пові-
домили, що Інститут стратегічних до-
сліджень «Нова Україна» виходить зі 
складу ради. 

«Я не хочу створювати проблем 
проектові та не вважаю за потрібне 
влаштовувати навколо своєї персони 
дебати», — зазначив директор «Нової 
України» Андрій Єрмолаєв. 

Заяву про вихід із Наглядової ради 
проекту «Нові лідери» оприлюднило і 
«Громадське радіо». 

«Відповідно до рішення Редакційної 
ради, яке було схвалене Правлінням 
організації, з метою дотримання прин-
ципу політичної незаангажованості ГО 
“Громадське радіо” з 8 травня 2018 ро-
ку виходить зі складу Наглядової ради 
проекту “Нові лідери”», — йдеться в 
повідомленні.

«Ми цінуємо інтелектуальний вне-
сок кожного в проект і не дозволимо 
цим маніпулювати. Найкращий спосіб 
зберегти репутацію — не зробити в 
житті нічого суспільно значущого. То-

ді про тебе, крім твого найближчого 
оточення, просто ніхто не знатиме. Це 
точно не мій вибір», — прокоментува-
ла ситуацію навколо проекту Світлана 
Матвієнко.

Лідери з талант-шоу

Для деяких спостерігачів, наприклад, 
для головної редакторки видання 
«Українська правда» Севгіль Мусаєвої, 
той факт, що проект реалізується на 
каналі Пінчука, а одна з ГО пов’язана 
з Льовочкіним, — не головне питання. 

«На жаль, ці люди — частина так зва-
ної еліти. Хочемо ми цього чи ні, вони 
ще деякий час будуть присутні в за-
гальнонаціональному дискурсі. Доки 
не з’явиться альтернатива», — пише 
Мусаєва у своєму «Фейсбуку».

Але вона ставить під сумнів саму 
ідею появи лідерів із телевізійного 
проекту. 

«Я не вірю в такі фаст-фуд рішення. 
Проблема в тому, що країні потрібні 
сильні соціальні інститути, на ство-
рення яких потрібні й час, і бажання 
активних соціальних груп. Це набага-
то складніше, це вимагає величезних 
зусиль і уваги. Й ось навколо цього 
дійсно повинна вестися дискусія. А не 
про Льовочкіна з Пінчуком. Забудьте 
вже про вчорашній день», — впевнена 
вона. 

Нефантомна загроза

3 червня команда проекту «Нові лі-
дери» завершила перевірку голосів 
та опублікувала п’ятдесят лідерів, які 
набрали найбільшу кількість голосів 
виборців. 

Серед сотні кращих є вже відомі 
прізвища з цікавими ідеями та проек-
тами. Наприклад, Дмитро Дробот, до 
недавнього член правління ГО «Хар-
ківський антикорупційний центр», а 
зараз — голова Харківського осередку 
партії «Сила людей». Він просуває ідею 
створення «Школи молодих лідерів» у 
Харківський області.

У списку також Арсен Жумаділов — 
він голова правління ГО «Кримський 
інститут стратегічних досліджень». 

Його програмна мета на програмі 
— «сприяння поверненню Криму та 
ствердженню кримськотатарського 
народу як складової української полі-
тичної нації». 

Христина Морозова, яка бере участь 
у кампанії протидії сексизму в ЗМІ і по-
літиці, просуває на проекті свою мету 
зробити залізничне сполучення між 
українськими містами швидким, до-
ступним і зручним.

Але серед тих, хто потрапив до на-
ступного етапу, є люди, які мають сум-
нівну репутацію. До такого висновку 
приходить журналіст Олексій Брату-
щак, який спостерігає за проектом.

Один із прикладів — лідерка 
онлайн-голосування Анастасія По-
псуй. Вона є секретаркою Ірпінської 
міськради. Братущак розповідає, що 
Попсуй на вибори йшла як представ-
ниця партії «Нові обличчя». У 2016-му 
дослідження руху «Чесно» виявило, 
що Попсуй є найбіднішим депутатом 
міськради — у своїй річний декларації 
вона не вказала жодної копійки дохо-
ду. Доходи нижче прожиткового міні-
муму не завадили їй купити авто Honda 
CR-V 2007 року випуску. Також вона за-
світилася на акціях під прокуратурою 
на підтримку мера Ірпеня Володимира 
Карплюка. Попсуй є помічником нар-
депа від «Народного фронту» Олени 
Масоріної. На опозиційному до мера 
Ірпеня сайті тиждень тому вийшов 
матеріал про примушення освітян 
голосувати за Попсуй у проекті «Нові 
лідери». 

На думку Братущака, серед обраних 
лідерів можна побачити осіб, які пе-
ретворювали вибори в Одесі на цирк, 
були псевдоволонтерами та псевдоа-
товцями, намагалися за будь-яку ціну 
потрапити до органів влади й у свої 
молоді роки встигли змінити кілька 
партій.

Окрім того, він бачить подальшу 
проблему для своїх колег-журналістів, 
які впродовж літа мають підготувати 
сюжет про кожного учасника проекту 
для новин телеканалів ICTV та СТБ.

«І от яка дилема буде для чесних та 
незалежних журналістів: чи показува-
ти мудаків мудаками? Кожен подібний 
сюжет буде паплюжити весь конкурс, 
давати ґрунт для чергової порції кри-
тики на адресу організаторів», — вва-
жає Братущак. 

Як організатори вирішать це склад-
не питання, наразі невідомо. Але, схо-
же, побоювання, що участь у проекті з 
«компромісами» небезпечна для орга-
нізацій, для яких довіра та репутація — 
понад усе, цілком реальні.
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

 Найкращий художник-ілюстратор за версією 
європейського фантастичного фестивалю «Єврокон-2015» 
Сергій Крикун — знаний популяризатор горор-культури 
в Україні. Він пише, перекладає, малює й читає лекції, 
повсякчас зазираючи в глибини людського жаху. У нашій 
розмові Сергій не тільки окреслює розвиток жанру в 
Україні та описує приховані мотиви своєї творчості, 
а й яскраво демонструє, що гуманістичні ідеї можна 
проголошувати по-різному — навіть через кривавих 
почвар.

СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА ГРИЦАЙЧУК  
І АНАТОЛІЙ ПІТИК

Художник, перекладач, письменник. 
Як ти сам себе позиціонуєш?
Зі шкільних років я мріяв перекладати 
жахи — Стівена Кінга та Клайва Бар-
кера — і самому ж ці книги ілюстру-
вати. Юнацьке бажання втілилося в 
життя, коли вийшов мій переклад ро-
сійською мовою «Дороги мерця» Джо 
Лансдейла з моїми ж ілюстраціями. 
Малювання мене вабить не менше, 
ніж переклад, проте дає змогу самому 
бути творцем, а не виступати провід-
ником чужого твору. Тому я й зосере-
дився саме на цій галузі: мені цікавіше 
розвивати себе як творчу одиницю, 
ніж допомагати в цьому Стівену Кінгу, 
який точно допомоги не потребує. До 
того ж, з’ясувалося, що малюнки при-
носять значно більше прибутків, адже 
на гонорари перекладача художньої 
літератури в Україні не проживеш.

Кажуть, що за всіма великими чоло-
віками стоять жінки, а за справж-
німи талантами — психологічні 
травми. А що зробило художника з 
тебе?
На виховання скаржитися не можу, у 
мене дуже хороші батьки. А малював 
я з дитинства: маю цілі зошити, за-
повнені «Термінатором», «Зоряними 
війнами», Дональдом Даком… Уже в 
цих малюнках помітно мій потяг до 
макабричного. Батько тримав відеоса-
лон — точніше, крутив відео в місце-
вому будинку культури. Я був зовсім 
малим, коли вперше побачив «Хижа-
ка», «Чужого», «Гарбузоголового»… 
Звісно, деякі фільми мені дивитися не 
дозволяли, але часом, коли батьків не 
було вдома, мені страшенно кортіло 
побачити, як у стрічці зроблено клас-
ну тварюку. 

Мене завжди цікавили образи мон-
стрів. Пригадую, як зовсім маленьким 
я примушував маму малювати мені 
Кощія Безсмертного й Бабу Ягу. Вона 
не художниця, але, звісно, малювала 
тоді краще, ніж я. А батько малював 
циклопів. Часом він розповідав байки: 
мовляв, за річкою живе добрий ци-
клоп, який допомагає людям садити 
картоплю. Імовірно, це також вплину-
ло на те, що речі, які в масовій свідомо-
сті вважаються жахливими, не лякали 
мене. Батько часто розповідав про 
добрих монстрів. Можливо, щоби я не 
боявся чогось, про що вже й не пам’я-
таю. У дорослішому віці, у старших 
класах, мені дуже сподобався фільм 
«Нічне плем’я» Баркера — там страшні 
потвори представлено як позитивну 
силу на противагу людям, що бояться 
всього чужого і страждають на ксено-
фобію.

Сергій Крикун: 

«Люди дуже бояться 
змін планетарних 
масштабів, а зараз  
це питання стоїть руба»
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Що тебе приваблює в малюван-
ні фантастичних світів і які з них 
твої улюблені?
Намалювати можна що завгодно, як і 
написати, — наскільки вистачить фан-
тазії. Мені завжди було цікаво намалю-
вати щось таке, чого немає в природі. 
Я прагну створити щось якомога хи-
мерніше, своєрідніше, оригінальніше, 
щоби випробувати власні сили та фан-
тазію. Перевірити, наскільки я можу 
розширити рамки свого сприйняття. 
Мені цікаво розвивати максимальну 
толерантність до максимально фан-
тастичного. Тяжію, звісно, до похму-
рих світів, де панують жахи й високі 
технології. Сам я з маленького містеч-
ка Липовець у Вінницькій області, де в 
людей ніколи не було багато грошей. 
Такі життєві обставини дуже суголосні 
гаслу кіберпанку: high tech, low life. 
Мене приваблювала демократичність 
жанру і його соціальна гострота. Якщо 
говорити про фантастику, найцікаві-
шим для мене є саме кіберпанк (у літе-
ратурі — Вільям Гібсон і Джон Ширлі, 
а в кіно — творіння Девіда Кронен-
берга, Мамору Ошії та Рідлі Скотта), а 
якщо про горор — то це вірд-фікшн 
(Лавкрафт, Карл Едвард Вагнер, Томас 
Ліготті, Артур Макен) та сплеттерпанк 
(Клайв Баркер і Річард Лаймон). Як на 
мене, що химерніше, то краще. Однак 
це не заважає мені кохатися в прозі 
раннього Стівена Кінга, Річарда Лай-
мона та Рея Бредбері.

Хто для тебе ближчий: космічний 
Лавкрафт чи побутовий Кінг? Яка 
твоя концепція страху? 
У мистецтві мене лякають близькі до 
реальності речі. Наприклад, рома-
ни Річарда Лаймона. Він пише про-
сто, мало не примітивно. А лякає, бо 
описує не надприродних монстрів, а 
маніяків чи інцестуальних виродків. 
Тобто монстрів, які існують у реаль-
ному житті. І перспектива того, що 
за стінкою може мешкати людина, 
яка тримає в холодильнику чотири 
голови й зараз відпилює п’яту, — ось 
що по-справжньому страшно. Начи-
тавшись Лаймона, я починаю частіше 
перевіряти, чи зачинив двері. Окрім 
того, я не дивлюся документальні 
фільми про серійних убивць і не маю 
жодної книги про них.

А твори Стівена Кінга, Клайва Бар-
кера й Говарда Лавкрафта — це жахи, 
які не стільки псують мені психіку, 
скільки стимулюють фантазію. Я читаю 
про тварюку з десятьма ротами й на-
магаюся уявити, як вони поміщаються 
на писку. Та й самі історії доволі адре-
налінові й цікаві. Космічний горор 

у Лавкрафта по-своєму милий, але 
навряд чи в нього можна по-справж-
ньому вірити. Лавкрафтіанські жахи з 
древніми божествами, що прокинуть-
ся і зжеруть Землю, — це щось надто 
віддалене від нас. Якби я знав, що про-
живу тисячу років і застану третю, чет-
верту та п’яту світову війну, якби знав, 
що буду свідком того, як гине вся пла-
нета, тоді б, певно, боявся Ктулху, який 
символізує силу, що може поглинути 
наш світ у один ковток. Так само, як і 
кайдзю (в японській масовій культурі 
цим словом означають величезних 
монстрів на кшталт Ґодзілли. — К.Г., 
А.П.), що нищать цілі міста. Але, оскіль-
ки загроза ядерної війни досі зали-
шається актуальною, ця проблема в 
мене більше асоціюється з науковою 
фантастикою, аніж із горором. Зреш-
тою, Ктулху — це метафора: лякає не 
він сам, а те, що він символізує.

Чи проектуєш ти власні страхи у 
свої візуальні роботи?
Страхів у мене не дуже багато, та й во-
ни цілком звичайні. Наприклад, я бою-
ся висоти. А оскільки я курю, то часом 
замислююся про перспективу захво-
ріти на рак. Мене лякає і вражає, як 
людське тіло може мутувати й поста-
вати проти самого себе. Ці страхи пе-
регукуються з горорами, які мене най-
більше зачіпають — «Дещо», «Муха», 
«Відеодром». Можливості людського 

тіла захоплюють, адже іноді воно мо-
же діяти зовсім несподівано та міняти-
ся суголосно психічному стану. Саме 
цю проблематику розкриває піджанр 
жахів, який звуть боді-горором. Я бачу 
його відголоски в реальному житті: фі-
зичні аномалії — атрибути, які зазви-
чай прив’язують до фантастичного. Я 
можу відстежити зв’язок боді-горора 
з власним організмом — короткозо-
рість чи викривлена носова перего-
родка, яка потім іще й постраждала 
в шкільній бійці, — тому, мабуть, цей 
жанр так мене цікавить.

У підсумку виходить, що як людину 
мене лякають реалістичні речі, а як ху-
дожника — ваблять химерні жахіття.

Якою є рецепція горору в сучасній 
українській культурі?
Побутує популярна думка, що в нас не 
так багато горору в літературі, оскіль-
ки наше життя страшніше за будь-які 
сюжети горористів-американців. Ро-
мани Стівена Кінга переважно опису-
ють світ добрих, патріотичних амери-
канців, які ні за що не кинуть своїх у 
біді, які чавлять поганців, якої б подо-
би вони не набули, — для нас таке сус-
пільство само собою є фантастикою. 
В Україні такий горор сприймається 
як сценки з паралельної реальності, а 
збільшення дистанції змушує ставити-
ся до історії, як до страшної казки, а не 
по-справжньому лячного жаху.

ФОТО: ІГОР ВОЛОШИН
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Оскільки портал до закордонного 
жаху відкрився в нас не так давно, у 
мене складається враження, що ми, як 
потенційні автори, досі п’ємо з цього 
джерела. Зрештою, придумати щось 
цілковито нове неможливо. Ще давні 
греки скаржилися, що про все вже на-
писано. Якщо взяти будь-який слешер, 
то помітно, як повторюється той са-
мий сценарій. Змінюються персонажі 
чи монстри, але шаблон зберігається.
Мені дуже імпонує думка Вільяма Гіб-
сона, який каже, що культура загалом 
скидається на величезний гобелен, і 
для того, щоби створити нову його ді-
лянку, треба спершу розпустити стару 
й переплести її наново. Нитки, по суті, 
залишаються тими самими, хіба що, 
можливо, з часом додаються нові візе-
рунки: міняється соціум, еволюціону-
ють технології. І якщо говорити про лі-
тературу жаху, то в різні періоди істо-
рії людей лякають різні речі. Лавкрафт 
був дуже популярним у часи Другої 
світової й зараз знову актуалізувався 
— можливо, через те, що глобалізація 
заграла всіма барвами. Люди дуже бо-
яться змін планетарних масштабів, а 
зараз це питання стоїть руба. Згадати 
хоча б Кім Чен Ина, який за натиском 
однієї кнопки може стерти півсвіту.

Чи міг би ти виокремити риси, при-
таманні суто українському горору?
Горор в Україні є, але він існує на по-
чатковій стадії. Ще не сформувалося 
української традиції горор-літерату-
ри. Наразі найчастіше трапляються 
імітації західних прикладів. Звісно, 
тепер жанр розвивається бурхливіше, 
ніж раніше, але до розвалу СРСР пану-
вала страшна цензура. Якби в нас був 
письменник на кшталт Джека Кетчама, 
його б точно не опублікували. Ситуа-
ція змінилася, коли почали з’являтися 
піратські переклади Кінга й Баркера. 
Наші письменники також почали ви-
даватися, хоча спершу здебільшого 
в Росії. Їм бракувало оригінальності 
й місцевого колориту через мімікрію 
західних моделей у всьому — навіть в 
іменах персонажів. Виходить подвій-
на фантастика. Якщо ж події розгорта-
ються в Києві, а головного героя звати 
Петро — це сприймається як щось ко-
мічне. Ми ще не звикли, що фантастич-
ні речі можуть відбуватися з нашими 
земляками. Однак попит на літературу 
жахів суттєво зріс, а отже, люди справ-
ді хочуть читати страшні казочки — 
особливо зараз, коли в країні, м’яко 
кажучи, не все гаразд.

До речі, щодо війни. Чи прориваєть-
ся вона у твою творчість?

Гадаю, критики тут скажуть краще. Я 
малював і малюватиму на аполітич-
ні теми. Але, звісно, тема війни мене 
дуже зачіпає, тож кілька сатиричних 
зображень маю. Наприклад, у мене є 
малюнок свині, що тримає цукерки в 
одній руці, а маску Януковича — в ін-
шій. Одразу після Майдану мої знайо-
мі з Одеси записали альбом, до якого я 
намалював обкладинку. Там зображе-
но мавзолей Леніна, і над його іменем 
я приліпив «Сталін» та «Путін»; Кремль 
злітає в повітря разом із тварюкою, 
яка зліплена з Януковича, Азарова 
й Путіна. Позаду них усіх — МакРіді, 
персонаж фільму «Дещо», він замаху-
ється коктейлем Молотова. Симво-
лізм доволі прозорий. Хотілося щось 
і про Трампа намалювати, але, з іншо-
го боку, не було бажання марнувати 
час на таку гидоту. Усі політики — це 
п’явки, що смокчуть кров народу, ко-
румповані й безпринципні. Малювати 
Фредді Крюгера чи Пінхеда цікавіше, 
адже це чесні та відверті монстри.

Тему війни я не люблю, бо йдеться 
про насилля, що занурене в реаль-
ність. Якщо я зображую злочинну істо-
ту, то це не людина. Навіть коли я ілю-
стрував Річарда Лаймона, то уникав 
зображення людей. Зазвичай я малюю 
монстрів, яких не існує, а ось серійних 
убивць, політиків та інших збочен-
ців — ні. Часом Девіда Кроненберга 
запитують про жорстокість його кі-
нострічок, на що режисер завжди від-
повідає: навіть якщо фільм дуже реа-
лістичний, це однаково просто фільм. 
Ти насолоджуєшся майстерністю його 
втілення. Для мене Карпентер і Кро-
ненберг значно гуманістичніші від 
Тарковського, який під час зйомок 
«Андрія Рубльова» спалив корову та 
вбив коня.

Мої малюнки — це здебільшого 
ілюстрації, роботи за мотивами чужих 
творів. Значно більший відбиток тема 
війни лишає в прозі. Наприклад, в опо-
віданні, яке увійшло до «Крамнички 
жахіть. Том 2». Воно старе, і колись там 
у не дуже приємному світлі фігурував 
мер Попов, але коли я переробляв 
історію для збірки, то замінив персо-
нажа на мера Кличко. Мене зачепи-
ло, що з початком війни в Києві стало 
значно більше безхатьків. Зрозуміло, 
звідки вони беруться. Я постійно ба-
чу, як біля сміттєвого баку під домом 
хтось порпається. Раніше такого не 
було. Один із героїв мого оповідання 
— безхатько в сорочці кольору хакі. 
Це — натяк на людей, які повертають-
ся скаліченими з фронту. Як фізично, 
так і морально. В Україні немає держу-
станов, які б ними опікувалися.

Люди пишуть про те, що їх хвилює, 
а мене політична ситуація та соціаль-
ний статус українців дуже непокоять. 
Перекладачам і письменникам у нас 
платять надзвичайно мало. Дебютан-
ти взагалі грошей не бачать. Знайомій 
письменниці довелося віддати свій 
роман безкоштовно.

 Які виклики стоять перед перекла-
дачем горору?
Ті самі, що й перед перекладачем 
будь-якої іншої художньої літератури! 
На відміну від популярної думки про 
низькопробну якість текстів у жанро-
вих письменників, проза в деяких із 
них сягає надзвичайних висот. Най-
страшніше для мене в перекладі те, 
що рівень володіння мовами в мене 
має бути не гіршим, аніж, скажімо, у 
Лавкрафта. Таких потужностей я в собі 
не бачу, однак завжди роблю все, що 
мені до снаги, аби текст був щонай-
менше хорошим. 

Розкажи, будь ласка, про свої най-
ближчі творчі плани.
Зараз працюю над перекладом «Ба-
гряних заповітів» Клайва Баркера — 
на жаль, не для наших видавців, а для 
російських. По завершенню на мене 
чекає обкладинка для хорватського 
музичного проекту «Red Kontra» (ур-
баністичний хаос, самотній месник 
— класика в дусі «Воїнів» Волтера Гіл-
ла), серія ілюстрацій для другого тому 
творів Майкла Ші та обкладинка для 
коміксу за мотивами оповідань К. Е. 
Сміта. Два останні проекти також ви-
конуватиму для росіян — якось так 
склалося, що місцевим видавцям мої 
послуги не дуже потрібні, а ті, які ціка-
вилися, пропонували такий мізер, що 
й не прожити. Дуже сподіваюся, що в 
найближчому майбутньому ситуація 
зміниться на краще.

Які три твої роботи — прозова, ві-
зуальна й перекладна — найкраще 
тебе репрезентують?
Складний вибір, адже моя улюбле-
на робота зрештою може вважатися 
найслабшою й навпаки! Але хай буде 
так: прозова — неопубліковане опо-
відання «Морський чорт»; візуальна 
— серія ілюстрацій до першого тому 
Майкла Ші або портрет Джона Кар-
пентера... хоча й тут важко вибрати, 
котрий із них, — мої роботи часто 
сильно різняться за стилістикою. А 
переклад — це «Викрадач вічності» 
Клайва Баркера, тут без вагань, адже 
за публікацію цієї книжки я боровся 
понад п’ять років.
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ОЛЕКСАНДР СТУКАЛО, КИЇВ

 У вересні 2007-го я записався на 
курс «Основи літературної творчос-
ті» й уперше побачив Сергія Іванюка. 
Усі, хто тоді записався разом зі мною, 
хотіли навчитися добре писати. Як 
це — добре? Я би сказав, що той, хто 
добре пише, вміє планувати на крок 
уперед, думати про інших, знаходити 
підходи, розуміти чужу і свою моти-
вацію й берегти набуте. Цього ми там 
і вчилися. Непомітно, поступово і, як 
зараз бачу, ефективно.

Я закохався в нього, бо він розказу-
вав, як робити текст. Про зачин, осно-
вну частину й кінцівку, про ключові 
образи, символи, про якісь дуже фор-
мальні штуки, про те, що все мусить 
мати початок і кінець — якщо, звісно, 
це не уривок. Дев’ятнадцять завдань, 
щотижня по тексту. Надто мало часу, 
аби витрачати його на думки про па-
фос письменництва. Хто не встигав 
або чекав іншого — відсіювався.

Робота із сюжетом і формою не 
любить екзальтації. Після шкільних 
учительок, які замилувано носять зо-
шити відмінників сусідніми класами 
й усіляко заохочують паразитування 

таланту на національно значущих 
вербах із калинами, — але ще перед 
герменевтикою, філософією й декон-
струкцією: ось де було ідеальне місце 
для літературної творчості як курсу. 
Перші мої сто балів у заліковці, до 
речі. 

Потім були розмови на різних кух-
нях із ним-дружнім, веселі підколи 
його-смішного, запрошення до ньо-
го-гостинного, кивання пальцем на 
нас, розгільдяїв (це вже коли він став 
науковим керівником), від нього-су-
ворого, утечі Подолом від нього-не-
минучого, трійка за профуканий ди-
плом від нього-заключного.

У грудні 2017-го, через десять років 
після першого знайомства, він приніс 
мені, редакторові, свій роман і спи-
тав, як ми працюватимемо. Я спершу 
думав: от дивна штука. Колись він ре-
дагував тебе. Тепер ти редагуєш його. 
Провів із цим романом півтора десят-
ка робочих днів. Уточнював, перепи-
тував, домовлявся. Дуже хотілося не 
нашкодити.

Хорошому редакторові буває тре-
ба таких самих навичок, як і письмен-
никові. Тієї-таки уваги до дрібниць, 
поваги до інших, уміння зрозуміти. 

Тренованого вуха й чутливого серця 
— коли вже зовсім пафосно. Пропра-
цювавши шість років редактором, я 
бачу, що дорога ця почалася ще тоді, 
на курсі Сергія Семеновича.

Доредагувавши роман, відправив 
і почав трохи нервово чекати відпо-
віді. Буває, знаєте, люди класні, а ро-
зуміння мови в них різне. Не те щоби 
я не довіряв чи сумнівався — просто 
вже з досвідом дивився на речі.

Після кожного завдання десять ро-
ків тому він приходив у аудиторію з 
конвертиками. Хтось у таких роздає 
сіру зарплату, а він роздавав короткі 
репліки щодо текстів. Усе індивіду-
ально, усе — як лист: буває радісний, 
буває не дуже. Папірчики з цими 
репліками, оформленими у вигляді 
таблиці, щораз довшали: від зовсім 
тоненького — на одну — до цілого 
аркуша — на всі дев’ятнадцять. Та-
кий собі щоденник на один предмет. 
Отримавши дев’ятнадцяту репліку, я 
думав, що курс завершився, і відгуків 
більше не буде, але звідки ж нам зна-
ти, куди зверне життя?

Свою двадцяту я таки отримав. У 
мейлі, який слугував нам конвертом, 
стояло:

«Сашку, ви дуже добрий редактор, 
дякую за те, що дуже акуратно й толе-
рантно поставилися до мого тексту».

Дякую, Сергію Семеновичу. Я ста-
рався.
 А
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 Двадцятий відгук
(пам’яті Сергія Іванюка)
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ 

Академічні театри продовжують роз-
важати глядача класичним реперту-
аром та римейками, вони прагнуть 
«відволікти» й подарувати інтер-
теймент. Проте сучасний українець 
настільки перейнятий своїм життям 
(роботою, турботами, новинами), що 
відволікають його соціальні мережі, 
лайки та лінки. Мистецтво ж єдине 
може дати глядачеві можливість за-
нуритись у певний альтернативний 
стан, забутись і прожити ще одну ре-
альність. Глядача підпускають дедалі 
ближче до акторів, тож він відчуває 
власну присутність у театральній 
ситуації, причетність до дійства. Тоб-
то сценічний простір — це вже не 
декорації, а ще одне середовище зі 
своїм набором персонажів та кон-
фліктів. Через складні теми можна 
достукатись і у різних формах (геть 
не обов’язково трагічних) намацати 
й зачепити всередині глядача те, чо-
го він боїться, уникає, не знає про се-
бе сам. Сьогоднішнє мистецтво — це 
про розвагу, але так само про емпа-
тію і проживання емоційних станів.

Варто звернути увагу на дві важли-
ві театральні прем’єри цього сезону 
від чи не найпрогресивнішого дер-
жавного театру «Золоті ворота»: «Тату, 
ти мене любив?» та «Каліки». Режисер 
обох — директор театру Станіслав 
Жирков. Вистави відразу привернули 
увагу глядачів та професійної спіль-
ноти.

Так, за сюжетом першої з вистав, у 
колишнього міліціонера Саші помер 
батько. Тому чоловік пішов до медіу-
ма, аби повернутись у минуле, у спо-
гади і сни, та дізнатись, чи любив йо-
го батько. Межа реальності розмита, 
не зрозуміло, де перебуває герой, 
хто досі живий, а кого вже немає. Уся 
дія крутиться навколо постійно пов-
торюваної розмови Саші та батька. 
Щоразу, коли батько з’являється на 
сцені, він запитує, чи син ще працює 
в міліції, розповідає, як чистити ко-
лодязь, дає настанови щодо турботи 
про сестер. Наприкінці діалогу Саша 
ставить головне й багато разів пов-
торюване запитання: «Тату, ти мене 
любив?». 

Три Сашині сестри (вчителька-п’я-
ничка, багатодітна матір і найстарша, 
яка багато років прожила в Америці) 
приїжджають на поминки й вирішу-
ють продати батьківську хату, а гроші 

— поділити. Тут є всі рівні й модуля-
ції родинних чвар: хто про кого що 
думає, як у кого влаштоване життя, 
кому складніше; поза цим — болючі 
мозолі та заборонені теми. Саша не 
хоче віддавати хату — це єдине, що в 
нього є, для сестер же це — тягар спо-
гадів, місце, куди вони не повернуть-
ся, щастя, якого вже не буде. Медіум, 
що протягом вистави спілкується із 
Сашею, насправді не може допомог-
ти пацієнту: у нього самого серйозні 
життєві проблеми (дочка та дружина 
в комі), він повністю ними поглину-
тий. Тож навіть тут, поряд із лікарем, 
Саша залишається сам.

Вистава за п’єсою молодого біло-
руського драматурга Дмитра Бого-

славського «Тихий шурхіт зникаючих 
слідів», з одного боку, вкрай близька і 
зрозуміла українському глядачеві че-
рез перманентні родинні конфлікти 
й невідступну рутину, та з іншого — 
складно уявити, як наш співвітчизник 
звертається до медіума й говорить із 
ним про свої проблеми. У п’єсі біль-
шість із них є симптоматичними для 
цілого суспільства: втрата, її усвідом-
лення і проживання, смерть, що досі 
залишається табуйованою, травма-
тичні стосунки батьків та дітей, що 
залишають більше запитань, аніж від-
повідей, особливо щодо наявності в 
них щирої любові. Якою є відповідь на 
ключове запитання вистави «Тату, ти 
мене любив?», кожен визначає для се-
бе сам, проте не менш важливим є ін-
дивідуальне сприйняття батьківської 

любові/неприязні та проектування 
ситуації на знайому реальність.

Головну роль у виставі зіграв актор, 
який упродовж обох дій перебуває на 
сцені, постійно дивуючи, — це Роман 
Ясіновський. Широке коло глядачів 
відкрило його після ролі Гіда у філь-
мі «Кіборги»; у 2018-му відбудеться 
ще одна важлива прем’єра із ним 
у головній ролі — фільм про судно 
«Черкаси», що залишалося під україн-
ським прапором іще три тижні після 
захоплення Криму. А от виконавець 
ролі медіума Антон Соловей за роль 
другого плану навіть отримав премію 
«Золота пектораль».

Інша прем’єра цього сезону — «Ка-
ліки», п’єса німецького драматурга 

Сергія Гьоснера, що встигла нароби-
ти галасу в Європі й тепер підкорює 
українську публіку. Каліки — саме 
так вони самі себе називають, — Ікар 
та Френсіс, два 15-річних підлітки, 
які познайомились у реабілітаційній 
клініці та відразу стали найкращими 
друзями. Весь сценічний простір — 
білий: лише два стільці, хлопці — і ху-
дожня умовність та уява глядача, що 
домальовують палату, візки, парк біля 
лікарні, лікарські кабінети. Про що го-
ворять Ікар та Френсіс? Про те саме, 
що й будь-які інші підлітки: дівчата, 
секс, розваги, власна зовнішність, на-
докучливі батьки. Вони відтворюють 
розмови з психологом, намагаються 
проговорити травми та прийняття 
власного стану. Якщо Ікар закохуєть-
ся в Жасмін і це стає однією з голов-

Дві історії про людей

ФОТО З ВИСТАВИ „ТАТУ, ТИ МЕНЕ ЛЮБИВ?“
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них подій у його житті, то Френсіс ли-
ше поступово згасає. У виставі багато 
масних жартів та обсцентної лексики, 
герої говорять суржиком і цитують 
Олега Винника, проте лише цими за-
собами можна створити світ, у якому, 
поміж усім іншим, вдається порушува-
ти справді важливі теми.

Хлопці раз за разом намагаються 
розповісти історію їхнього знайом-
ства, вона вже відрепетирувана, і їм 
просто потрібно її програти, відтво-
рити події в правильній послідовно-
сті, повертаючись туди, де було най-
краще: коли вони щойно зустрілися, 
були позитивно налаштованими, а 
головне — краще себе почували. Во-
ни намагаються зупинити час, зали-
шити якомога більше радісних спога-
дів, відтермінувати відчуття того, що 
станеться згодом. Адже попри весь 
сміх та радість, за героями постійно 
слідує тінь того, що вони невиліков-
но хворі. 

Ця вистава — лакмусовий папірець 
для визначення рівня зрілості гля-
дача. Що для нього стане головним: 
підлітки чи «каліки»? Чи вдасться за 
теревенями юнаків почути їхній біль 
та не(с)прийняття? Чи вдасться за ви-
хваляннями про загравання з дівчата-
ми розгледіти чималі комплекси? І го-
ловне — чи була би ця вистава такою 
ж «м’якою» щодо глядацької психіки, 
успішною й добре прийнятою, якби 
візки не були умовністю, а були фізич-
но присутніми на сцені?

З одного боку, у «Каліках» йдеться 
про «інакшість», яку українське мис-
тецтво все впевненіше впускає у свій 
простір, а з іншого — про «звичай-
них» підлітків. Кров із молоком «Золо-
тих воріт», молоді актори Богдан Буй-
лук та Владислав Онищенко, — над-
звичайно гармонійний дует друзів, 
яким вдається бути переконливими й 
тоді, коли їхнім героям смішно, і коли 
радість проривається крізь біль. 

Нарешті ми дочекалися: літератур-
ні герої, персонажі з екранів та сцени 
почали жити в близьких до нас реалі-
ях, промовляти живою українською 
мовою, порушувати зрозумілі сього-
часні теми. Соціальні історії, тобто ви-
стави про людей, про себе самих, про 
втрати й біль можуть провести гля-
дача непізнаними галереями власної 
(під)свідомості. А історія про підліт-
ків як окремий клас суспільства, що 
залишається поза розумінням, украй 
важлива: самі себе відрефлексувати 
вони ще не здатні, але ми спробувати 
можемо. І навіть мусимо.

МУЗИКА
Шаманство та 
медитація у 
новому альбомі 
Son гурту Folknery

Folknery. Son, 2018.

За їхніми майже чотирирічними 
мандрами світом — через 17 кра-
їн від Великої Британії до Австра-
лії — стежили із захопленням і 
водночас подивуванням: україн-
ські музиканти у пошуках автен-
тики й порозуміння відкривали у 
своєму мистецькому велопроекті 
«Двоколісні хроніки» особливий 
колорит людей і культур. Ярина 
Квітка та Володимир Муляр, ду-
ет Folknery, стали для багатьох із 
нас найкращими гідами по незві-
даних стежинах, а їхня приватна 
історія з рятування новонародже-
ного сина Марка вчергове пока-
зала, наскільки світ відкритий до 
справжніх див.

Щоразу, коли подружжя зупи-
нялося в якомусь місці чи дола-
ло чергові кілометри на рове-
рах, я згадувала їхні неймовірні 
концертні програми. Хотілося 
знову наживо почути музику від 
Folknery, щоби, зокрема, й відчу-
ти, наскільки в ній відкрилися нові 
культури — протяжністю у тисячі 
кілометрів людського життя, істо-
рії, несхожості на тебе, єднання у 
цінностях і присмаку різних куль-
турних спецій…

У травні 2018-го гурт репрезен-
тував новий реліз Son, до якого 
увійшло 9 композицій. «Для нас 
цей альбом надзвичайно цінний. 
Ми вклали в нього всю любов, 
привезену зі світу, вібрації світу, 
гармонію світу. У цьому альбо-
мі ми медитуємо і шаманимо, ми 
драйвуємо й заграємо. Ми просто 
робимо те, без чого не можемо 
жити. Автентична пісня тут — це 
як мантра народу. Це як енерге-
тичний потік. Це всеосяжна лю-
бов. Часом дуже містична. Такий 
ми народ», — поділилася думками 
про новий альбом Ярина Квітка. 

На перший погляд, Son дуже 
камерний, проте після кількох 
треків розумієш, наскільки гли-
боким є саунд композицій, який 
в інший спосіб — не за рахунок 
нагромадження звуку, а швидше 
завдяки виваженості кожного му-
зичного сенсу, особливому «елек-

тронному дизайну», — відкриває 
перед слухачем магію світу і світ-
ла довкола. Заслуга в цьому, без-
перечно, Володимира Муляра як 
саунд-продюсера та аранжуваль-
ника альбому. 

Кожна з композицій — від Son 
до Vibratsii —  не обмежена влас-
ною сюжетною лінією, вона ніби 
стає містком до наступного кро-
ку — наступної пісні, тож альбом 
формує цілісну картину світу, де 
розподіл на реальне та уявне, сві-
доме чи підсвідоме, традиційне 
чи сучасне є надто умовним. Про 
це може свідчити і гра слів, закла-
дена в назву альбому Son/ «Син», 
що перетворюється на реальний 
«Сон» — колискову для дитини, 
колискову, яка стає своєрідним 
зануренням у відчуття пульса-

цій Всесвіту й особистого життя. 
Так, це трохи спекулятивна думка 
щодо назви, проте маю надію, що 
може бути варіантом  інтерпрета-
ції. Адже саме прозорість тракту-
вань, перепрочитань, розважань 
і особистих вражень від кожної 
композиції закладено у глибокий 
і красивий саунд альбому.

Наразі Son доступний для про-
слуховування на SoundCloud, а 
також для придбання в мережі — 
на iTunes та GooglePlay.

Водночас хочу звернути увагу 
читачів на те, що проект «Дво-
колісні хроніки» стартували на 
Kickstarter: Folknery подолали ли-
ше половину обраного велошля-
ху, тому не зволікайте і підтримуй-
те український гурт, мандри якого 
не тільки відкриють усім нам нові 
країни й культури, а й завібрують 
у нових композиціях Folknery.

45
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Лірично — без 
жодних обмежень

Без Обмежень. Буду з тобою!, 
Київ, BEST MUSIC, 2018.

На початку квітня 2018 року, після 
чотирьох місяців студійної роботи, 
український гурт «Без Обмежень» 
репрезентував свій четвертий 
альбом «Буду з тобою!». До нього 
увійшло сім авторських компози-
цій і бонус-трек — нова інтерпре-
тація пісні Миколи Мозгового «Ко-
хана». Саунд-продюсером релізу 
виступив Артур Данієлян.

Загалом «Буду з тобою!» звучить 
у найкращих «безобмеженівських» 
традиціях — ліризм, якісний поп-
рок-саунд, що допомагає слуха-
чеві буквально з перших акордів 
присісти на увесь альбом і з часом 
знову і знову повертатися до улю-

блених треків. І, звісно, шарм ком-
позицій — це оригінальний вокал 
фронтмена гурту Сергія Танчинця, 
який надає кожній пісні особливо-
го звучання. 

Серед цікавинок альбому — но-
ва інтерпретація пісні «Моя кра-
їна» (попередня ї ї назва — «Трек 
№4», що увійшла до першої студій-
ної платівки гурту Underground), 
яка цього разу звучить іще дра-
матичніше. Як розповідав у різних 
інтерв’ю Сергій Танчинець, саме ця 
пісня є своєрідним ескізом-опи-
сом відчуттів гурту щодо подій в 
Україні. Інша історія — створення 
пісні «Воля». Слухачі зможуть ї ї по-
чути як саундтрек до нової стріч-
ки — детективу режисера Зази 
Буадзе «Позивний Бандерас», що 
має вийти у всеукраїнський прокат 
у жовтні 2018 року. Події фільму 
розгортаються у зоні АТО восени 

2014-го, коли група розвідників 
на чолі з досвідченим капітаном 
Антоном Саєнком (позивний «Бан-
дерас») намагається запобігти ди-
версії та знешкодити російського 
підривника «Ходока». 

І, звісно ж, гурт «Без Обмежень» 
не залишив шанувальників без но-
вого кліпу, написаного на одну з 
пісень, що увійшла до альбому «Бу-
ду з тобою!». Це композиція «Хо-
чеш», яка водночас стала першим 
оприлюдненим синглом платівки. 
За словами Сергія Танчинця, вона 
була створена у затишній атмосфе-
рі — просто «на кухні». 

Нині гурт «Без Обмежень» про-
вів низку концертів на підтримку 
нового студійника у рамках свого 
Всеукраїнського туру, що почався 
квітневим концертом у Черкасах, а 
завершиться у грудні 2018 року ве-
ликим концертом у Палаці Спорту 
(Київ). 
Прослухати альбом можна на ка-
налі гурту в Youtube, а придбати 
— через онлайн-крамниці iTunes, 
Google Play Music, Deezer, Amazon 
та Tidal.

Ірина Плехова, Київ
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Ґудбай, піонерія

Сергій Оксеник. Вбивство 
п’яної піонерки: роман, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2018, 352 с.

До «Вбивства п’яної піонерки» Сергія 
Оксеника (справжнє ім’я — Сергій Іва-
нюк) знали як автора пригодницької 
трилогії для підлітків «Лісом, небом, 
водою» (2004–2014). Головний герой 
нового роману — також підліток, 
15-річний Вова. Події в романі опо-
відаються від його імені й від імені 
малограмотного міліціонера Ревміра. 
І «Вовина» частина дає право почасти 
зараховувати книжку до кола під-
літкового читання (звісно, якщо чи-
тач зорієнтується в контексті реалій 
1960-х років, хоча й без знання відси-
лань, алюзій, цитат і нюансів побуту 
роман читається на одному подиху). 
Втім, лише почасти.

За жанром це міг би бути іронічний 
детектив з елементами сімейної істо-
рії або ж сімейна історія з елемента-
ми детективу і трагікомедії. Спершу 
текст видається мало не комічним: 
сюжет закручено навколо доволі 
безглуздого злочину — крадіжки ку-
рей. А в назві — про вбивство. Читач 
постійно залишається в пастці — у 
стані очікування вбивства, хоча й не 
годен повірити в його можливість у 
спокійному й нудному селі Варварка. 
Автор водить читача за ніс і розказує 
історії то з життя підлітків та окремо 
взятої родини, то смішить розділами 
від імені дільничого міліціонера, який 
розслідує сільські крадіжки й мимо-
волі розкриває вбивство.

Текст наскрізь іронічний, місцями 
саркастичний, тужливо носталь-
гійний і сповнений тонкого гумору. 
Проте ностальгія тут не стосується ні 
описаного часу — коли культ Сталіна 
вже впав, але в комунізм іще вірили, 
ні місця — це не звеличення села і 
його переваг над містом. Це радше 
ностальгія за дитинством і прощання 
з ним. Дорослішання для 15-річного 
Вови означає ще і крах ідеалів, у які 
він свято вірив: «Коли в мене нарешті 
сформувалося бажання, зірки пере-
стали падати. Бажання було таке: я 
вже не хочу бути піонером».

Важливо, що поки автор нанизує 
оповідь, про яку читач від початку 
думає: «Все це цікаво. Але де ж убив-
ство?», Вовка і його молодший брат 
залишаються дітьми. Вони поводять-
ся, як підлітки в усі часи: бунтують, 
не слухаються, роблять по-своєму 
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і вчаться обманювати дорослих. 
Навіть розслідування таємничого 
викрадення курей — прерогатива 
дорослих. Діти ж тішаться з літа, що 
минає, канікул, щастя від поїздки за 
кермом автомобіля, купання, першої 
закоханості й свавільних вилазок у 
заборонені зони. Діти залишаються 
дітьми (хоча система виховує їх так, 
що вони винуватять себе в тому, що 
від них не залежить), дорослі зали-
шаються дорослими. Це важливе 
послання у світі, де на дітей часто 
перекладають дорослі проблеми й 
відповідальність за їхнє вирішення, 
а дорослі в цьому випадку здаються 
безпорадними й несамостійними.

Якщо відкинути «гачки» для масо-
вого читача і провокації, якими вміло 
оперує автор (а назва — це суціль-
на провокація, як і поява у книжці 
містичного складника), «Вбивство 
п’яної піонерки» все ж ближче до 
роману про стосунки, ніж до детек-
тиву. Сергій Оксеник тонко прописує 
світ підлітка, який уже перестає бути 
дитиною, проте ще тримається за 
дитинство. Вова бунтує проти дорос-
лих і водночас ніжно любить батьків, 
уперше закохується й не помічає 
симпатії з боку найближчої подру-
ги, стикається з несправедливістю, з 
якою ні впоратися, ні змиритися не 
можна. Авторові вдалося психоло-
гічно достовірно описати взаємини в 
сім’ї Вови і Юрка: батьків, які люблять 
так сильно і водночас так боляче 
ранять; нічні жахіття восьмирічного 
хлопчика, який старається з усіх сил 
бути хоробрим; любов і підтримку, а 
ще — невмотивовану й щиру агресію 
старшої дитини, якій увесь час дово-
диться бути тим, хто поступається. 
Їхні зворушливі й щирі стосунки, про-
зріння та емоції протиставлено «до-
рослим» інтригам, які описує зі своєї 
точки зору Ревмір. Його ж особиста 
драма — бути чесним міліціонером у 
наскрізь гнилій і корупційній системі. 

Здавалося б, що може бути простіше, 
ніж висміяти малограмотного міліці-
онера, який говорить суржиком і не 
вміє написати слово «отчет»? Проте 
Сергій Оксеник робить із Ревміра тра-
гікомічного персонажа. Насправді він 
— єдина людина, причетна до влади, 
якій потрібно було розкрити злочин 
і добитися справедливості. Ревмір 
деталь за деталлю складає картину 
злочину, що починався як малоцікава 
крадіжка курей, і фактично самоту-
жки розкриває вбивство, якого, втім, 
ніхто не хотів розкривати. За іронією 
долі, саме він — той персонаж, траге-
дія якого полягає у відданості роботі, 
справедливості й високим ідеалам.

«Вбивство п’яної піонерки» — та-
кож роман про крах системи. Проте 
вищий пілотаж — не звеличувати 
натомість іншу ідеологію. Сергій 
Оксеник не нав’язує «правильних» 
поглядів на заміну комуністичним. У 
нього немає однозначно позитивних 
чи однозначно негативних персона-
жів ні серед «наших», ні серед «бан-
дитів-бандерівців», про яких згадано 
побіжно. Це радше роман про те, що 
будь-яка ідеологія хибна, якщо в її 
центрі немає людини. Убити можна 
як піонерським галстуком заради 
дармової курятини, так і в ім’я націо-
налістичних переконань — як Гонта 
своїх дітей у поемі «Гайдамаки».

Ольга Купріян, Київ

Бо ніч темна 
і сповнена жахіть
Таня Малярчук. MOX NOX, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2018, 120 с.

Історично склалося, що в каноні ди-
тячої літератури повчальні тексти 
посідали центральне місце. Ідеа-
лізація дитинства зіграла з юними 
читачами злий жарт, утілившись у 
численні приписи — що має бути в 
дитячих книжках, а про що писати 
не варто. Письменники уникали еро-
су, танатосу та інших цікавих тем, які 
можуть «зіпсувати» незміцнілу душу, 
натомість сюжет змастили шаром 
дидактики, що мала змінити статус 
книжки з «розваги» як заняття непри-
стойного на «навчання». Сучасні ди-
тячі книжки, на щастя, «повертають» 
заборонені теми: смерті («Мій дідусь 
був черешнею» Анджели Нанетті), 
інакшості («Диваки і зануди» Ульфа 
Старка), війни («Ворог» Давида Калі). 

Серед таких текстів усе більше укра-
їнських, а з-поміж них — по-справж-
ньому якісних: цікавих та оригіналь-
них не лише ідейно, а й сюжетно. На-
решті, просто добре написаних.

Як-от MOX NOX Тані Малярчук — 
химерна книжка про постапокаліп-
тичне майбутнє. У світі напівзруй-
нованих будівель і здичавілих садів 
лишилися тільки птеропуси (летючі 
лисиці), які сумують за літом, ходять 
у школу для рукокрилих і вчаться 
розрізняти фруктові дерева. Події ми 
бачимо очима не дитини, а невпев-
неної в собі лисички Терези, яка має 
подолати страх і дізнатися, куди поді-
лися істоти, що збудували величезні 
приміщення, в яких тепер мешкають 
її родичі і знайомі. Тож можемо гово-
рити про оповідання (все ж не роман, 
ні) виховання: укотре йдеться про 
поступове подолання власних слаб-
костей, завоювання нового простору 
та інтеграцію у спільноту — все, за 
що ми любимо тексти Марка Твена і 
Джека Лондона. Але цього разу — у 
світі криланів. Чому саме їх, а не пух-
настих котиків? Можливо, тому, що 
рукокрилі — архетипове втілення 
людського жаху. А погляд на залишки 
людської цивілізації очима Іншого, ще 
й настільки чужої істоти, дозволяють 
читачеві усвідомити й прийняти бо-
люче vita somnium breve. Усе, як Брюс 
Вейн заповідав.

Летючі лисиці, за легендою, похо-
дять від Вухатого Вульпса, безжаліс-
ного предка, що з’їв людей, котів і 
навіть слонів (як тут не згадати про 
Робіна-Бобіна), аж поки не усвідомив, 
що груші значно смачніші за мертву 
плоть. З того часу лисиці влітку фрук-
торіанці. Історія криланів, яку малим 
викладає ночовид Геродот, поєднує 
християнську традицію (всі крила-
ни народжуються грішними через 
давній переступ Вульпса) і давні мі-
фологічні мотиви — про Золотий вік 



48

К УЛ ЬТ Р Е В ЮК УЛ ЬТ Р Е В Ю

героїв, вкрадений плід і далеке море, 
звідки не повертаються.

Птеропуси, наче сучасна людсь-
ка цивілізація, впевнені, що сягнули 
найбільшої могутності та найвищого 
розвитку за всю історію існування 
живих істот. Звичайно, така претензія 
виглядає наївно, як і будь-які спроби 
вивищити власний досвід через запе-
речення чужого. Тереза усвідомлює 
хиткість ксенофобної позиції краще 
за інших: уважне ставлення до знева-
жених миш-пергачів, рослин і навіть 
предметів, що належали зниклим 
«руконогим», тобто людям, відрізняє 
її від одноплеменців. Толерантність 
та повага є обов’язковими умовами 
співжиття, навіть в епоху постапока-
ліптичної сірості. Інша умова розвит-
ку спільноти — цікавість, яка рухає 
персонажкою: Тереза постійно гото-
ва досліджувати й ризикувати зара-
ди нових знань або досвіду. 

Як і люди, птеропуси бувають різ-
ними: суперечливими і різкими, як 
тітка Маріанна, жорстокими і на-
смішкуватими, як Аполоній, стари-
ми буркотунами, що зневажають 
сучасність, як Геродот. Однак усіх їх 
об’єднує страх перед днем — табуйо-
ваним і небезпечним часом доби. Те-
реза першою наважується облетіти 
місто вдень, і воно постає перед ли-
сицею не як благословенний простір 
садів і таємничих руїн, а як брудна 
пустка, де панують бузина й кропива. 
Замість звичного для дитячої книжки 
романтизму — світ після катастрофи, 
де кожна зима несе смерть, замість 
любовної лінії — дружба та партнер-
ство, замість юнацького бунту  — 
спроба почати діалог. 

Ще одна перевага MOX NOX — 
безліч інтертекстуальних ниток, що 
перетворюють процес читання на 
розплітання килима. Латинські песи-
містичні фрази на напівзруйнованих 
стінах, гуцульські пісні, яких співа-
ють миш-пергачі, характерні імена 
персонажів (наприклад, мертві мови 
криланам викладає Фе дір Сосюр) — 
дрібні, однак важливі «пасхалки», що 
точно сподобаються читачам.

Усе це доповнено малюнками Каті 
Слонової, геть не схожими на звичні 
нам дитячі ілюстрації — ані на дета-
лізовані Єркові зображення, ані на 
лагідні акварельно-прозорі лісові 
ідилії Оксани Були, ані на симво-
лічні «аґрафкові» малюнки. Кутасті, 
жовто-чорні, ніби вишкрябані на 
чорному скретч-папері, — вони як-
найкраще візуалізують переверну-
тий темний світ тексту. Читач ані на 
хвилину не забуде, що йдеться про 

постапокаліптичний простір, але при 
цьому — довершено красивий у сво-
їй поруйнованості.

Якщо Мартін змусив нас запам’ята-
ти, що зима близько, то Таня Маляр-
чук попередила: MOX NOX — «Ніч 
іде!». Чи ми налякані цим фактом? Не 
дуже, бо ж вижили істоти, наділені 
свідомістю. Чи нам сумно? Так, бо в 
цьому світі немає місця для людей. 
Однак досі лишається трішечки про-
стору для читача.

Богдана Романцова, Київ

Поетичний путівник 
водами
Наталія Бельченко. Знаки і 
знади, Київ, Дух і Літера, 2018.

Наталія Бельченко — представниця 
цікавого явища: транзитного двомов-
ного російсько-українського літера-
турного сектору. Ідеться про пись-
менників, які починали свою твор-
чість російською, а пізніше частково 
або повністю перейшли на україн-
ську. Якщо раніше поетка Бельченко 
публікувалася зазвичай російською, 
то тепер — переважно українською. 
Результатом цих змін і стала книжка 
«Знаки і знади», яка вийшла у видав-
ництві «Дух і Літера». Тому й не дивно, 
що в цих текстах час від часу вини-
кають питання мови, ідентичності — 
поети за визначенням підвищено до 
них чутливі, а надто ті, котрі пережи-
ли «лінгвістичні мутації».

Не з молоком матері,
а з землею могил
розчиняєшся в цій мові (…)
Очікуваним є також відгомін у вір-

шах Наталії Бельченко відразу двох 
національних поетичних традицій: 
варто підкреслити тут вплив росій-

ського та українського модернізму. 
Причому останній — великою мірою 
у версії Максима Рильського та ін-
ших неокласично-неоромантичних 
ізводах. Це дається взнаки у формі 
— переважно чітка римована сила-
ботоніка (аж до акросонетів!) — та в 
мотивах, тематиці, наріжних обра-
зах. До них, зокрема, належить усе, 
пов’язане з водою. У «Знаках і знадах» 
річки, моря, озера, риболовля не є 
матеріалом для умовних «щоденни-
ків спостереження за природою» чи 
рефлексій єднання зі світом; вони 
виявляються знаками надважливої 
самодостатньої стихії — з потужним 
ритмом, міфом, своїм особливим сві-
том.

Вода несе, подібно до поезії. Вода 
— основа книжки Наталії Бельченко, 
це очевидно навіть на рівні заголов-
ків: «Труханів острів», «Либідь», «Тете-
рів», «Ой, що то воно за ріка?..», «Хто 
бачив польову криницю…», «Обіцян-
ка ховається в зливі…», «Ірпінь на 
Різдво» тощо.

Мостам не набридає кроки
Анатомічно розбирати,
Розбещують грудневий спокій
Чимдуж не втримані присвяти,
І ти мускатною ходою
Найперше в погляді пульсуєш,
Від темних вій ідеш зі мною
Розпити дословесну суміш.
О цій порі вливає річка
Цнотливі запахи в повітря,
Лиш переповнена словами —
Аж їх не вимовиш — дровітня
Вечірніх вулиць перед нами
Ясминове розтулить вічко.
Важко позбутися дещо спекулятив-

ного враження, що саме мотив води 
«надиктував» цій книжці класичну, 
традиційну форму. Так чи інак, але 
працює з римованою силаботонікою 
Наталія Бельченко не лише вправно: 
вона ще й дуже впевнено продукує 
в ній індивідуальну манеру, індиві-
дуальні сенси. А це геть не самооче-
видна чи автоматично очікувана річ, 
якщо зважити на тривалість доміну-
вання в українській поезії саме тако-
го способу письма.

Як можна зрозуміти із зацитованих 
уривків і заголовків, у книжці «Знаки 
і знади» водяні історії мають не лише 
метафізичний, міфічний і символіч-
ний виміри. Важливу роль відіграє 
географія як така. Книгу можна роз-
глянути як своєрідний «поетичний 
путівник» далекими та близькими 
краями: від Києва і його передмість 
до Польщі, Балтії та Середземно-
мор’я. Бельченко демонструє, як су-
часна поезія може ефективно вико-
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нувати концентровано «мандрівну» 
роль: згущувати враження, асоціації, 
культурні алюзії та все більш неми-
нучі політичні сенси і присмаки істо-
ричних трагедій — від Голодомору до 
Варшавського повстання.

Полуторка їде, зчепивши борти,
Нажаханою Биківнею.
Чи можна поету від ями втекти,
Віршами домовитись з нею?
Окрім того, Наталія Бельченко 

актуалізує шви міжкультурних спо-
лучень. Одна з головних і найпо-
мітніших тем збірки — «польська». 
Це й вірш про Ярослава Івашкевича 
(який належав до видатних україн-
сько-польських культурних посеред-
ників), і цілий цикл поезій, врослих 
у польські краєвиди та реалії. Над 
ними поетка, можна припустити, пра-
цювала на літературній резиденції 
Gaude Polonia.

Авторка «Знаків і знад» повсякчас 
шукає свіжих метафор, співзвуч, осо-
бливих поєднань особливих слів. У 
цих пошуках вона не боїться вияви-
тись у певні моменти надто наївною, 
адже винагородою неодмінно по-
стають і справжні поетичні осяяння, 
і беззаперечна авторська самобут-
ність. Тексти Бельченко однозначно є 
оригінальними і вибагливими, до то-
го ж — вони в жодному разі не нале-
жать до сьогоднішнього поетичного 
українського мейнстріму. А це вже 
є достатнім приводом, аби взяти до 
рук «Знаки і знади».

Олег Коцарев, Київ

Останнє літо 
прекрасної епохи
Юрій Косач. Сузір’я Лебедя, 
Київ, «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2017, 
400с.

В Україні з’явилося нове перевидан-
ня творів Юрія Косача — яскравого 
еміграційного письменника, який 
тривалий час був незаслужено забу-
тий і замовчуваний; власне, замов-
чували Косача переважно з причин 
його екстравагантних змін політич-
ної позиції. Цього разу у видавництві 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» побачила світ 
книжка «Сузір’я Лебедя»: до неї ввій-
шов однойменний роман та повість 
«Еней і життя інших».

Роман «Сузір’я Лебедя» Косач напи-
сав наприкінці життя, у вісімдесятих 
роках. Цей текст на початках може 
сприйматися як своєрідна ідилія, а 

водночас і стилізація під «дворянську 
прозу» з перспективи кінця двадця-
того століття. Адже на його сторінках 
читачі зустрінуть розкішне літо 1914-
го в селі, сповнене колоритних сма-
ків, запахів, звуків і візій. Головний ге-
рой, юнак на ім’я Олелько, проводить 
його у своєму маєтку, з батьками та 
їхніми численними гостями.

Письменник концептуально ви-
тримує свою ідилію до кінця, але на 
кожній наступній сторінці все ясніше 
чуються підземні поштовхи, що ось-
ось зруйнують затишний світ Олель-
кової юності. Його рідні та їхні гості 
— представники української шляхти, 
хоч і мають переважно, у тодішніх 
поняттях кажучи, соціал-демокра-
тичні, народницькі погляди, співчу-
ваючи революційним лівим ідеям. Є 
серед них і бунтівники, що пройшли 

заслання та інші гоніння. З’являються 
тут, щоправда, і прихильники інших 
ідеологічних напрямків, у яких вга-
дуються зародки ультраправих рухів. 
Дискусії між послідовниками різного 
роду радикальних поглядів скла-
дають основу інтелектуальної лінії 
«Сузір’я Лебедя». Можна навіть ска-
зати, що це — «політичний роман». 
Політичні диспути розгортаються на 
тлі цікавого, багатого в усіх сенсах 
письма, ефектних образів та сюжетів 
із конфліктами, закоханостями, таєм-
ничими змовами, жаским і повним 
архаїки полюванням.

Персонажі «Сузір’я Лебедя», ро-
дина Рославців, безумовно, мають 
своїми прототипами авторову роди-
ну, Косачів. Прототипами зовсім не 
буквальними, але однаково: відгаду-
вання рис тих чи інших осіб зі знаної 
сім’ї може бути окремою розвагою 
під час читання. Як ви, певно, здога-
далися, є тут і героїня на ім’я Лариса, і 
— так, подекуди вона нагадує Ларису 

Петрівну Косач.
Змалювавши останнє літо Прекрас-

ної епохи (така умовна назва тра-
диційно вживається на позначення 
порівняно мирного й безтурботного 
періоду європейської історії, від ос-
танніх десятиліть дев’ятнадцятого 
століття до 1914 року), Юрій Косач 
створив пронизливу картину життя 
на екзистенційній межі. Він описав 
старий світ, що завмер на краю прір-
ви, за мить перед тим, як із безпово-
ротною катастрофічністю впаде у неї. 
Бо ж зовсім скоро Олелькові їхати до 
Києва в університет, почнеться Пер-
ша світова війна — і свого маєтку, 
своєї країни дитинства йому більше 
не побачити.

Повість «Еней і життя інших» ство-
рена ще в сорокових роках. Якщо 
«Сузір’я Лебедя», як зазначалося, не 
в останню чергу є стилізацією реа-
лістичного та романтичного письма, 
дворянської літературної традиції, 
то «Енея й життя інших» написано 
зовсім по-іншому. Це виразно модер-
ністський твір, де гра слів, метафора, 
самобутній ритм та інші «запахи сло-
ва» постають важливішими за сюжет 
чи ідейні перипетії. Вчувається в цій 
повісті й певний вплив стилістики 
Миколи Хвильового (замолоду Юрій 
Косач був його палким прихильни-
ком) — не на рівні стилізації чи, тим 
паче, епігонства, радше на рівні ху-
дожньої спадкоємності; Косач ніби 
демонструє можливості подальшого 
розвитку «романтики вітаїзму».

Дію «Енея» закручено навколо ка-
тастрофи Другої світової війни. Пись-
менник показує середовище україн-
ських емігрантів, що виїхали до Євро-
пи після поразки визвольних змагань 
1917–1920-х років. Це знову люди з 
радикальними поглядами, які перед 
1939-им чекають на бурю та радо го-
тові в неї зануритись. У таких обста-
винах розгортається любовна історія 
харизматичного націоналістичного 
вождя та не менш харизматичної під-
пільниці. А розповідає про неї їхній 
спільний знайомий, що називає себе 
Енеєм і котрий, що дуже характерно, 
сповідує принцип спостерігання за 
життям і мінімального в нього втру-
чання.

Потім цей ідеальний спостерігач 
показує своїх приятелів у руйнівно-
му вогні війни — і вже після неї, на 
руїнах Європи. Роман двох вольових 
особистостей давно завершився, та 
пристрасті тривають. Продовжують-
ся й дискусії. Як виявляється, ті, хто 
ще недавно взагалі не зважали на 
«людську одиницю», рахуючись лише 
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з метою, а не з засобами, і понад усе 
цінуючи власну силу та волю, після 
війни почуваються страшенно роз-
чарованими. Вчорашній відважній 
підпільниці не залишається нічого 
іншого, як вийти заміж за американ-
ського комерсанта, а колишній вождь 
просто блукає в задумі Європою. Не 
дивно, що еміграційне націоналіс-
тичне середовище вельми негативно 
сприйняло «Енея і життя інших». Ще 
і зважаючи на те, що в персонажах 
легко відгадати реальних прототи-
пів-оунівців, зокрема Олега Ольжича. 
А втім, ця повість значно глибша й 
цікавіша, куди багатозначніша й бага-
тошаровіша, ніж просто історія ради-
кальних ілюзій.

Перевидання творів Юрія Косача 
— дуже вчасні, вони містять чимало 
ключів до розуміння сьогоднішньої 
України. А про художню силу автора 
можна сказати одне: це проза, якої 
так не вистачало в каноні, — вона па-
норамна, розкішна, інтелектуальна. І 
більш виразна, ніж, скажімо, у захва-
леного Домонтовича.

Юлія Стахівська, Київ

Коли розвіюється 
сон
Галина Крук. Доросла, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2017, 112 с.

Поетична серія «ВСЛ», яка, уже за 
доброю звичкою, тішить читачів 
хорошими текстами з відповідним 
оформленням, цьогоріч поповнила-
ся збіркою Галини Крук. Попередня 
книжка авторки, «Співіснування», 
вийшла чотири роки тому у видав-
ництві «Піраміда», умістивши вірші 
2006–2012 років. Поезії ж «Дорослої» 
писалися з переламного для України 
2013-го: неквапність обіцяє вистоя-
ність, історичний етап — іще одне 
художнє осмислення. Обкладинка 
одразу привертає увагу (за ілюстрації 
аплодую Гриці Ерде) і запускає махо-
вик інтерпретацій. На півшляху свого 
земного світу жінка у яскравій сукні 
потрапляє у зачарований туманний 
ліс, де чаяться несподівані відкриття 
— і про себе, і про ліс цей — химерні, 
прекрасні й зворушливі, мов нічні во-
лохаті метелики з м’якими лапками.

Галина Крук вірна своєму впізнава-
ному стилеві, який у новій книжці на-
був зрілої стриманості. Це мовні ігри, 
особливо цікаві на омонімічному 

полі, багаті рими, осучаснення міфів, 
оживлення метафор. Поетка бавить-
ся словом, приміряючи його на себе, 
ніби сукню, якої ніколи не вдягала на 
люди (такий образ є у збірці, до ре-
чі): дорослА? дорОсла? дорослА до 
дорослості? Сім частин уже на рівні 
назв свідчать про еволюцію лірич-
ного суб’єкта: «кожному може таке 
трапитися», «ставати собою», «робота 
над помилками», «з нотаток на полях 
війни», «на чотирьох ногах», «мухи 

творчості», «альтернативні джерела 
світла». Спостерігаємо прикметний 
перехід від дуальності «Співіснуван-
ня», знову-таки, починаючи з назви, 
до самості «Дорослої», віднайден-
ня власної цілісності й, за Кобилян-
ською, ставання самій собі ціллю. 
Процес захопливий, адже вік тіла і до-
рослість духу не завжди збігаються, і 
злами-зіткнення ці, мов протертості 
одягу, помітні й болісні. 

У попередній книжці Крук є рядок: 
«поворот, / про який знаєш, / якого 
сподіваєшся, / але все одно проска-
куєш». Власне, дорослість — той по-
ворот, якого не можна проскочити, 
якщо називати цим словом зіткнення 
впритул і вглиб із певним досвідом, 
який змінює суб’єкта й унеможлив-
лює подальший його рух, якщо не 
буде належним чином осмислений і 
усвідомлений. Цей досвід може бути 
різним. Близькість смерті у числен-
них виявах, як-от війна чи старість, 
розривання стосунків, переживан-
ня самотності чи несправедливості, 
прийняття особистої відповідаль-
ності, екзистенційний сумнів — хто 
я, зрештою, є? Передчування цього 
виразно звучить у «Співіснуванні» — 
«До пори до часу / не даєш мені бачи-
ти двох гадюк у високій траві, […] до 
пори до часу мовби бережеш мене / 
для чогось іншого, більшого, страш-
нішого, / із чим не можна жити, / без 
чого не можна померти» або «ми над-

то довго жили, / покладаючись на ін-
ших — як книжка пише, що люди ска-
жуть», — щоб у «Дорослій» прибрати 
реальних форм. І принести гірке од-
кровення: «досвід — це той гість, що 
завжди запізнюється». Невпевненість 
і розгубленість — сприятливі стани, 
щоб почати діалог із Господом («лег-
ко тобі, Боже, ти знаєш, хто ти»). Втім, 
мова зрадлива, як людина, що колись 
була близькою («усе це скидається на 
неточний переклад / із невідомої на 
забуту»), і в цій ситуації «так довго до-
бираєш слова, / що Бог врешті заго-
ворює до тебе першим». Наче відпо-
віддю-продовженням «двох гадюк у 
високій траві» лунає «Боже, / якщо ти 
планував мені стільки всього / треба 
було дати мені нерви, як корабельні 
канати», на що Бог каже: «греби ру-
ками, дитино, греби руками, / доки я 
вигадую весла».

Ілюзорність зв’язку «двох поло-
винок» у «Дорослій» оголюється: 
романтичний флер скинуто, зали-
шається прикра дійсність. Мотив 
поневолення жінки зі «Співіснуван-
ня» («До Сильвії Плат») розвивається 
тут до звільнення ліричної героїні 
від взаємин, позначених зверхністю, 
сексизмом, споживацьким ставлен-
ням («вона починає ранок із вологого 
прибирання у голові»), хоча остаточ-
но позбутися їхнього впливу важко 
(«усе ще сприймаю знаки твоєї уваги / 
як знаки пріоритету на вузькій доро-
зі, / все ще на них ведуся»). Отже, тре-
ба відшукати в собі самість — «жінко, 
у нас же з тобою нікого, крім мене, не-
ма», — спираючись на персональну 
добру звістку: «слово було спочатку, 
і слово було SOLITUDE». І «не дава-
ти вогню поживи», щоб не втратити 
своєї хиткої, щойно вибудуваної ці-
лісності. У цьому допоможуть «аль-
тернативні джерела світла» — про-
мовистий останній розділ. Страшно 
«не критись зі світлом своїм», адже 
«незрозуміле лякає, навіть якщо це 
світло / особливо якщо це світло», 
— але, здається, якраз у ньому кри-
ється істина. Блиск очей або водного 
дзеркала влаштовують зустріч із со-
бою-колишньою («я не можу нічого 
пригадати з тих днів, бо мене ще там 
не було») і собою-теперішньою — 
усвідомленою, мудрою, вільною, яка 
проживає «просто ще одні спекотні 
вихідні над Летою». Можливо, люди-
на починає власне жити лише після 
цього усвідомлення, — і коли так, як 
назвати те, що було перед ним? Сон, 
від якого прокидаєшся до істинного 
стану? Дорослою.

Юлія Стахівська, Київ
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