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Наш читачу!
Події останніх місяців і тижнів не да-
ють підстав сподіватися на те, що 2022 
рік буде спокійним. Щодо взаємин Ро-
сія – Україна, здається, що умовне пе-
ремир’я закінчилось. А воно таки було 
умовним, бо лише за 2021 рік на фронті 
загинуло майже вісім десятків україн-
ських воїнів. Україну й українську вла-
ду чекають важкі часи навіть у випадку, 
якщо не здійсняться найгірші сценарії 
розвитку подій у російсько-українській 
війні.

Факторів, які впливатимуть на си-
туацію в Україні, дуже багато. Україні 
в цей складний час зовсім не допомагає 
розхитування ситуації всередині краї-
ни. А воно таки є. Як не допомагає їй 
і кліпове мислення й діяння політичної 
еліти. Усі ці малі чвари буде використо-
вувати агресор. 

Росія розігрує ігри довкола Украї-
ни, а її найбільшим другом у боротьбі 
з нею є незнання України і проблема-
тики, пов’язаної з Україною, за кор-
доном. Як, до речі, і незнання Росії. 
А українській політичній еліті, але 
також і науковій, досі не вдалося до-
стеменно пояснити й донести до країн 
— потенційних союзників — на Заході 
свою важливість. 

Частково заспокоюють дані соціоло-
гічних досліджень, які показують, що 
на чергових виборах в український пар-
ламент мають шанс пройти чотири пар-
тії, три з яких можна назвати проукра-
їнськими й демократичними. Зі своїми, 
звичайно, нюансами. А відсоток про-
українських виборців цих партій доволі 
вагомий. Тож сподіватися ворогу також 
особливо нема на що. 

Ми прагнемо й далі працювати над 
тим, щоб надавати якісну й виважену 
інформацію як вам, нашим читачам, 
так і своїм колегам за кордоном. У цій 
війні повинен кожен робити свою 
справу — і намагатися робити її добре. 

Від редакції Ленка Віх
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Лубош Палата, Прага
Фото: Ленка Віх

Зізнаюсь, що насолоджувався 
промовою президента Франції 
Еммануеля Макрона в залі 
Європейського парламенту, 
найбільшої демократично 
обраної палати у світі. Саме 
його країна зараз очолює 
Європу. Хоч лише на пів року, 
бо далі головуванням у ЄС 
займеться вже Чехія.

Французька мова сама по собі гарна, але у ви-
конанні енергійного та емоційного Макрона 
вона набирає ще більшої вишуканості. Емма-
нуель Макрон майже годину розповідав про 
своє бачення великої Європи, можливо, трохи 
занадто французької, але таки великої. Про 
те, що нам є чим пишатися й на що спертись. 
Про нашу демократію і верховенство права, 
про наші культури, про унікальну економічну 
та соціальну модель, що в порівнянні з навко-
лишнім світом є чи не найкращою. Про те, 
що цей об’єднаний континент із пів мільярда 
населення може відігравати ключову роль 
у майбутньому нашого світу. І не лише може, 
а й повинен. У протилежному разі можемо 
програти тоталітарним силам, які нас оточу-
ють. Саме тому, за словами Макрона, Європа 
мусить озброїтися, створити сильну європей-
ську армію, яка має бути частиною НАТО, 
але в разі потреби зможе обійтись і без нього. 
Європейський Союз, за його словами, має не 
лише реагувати на кризи біля своїх кордонів, 
але активно діяти й озброюватися — не проти 
когось, а задля забезпечення своєї незалеж-
ності. 

«Безпека нашого континенту вимагає стра-
тегічного переозброєння Європи як простору 
миру й рівноваги, особливо в діалозі з Росі-
єю. Ми, європейці, повинні разом висунути 
власні вимоги та зробити все, щоб ці вимоги 
поважали», — сказав Макрон. «Наша мрія 
має стати реальністю, ми повинні зробити її 
доступною для наших громадян. У нас є сили 
й засоби для цього, і тому я вірю в нас», — 
підсумував він. 

Європа не вірить у себе,  
але об’єднавшись —  
усе можна подолати
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Франція вірить у своє військо

Акцент на сильний військом Європейський 
Союз не був несподіванкою. Франція в цьо-
му напрямку впевнена в собі. Її армія налічує 
чверть мільйона, на сьогодні, після виходу 
британців, це найбільші в ЄС збройні сили. 
У них є ядерна зброя, авіаносці та можливість 
швидкого реагування далеко від Франції. 
Ця країна витрачає понад два відсотки свого 
ВВП на озброєння, загальною сумою майже 
50 мільярдів доларів. Це близько до бюдже-
ту Російської Федерації, який, однак, дає для 
армії майже п’ять відсотків ВВП. Але сама 
Франція загалом економічно сильніша за Ро-
сійську Федерацію. 

На жаль, Франція майже самотня у своєму 
наголосі на військовому аспекті «європей-
ського суверенітету». Лише Греція, Польща, 
трійка невеликих країн Балтії та почасти Іспа-
нія та Італія наближаються до її переконання 
в необхідності потужних європейських зброй-
них сил. З іншого боку, Німеччина все ще мріє 
про «гуманітарну державу», про що свідчать 
зусилля Берліна включати гуманітарні витра-
ти та допомогу на розвиток у свій оборонний 
бюджет. Німеччина дає менше 1,5% ВВП на 
оборону, її збройні сили не мають і 200 000 
військових, її армія настільки недофінансо-
вана, що, цілком імовірно (і це було би впер-
ше в історії), її могла б теоретично подолати 
польська армія, на яку Польща виділяє навіть 
більше відсотків ВВП, ніж Франція. 

Економічно впевнена Німеччина 

Але віра Франції у власні збройні сили по-
ступається вірі у власну економіку. У цьому 
напрямку в Європі явно домінує Німеччина, 
яка є надзвичайно успішним світовим експор-
тером. Їй вдалося дуже ефективно залучити 
у свою економіку нові країни ЄС, як-от Чехію 
та Польщу. Німеччина не боїться глобальної 
конкуренції чи викликів, пов’язаних із зеле-
ною економікою. 

Німеччина хоче стати світовим лідером 
також і в цьому напрямку, і намагається за-
лучити в нього весь континент. «Ми хочемо 
стати піонерами кліматично нейтральної еко-
номіки», — сказав новий канцлер Німеччини 

Олаф Шольц у своїй новорічній промові. Він 
не хоче, щоб Європейський Союз через це 
закрився сам у собі перед світом, а навпаки, 
став піонером вільної торгівлі. 

Цю політику просуває Німеччина й у на-
прямку Китаю, з яким наприкінці 2020 року 
їй вдалося домовитись про нову торгову уго-
ду. Однак її ще не підписано, оскільки з того 
часу Китай зайняв настільки ворожий курс 
щодо Заходу, що майже весь Європарламент 
виступив проти цієї угоди. 

Подібно асертивно, як у випадку із Китаєм, 
Німеччина під час правління Ангели Мер-
кель поводилася й щодо Росії. Підтримуючи 
Україну економічно, вона також активно тор-
гувала з Росією, як у випадку будівництва га-
зопроводу «Північний потік –2». 

Проте уряду Олафа Шольца довелося 
зіткнутися з новою реальністю нахабної ро-
сійської конфронтаційної стратегії. «Якщо 
Росія вторгнеться в Україну, вона заплатить 
жорстку економічну ціну. Ми готові до цьо-
го, навіть ціною власних втрат», — заявила 
міністр закордонних справ Анналена Бербок. 
«Єдине рішення — дипломатичне», — додала 
вона. Німеччина знову підтвердила заборону 
на поставки німецької зброї в Україну, у тому 
числі з третіх країн. 

Нові європейці не вірять у демократію 

Поки Франція не вірить в економіку, Німеч-
чина не вірить у силу європейської армії, Цен-
тральна Європа втратила віру в силу демокра-
тії та верховенства права. 

Те, що відбувається в Польщі та Угорщині, 
і має вигляд демократичного хаосу чи анти-
демократичних політиків, таких, як прези-
денти в Чехії, Словаччині, Румунії, Словенії 
чи Болгарії, свідчить про слабкість місцевої 
«нової демократії». Скидається на те, що ві-
рус комунізму й тоталітаризму десь глибоко 
в «нових європейцях» усе ще живий. І замість 
того, щоб у цих країнах був імунітет від авто-
ритаризму, повертається вся та недуга в обра-
зі Віктора Орбана, Ярослава Качинського та 
інших. Як смертельна хвороба, яка вже зда-
валася вилікуваною, але злоякісні метастази 
якої здатні вбити не лише ту частину Європи, 
але й, можливо, заразити весь ЄС. 
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Однак приклад відсторонення від влади 
в Чехії авторитарного олігарха Андрея Бабі-
ша восени минулого року показав, що не все 
настільки безнадійно, як би могло здаватися.
 

Разом — ми сила

Попри всю згадану вище зневіру, є одна вели-
ка надія на майбутнє. Залишивши Францію, 
Німеччину та Центральну Європу сам на сам 
— усі вони поодинці могли б програти у сві-
товій конкуренції і врешті втратити свій су-
веренітет. Але разом вони можуть позбутися 
своїх недоліків. І в межах одного цілого ком-
пенсувати свої вади. І зробити «Європу зно-
ву великою», за словами Еммануеля Макро-
на з його виступу в Страсбурзі: «У нас є для 
цього й сили, і засоби». А тому є й надія. І це 
також надія для тих, хто хоче долучитися 
до європейського проєкту. У тому числі для 
вільної і демократичної України. 

ЄВРОПА НЕ ВІРИТЬ У СЕБЕ, АЛЕ ОБ’ЄДНАВШИСЬ — УСЕ МОЖНА ПОДОЛАТИ

Попри всю згадану вище 
зневіру, є одна велика надія на 
майбутнє. Залишивши Францію, 
Німеччину та Центральну 
Європу сам на сам — усі вони 
поодинці могли б програти 
у світовій конкуренції і врешті 
втратити свій суверенітет. Але 
разом вони можуть позбутися 
своїх недоліків.
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Поки ЄС і НАТО намагаються 
допомогти Україні відвернути 
вторгнення Росії, угода про 
співпрацю у сфері оборони 
(Defence Cooperation Agreement, 
DCA) стала для словацьких 
політиків і чиновників черговим 
полем битви в дедалі більшій 
поляризації Словаччини.

Поляризація словацького  
суспільства призвела до загрози 
регіональній безпеці

Словаччина переживає нову політичну кризу 
— теперішню поляризацію, що загрожує ре-
гіональній безпеці. Як і можна було очікувати 
в часи швидких змін безпекового середовища 
та агресивності з боку Російської Федерації, 
очільники Словаччини вирішили приєднати-
ся до коаліції держав, які ухвалили угоду про 
співпрацю у сфері оборони (DCA) зі США. Як 
і очікувалося, угода викликала невиправдану 
суперечку.

Проросійські дезінформаційні медіа, опо-
зиційні політики й навіть генеральний про-
курор Марош Жілінка висловили критичне 
ставлення до Угоди. Щодо перших двох груп, 
їхній «протест» зрозумілий, адже він мотиво-
ваний або ідеологією, або намаганням додати 

ПОЛІТИКА

Як угода про співпрацю 
у сфері оборони між 
Словаччиною та США стала 
джерелом дезінформації
Матей Спішак, головний редактор Infosecurity.sk 
(опубліковано з дозволу Visegrad Insight)
Фото: Ленка Віх, HNonline
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собі політичної ваги. Проте в останньому ви-
падку вирізняються й аргументи, і той, хто їх 
озвучив.

Словаччина  
в перспективі

Варто взяти до уваги, що Словаччина — не 
перша країна, у якій угода про співпрацю 
у сфері оборони зі США спричинила полі-
тичний неспокій. Через подібне сум’яття про-
йшла й Угорщина. Хоч дискусії там не були 
такими публічними, як у Словаччині, цей 
процес призвів до дипломатичного конфлікту 
між Угорщиною та США.

Наскільки відомо, угорська делегація від-
мовилася підписувати угоду зі США. З їх-
нього погляду, угода порушувала угорську 
конституцію та суверенність держави. Аме-
риканська сторона застерегла Будапешт, що 
може потрактувати їхній підхід як ознаку 
зближення з Російською Федерацією. Зреш-
тою, державний секретар США Майк Помпео 
відвідав Угорщину у 2019 році, щоб погодити 
остаточний документ.

Більшість держав (наприклад, Польща) під-
писали Угоду без тривалих переговорів; сер-
йозні заперечення вперше висловила Угорщи-
на. Тепер угода стала темою для публічного 
обговорення у Словаччині.

Захист прав людини

Варто зазначити, що Жілінка перед цим від-
відував Росію. Влітку 2021 року генеральний 

прокурор Словаччини відвідав Санкт-Пе-
тербург і зустрівся з генеральним прокуро-
ром Росії Ігорем Красновим, якого внесено 
в санкційний список ЄС за причетність до 
переслідування російського опозиційного лі-
дера Олексія Навального. Краснов і Жілінка 
обговорили вдосконалення співпраці між сво-
їми установами й, парадоксально, захист прав 
людини.

Здається, Жілінку Росія влаштовує. На по-
чатку 2022 року офіс генерального прокурора 
підтвердив, що їхній очільник планує візит 
до Москви, де мало відбутися святкування 
300-річчя прокуратури Росії. Наскільки ві-
домо, Жілінка там буде єдиним генеральним 
прокурором з Вишеградської четвірки — і, 
можливо, єдиним з усього Європейського Со-
юзу.

Інакше кажучи, дії Жілінки підозрілі — 
його офіс вирішив прокоментувати угоду 
й оприлюднити низку заперечень усього за 
кілька днів до його подорожі в Москву. Аби 
не поширювати теорії змови, достатньо лише 
сказати, що його дії дивні, особливо в контек-
сті його візитів у Росію.

«Проблемні» частини угоди

Генеральний прокурор має право оприлюд-
нювати свій погляд на міжнародні угоди. 
Проте у випадку з угодою про співпрацю у 
сфері оборони це схоже на самостійну зов-
нішню політику, яку веде правоохоронний 
орган. Деякі з його коментарів можуть бути 
доцільними й окремі інституції їх розгля-
нуть, але деякі щонайменше сумнівні.

Аргументи генерального прокурора зву-
чать в унісон із проросійськими силами й де-
зінформаційними медіа. Наприклад, є пропо-
зиція внести речення: «Збройні сили США 
не можуть транспортувати, розташовувати, 
зберігати чи застосовувати ядерну, хімічну 
й біологічну зброю на території Словацької 
Республіки». Але річ у тім, що вже є окремі 
закони, які забороняють те, що генеральний 
прокурор просить врахувати в угоді, тож для 
цього немає жодних явних підстав.

Такою риторикою Жілінка та його офіс 
легітимізують заяви проросійських дезін-
формаційних медіа й сил у Словаччині, які 

Більшість держав (наприклад, 
Польща) підписали Угоду без 
тривалих переговорів; серйозні 
заперечення вперше висловила 
Угорщина. Тепер угода 
стала темою для публічного 
обговорення у Словаччині.
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ЯК УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ У СФЕРІ ОБОРОНИ МІЖ СЛОВАЧЧИНОЮ ТА США . . .

поширюють неправдиву інформацію про 
Угоду. До того ж у цьому до генерального 
прокурора приєдналися опозиційні політич-
ні сили.

Ще одну проблему в цих протестах можна 
окреслити як псевдовійськовий аналіз із мір-
куваннями про можливі об’єкти воєнних дій. 
Варто зацитувати полемічний уривок офісу 
генерального прокурора повністю: «Атаки 

ворога завжди спрямовані на об’єкти в певній 
послідовності — від інфраструктури, кому-
нальних мереж, військових баз відповідно 
до типу військового обладнання, яке там роз-
ташоване (транспортери — сховища ядерної 
зброї тощо)».

Незалежно від доцільності аргументації, 
аналіз можливих об’єктів воєнних дій — точ-
но не обов’язок офісу генерального прокуро-
ра. Міністерство оборони саме так бачить цю 
проблему, стверджуючи, що персонал офісу 
Жілінки — не фахівці в цій темі. Крім того, 
міністр оборони Ярослав Надь назвав Жілін-
ку «брехуном», зараховуючи його до проро-
сійських сил і популістів, які тлумачать фак-
ти на свою користь.

Політизація безпеки

Генеральний прокурор — не єдиний, хто ста-
вить під сумнів угоду. Разом з опозиційними 
політиками, багато з яких або проросійські, 

Генеральний прокурор має 
право оприлюднювати свій 
погляд на міжнародні угоди. 
Проте у випадку з угодою про 
співпрацю у сфері оборони 
це схоже на самостійну 
зовнішню політику, яку веде 
правоохоронний орган.
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або роблять усе можливе, щоб ускладнити 
функціонування чинного уряду, Жілінка на-
дає легітимності неправдивим заявам проро-
сійських дезінформаційних медіа.

Усе це неминуче призводить до політизації 
питання безпеки. Замість об’єктивної оцінки 
«за» та можливих «проти» Угоди, ці діячі по-
ширюють різноманітні сумнівні наративи — 
від втрати суверенності (США розслідувати-
ме кримінальні проступки своїх службовців, 
а солдати використовуватимуть словацькі 
військові аеродроми) до теорій змови, пов’яза-
них зі зброєю масового знищення. Деякі з них 
навіть закликають до референдуму, на якому 
словаки мали б затвердити присутність сол-
датів США у Словаччині.

Дуже шкода, що безпека держави з прозо-
рою зовнішньою політикою, яку ведуть ре-
левантні органи влади, послаблюється з ко-

рисливих мотивів окремих діячів. Особливо 
тоді, коли замість продуктивних фахових 
дискусій ллється потік неправдивих твер-
джень.

Як зазначає професор Батора з Універси-
тету ім. Коменського в Братиславі, Угода 
насправді зміцнить суверенітет і безпеку 
Словаччини. Не дуже розумно покладатися 
на пожежників на випадок пожежі у вашому 
домі і при цьому не погоджуватися заздале-
гідь встановити вогнегасники.

Рішення у стратегічній комунікації

Схоже, основні проблеми Словаччини — по-
ляризація суспільства й сили, які намагають-
ся нею зловживати. Інакше кажучи, ще й досі 
сила-силенна людей сумнівається, належить 
Словаччина до Заходу чи Сходу. Громадську 
думку має формувати всебічна й ефективна 
стратегічна комунікація з боку держави.

Цей процес роками був занедбаний, і чин-
ний уряд працює над його врегулюванням. 
Підвищення опору словацького суспільства 
до проросійської дезінформації — справа на 
роки, і саме тому важливо розпочати вже за-
раз.

Доти ж різноманітні сили, як-от деякі по-
літики та дезінформаційні медіа, намагати-
муться зловживати наявною вразливістю 
й розколинами в суспільстві. Крім того, важ-
ко реагувати на дії генерального прокурора 
через його незалежність і майже недотор-
канність на цій посаді. Але все-таки державі 
потрібно корегувати загальну комунікацію, 
особливо на такі специфічні теми, як угода зі 
США.

Генеральний прокурор — 
не єдиний, хто ставить 
під сумнів угоду. Разом 
з опозиційними політиками, 
багато з яких або проросійські, 
або роблять усе можливе, щоб 
ускладнити функціонування 
чинного уряду, Жілінка надає 
легітимності неправдивим 
заявам проросійських 
дезінформаційних медіа.
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Після 2013 року Україна 
виконала велику, але 
незавершену роботу в напрямку 
зміцнення незалежності 
газового сектору від зовнішніх, 
насамперед російських, 
чинників. Зміна влади у 2019 
році суттєво не вплинула на 
коригування цього курсу. Для 
оцінки стану незалежності 
газового сектору потрібно 
аналізувати три аспекти: умови 
для нарощування власного 
видобутку, збереження 
транзиту ГТС України та успіхи 
у використанні підземних 
сховищ газу (ПСГ).

Із газовидобутком маємо дуже неоднозначну 
картину. Загальний курс на досягнення газо-
вої самодостатності, оголошений ще у 2016 
році, ніхто не скасовував, проте він реалізу-
ється лише наполовину. Останніми роками 
Україна забезпечує власні потреби в газі при-
близно на 65%, а решту імпортує на західно-
му кордоні. Технологічна можливість наро-
стити власний видобуток є, проте для цього 
потрібне покращення умов функціонування 
компаній. І варто розуміти — це може статися 
не раніше ніж за 5 років послідовної та ста-
більної роботи.

Умовна конкурентність

З одного боку, Україна провела ще у 2017–2019 
роках досить успішну дерегуляцію, яку про-
довжує до сьогодні — переважно зусиллями 
Державної служби геології та надр України. 
Завдяки цьому газові компанії відчули зна-
чне полегшення дозвільно-регуляційної бази. 
З другого боку, маємо об’єктивний фактор — 
турбулентність ринку. Спочатку, починаючи з 
другої половини 2019 року, світові ціни на газ 
критично знизились, що поставило під сум-
нів економічний сенс вкладень у видобуток. 
2021 рік, навпаки, приніс небачений стрибок 
цін на блакитне паливо. Проте перспективи 
цінових котирувань є неясними, а пам’ятай-
мо, що від початку робіт на родовищах до 
отримання промислового газу проходить не 
менше трьох років — відповідно, компанії 
мають планувати свою діяльність заздалегідь 
і будь-які зміни ключових параметрів (а ціни 

«Зе-безпека» енергетики
Якими є результати політики 
Зеленського для енергетичної  
безпеки України?
Павло Кост, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський
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на газ таким параметром є без сумніву) впли-
вають на готовність вкладати кошти в роботи 
на родовищах. 

Безумовним успіхом України в цьому кон-
тексті було повне скасування в серпні 2020 
року (для побутових споживачів) та в травні 
2021 року (для підприємств теплокомуненер-
го) спеціальних обов’язків, тобто зобов’язан-
ня до реалізації газу за регульованою ціною. 
Відтепер усі можуть купувати газ у будь-кого 
за будь-якою ціною. Але це на папері. На-
справді, з огляду на домінантну роль Нафто-
газу на ринку, ніхто не може конкурувати 
з державною компанією (за винятком сегмен-
ту промислових споживачів, де справді й дав-
но панує вільна конкуренція, але це 44,6% 
від усього ринку). На початку минулого року 
Нафтогаз встановив річну ціну на газ, яка 
визначила тенденцію на ринку і яка суттєво 
нівелює фактор привабливої ціни для ком-
паній газовидобувачів. Причому це рішення 
супроводжували кадрові зміни в Нафтогазі 
— звільнення з порушенням процедур голо-
ви правління Андрія Коболєва, який не по-
годжувався на подібний підхід, та рокіровок 
у Наглядовій раді. Встановлена ціна не є кри-
тично низькою, проте є сигналом для ринку, 
що в будь-який час може бути змінена знов, 
що послаблює готовність до інвестицій у ви-
добуток. 

Ще гіршим сигналом було оприлюднення 
КМУ в січні 2022 року порядку продажу на 

газовій біржі палива власного видобутку при-
ватниками (саме приватні компанії послідов-
но, на відміну від державних компаній, наро-
щують видобуток) для потреб споживачів, які 
використовують газ для соціально важливих 
цілей (наприклад, виробництво продоволь-
чих товарів). Абстрагуючись від об’єктивних 
факторів (кон’юнктура на ринку газу), це яв-
ний крок назад, який ще більше гальмува-
тиме готовність компаній до інвестування 
у видобуток. Причому в сегменті промисло-
вих споживачів, який досі вважався зразково 
конкурентним (як для українських умов). 

Відтепер усі можуть купувати 
газ у будь-кого за будь-якою 
ціною. Але це на папері. 
Насправді, з огляду на 
домінантну роль Нафтогазу 
на ринку, ніхто не може 
конкурувати з державною 
компанією (за винятком 
сегменту промислових 
споживачів, де справді й давно 
панує вільна конкуренція, але це 
44,6% від усього ринку).
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«ЗЕ-БЕЗПЕКА» ЕНЕРГЕТИКИ

Транзит газу й зовнішні чинники

Ще менше приводів для задоволення маємо 
в збереженні газотранзитної ролі України. 
Безумовно, тут ще більше значення мають 
зовнішні чинники — інтереси РФ та інших 
світових гравців. Проте потрібно повернути-
ся до грудня 2019 року. Саме тоді Київ лег-
ко погодився на тактично виграшний, але 
стратегічно програшний варіант 5-річного 
контракту на транзит із Газпромом. Контрак-
ти можна розбирати довго і знайти в них цілу 
низку позитивних для України положень, але 

з точки зору збереження транзитної ролі та 
протистояння газогону «Північний потік – 
2» треба підкреслити: без жодних сумнівів 
— Київ позбувся ключового важелю впливу, 
яким була наявність довгострокового контр-
акту на суттєві об’єми газу. Тепер подальший 
розвиток навколо транзиту залежить уже не 
від України. Заради справедливості варто від-
дати належне команді президента Зеленсько-
го — у дуже короткий проміжок часу встигли 
завершити відокремлення Оператора ГТС 
зі структури Нафтогазу та забезпечили його 
успішне функціонування. Це посилює в тому 
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числі й безпеку країни. Також на базі Укр-
трансгазу вдалося відокремити Оператора 
ПСГ. Це створило шанс на інтеграцію сховищ 
до європейського ринку й передумови для 
цього вже є. Однак останні тенденції на рин-
ках ці плани поки що суттєво підкоригували. 

Тож у газовому секторі в підсумку має-
мо, по-перше, покращення регуляційних 
умов для інвестування у власний видобуток, 
по-друге, погіршення цих умов шляхом регу-
лювання цін (посилення ручного управлін-
ня), по-третє, згоду на позбавлення себе ва-
желю впливу на збереження транзитної ролі 
та, по-четверте, створення передумов до інте-
грації ПСГ до європейських ринків. 

Електроенергетика 

Для зміцнення безпеки цього сектору на-
самперед важливі такі аспекти: від’єднання 
Об’єднаної енергетичної системи України 
(ОЕС) від пострадянської БРЕЛЛ та її інте-
грація з ENTSO-E, системне вирішення де-
фіциту енергетичного вугілля та питання ім-
порту електроенергії з Білорусі та РФ. 

Що стосується першого аспекту: за прав-
ління Зеленського принаймні декларативно 
продовжується курс на синхронізацію ОЕС 

з ENTSO-E. Проводилися тести технічної 
готовності, реконструкція інфраструктури 
з особливим урахуванням проблеми т.зв. ву-
зьких місць у системі та адаптація регулятор-
ної бази. Також практично завершився процес 
сертифікації Укренерго — оператора системи 
передачі. Властиво, для забезпечення належ-
них технічних умов залишаються два етапи 
тестувань роботи в ізольованому режимі — 
після від’єднання від БРЕЛЛ — кілька днів 
у період пікових морозів та пікових спек. 
Сумніви викликає те, що Україна ризикує 
відкласти зимові тести на наступний рік че-
рез власну некомпетентність у підготовці до 
опалювального сезону, але таке відкладення 
некритичне за умов, що до наступної зими 
Київ підготується із суттєвим запасом, а на-
разі виглядає так, що зимовий сезон 2022/23 
буде ще важчим, ніж поточний. На технічну 
готовність до інтеграції та загалом безпечне 
функціонування ОЕС падає тінь від браку 
ясності щодо створення маневрових потуж-
ностей — їхній дефіцит із року в рік є все 
більш відчутним, а технічний стан генерації, 
м’яко кажучи, не покращується. Ініціативи 
ексочільниці Міністерства енергетики (весь 
період керування відомством — у статусі в.о.) 
Ольги Буславець щодо конкурсу на їх ство-
рення зірвано й відкладено в шухляду.

Розбалансований, зарегульований  
та неконкурентний

Гірше в контексті інтеграції до ENTSO-E є те, 
як функціонує запущений у липні 2019 року 
ринок електроенергії. Він розбалансований, 
зарегульований та неконкурентний. У такому 
стані інтеграція з європейськими мережами 
можлива технічно, але не принесе особливої 
користі та може спровокувати цілу низку по-
бічних ефектів. Загалом, проблеми на ринку 
за останні два з половиною роки тільки по-
глиблювалися. Не вдаючись до подробиць, 
ключовим недоліком підходу Зе-команди ви-
дається прагнення до регуляції ринку та від-
сутність стратегії його розвитку. Ця проблема 
настільки глибока, що загрожує енергетичній 
безпеці країни.

Нова вугільна конфігурація (через окупа-
цію територій Донбасу з великою кількістю 

Тож у газовому секторі 
в підсумку маємо, по-перше, 
покращення регуляційних 
умов для інвестування у 
власний видобуток, по-друге, 
погіршення цих умов шляхом 
регулювання цін (посилення 
ручного управління), по-третє, 
згоду на позбавлення себе 
важелю впливу на збереження 
транзитної ролі та, по-четверте, 
створення передумов до 
інтеграції ПСГ до європейських 
ринків.
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антрацитових шахт) спричинила переоблад-
нання теплових електростанцій на газові гру-
пи вугілля. Але це були здобутки попередньої 
влади. Зе-команда не зробила нічого, щоб де-
фіцит вугілля став меншим і продовжує по-
кривати його імпортом, причому робить це 
недбало, що вилилось у проблеми цієї зими. 
До того ж проблеми вугільного сектору пе-
ребувають на периферії порядку денного, що 
сприяє занепаду. 

Після 2019 року поглибилася вразливість 
України, пов’язана з імпортом електроенер-
гії з Білорусі та РФ. Хоч ідеться про невеликі 
об’єми, вони мають суттєвий вплив на балан-
сування та ціни на ринку, що спотворює кон-
куренцію. Але найголовніше те, що імпорт 
із цих країн дає Москві та Мінську важелі 
впливу на Київ — у разі різкого припинення 
експорту це могло би спричинити технологіч-
ні труднощі оператору системи Укренерго. 
Можна припускати, що імпорт дешевої енер-
гії з цього напрямку впливає на зниження цін 
на ринку України, що для Києва є достатнім 
критерієм, навіть попри безпекові ризики. 

Загальна картина електроенергетичної без-
пеки за правління нинішньої влади наступна. 
По-перше, загальне продовження курсу на 
Захід, по-друге, поглиблення структурних 

проблем ринку до загрозливих для безпеки 
масштабів та, по-третє, домінування тактич-
ного підходу над стратегічним.

Нафтопродукти 

Традиційно три сегменти нафтопродуктів 
— бензин, дизель та автогаз — мають різну 
структуру походження ресурсу, що напря-
му впливає на їхню стабільність та безпеку. 
Найкраще диверсифікованим є ринок бен-
зинів. На ньому українські виробники (НПЗ 
у Кременчуці та маленькі заводи) зберігають 
частку ринку, що коливається в межах 50%. 
Це достатня подушка безпеки. За останній 
рік відбулося зростання впливу білоруських 
бензинів до 40%, але це не створює жодних 
серйозних ризиків для ринку — сябри більше 
займали нову, розширену для бензинів нішу, 
ніж витискали інших з ринку. 

РФ використає нафтопродуктовий ва-
жіль у політичних іграх? 

На ринку дизеля, який є найбільшим серед 
нафтопродуктів, картина значно гірша. Бі-
лоруські та російські продукти займають су-
купно до 70%. Подією минулого року було 

«ЗЕ-БЕЗПЕКА» ЕНЕРГЕТИКИ
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призупинення роботи нафтопродуктопрово-
ду «Прикарпатзахідтранс», яким із РФ надхо-
див дизель, а також зачистка ринку від Proton 
Energy — посередника імпорту нафтопродук-
тів Роснєфті в Україну. Простір після Proton 
негайно і плавно зайняли білоруські вироб-
ники. Мозирський НПЗ майже повністю пра-
цює на український ринок. Варто додати, що 
інший, Новополоцький, опинився під санкці-
ями США, що теж варто брати до уваги як ри-
зик імпорту. Також Україна наростила імпорт 
з морського напрямку. Крім того, минулого 
року відбувся довгоочікуваний ривок вітчиз-
няного Кременчуцького НПЗ, який збільшив 
переробку і планує збільшити її у 2022 році 
на 1 млн тонн нафти. З часом новим посеред-
ником поставок ресурсу Роснєфті став азер-
байджанський Socar, який передав права опе-
ратора невідомій компанії з Греції — SNEL. 
Усе це затягнулося на понад пів року, але 
ринок працював стабільно. Ці події показали 
ефективність моделі, але варто пам’ятати, що 
вона буде працювати доти, доки РФ не буде 
використовувати нафтопродуктовий важіль 
у політичних іграх. Зараз український ринок 
преміальний і російські постачальники на 
ньому заробляють гарні гроші, відповідно, 
маємо симбіоз. Проте якщо уявити тотальну 
блокаду поставок з РФ (та з Білорусі — сумні-
вів у тому, що Лукашенко підтримає Путіна, 
немає), ця модель ринку дизеля не спрацює. 

На ринку автогазу відбувалися схожі трен-

ди. Частка продуктів з РФ та Білорусі колива-
ється від 65% до 72%, але ринок є дуже гнуч-
ким. Наприклад, минулого року зменшення 
поставок з Росії компенсувало море, частка 
якого зросла на 5%. Тим не менше, карти-
на та сама, як і на ринку дизеля — поки РФ 
сприймає український ринок лише через ко-
мерційну призму, усе буде працювати чудово. 
Але якщо з Кремля надійде наказ припинити 
поставки, легкою турбулентністю це не обме-
житься. 

Ринок нафтопродуктів за часів правління 
Зе-команди не зазнає суттєвих змін із погля-
ду безпеки. За винятком зачистки компаній, 
пов’язаних з Віктором Медведчуком, прак-
тично продовжується функціонування мо-
делі, побудованої за часів Петра Порошенка. 
Це гарно диверсифікований ринок із гнучкі-
стю й можливостями переключення на інші 
напрямки. В актив нова влада може записа-
ти собі поступове нарощування активності 
вітчизняного НПЗ у Кременчуці. Слабким 
місцем є залежність від політичного фактора 
з Кремля: відкритим залишається питання, 
наскільки достатнім і довготривалим аргу-
ментом для російських постачальників є пре-
міальність українського ринку й наскільки 
Кремль готовий запустити сценарій тоталь-
ної блокади. 

Ядерна енергетика —  
курс пригальмував

Мабуть, найбільш контроверсійними були 
дії Зе-команди в секторі ядерної енергетики. 
Після зміни влади у 2019 році Київ загалом 
продовжував обраний попередньою владою 
курс на зрив зв’язків з РФ. Водночас темп 
цього курсу суттєво пригальмував. Нове ке-
рівництво України та Енергоатому викону-
вало плани щодо диверсифікації постачань 
ядерного палива для АЕС. Також продов-
жує, але з великим запізненням, втілювати 
в життя проєкт Централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива в зоні від-
чуження. 

Ба більше, попри два роки простою, у 2021 
році Зе-команда прозвітувала про відкриття 
нового розділу міжнародної співпраці у ядер-
ній енергетиці. Було підписано два меморан-

Сумніви викликає те, що Україна 
ризикує відкласти зимові тести 
на наступний рік через власну 
некомпетентність у підготовці 
до опалювального сезону, але 
таке відкладення некритичне 
за умов, що до наступної зими 
Київ підготується із суттєвим 
запасом, а наразі виглядає так, 
що зимовий сезон 2022/23 буде 
ще важчим, ніж поточний.
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думи про співпрацю. Один — із Westinghouse 
щодо добудови двох блоків на Хмельницькій 
АЕС з можливістю будови нових блоків на 
інших об’єктах. Другий — з американською 
NuScale щодо малих ядерних реакторів. Ре-
алістичність імплементації меморандумів, 
особливо першого, є дуже низькою.

Але ще гірше, що влада продукує проблеми, 
які будуть перешкодою для реалізації планів 
співпраці з Вашингтоном. Суттю цього кур-
су є ручне управління сектором із провідною 
метою — забезпечити дешеву електроенер-
гію, а головним гарантом цього є Енергоатом. 
Інвестувати в такий ринок американці навряд 
чи захочуть. 

Інституційний хаос навколо Енергоатому
Енергоатом залишається заручником об-

раної ще попередньою владою моделі ринку 
електроенергії. Проте діяльність нинішньої 
влади тільки збільшувала негативний вплив 
ситуації на ринку ядерної енергетики. Ще 
одним серйозним недоліком Зе-команди є ін-
ституційний хаос навколо Енергоатому та 
порушення незалежності Державної інспекції 
ядерного регулювання. 

Досі бракує відповідей на сакраментальні 
для ядерної енергетики запитання: що буде 
з блоками АЕС, які за планом потрібно виво-
дити з експлуатації між 2030 та 2040 роками 
(таких блоків буде 12 з теперішніх 15). Яки-
ми потужностями їх буде замінено або, у разі 
продовження термінів експлуатації, який 
буде його механізм? Тож маємо відсутність 
довгострокового бачення ролі АЕС. 

Непокоїть те, що в Енергоатомі та енер-
гетиці простежується слід вкрай проросій-
ського позафракційного депутата — Андрія 
Деркача. На думку більшості експертів, саме 
його люди прийшли керувати Енергоатомом 
навесні 2020 року, а колишній юрист Дерка-
ча Герман Галущенко очолив Міністерство 
енергетики навесні 2021 року. Деркач відомий 
як «головний атомник» Віктора Януковича 
й один із представників Російської православ-
ної церкви в Україні в одній особі. Його пріз-
вище перебуває в санкційних списках США.

Усе це наводить експертів на думку, що 
у випадку з ядерною енергетикою маємо 
справу з тихим саботажем — формальним ру-

хом до зміцнення безпеки, який рано чи пізно 
призведе до його провалу. 

Замість висновків

Звичайно, з позицією РФ щодо України та її 
енергетики все ясно давно. Але варто звер-
нути увагу на іншого ворога безпеки україн-
ської енергетики. Практично в кожній з опи-
саних сфер простежується чіткий «глибоко 
внутрішній» ворог процесу зміцнення без-
пеки держави — популізм і тяга до ручного 
управління ринками. За безпеку треба плати-
ти — це істина, яку Володимир Зеленський не 
встиг або не захотів засвоїти. І за це доведеть-
ся платити. І здійснення платежу буде мож-
ливим лише тоді, коли президент зрозуміє, 
що доведеться платити в тому числі своїм 
рейтингом. 

«ЗЕ-БЕЗПЕКА» ЕНЕРГЕТИКИ

Загалом, проблеми на ринку 
за останні два з половиною 
роки тільки поглиблювалися. 
Не вдаючись до подробиць, 
ключовим недоліком підходу Зе-
команди видається прагнення 
до регуляції ринку та відсутність 
стратегії його розвитку. Ця 
проблема настільки глибока, що 
загрожує енергетичній безпеці 
країни.
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ТЕМА

Пошук нових образів та нових 
сенсів для політика, який 
протягом тривалого часу 
перебуває біля стерна держави, 
є необхідним компонентом 
збереження посади. Російський 
президент Володимир Путін 
зробив ставку на Мюнхен — 
місто, з яким у європейській 
історії асоціюється одразу 
кілька подій. 

Столиця Баварії стала місцем, де про Путіна 
багато говорили. Мюнхенська промова Путі-
на в лютому 2007 року засвідчила небажання 
Росії миритися з домінуванням Сполучених 
Штатів у світовій політиці. Путін заперечив 
однополярний характер світу, хоч, за вели-
ким рахунком, це ще більш показово зроби-
ли терористи у вересні 2001 року, завдавши 
дошкульного удару по Сполучених Штатах 
і зруйнувавши Всесвітній торговельний 
центр. Амбіції російського президента спи-
ралися не лише на ядерний потенціал кра-
їни, який значною мірою дістався в спадок 
від СРСР, але й на потік нафтодоларів, який 
дав змогу купувати європейських політиків 
та нарощувати потенціал власної армії. Зі 
Сполученими Штатами Росія не наважується 
виходити на пряму конфронтацію, віддаючи 
перевагу ударам по країнах, які є союзника-
ми та партнерами Вашингтону. Грузія в серп-
ні 2008 року, Україна в лютому 2014 року та 
до сьогодні — найбільш показові приклади 
«мюнхенської силової дипломатії» Кремля.

Історична політика Росії

Для кращого розуміння логіки дій Путіна 
на нинішньому етапі доцільно приділити 

Володимир Путін  
та новий Мюнхен
Євген Магда, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський
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кілька рядків історичній політиці Росії. Вона 
значною мірою підпорядкована інтересам 
держави, і грошей на це об’єктивно не шко-
дують. Версії важливих для Кремля подій та 
епізодів активно просуваються до масової 
свідомості не лише через публічні дискусії 
істориків та публікацію різноманітних до-
сліджень, але й через продукцію російського 
кінематографа, який випускає різноманітні 
агітки з голлівудським розмахом та спеце-
фектами.

Путін не залишається осторонь цього про-
цесу, звісно, не знімаючись у художніх філь-
мах. Але різноманітні документальні стріч-
ки за участю президента Росії регулярно 
з’являються на блакитних екранах, і там він 
не лише розповідає байки про роботу такси-
стом у Петербурзі на початку 90-х. Його роль 
значно цікавіша. Зокрема, у фільмі «Крым. 
Путь на Родину» президент Росії визнав фак-
тичне загарбання півострова російськими 
військами, які виступали у вигляді «зелених 
чоловічків» без розпізнавальних знаків.

Історичний наступ на Польщу та Україну

Російський президент наприкінці 2019-го 
– на початку 2020 року виступив локомо-

тивом гібридизації Голокосту. Він особисто 
просував тезу про те, що провину за масове 
знищення євреїв на окупованих територіях 
Європи з нацистами мають розділити й там-
тешні мешканці, які з різних причин співро-
бітничали з окупантами. Вістря критичного 
удару Путіна було спрямовано на Польщу, 
і він навіть прочитав коротку лекцію про 
особливості Голокосту в Польщі своїм коле-
гам із СНД наприкінці 2019 року. Промови-
стий нюанс: посла Польщі в Німеччині кінця 
30-х років Юзефа Липського Путін назвав 
«сволотою та нацистською свинею». У січні 
2020 року російський президент виступив 
на Форумі пам’яті жертв Голокосту в музеї 
«Яд Вашем». Немає сенсу переповідати тези 
цього виступу, варто лише згадати, що адмі-
ністрація музею була змушена вибачатися, 
оскільки з уст Путіна прозвучали фрази, які 
не мають нічого спільного з реальними істо-
ричними подіями. Припускаю, що лише пан-
демія COVID-19 зупинила наступ на Польщу 
на вищому рівні російської політики.

Путін переключився на Україну, опубліку-
вавши 12 липня на сайті Кремля статтю «Про 
історичну єдність росіян та українців». Вона 
була опублікована російською та українською 
мовою, проте викладені в публікації думки 
нівелюють значення українського перекла-
ду. Крім відомої тези про «єдиний народ», 
Путін нарікав на використання Австро-Угор-
щиною українського питання проти Росії, 
назвав Україну «дітищем радянської епохи» 
та звинуватив Захід у перетворенні України 
на анти-Росію. Ці тези російський президент 
повторив у дещо розширеному вигляді під 
час традиційної пресконференції наприкінці 
грудня 2021 року. Однак це ще далеко не все.

Як реконструювати Мюнхенську угоду

Схоже, Володимир Путін сьогодні прагне 
вийти на якісно інший рівень усвідомлення 
історичних подій: він прагне реконструюва-
ти одну з найбільш драматичних подій ХХ 
століття — Мюнхенську угоду 1938 року. 
Нагадаю, що її результатом стало фактичне 
знищення Чехословаччини — країни, яка 
могла протистояти Гітлеру, однак через тиск 
західних союзників здалася без бою та була 

Володимир Путін сьогодні 
прагне вийти на якісно 
інший рівень усвідомлення 
історичних подій: він 
прагне реконструювати 
одну з найбільш драматичних 
подій ХХ століття — Мюнхенську 
угоду 1938 року. Нагадаю, що 
її результатом стало фактичне 
знищення Чехословаччини — 
країни, яка могла протистояти 
Гітлеру, однак через тиск 
західних союзників здалася без 
бою та була пошматована.
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пошматована. Промисловий потенціал Чехо-
словаччини працював на військові потреби 
нацистської Німеччини. 

Сьогодні ми бачимо вкрай небезпечні ана-
логії з подіями 30-х років. Хіба не нагадує 
окупація Криму аншлюс Австрії щонаймен-
ше відсутністю оперативної реакції з боку 
Заходу. На жаль, демократичні країни так 
і не навчилися вести розмову з диктатора-
ми, тримаючи напоготові необхідні заходи 
для їхнього приборкання. Численні випади 
Гітлера на адресу Чехословаччини, які, влас-
не, спричинили проведення Мюнхенської 
конференції та її рішення, дуже нагадують 
нинішні слова Путіна про «створення Укра-
їни Володимиром Леніним» на історичних 
російських землях. 

Хіба лідер Судетської німецької партії 
Конрад Генлейн, який вправно виконував за-
баганки Берліна, не подібний до захарченків, 
пушиліних, пасічників, які діяли та діють на 
українському Донбасі? Власне, і функціону-
вання самопроголошених «ДНР/ЛНР» — це 
історія, дуже подібна до боротьби за автоно-
мію Судетської області. Стоп, але ж ОРДЛО 
теж пропонують «розширену автономію» 
в складі України. Той факт, що Угорщина та 
Польща в 1938 році взяли участь у шмату-
ванні Чехословаччини, лише дає можливість 
припустити, що Росія продовжить залучен-
ня Білорусі та інших пострадянських країн 
до своїх геополітичних авантюр. 

Це Захід повинен  
виконати чорну роботу

Гіпотетичне підпорядкування України Ро-
сії (наприклад, через примус до виконання 
Мінських домовленостей) матиме важкі на-
слідки для європейської безпеки. Питання не 
лише в збереженні української державності. 
Путін у такому разі отримає можливості для 
виходу на оперативний простір, зможе загро-
жувати низці держав-членів НАТО, які всту-
пили до лав Альянсу після 1997 року (згадай-
те про гарантії безпеки, які вимагає Кремль 
від Заходу). І це дає змогу ще раз нагадати 
про небезпеку політики умиротворення 
агресора, незалежно від того, хто сьогодні 
говоритиме про її доцільність. 

Однак є і ще один факт: Москва дуже за-
цікавлена в тому, щоб саме Захід примусив 
Україну підкоритися російській волі, добре 
усвідомлюючи деморалізуючий характер 
подібної ситуації. Володимиру Путіну од-
наково, хто гратиме роль Едуара Даладьє чи 
Невіла Чемберлена у виставі, де він відвів 
собі місце Адольфа Гітлера, а Лукашенку 
пропонує приміряти на себе чорну сорочку 
Беніто Муссоліні. За великим рахунком, для 
Путіна немає значення, хто заявить, подібно 
до Чемберлена: «Я привіз мир для цілого по-
коління», для нього важливими є лише влас-
ні агресивні плани.

Лондон та Париж могли пояснювати влас-
ні дії наприкінці 30-х років ХХ століття 
прагненням стримати агресивні наміри Йо-
сифа Сталіна. Проте важко уявити, що низ-
ка проблем сучасної України можуть стати 
мотивацією для Заходу піти на угоду з Путі-
ним, який послідовно руйнує систему безпе-
ки в Європі. 
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Кінець 2021 року продемонстрував посилення Росією свого тиску 
як на Київ, так і на регіон загалом. Бажання Москви окреслилися 
в ультиматуми, де забаганка підкорити Україну переросла в давні 
прагнення — поділити світ на зони впливу й відновити статус «великої 
держави» (до того ж однієї з двох, адже ні Європейський Союз, ні КНР 
своїми візаві в Кремлі не бачать і хочуть говорити лише зі США).

Сергій Герасимчук, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський

Україна бореться:  
на внутрішніх і зовнішніх 
фронтах
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Доля України з погляду Кремля визначена 
— вона не має права на існування як неза-
лежна держава. Для Росії успіх України 
може обернутися фатальними наслідками, 
адже продемонструє, що з-під російського 
чобота можна втекти. І до того ж без жод-
ного покарання. Це може заохотити й інших 
російських сателітів до таких же кроків, бо-
ляче вдарити по імперських амбіціях Росії, 
а також дати сигнал ситуативним союзникам 
Москви про її слабкість.

Нейтралітет по-російськи

Подекуди позбавлення України сувереніте-
ту ще намагаються незграбно подати в об-
гортці «фінляндизації». Проте не секрет, що 
в уявленнях московських еліт нейтралітет не 
сприймається в його фінському прояві й аж 

ніяк не в розумінні шведського, австрійсько-
го чи швейцарського нейтралітету. Йдеть-
ся радше про молдовську модель: Кишинів 
проголосив нейтралітет конституційною 
нормою, але це не убезпечило його від при-
сутності російських військ на своїй терито-
рії. Зрештою, й Україна пересвідчилась, що 
політика позаблоковості, яку вона провадила 
за президента Леоніда Кучми, розглядалась 
у Москві радше як відмова від євроатлан-
тичних амбіцій, що аж ніяк не заперечувала 
право Чорноморського флоту РФ почуватися 
в українському Криму, як вдома.

Проте апетити Росії зростають. Їм уже 
мало «фінляндизації» України, вони праг-
нуть більшого: помститися за розпад Радян-
ського Союзу — «геополітичну катастрофу 
ХХ сторіччя», яка так травмувала Володи-
мира Путіна, повернути собі навіть не «ра-
дянську», а «імперську» велич. Навіть ціною 
великої війни.

Традиція загравання

Почасти серед дослідників російської зов-
нішньої політики точаться дискусії: хтось 

Кишинів проголосив 
нейтралітет конституційною 
нормою, але це не убезпечило 
його від присутності 
російських військ на своїй 
території. Зрештою, й Україна 
пересвідчилась, що політика 
позаблоковості, яку вона 
провадила за президента 
Леоніда Кучми, розглядалась 
у Москві радше як відмова 
від євроатлантичних амбіцій, 
що аж ніяк не заперечувала 
право Чорноморського флоту 
РФ почуватися в українському 
Криму, як вдома.

УКРАЇНА БОРЕТЬСЯ: НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФРОНТАХ
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відчайдушно обстоює думку про те, що 
Росія поводиться ірраціонально й від Путі-
на всього можна чекати. Хтось навпаки — 
вважає, що Кремль, демонструючи ознаки 
неадекватності, лише піднімає ставки в грі 
й насправді керується суто прагматичними 
інтересами. Видається, що істина, як і зазви-
чай, лежить посередині. Імперська амбіція, 
революційний експансіонізм справді лежать 
в основі російської агресивної політики. 
Проте це не означає, що на тактичному рівні 
Кремлю не притаманний прагматизм. Мо-
сква намагається грати з іншими світовими 
акторами: демонструвати тісну співпрацю 
з Китаєм, водночас натякаючи Заходу, що 
саме Росія може стати необхідним стримува-
чем Піднебесної; демонструвати зневагу ЄС 
і водночас загравати з новим німецьким уря-
дом; розпалювати війну в Сирії й натякати, 
що роль ОДКБ може бути конструктивною 
на прикладі Казахстану. Така гра необхідна 
Москві. Без неї, у міжнародній ізоляції та під 
тиском санкцій, Росія перетвориться в нову 
Північну Корею. Тоді всі розмови про велич 
стануть спрямованими суто на внутрішньо-
го споживача, а Путін стане новітнім Кімом. 
Вочевидь, його таке не влаштовує.

Ця гра має на меті, допускаючи ймовір-
ність воєнних опцій, досягати своїх цілей 
меншою ціною. А своїми основними завдан-
нями Росія бачить маркування України як 

слабкої, не вартої жодної підтримки держа-
ви і, звісно, підкріплення цього маркування 
переконливими аргументами. Здобути такі 
аргументи Москва може, спираючись на свій 
гібридний інструментарій: посилюючи вну-
трішню підривну діяльність в Україні, акти-
вуючи діяльність агентурних мереж, прово-
куючи внутрішні конфлікти та суперечності, 
підриваючи інституційну спроможність та 
довіру до українських державних інститу-
цій.

Плідний ґрунт для  
російської пропаганди

У воєнному вимірі російсько-українського 
екзистенційного конфлікту можна шукати 
лінійних рішень: надалі посилювати обо-

Москва зацікавлена в тому, 
щоби не лише здеморалізована 
Україна впала до рук Кремля, 
але й увесь світ зрозумів, що 
ціна за відмову від російського 
домінування є високою, 
російське вето в міжнародній 
політиці має вагу, що 
спирається не на моральну 
переконливість та міжнародне 
право, а на право сильного 
і зброю.
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ронні спроможності, розвивати територіаль-
ну самооборону, посилювати контррозвіду-
вальний режим, поглиблювати партнерство 
з НАТО та продовжувати реформи, що на-
ближали б державу до закріпленої в Кон-
ституції мети — євроатлантичної інтеграції. 
Для гібридних атак такої лінійної відповіді 
нині немає, а загальне суспільно-політичне 
тло робить Україну вразливою.

Українське суспільство, і без того трав-
моване тривалою російсько-українською 
війною, на початку 2022 року зіштовхну-
лось із цілою низкою додаткових викликів. 
Крихкість західної підтримки, відсутність 
чітких відповідей на питання членства в ЄС 
та НАТО на тлі російського тиску, з одного 
боку, загартовують суспільство. Дедалі чіт-
кішим стає розуміння того, що саме україн-

ське суспільство, як і у 2014 році, є на передо-
вій, і саме від його стійкості залежать шанси 
встояти в протистоянні з противником, чиї 
спроможності в рази переважають україн-
ські. З іншого боку, перспектива запуску 
Північного потоку – 2 актуалізувала питан-
ня енергетичної безпеки України, загроза 
ескалації та повномасштабної війни веде до 
інфляції та зростання цін, загострення про-
тистояння між чинним президентом Воло-
димиром Зеленським та його попередником 
Петром Порошенком поляризує суспільство 
і все це у своїй сукупності є плідним ґрунтом 
для російської пропаганди. Звісно, Кремль 
не може з цього не скористатися й дедалі 
більше вкорінює в Україні наративи зневіри, 
розчарування, пригнічення та деморалізації.
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Хтось боїться,  
а хтось ні

Видається, що в ширшій перспективі Мо-
сква зацікавлена в тому, щоби не лише зде-
моралізована Україна впала до рук Кремля, 
але й увесь світ зрозумів, що ціна за відмо-
ву від російського домінування є високою, 
російське вето в міжнародній політиці має 
вагу, що спирається не на моральну пере-
конливість та міжнародне право, а на право 
сильного і зброю. Це хороший старт для по-
дальшого поділу світу на тих, хто має Росії 
коритися й тих, хто має Росії боятися, у па-
тернах, закладених «холодною війною».

Водночас, такий російський підхід не до 
кінця враховує китайський фактор. Воче-
видь, Пекін Москви не боїться, та й коритися 
не збирається. Але російська модель пове-
дінки в непрямий спосіб виявилася вигід-
ною для Китаю. Москва намагається довести 
світові, що сила зброї дає право вирішувати 
долі країн і ділити світ на зони впливу. Ки-
тай уважно спостерігає за реакцією, і якщо 
в Москви бодай частково вийде — готовий 
додати до сили зброї ще й силу грошей для 
переконливості. Москва демонструє, що ав-
торитарна модель може бути дієвою й не веде 
до статусу парії. Китай стежить за розвитком 

подій та й собі починає поширювати ідеї про 
те, що ефективність врядування не залежить 
від демократичності. Росія захоплює півост-
рів, а Китай, через мляву реакцію Заходу 
гадає, що і приборкання бунтівного острова 
залишиться без відповіді євроатлантичного 
світу. Розпалювання апетитів КНР — непря-
мий наслідок російської агресії в Україні, та 
наслідки цього можуть бути ще більш довго-
строковими, лінії поділу, що відтак виника-
тимуть у світі — більш глибокими, а загроза 
великої глобальної війни — ще вищою. Та й 
по Києву це теж неодмінно вдарить рикоше-
том, адже конфлікт поглиблюватиметься між 
найбільшою державою-торговельним парт-
нером, яким є Китай, та найбільшим безпе-
ковим партнером — Сполученими Штатами.

Рецепт є,  
і він не новий

Звісно, Київ має малий вплив на велику гео-
політичну гру. Проте Україна, за підтримки 
союзників, має шанс на те, щоби скоригувати 
щонайменше патерн російської поведінки.

Досягти цього можна через успіх Укра-
їнської держави в протидії російському на-
тиску. Для цього Києву треба мобілізуватися 
й докласти всіх можливих зусиль. Передусім 
у вкоріненні та зміцненні ліберальних та 
демократичних принципів, але не лише на 
рівні декларованих цінностей, але й на рівні 
демократичних інституцій та процедур. Це 
довело б, що Україна визначилася зі своїми 
вподобаннями, платить високу ціну за свій 
вибір і беззаперечно належить до табору де-
мократичних держав світу.

Міцні демократичні інституції, сформова-
ні в процесі реформ, викорінили б і наявні 
дотепер ґанджі судової системи, унеможли-
вили б вибірковість правосуддя, забезпечи-
ли б впровадження прозорих процедур. Це 
своєю чергою відкрило б ворота для інвес-
тицій, дало б можливість Україні стати не-
від’ємною частиною економічного західного 
табору.

Звісно, нічого нового в цьому рецепті 
нема. До того ж, якби Київ не гальмував 
у втіленні реформ, то ще на початку війни 
2014 року його позиції були б значно силь-

Хтось відчайдушно обстоює 
думку про те, що Росія 
поводиться ірраціонально й від 
Путіна всього можна чекати. 
Хтось навпаки — вважає, що 
Кремль, демонструючи ознаки 
неадекватності, лише піднімає 
ставки в грі й насправді 
керується суто прагматичними 
інтересами. Видається, що 
істина, як і зазвичай, лежить 
посередині.
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нішими. Прикро, але лише загроза падіння 
демократії й торпедування європейського 
вибору України у 2013 році й російська агре-
сія у 2014 році стали тригером справжніх, рі-
шучих перетворень в Україні та консолідації 
українського суспільства. Не менш прикро, 
що лише чергова ескалація стимулює спроби 
консолідувати й позицію Заходу — нарешті 
на обох берегах Атлантики усвідомили, що 
ця війна не тільки про Україну, а і про май-
бутнє Євросоюзу та силу трансатлантичної 
єдності.

Зростання ставок

Так, часу згаяно чимало: поки Україна гра-
ла в реформи, модернізацію та євроінтегра-
цію, а європейські партнери спостерігали за 
«зосередженням Росії» й толерували її ім-
перські фантомні болі, Москва почала свою 
азартну гру за різними столами. Зросли став-
ки — тепер вони набули екзистенційного ха-
рактеру. Та водночас саме зростання ставок 
веде й до більшого зосередження всіх акто-
рів. Доводиться підтверджувати міць союз-
ної єдності, посилювати власну політичну 
стабільність, безпеку та оборону, шукати 
прийнятні шляхи умиротворення агресора, 
притомні способи й міру міжнародної під-
тримки України, вести складну миротворчу 
дипломатію.

Згаяний час уже обернувся десятками ти-
сяч загиблих в Україні, Грузії, Сирії, м’яким 
поглинанням Білорусі, розколами в межах 
ЄС та підірваною трансатлантичною солі-
дарністю.

Але все ще є шанс довести, що всі ці жер-
тви та втрати не були марними. Треба лишень 
від перших кроків з консолідації позицій 
і зусиль перейти до рішучих дій і у відповідь 
на російську імперську ностальгію створити 
повноцінну Антипутінську коаліцію держав 
та народів, чим вказати Москві, що демо-
кратичні принципи, ліберальні цінності та 
солідарність вільних народів ламають тота-
літарну силу та волюнтаризм і можуть стати 
остаточним вироком Імперії Зла.

Прикро, але лише загроза 
падіння демократії 
й торпедування європейського 
вибору України у 2013 році 
й російська агресія у 2014 році 
стали тригером справжніх, 
рішучих перетворень в Україні 
та консолідації українського 
суспільства. Не менш 
прикро, що лише чергова 
ескалація стимулює спроби 
консолідувати й позицію Заходу 
— нарешті на обох берегах 
Атлантики усвідомили, що ця 
війна не тільки про Україну, 
а і про майбутнє Євросоюзу та 
силу трансатлантичної єдності.

УКРАЇНА БОРЕТЬСЯ: НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФРОНТАХ
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Рік на вістрі ножа: як Росія шантажує 
Захід і Україну

Нинішня загроза російського вторгнення 
— це продовження гри Росії «в довгу». Гри, 
активна фаза якої почалася фактично зі змі-
ною президента у США. Уже тоді Кремль 
остаточно вийшов з так званого режиму при-
пинення вогню на Донбасі, повністю забло-
кував переговори й у Мінській тристоронній 
контактній групі, і в Нормандській четвірці, 
а потім демонстративно почав підводити 
війська до російського-українського кордо-
ну.

Тому нинішнє загострення — це накопи-
чувальний ефект протистояння Росії з умов-
ним Заходом протягом усього 2021 року. 

Цілі значно ширші

Інтереси та цілі Росії тут — значно ширші 
за «українське питання». Глобально, Росія 
прагне перезавантажити її відносини із за-
хідними державами та організаціями. Не 
просто повернутися до business as ususal, 
але й перерозподілити сфери політично-
го впливу в Європі. Аналогії з Ялтинською 
конференцією — невипадкові, хоч добитися 
Ялти-2 в нинішніх умовах Росії вже навряд 
чи вдасться. 

Отже, що треба розуміти про загальний 
розклад сил та інтересів. 

По-перше, Росія трансформувала свої ви-
моги і свій тиск протягом останнього року. 
Навесні 2021 року вона була більше зосере-
джена на гарантіях добудови Північного по-

току-2, попередженні нових санкцій проти 
неї й економічній «відлизі» між ЄС і Росією. 
Саміт Байдена й Путіна минулого літа при-
ніс Росії бажану тактичну перемогу — ви-
знання Росії рівноцінним для США візаві. 

Втім, уже з осені Росія свідомо підвищи-
ла ставки: до скупчення російських військ 
додалися масштабні політичні вимоги. Від 
юридичних гарантій нерозширення НАТО 
на схід — до відмови від активності пере-
довсім США в уже чинних країнах-членах 
НАТО у Східній Європі. 

По-друге, реальні очікування Росії відріз-
няються від публічних вимог. Росія діє за 
формулою: вимагай нереалістичне, щоб от-
римати бажане. Так, Кремль, безперечно, ро-
зуміє: жодних офіційних гарантій, що Укра-
їна не стане членом НАТО, Альянс ніколи не 
дасть. Втім, для Росії важлива не тільки сама 
перспектива членства, але і зведення відно-
син Україна – НАТО до мінімуму. 

Наступна тактична перемога?

Так, за останні п’ять років оперативна співп-
раця в оборонній сфері, сфері безпеки між 
Україною і НАТО зросла в рази. І тоді як 
сама Україна невдоволена неготовністю кра-
їн-членів надати їй План дій щодо членства 
в НАТО, для Росії і це вже є занадто тісним 
зближенням. Тому Росія, найімовірніше, роз-
раховує на політичні сигнали, домовленості 
про те, що темпи відносин Альянсу з Украї-
ною будуть істотно зменшені, а постачання 
озброєння, спільні військові маневри чи фі-
нансова допомога будуть стриманими й об-

Між двох світів? 
Чого чекати Україні  
від російських погроз
Марія Золкіна, політичний аналітик, Фонд «Демократичні ініціативи»
Фото: Петро Андрусечко
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МІЖ ДВОХ СВІТІВ? ЧОГО ЧЕКАТИ УКРАЇНІ ВІД РОСІЙСЬКИХ ПОГРОЗ

Інтереси та цілі Росії тут — значно ширші за «українське 
питання». Глобально, Росія прагне перезавантажити 
її відносини із західними державами та організаціями. 
Не просто повернутися до business as ususal, але 
й перерозподілити сфери політичного впливу в Європі.
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меженими. Власне, це для Росії означатиме 
майже зелене світло для посилення її полі-
тичного впливу на Україну. 

По-третє, після женевських зустрічей 
між Росією і США та НАТО склалася пара-
доксальна ситуація: підстав для досягнення 
компромісу немає, але виходити з перего-
ворів сторони не готові. Сам факт початку 
стратегічних консультацій між США, НАТО 
— з одного боку і Росією — з іншого вже є 
тактичною перемогою Росії. 

Без видимих результатів у Росії є корот-
котермінове вікно можливостей, щоби таки 
примусити Захід бути більш договороздат-
ними. І вона посилює напруження далі. За-
хід вимушений на це реагувати, хоч західні 
держави цілком могли б поставити питання 
на паузу «до кращих часів». Саме тому най-
ближчі місяць-півтора загроза агресії Росії 
в різних формах — більш ніж реальна. Інак-
ше й російські війська на кордоні, і політич-
ний шантаж Росії почнуть сприйматися як 
даність, а градус напруження, відповідно, 
дещо спаде. 

Нічого про Європу без Європи

По-четверте, Росія вдало грає і навіть під-
живлює розрізненість між самими західни-

ми державами. Так, між ЄС і США немає 
консенсусу про те, які саме санкції варто 
буде запроваджувати. Але головне: немає 
єдиного розуміння, що вважати достатньою 
підставою для їх запровадження. І це клю-
чова проблема. І хороший сигнал для Росії, 
яка в будь-якому разі прагне досягти своїх 

цілей, але при цьому не натрапити на жор-
сткі санкції. 

Потенційні санкції від США традиційно 
виглядають більш жорсткими, аніж пропо-
зиції від ЄС. Але оскільки Росія зовсім не-
обов’язково вдаватиметься до повномасш-
табної війни, то й найбільш вбивчі санкції 
проти Росії так і можуть залишитися лише 
в планах. 

Ще один важливий момент щодо єдності 
Заходу — це сам формат переговорів. На сьо-
годні ключовим є двосторонній трек — Росія 
– США. І тут уже не лише Україна, але і ЄС 
опинився на другорядних ролях. І з’явилася 
навіть нова форма «заспокоєння» європей-
ських партнерів від Вашингтону: нічого про 
Європу без Європи. Тому Україні сьогодні 
критично важливо виступати з європейськи-
ми країнами єдиним фронтом, щоб амери-
канська сторона не монополізувала фактич-
но право представництва умовного Заходу. 

Чи можна уникнути війни? 

Загроза нової серйозної ескалації з боку Росії 
— висока як ніколи. Втім, вона необов’язко-
во має бути у формі повномасштабного на-
ступу на українську територію з окупацією 
нових областей. 

Звичайно, бути впевненими в діях Росії 
майже неможливо. Але ми можемо раціо-
нально розглянути вірогідність і вигідність 
Росії тих чи інших сценаріїв. 

Отже, у разі повномасштабного наступу, 
коли російські війська переходять україн-
ський кордон, Росія намагається окупува-
ти нові території України, вона однозначно 
отримує найбільш жорсткі з можливих для 
самого Заходу санкції і масштабний опір 
України. 

Самого наступу не буде достатньо — нові 
території необхідно буде утримувати під ро-
сійським контролем, а окупація нових облас-
тей — це не контроль над 30% Донбасу. Ані 
з погляду людських ресурсів, необхідних 
для цього, ані з погляду фінансів та воєнної 
потужності. У цьому разі переговори із За-
ходом майже гарантовано будуть зупинені. 
Тобто масштабний наступ на Україну абсо-
лютно не гарантує Росії, що вона отримає но-

Загроза нової серйозної 
ескалації з боку Росії — 
висока як ніколи. Втім, вона 
необов’язково має бути у формі 
повномасштабного наступу 
на українську територію 
з окупацією нових областей.



31

вий раунд переговорів із Заходом, а її вимо-
ги будуть задоволені. Натомість вона точно 
отримає військовий опір в Україні і жорсткі 
санкції. 

Тому сьогодні масштабна агресія виглядає 
засобом, ціна якого передбачувано висока 
для Кремля, а от виграш — явно під питан-
ням. 

Набір гібридних атак

Водночас значно більш вигідним і зручним 
для РФ виглядає набір гібридних атак різно-
го роду: локальна операція на Донбасі (спро-
ба окупувати нові ділянки підконтрольного 
уряду Донбасу), диверсії, терористичні акти 
на території України, кібератаки. 

У такому разі Росія створить напруження, 
розв’яже новий етап агресії, але зможе уни-

МІЖ ДВОХ СВІТІВ? ЧОГО ЧЕКАТИ УКРАЇНІ ВІД РОСІЙСЬКИХ ПОГРОЗ

Україна опиняється ключовим 
інструментом для Росії у 
примушенні нею Заходу до 
переговорів і перерозподілу зон 
політичного впливу в Європі. 
Європа більше, аніж Росія, 
боїться будь-якого воєнного 
загострення в Україні. Цим, 
власне, Кремль і спекулює.
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кати прямої відповідальності, на відміну від 
прямого вторгнення, де все очевидно. Окрім 
цього, Кремль скористається з уже згадува-
ної вище неготовності ЄС запроваджувати 
максимально жорсткі санкції, якщо це гі-
бридні атаки, а не класичне нове вторгнення. 

І в цьому разі Росія якраз має значно вищі 
шанси на новий раунд переговорів зі США 
і Європою й уникнути при цьому серйозних 
втрат. 

Таким чином, Україна опиняється ключо-
вим інструментом для Росії у примушенні 
нею Заходу до переговорів і перерозподілу 
зон політичного впливу в Європі. Європа 
більше, аніж Росія, боїться будь-якого во-

єнного загострення в Україні. Цим, власне, 
Кремль і спекулює. Але парадокс у тому, що, 
наприклад, масштабна ескалація на Донбасі 
буде сприйматися як загроза високого рівня 
в самій Україні, тоді як в ЄС і в США це не 
виглядатиме як кардинальна зміна стату-
су-кво. До гарячої точки на Сході України 
всі вже звикли. 

Отже, сьогодні Україна опинилася заруч-
ницею великого протистояння Росії із за-
хідним світом. І, на жаль, ключовим інстру-
ментом для Кремля для досягнення його 
цілей. Просто піти на деескалацію сьогодні 
Володимир Путін не зможе — тому атаки на 
Україну очікувати варто з високим ступенем 
вірогідності. Тобто не масштабний наступ, 
а все-таки окремі операції з дестабілізації 
України й локального воєнного протисто-
яння виглядають сьогодні більш вигідними 
для досягнення Кремлем його мети. У вну-
трішньому вимірі Україна має максимально 
готуватися на оперативному, технічному, ад-
міністративному рівні до всіх аспектів мож-
ливої агресії. На міжнародному рівні макси-
мальні зусилля України мають стосуватися 
повноцінного включення в переговори Захо-
ду із Росією. Щоб на тлі великих гравців не 
виникла спокуса де-факто знехтувати інтер-
есами України. 

Україна опинилася заручницею 
великого протистояння Росії 
із західним світом. І, на жаль, 
ключовим інструментом 
для Кремля для досягнення 
його цілей. Просто піти 
на деескалацію сьогодні 
Володимир Путін не зможе — 
тому атаки на Україну очікувати 
варто з високим ступенем 
вірогідності.
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Проїжджаючи через Житомир, 
вдалося випити кави й 
поспілкуватися з Юлією 
Толмачовою — волонтеркою, 
якій з її колегами вдалося 
«пригнати» на фронт десятки 
машин, приладів нічного 
бачення і квадрокоптерів. Вона 
«не розкручена», як волонтери, 
які працюють з іноземними 
донорами, але між військовими, 
добровольцями й волонтерами 
її ім’я добре відоме. З власного 
досвіду знає, що таке війна. 
Одна з небайдужих.

Юліє, вас знають як людину, яка постави-
ла на фронт неймовірно велику кількість 
машин. Як волонтер. Як так склалося?
Наприкінці 2014 року ми з журналістом Ро-
маном Бочкалою та його колегами створили 
Благодійний фонд «Батальйон Волонтер». 
Особливо у 2014 та 2015 роках, коли ще армія 
була незабезпечена, багато наших хлопців 
з фронту писало мені повідомлення про стан 
їхнього забезпечення і прохання допомогти. 
Я цю інформацію викладала в постах, а Ро-
ман — він відомий журналіст — її також пу-
блікував. Тоді було багато волонтерів і було 
трохи простіше. Згодом Роман відійшов від 
цього, але донині він оплачує мої борги за 
машини. У мене був великий борг, 4000 до-
ларів за останню машину, яку я погнала на 
«Айдар». За неї Роман розрахувався.
 
Я можу собі уявити роботу волонтерів, 
коли хтось просить привезти шкарпетки, 
харчування. На це можна швидко зібрати 
малі кошти, але ви відомі тим, що постав-
ляєте машини і квадрокоптери — це трохи 
інше. Скільки машин ви поставили?
Сорок три машини я поставила на фронт, 
п’ять із них — «швидкі допомоги». А щодо 
квадрокоптерів, то станом на сьогодні їх 
дев’яносто. Деякі волонтери рахують свої 
поїздки, а я рахую допомогу. Бо важливо те, 
що я привезу й чим я допоможу хлопцям, що 
допоможе врятувати їхнє життя. Принаймні 
для мене це дуже важливо.

Юлія Толмачова:
«Уперше я зрозуміла, що таке 
війна, коли відчула її на собі — 
під обстрілами» 
Спілкувалася Ленка Віх
Фото: архів Юлії Толмачової
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А що вас надихнуло? У вас там був чоловік, 
син?
Ні. Спонукала мене інформація про втрати, 
яких зазнала наша 95-та бригада. Мене це 
чіпляло. У 2014 році, коли я вперше туди 
поїхала, то думала, що трохи допоможу — 
і все. Думала, максимум, до нового року все 
закінчиться. Але насправді вперше я зрозу-
міла, що таке війна, коли відчула її на собі — 
під обстрілами. До того я чомусь усе думала, 
що ми живемо в країні, у якій не може бути 
ані стихійних лих, ані війни. Я не припуска-
ла такої думки.

Розкажіть про цей випадок, будь ласка!
Я тоді везла тепловізори і прилади нічного 
бачення, які закупили наші спонсори, для 
30-ї бригади. Хлопцям, які в Лутугиному Лу-
ганської області тримали завод, саме це було 

потрібно. Поїхали ми тоді трьома машинами, 
бо армія на той час була незабезпечена. Про-
сили все — продукти й воду, одяг і берці. Їм 
потрібно було буквально все. І коли виван-
тажились, почалися дуже потужні обстрі-
ли «градами». Це було 9 серпня і ми були 
змушені переночувати в підвалі на заводі, 
бо виїхати було неможливо. На ранок мені 
кажуть: давайте проскакуйте зараз, бо по 
раціях передають, що знову буде наступ і ви 
вже не зможете виїхати. Ми поїхали трьома 
машинами, я сиділа в першій. То був «урал», 
а тоді була дуже сильна спека, десь під 40 
градусів, я була у броніку шостого класу, 
на мене його надів замкомбрига 26-ї брига-

ди, і в касці. А мені так жарко було, я почала 
з водієм сваритися. Я хочу зняти цей бронік, 
а він мене сварить, щоб я цього не робила. 
Я кажу: мені дуже жарко, я в ньому не можу 
далі бути! Тоді я їздила в джинсах і шкіря-
них балетках. Я почала знімати цей бронік 
і тут — бабах!!! Попало в машину й мене ви-
кинуло з «урала». Я впала в цю пилюку. Чую, 
що водій кричить, а я нічого не можу зрозу-
міти, довкола все бахкає, дим, жара! Я по-
повзла до водія, він був поранений, я його 
витягнула. Хлопці, теж поранені, допомогли 
й ми разом винесли водія в гараж неподалік. 
І тільки-но ми зайшли в цей гараж, як наші 
машини вибухають! І вони поперек дороги 
горять, і «гради» працюють! Я тоді ще не 
знала, що таке «гради», що таке «васильок». 
Я взагалі про все це не мала жодного уявлен-
ня. Я до того навіть цих назв не чула. Коли 
мені вперше сказали слово «тепловізор», я не 
знала, про що йдеться. Кажу: дослівно мені 
розкажіть, що це таке, або посилання з інтер-
нету скиньте.
 
І чим закінчилася ця історія?
Наші три машини палали й перекрили доро-
гу впоперек, назустріч їхала 24-та бригада, 
а ззаду їхали з 80-ї бригади з луганського 
аеропорту. Їхали по боєкомплекти. Вони не 
змогли проїхати й почали вилітати з машини. 
Бо попадало й у їхні, і вони також загоріли-
ся. Там з 24-ї бригади був хлопець, Юра його 
звали, прізвища я вже не пам’ятаю. Молодий 
офіцер, лейтенант після академії — він був 
дуже важко поранений. У нього із шиї стир-
чав осколок міни, я бачила, що в нього вну-
трішня кровотеча, і знала, що він помирає 
— його обличчя стало сірим. І мені один ма-
йор каже: ти з ним розмовляй, не давай йому 
відійти. А поряд кричали хлопці, яких треба 
було перев’язати, а тоді ще не було турніке-
тів і целексу не було. Я взяла джгут, намо-
таний на автомат, і почала його розмотува-
ти, щоби ногу перев’язати хлопчині, а він 
кричить: давай скоріше! Бо кров бризкала 
в різні боки. А я боюсь крові, у мене руки 
трусяться! Ми всі там були чужі, але в один 
момент усе перемішалося, як у м’ясорубці. 
Обстріли, гараж завалився, нас привалило, 
нас розкопали, потім ми інших розкопували. 

У 2014 році, коли я вперше туди 
поїхала, то думала, що трохи 
допоможу — і все. Думала, 
максимум, до нового року все 
закінчиться. Але насправді 
вперше я зрозуміла, що таке 
війна, коли відчула її на собі — 
під обстрілами.
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ЮЛІЯ ТОЛМАЧОВА: «УПЕРШЕ Я ЗРОЗУМІЛА, ЩО ТАКЕ ВІЙНА, КОЛИ ВІДЧУЛА Ї Ї НА СОБІ . . .»
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Десь через три години приїхала БМП, вони 
побачили, що там є наші. Питали, кого за-
брати, у них було кілька вільних місць. Цей 
майор сказав: забирайте журналістку. Вони 
чомусь мене вважали журналісткою. Коли 
я заперечувала й казала, що волонтер, то 
майор відповів, що все це одна хєрня. Мене 
туди запхали, але я вискочила й наполягла, 
щоби замість мене відвезли Юру. Він так 
і помер дорогою...

Ви залишилися? 
Так. Коли ми перебігали в іншу хату, бо га-
раж уже також обстрілювали, то я впала від 
болю в нозі і просила хлопців, щоб мене там 
залишили. Не розуміла, що діється...

У вас було поранення?
У мене не було поранення. У мене просто не 
було сил. Дуже нога боліла, і коли ми все-та-
ки добралися в інший підвал, я побачила, що 

в мене вся нога в крові. Виявилось, що коли 
я вилітала з машини, то в мене відірвало пі-
дошву. А коли потім бігла, то камінці поріза-
ли ногу, але тоді я цього не відчувала.

Але це не був ваш перший виїзд?
Це вже був... ну не знаю який, бо я їздила май-
же кожного тижня, тому не можу точно ска-
зати, який це був виїзд, але це було 10 серпня 
2014 року. Після того я дала собі слово...

І тоді ви подумали про заснування цього 
фонду?
Так. Я сказала собі, що буду допомагати, 

скільки мені вистачить сил. Хоч після пора-
нення я вже думала, що це все. 

А коли ви були поранені?
8 березня 2017 року.
 
Це вже після кількох років волонтерства, 
так?
Так. До того були моменти, коли отриму-
вала якусь контузію, але то не рахувалося. 
Але саме поранення в мене було в голову 
і в обличчя. Я виїжджала тоді з водієм із 
села Зайцеве. Це було 8 березня. Я поїхала 
до хлопців, а коли ми поверталися з позиції 
до населеного пункту, нашу машину почали 
обстрілювати. Тоді ще не було листя і з тери-
кону нас добре бачили.

А хто ви за професією?
За професією я тренер. Професійний тренер, 
але давно ним не працюю. Я 20 років займа-
лася бізнесом, але позаминулого року закри-
ла магазин, тому що ми побудували в Жито-
мирі Будинок ветерана й мені запропонували 
стати його керівником, а бізнес, який у мене 
був, — якщо чесно, я вже втомилася від ньо-
го, — не хотіла продовжувати.

Потреби на фронті з 2014-го, мабуть, змі-
нилися? 
Зараз армія вдягнута, взута, нагодована. Ар-
мії не потрібний одяг. Такий, як форма, яку 
ми раніше привозили. Наразі є все: зимова, 
літня. Але я, скажімо, працюю зі снайпера-
ми, а коли вони йдуть на вихід, їм потрібні 
певні специфічні речі, то я їм це купую. Або 
влітку — ну в таланах вони на вихід не пі-
дуть, ви ж розумієте!

Їм потрібне щось інше, так?
Я їм привожу такі полегшені кросівки, 
у яких вони ходять. Вони безшумні, їм у них 
зручно й нога не париться. А загалом при-
возимо квадрокоптери. Я сказала, що ма-
шини більше привозити не буду, тому що їх 
дуже важко зараз брати. Суцільний мотлох! 
Останньо я віддала за одну 4000 доларів, 
а хлопці в неї вклали вже 80 тисяч гривень 
на ремонт. Суцільний мотлох...

Ми всі там були чужі, 
але в один момент усе 
перемішалося, як у м’ясорубці. 
Обстріли, гараж завалився, 
нас привалило, нас розкопали, 
потім ми інших розкопували. 
Десь через три години приїхала 
БМП, вони побачили, що там 
є наші.
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Ви купуєте ці машини в Україні чи десь за 
кордоном?
Колись ми брали за кордоном. Це був 2014 
та 2015 рік. То «швидкі» я брала в Італії — 
є в нас там такий Віталій Майданюк, у нього 
позивний «Гастарбайтер». Він шукав «швид-
кі» і, напевно, штук 50 їх сюди передав. Ми 
за них платили, але він їх переоформляв і ще 
своїм коштом відправляв до кордону. Це 
була потужна допомога. Я купляла «швид-
ку», коли після поранення лежала в Литві. 
Я там одну знайшла. Для того, щоб її купити, 

— а вона була дуже потрібна 30-й бригаді, 
— ми провели благодійний бал. Там танцю-
вали наші важкопоранені. Вони танцювали 
на протезі, але так, що люди так і не зрозу-
міли, що вони на протезі. І після цього балу 
ми зробили благодійний аукціон, на який 
я спеціально прилетіла з Литви, щоб його 
провести. Я ледве відпросилась, бо мене не 
хотіли з лікарні випускати. Там дуже дороге 
лікування. Відпустили на два дні. 

А сам бал відбувся де?
У Житомирі. У нас. І ми на ньому зібра-
ли 2000 євро. Але машина коштувала 2600 
євро. Мені забракло 600 євро. Знаєте, я ві-
руюча людина, я весь час молюся — і коли 
виїжджаю на передову, і тут попросила Бога 
допомогти. З мене хлопці сміються, але Бо-
женька таки є. Я в це вірю. І тут приїжджає 
Тарас Корніюк з ІСТV робити репортаж про 
цей шпиталь і як там лікують наших пора-
нених. А з ним приїжджає друг ще з одним 

ЮЛІЯ ТОЛМАЧОВА: «УПЕРШЕ Я ЗРОЗУМІЛА, ЩО ТАКЕ ВІЙНА, КОЛИ ВІДЧУЛА Ї Ї НА СОБІ . . .»

Коли мені вперше сказали 
слово «тепловізор», я не знала, 
про що йдеться. Кажу: дослівно 
мені розкажіть, що це таке, або 
посилання з інтернету скиньте.
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своїм знайомим, литовським бізнесменом. 
Я Корніюку пожалілася, за три дні повинна 
була вже виїхати, а грошей на машину не 
було. А цей бізнесмен питає, скільки нам не 
вистачає. Кажу: 600 євро. І він мені дає таке 
віяло з купюр і каже: це моя допомога. Потім 
вони своїм коштом ще й документи офор-
мили, поміняли оливу, заправили пальним. 
Згодом він і сам купував авто. І я їх перег-
нала сюди. Ще Йонас, є в нас така унікальна 
людина, яка з перших днів допомагає нашій 
армії, сам швед, а живе в Литві. Без нього 
я не знаю, що б ми робили. Так він мені ту 
машину ще повністю забив усякими потре-
бами для бійців.

Окрім виняткових бізнесменів, хто вашій 
фундації допомагає?
Допомагають вони не фундації, а волонтеру 
Толмачовій.

Але хто ж ті люди?
Прості люди, які часом дають по 20 гривень. 
Приходила одного разу бабуся до мене в ма-
газин, сказала, що про мене чула й хотіла пе-
редати 20 гривень, бо якраз одержала пенсію. 
Мені серце кров’ю обливалося. Ну як я можу 
від неї гроші взяти? Я не взяла, вона така 
розчарована пішла, а всі мої продавці мені 
кажуть: ти її образила, треба було взяти. Але 
ж я розумію, що вона останнє дає. Подумала: 
треба, мабуть, було все-таки взяти... Слухай-

те, минає година, приходить ця бабця, вона 
на ці 20 гривень купила сала й питає, чи сало 
я візьму? Є люди, які мені з Донецька пере-
раховували по 25 гривень раз у місяць.
 
Ви казали, що за свою роботу не завжди 
отримуєте подяку. Тобто від бійців — кві-
ти й подяка, але в есемесках люди вам пи-
шуть всяке. Які претензії до вас?
Присилають всяку гидоту. Навіть з Чехії.

Отак ні з того ні з сього хтось вважає за 
потрібне вам щось сказати?
Так. Буває телефонують. Була навіть така іс-
торія, що в мене пограбували склад. Я тоді 
багато накупила для хлопців матеріалу. 
Склад пограбували, скло на машині побили.

Кількість волонтерів і їхня активність 
в останньому часі знизилася. Чому?
Багато з них дискредитувало себе й багато 
людей волонтерам уже перестало довіряти. 
І мене часто перевіряють. Хочуть бути впев-
неними, що їхні гроші підуть на допомогу. 
Інші волонтери самі розчарувалися, тому 
що люди вже не так активно  допомагають. 
У мене також часто буває істерика, коли мені 
хочеться опустити руки. Але потім кажу 
собі: ти ж уже не таке пережила. І я дуже 
вперта по життю. Поставила собі ціль — не 
можу не довести до кінця. Знаєте, я стала 
патріоткою на Майдані. Я ніколи до того не 
була патріоткою.

Не задумувались?
Не задумувалась, про патріотизм я ніколи 
не задумувалась, але коли почався Майдан 
— я почала возити туди медикаменти, бо 
зрозуміла, що треба допомагати. Я навіть не 
знала, що в ніч з 18 на 19 лютого там був мій 
молодший син і що його жахливо побили. 
Я цього не знала, а була поруч, на Хрещати-
ку робила новий медичний пункт. Але я ще 
хочу сказати одне. Якби не війна, у мене не 
було б таких друзів, які в мене є зараз. І за це 
я дякую Богу. 

Багато волонтерів 
дискредитувало себе й багато 
людей волонтерам уже 
перестало довіряти. І мене 
часто перевіряють. Хочуть 
бути впевненими, що їхні 
гроші підуть на допомогу. Інші 
волонтери самі розчарувалися, 
тому що люди вже не так 
активно допомагають.
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Крим є однією з найбагатших на 
культурні цінності, й археологічні 
зокрема, територій Європи. Ці 
пам’ятки культурної спадщини 
залишені різними народами — 
як сучасними, так і вже давно 
зниклими з етнічної мапи 
України. 

На початку 2014 року Міністерство культури 
України заявляло, що на території Криму на-
лічується 63 культурні пам’ятки національно-
го значення та 1080 — місцевого, серед яких 
Лівадійський палац, Керченська фортеця, 
комплекс Успенського печерного монастиря 
в Бахчисараї, Феодосійський краєзнавчий му-
зей та багато інших споруд та пам’яток.

За даними Міністерства культури Украї-
ни, на території Криму діяли понад 30 му-
зеїв та галерей, де було виставлено майже 
1 млн 200 тисяч експонатів, працювали 773 
бібліотеки. 

Національний заповідник «Херсонес Тав-
рійський» був внесений до списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, а такі пам’ятки, 
як Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька 
фортеця в Судаку, Кримська астрофізична 
обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен 
і Чуфут-Кале наразі увійшли до попередньо-
го списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
(The Tentative List). Усі ці об’єкти є культур-
ним надбанням України, і саме Україна ви-
значає режим використання, збереження та 
захисту цих пам’яток.

Знищення або пошкодження об’єктів ма-
теріальної культурної спадщини України 
в Криму, що здебільшого є публічними та 
загальновідомими, реалізується через такі 
видатні національні заклади науки й куль-
тури РФ, як Державний Ермітаж та заклади 
Російської академії наук. 

Окупаційна влада не лише ігнорує думку 
місцевого населення, інколи відверто пору-
шуючи права людини (у тому числі — право 
власності), а і знищує унікальні пам’ятки ар-
хеології, архітектури, паркового мистецтва 
та інші, які з мистецького, наукового, істо-
ричного чи екологічного погляду мають ве-
лике значення. 

Крим під владою геростратів
Сергій Мокренюк, представник Крайової Ради українців Криму,  
голова ГО «Регіональний центр прав людини», Київ
Фото: Вячеслав Раєвський, Петро Андрусечко
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Відповідно до міжнародного права, дер-
жаві-окупанту заборонено привласнювати 
та знищувати культурні цінності, історичні 
пам’ятки, місця відправлень культових об-
рядів та об’єкти, які складають культурну 
чи духовну спадщину народів, а також вико-
ристовувати їх із метою досягнення військо-
вої переваги під час окупації чи активного 
збройного протистояння.

Так звана «Траса Таврида»

Лише під час будівництва автомобільної 
дороги Керч – Феодосія – Білогірськ – Сім-
ферополь – Бахчисарай – Севастополь (так 
звана «Траса Таврида») у період 2017–2018 
років були проведені так звані «археологічні 
розкопки» на ділянці загальною довжиною 
майже 300 км, площею понад 90 га, у резуль-
таті чого було повністю знищено понад 90 
археологічних пам’яток різних епох. 

Розграбування спадщини під виглядом 
«археологічної діяльності» під час будів-
ництва дороги проводили співробітники чо-
тирьох інститутів археологічного профілю 
Російської Федерації під науково-методич-
ним керівництвом Російської академії наук: 
Інституту археології РАН, Інституту історії 
матеріальної культури РАН, Інституту архе-
ології та етнографії Сибірського відділення 
РАН та «Інституту археології Криму РАН». 
До незаконної археологічної діяльності залу-
чалися і представники інших наукових уста-
нов Російської Федерації.

Загальна кількість артефактів (які є об’єк-
тами власності України), вилучених шляхом 
незаконних розкопок під час будівництва так 
званої «Траси Таврида», невідома. За слова-
ми одного з керівників незаконних розко-
пок, тільки в районі восьмої ділянки на мо-
гильнику Кіль-Дере під Інкерманом з місця 
розкопок було вилучено понад одну тисячу 
артефактів.

Українські науковці вважають, що велика 
частина предметів археологічної спадщини 
України вивозиться Російською Федерацією 
з Криму для того, щоб у подальшому переда-
ти її до колекцій російських музеїв. 

Водночас, віцепрезидент Російської акаде-
мії наук, директор Інституту археології РАН 

Знищення або пошкодження 
об’єктів матеріальної культурної 
спадщини України в Криму, 
що здебільшого є публічними 
та загальновідомими, 
реалізується через такі видатні 
національні заклади науки 
й культури РФ, як Державний 
Ермітаж та заклади Російської 
академії наук.
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не приховує і прямо підтверджує факт пере-
міщення предметів археологічної спадщини 
України з Криму до Російської Федерації 
та протиправного привласнення власності 
України науковими установами Російської 
Федерації: «Матеріали розкопок у Криму 
стали найважливішою складовою двох най-
більших археологічних зібрань Росії — Дер-
жавного Ермітажу та Державного історично-
го музею».

Давнє місто Херсонес Таврійський  
та його хора

Під загрозою знищення опинилася пам’ятка 
світової спадщини ЮНЕСКО «Давнє місто 

Херсонес Таврійський та його хора», щодо 
якого російська влада реалізує плани, несу-
місні з його охоронним статусом, а також 
інші пам’ятки культурної спадщини, що вне-
сені до попереднього списку ЮНЕСКО, як-
от Судацька фортеця чи Ханський палац.

Цінність цієї пам’ятки в тому, що Херсонес 
Таврійський та його хора є видатним зразком 
античного архітектурно-технологічного ан-
самблю. Він складається з міста та його сіль-
ськогосподарської околиці, сформованих 
у результаті багатогранної господарчої та 
торговельної діяльності грецьких колоністів 
у V ст. до н. е. Херсонес та його хора явля-
ють собою зразки стародавнього поселення, 
землекористування й ландшафту видатної 
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збереженості, що склалися за специфічних 
природних умов південно-західної частини 
Кримського півострова. 

Херсонеське городище — це єдиний у Пів-
нічному Причорномор’ї цілісно збережений 
зразок археологічних руїн стародавнього 
міста, яке було важливим політичним і еко-
номічним центром регіону за часів грецької 
колонізації, а також у періоди становлення 
й занепаду Римської та Візантійської імперій 
з V ст. до н. е. до XІV ст. н. е. Після того, 
як у XV ст. н. е. місто спустіло, його терито-
рію не було заселено, завдяки чому цілісно 
збереглися залишки фортифікаційних, жит-
лових, господарчих і культових споруд, а та-
кож міського планування, виконаного за так 
званою системою Гіподама. 

Реалізуючи свою державну політику, 
Російська Федерація за рішенням вищого 
політичного керівництва здійснила екс-
пропріацію пам’ятки, організувала та із за-
лученням російських бюджетних установ 
науки й культури здійснила незаконні роз-
копки, під час яких з археологічної пам’ятки 
вилучила цінні артефакти.

Крім того, протягом 2021 року на території 
охоронної зони пам’ятки «Херсонес Таврій-
ський» під контролем службовців Міністер-
ства оборони РФ було проведено низку зем-
ляних та будівельних робіт із використанням 

екскаваторів, вантажних автомобілів (само-
скидів) та іншої важкої будівельної техніки, 
що супроводжувалися невибірковою та без-
розсудною виїмкою глибоких шарів ґрунту.

У результаті зазначених дій недослідже-
ний раніше культурний шар пам’ятки світо-
вого значення було безповоротно знищено.

Наразі на території пам’ятки відбуваєть-
ся будівництво великої кількості споруд — 
храмового комплексу, музейного сховища, 
дитячого табору, школи, трьох автостоянок 
тощо.

Науковці-археологи з України, США, 
Польщі підкреслюють, що масштаб пору-
шень плану управління пам’яткою може 
призвести не лише до виключення пам’ятки 

Відповідно до міжнародного 
права, державі-окупанту 
заборонено привласнювати та 
знищувати культурні цінності, 
історичні пам’ятки, місця 
відправлень культових обрядів 
та об’єкти, які складають 
культурну чи духовну 
спадщину народів, а також 
використовувати їх із метою 
досягнення військової переваги 
під час окупації чи активного 
збройного протистояння.
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зі списку Всесвітньої спадщини, а навіть до 
її знищення.

Національний вимір

Правоохоронні органи України разом із 
неурядовими організаціями здійснюють 
кримінальне розслідування фактів нищен-
ня пам’яток культурної спадщини України 
в Криму — прокуратура Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастополь, діяльність 
якої відновлена в Києві, здійснює процесу-
альне керівництво щодо десятків фактів та-
ких злочинів.

За результатами цих розслідувань Украї-
ною в серпні 2021 року підготовлено та по-

дано інформаційне повідомлення до офісу 
Міжнародного Кримінального Суду щодо 
відповідальності посадових осіб Російської 
Федерації за широкомасштабне привласнен-
ня і руйнування об’єктів культурної спадщи-
ни України в Криму.

Окрім розслідування злочинів та органі-
зації кримінального переслідування осіб, 
винних у руйнуванні української спадщини, 
наша держава активно використовує і санк-
ційний тиск.

14 травня 2020 року Президент України 
Володимир Зеленський підписав Указ, яким 
було застосовано санкції до юридичних осіб 
— закладів культури, освіти та науки Росій-
ської Федерації, зокрема:

КРИМ ПІД ВЛАДОЮ ГЕРОСТРАТІВ
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– Державна наукова бюджетна установа 
«Академія наук Республіки Татарстан»;

– Всеросійська громадська організація «Ро-
сійське географічне товариство»;

– Федеральна державна бюджетна установа 
культури «Державний Ермітаж»;

– Федеральна державна бюджетна установа 
культури «Державний музей образотвор-
чих мистецтв імені О. С. Пушкіна»;

– Федеральна державна бюджетна установа 
науки «Інститут археології Російської ака-
демії наук»;

– Федеральна державна бюджетна освітня 
установа вищої освіти «Московський дер-
жавний університет імені М. В. Ломоносо-
ва»;

– Федеральна державна бюджетна освітня 
установа вищої освіти «Тульський держав-
ний педагогічний університет ім. Л. М. То-
лстого»;

– Федеральна державна бюджетна установа 
науки «Інститут історії матеріальної куль-
тури Російської академії наук»;

– Федеральна державна бюджетна установа 
науки «Інститут сходознавства Російської 
академії наук» тощо.
Загалом санкції було введено щодо 24 юри-

дичних осіб Російської Федерації.
Ці санкції стали логічним продовженням 

санкцій, що раніше Указом Президента Укра-
їни Петра Порошенка у 2019 році були засто-
совані щодо 23 фізичних осіб, причетних до 
проведення незаконних пошукових робіт на 

об’єктах археологічної спадщини, знищення, 
руйнування або пошкодження об’єктів куль-
турної спадщини України в Криму.

Рішення про застосування санкцій щодо 
фізичних та юридичних осіб означає щонай-
менше блокування їхніх активів в Україні, 
припинення культурних обмінів, наукової 
співпраці, освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з іноземними держа-
вами та іноземними юридичними особами, 
анулювання офіційних візитів, засідань, 
переговорів щодо укладення договорів або 
угод.

Міжнародний вимір

Якщо формування самої проблеми руйнівної 
діяльності окупанта щодо пам’яток культур-
ної спадщини України в Криму, наповнення 
її змістом відбувається на національному 
рівні, то вирішення проблеми перебуває за 
межами нашої держави — на міжнародному 
рівні.

Міжнародні інституції висвітлюють руй-
нівний характер російської державної полі-
тики в гуманітарній сфері в Криму, описують 
окремі факти та формують резолюції. І в до-
повіді Генерального Секретаря ЮНЕС КО 
від вересня 2021 року не лише описані такі 
факти, а й дана кваліфікація діям держави-о-
купанта, прямо зазначені Державний Ермі-
таж, інститут археології Російської академії 
наук, інститут історії матеріальної культури 
Російської академії наук та інші заклади на-
уки, освіти й культури Російської Федерації, 
які безпосередньо здійснюють протиправну 
діяльність у Криму. Водночас, однієї фікса-
ції порушень окупаційної влади недостатньо 
для припинення протиправної діяльності 
окупаційної влади в Криму. 

У контексті протидії руйнівній політиці 
РФ у сфері культурної спадщини необхідно 
щонайменше припинити ділові, фінансові, 
культурні, наукові контакти з фізичними 
та юридичними особами, причетними до 
незаконних археологічних розкопок, будів-
ництва на пам’ятках, а також до інших форм 
знищення чи пошкодження пам’яток куль-
турної спадщини України в Криму, зокрема 
з такими закладами культури та науки РФ, 

Якщо формування самої 
проблеми руйнівної діяльності 
окупанта щодо пам’яток 
культурної спадщини України 
в Криму, наповнення її змістом 
відбувається на національному 
рівні, то вирішення проблеми 
перебуває за межами нашої 
держави — на міжнародному 
рівні.
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як Державний Ермітаж, Інститут археології 
Російської академії наук, Інститут історії 
матеріальної культури РАН, Інститут схо-
дознавства РАН, Російське географічне то-
вариство, Московський державний універ-
ситет імені М. В. Ломоносова, Державний 
музей образотворчих мистецтв імені О. С. 
Пушкіна. Важливо також заборонити науко-
ві, ділові відносини з установами (та їхніми 
співробітниками), до відання яких належать 
протиправно передані об’єкти власності дер-
жави Україна в Криму: пам’ятки культурної 
спадщини, сукупність пам’яток архітектури, 
містобудування, садово-паркового мисте-
цтва та культурних ландшафтів. Заборонити 
наукові, ділові відносини із закладами куль-
тури та науки, створеними Російською Феде-
рацією в Криму. Бажано також кваліфікува-
ти історичні та археологічні дослідження РФ 
на ТОТ Криму як «академічно недоброчес-
ні», з відповідними негативними наслідками 
їхньої популяризації у сферах музейно-ви-
ставкової діяльності, наукових публікаціях, 
міжнародних наукових форумах. І заборони-
ти встановлювати культурні, творчі та ділові 
зв’язки з громадянами РФ та інших країн, що 
брали участь у концертній, театральній, кі-
нематографічній та іншій творчій діяльності 
на окупованій території.

Ефективним інструментом протидії руй-
нівній політиці Російській Федерації, що 
спрямована на знищення пам’яток культур-
ної спадщини України в Криму, залишається 
застосування окремими державами універ-
сальної юрисдикції для переслідування осіб, 
винних у злочинах проти культурної спад-
щини.

Українці розраховують на підтримку циві-
лізованого світу. Хоча б тому, що Кримський 
півострів є місцем, де сконцентрована куль-
турна спадщина багатьох народів світу: гре-
ків, італійців, британців, готів, турків, євре-
їв, болгар, вірмен, грузинів тощо.

Зруйновані, пошкоджені та ті, що пере-
бувають під загрозою, об’єкти матеріальної 
спадщини в Криму є необхідним елементом 
ідентичності української етнічної громади 
в Криму, кримських татар, інших народів, 
що проживали чи проживають на півострові, 
культура яких не є ані цінною, ані важливою 

для окупанта, внаслідок чого сотні таких 
пам’яток було остаточно втрачено, а руйну-
вання та розграбування решти триває, попри 
те, що ці пам’ятки є невід’ємною частиною 
цивілізації та спільної історії багатьох наро-
дів світу, та мали б бути передані наступним 
поколінням.

Ефективним інструментом 
протидії руйнівній політиці 
Російській Федерації, що 
спрямована на знищення 
пам’яток культурної спадщини 
України в Криму, залишається 
застосування окремими 
державами універсальної 
юрисдикції для переслідування 
осіб, винних у злочинах проти 
культурної спадщини.
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КУЛЬТРЕВЮ

Це було б ідеальне місце для злочину! Ви 
тільки уявіть: група незнайомих між собою 
людей опиняються в заміському комплексі, 
подалі від зайвих очей та поближче до урви-
стих гірських схилів. Кожен має що сказати, 
але не кожен говорить, бо всі пишуть. Бракує 
грамофона з рипучими звуками обвинува-
чень, десяти темних фігурок на столі та весе-
лої пісеньки з нещасливим кінцем… А втім, 
ця історія таки зовсім інша — з хепі-ендом та 
літературою. 

Мій шлях до Карпат розпочався не з прива-
бливого туристичного буклета, важкого рюк-
зака чи підйому на Говерлу (з обов’язковим 
чек-іном для соцмереж). Натомість: маленька 
хатина серед розгарячілого літа, прохолод-
ні клавіші лептопа й тема для есею — «Дія 
відбувається в Карпатах». Кілька днів на до-
слідження, години занурень в історичні дже-
рела й у власні думки витворили потрібний 
текст — «Незалежність гір, або Погляд крізь 
газетні шпальти», — ось вона, перепустка до 
Карпатської Літературної Резиденції (КЛР). 
Охочих було 118, відібрано 8 авторів за есе-
ями та 8 досвідчених літераторів, котрі в ме-
жах резиденції свої есеї мали написати. 

Із 2017 року КЛР уже встигла стати літе-
ратурним домом і творчою майстернею для 

таких літераторів, як Юрій Винничук, Натал-
ка Сняданко, Андрій Любка, Галина Крук та 
багатьох інших. Але цьогоріч кількість рези-
дентів була найбільшою — 16, тому подію на-
віть довелося розділити на два заїзди. 

Перше знайомство з Карпатами загострило 
всі чуття. Змусило, як ніколи досі, придив-
лятися, дослухатися, відчувати осінь і себе 
в ній.

Карпати на смак — ожина. Вона зустрічає 
подорожніх обабіч вузеньких стежин, які 
манливо тягнуться у хвойнолисту невідо-
мість. Ожина смачна. Утім, навзамін бруд-
нить руки, уста, новесенькі джинси, сповіль-
нює шлях далі (чи шлях назад). Чіпляється за 
комір або рукав, лишає непомітну дряпку на 
нозі чи зап’ясті, яка помітно болітиме лишень 
наступного ранку.

Карпати на дотик — вітер, що облизав тебе 
прохолодою й застудою. Тутешній —  він на-
стільки всюдисущий, мов старанний пастух, 
який зганяє отари вранішніх туманів із най-
вищих верхівок тобі під прочинене вікно. 

На позір Карпати невимовно дивовиж-
ні. Вони змушують вмовкнути, зупинитись 
і просто дивитися. Інколи здається, що з-за 
якоїсь із гір краєчком своїх численних надбу-
дов, дашків і вежок покажеться Мандрівний 

Відчуття Карпат
Дмитро Безверхній
Фото: Ленка Віх
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замок Хаула — точнісінько, як у Діани Вінн 
Джонс.

Гори звучать містично й загрозливо, але 
зовсім не луною чи багатоголоссям простору, 
а тихим монотонним потріскуванням високо-
вольтних ліній електропередач. Вчуваєш їх 
усюди, ніби наперед приречені сигнали SOS, 
котрі линуть з узвишка на узвишок.

Тутешня гориста місцевість пахне хвойним 
лісом, свободою, вологою і трішки газом, що 
просочується (ні-ні, зовсім не з надр) із погано 
прикопаних труб поруч численних котеджів. 
Ці вигадливі будиночки виростають і зника-
ють майже так само швидко, як мухомори, 
що яскравіють серед трав на пологих схилах 
бескидів.

А шостим відчуттям Карпат стала літера-
тура. Завдяки КЛР 8 авторів другого заїзду — 
Вахтанґ Кебуладзе, Ольга Лисак, Олександр 
Михед, Христина Шалак, Сергій Лущик, 
Ірина Шувалова, Галина Ткачук та Дмитро 
Безверхній (себто я) — упродовж двох тиж-
нів у Славську, що на Львівщині, занурилися 
в натхненну атмосферу творчості. Такі різні. 
Кожен зі своїм ритмом життя, досвідом, іс-
торіями. Утім, об’єднані найголовнішим — 
спілкуванням — саме це (а не щось із романів 
Крісті-Дойла-По) стається, коли група незна-
йомих між собою людей опиняються подалі 
від зайвих очей та поближче до гірських схи-
лів. І тут таки варто краще придивитися до 
кожного з «підозрюваних». 

Найпершою свій день, перехоплюючи 
світанки, починала Ірина Шувалова. Їй вдава-
лося жити між Україною й Китаєм, знаходити 
точку перетину десь серед карпатської рів-
новаги та час на підкорення довкружніх гір 
із незмінно помічною ковінькою. Під псевдо 
«Зелена Білка» Галина Ткачук наповнювала 
резиденцію щирим сміхом, а свій ютуб-ка-
нал новим літ-контентом — напросившись, 
можна було навіть стати оператором, що 
я й робив. Олександр Михед не тільки роз-
повідав про кураторський досвід, подкасти, 
те, як працює нон-фікшн, а й давав уроки 
гри в пін-понг та «Вежу Ведмежу». Христи-
на Шалак заворожувала порівняннями, що їх 
використовує в репортажах, оповідями про 
роки роботи з пацієнтами психіатричних лі-
карень у будівлях, схожих на палаци. Ольга 

Лисак занурювала у світ слов’янської міфоло-
гії та полуденних ворожінь. Спогади про пані 
Ольгу завжди тепло пахнуть воском свічок, 
які вона нас вчила робити власноруч. Вечір 
у КЛР завжди належав вину й Вахтанґу Ке-
буладзе, який знається на хороших напоях і 
терпких темах до цих напоїв. У такій компанії 
найкращим сусідом може бути або таланови-
тий поет, або лікар-психіатр. Мені пощастило 
двічі в одній особі, адже моїм сусідом став 
Сергій Лущик. Саме від нього дізнався прави-
ло хорошого самопочуття та психічного здо-
ров’я — нічого не пояснювати... от я й не буду. 

Місце, де запросто міг статися злочин, пе-
ретворилося на місце, де трапилася справж-
нісінька літературна пригода — Карпатська 
Літературна Резиденція, — простір людей та 
історій, простір, де ці історії набувають сен-
сів та стають текстами. Або ж назавжди за-
буваються, губляться між звивистих стежин, 
замулюються в гірському потічку пам’яті, 
розчиняються в другому келихові червоного 
сухого, залишившись нерозказаними. КРЛ — 
місце, де можна почути інших і прислухатися 
до себе. 
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Цього року головний фільм 
про підлітків зняла Катерина 
Горностай — у минулому 
режисерка короткометражних 
ігрових і документальних 
стрічок. Відтепер вона 
дебютує й у повному метрі. 
Її «Стоп-Земля» здобула 
Кришталевого ведмедя в секції 
Generation 14Plus на Берлінале, 
а в Україні з тріумфом збирає 
нагороди за найкращий 
фільм та акторів (Одеський 
міжнародний кінофестиваль 
та Київський тиждень 
критики). Особливу увагу 
Горностай звернула саме на 
акторський склад, створивши 
для нього лабораторію, яку 
профінансував Український 
культурний фонд. Новий підхід 
допоміг змінити уявлення про 
те, як природно непрофесійні 
актори й акторки можуть 
поводитися на знімальному 
майданчику.

Режисерка працювала в лабораторії восени 
2019 року й забажала не тренувати непрофе-
сіоналів у справжніх акторів. Вона ставила 
собі за мету спрямувати погляд акторів на 
самих себе. Головну мету лабораторії автор-
ка бачить у знятті напруги і спробі людей 
у кадрі забути, що вони знімаються в кіно. 
Це завдання насамперед ставлять перед со-
бою всі режисери, які працюють в ігровому 
кіно. Якщо в документалістиці цей прийом 
може слугувати іронічним підморгуванням 
(люди помічають та визнають камеру як сво-
го співрозмовника), ігрове кіно працює з пе-
реконанням, що можна й варто бути щирим 
перед невидимим глядачем.

Світова практика показує, що непрофе-
сійність акторів — не визначальний фак-
тор їхньої природності в кадрі. Зокрема, 
у тайванському фільмі «Яскравий сонячний 
день» режисер Едвард Янг працював винят-
ково з такими акторами, щоб зекономити на 
бюджеті й водночас досягнути натураліз-
му. В Україні з непрофесіоналами працю-
ють, зокрема, Валентин Васянович та Олег 
Сенцов, які розуміють важливість типажу, 
професії та фактурності. Звісно, для досяг-
нення певного рівня драматургії Васянович 
урешті-решт скористався допомогою про-
фесіоналів — у його фільмі «Відблиск» го-
ловну роль виконав Роман Луцький. На дру-
горядних ролях усе ще з’являється Андрій 
Римарук, який достеменно зумів показати 
посттравматичний синдром в «Атлантиді». 
«Стоп-Земля» потребує непрофесіоналів 
через брак кількості акторів підліткового 
віку.

Чому «Стоп-Земля»  
Катерини Горностай  
змінить ваше уявлення  
про акторів-підлітків
Юрій Самусенко, Київ
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Катерині Горностай  
вдалося побудувати дружбу

Акторська лабораторія відкриває новий дос-
від для всіх учасників знімального процесу, 
адже передбачає не стільки школу акторства 
— вона неможлива через брак часу — як 
створення колективу, нехай і фіктивного. Ка-

терині Горностай вдалося побудувати друж-
бу, даючи змогу непрофесійним акторам 
відкривати для себе аспекти професії через 
есеї, танець, німі етюди, голосові медитації, 
відеощоденники й документальний театр. 
Це насамперед і практикували Марія Федор-
ченко, Яна Ісаєнко, Арсеній Марков та ще 22 
людини з лабораторії. 

Режисерка встановила «мовний режим», 
що знищував психологічний бар’єр між тим, 
як актори розмовляють у реальному житті 
й перед камерою. В інтерв’ю для LB.UA вона 
розповідала, що зйомки стали не просто ро-
ботою, а частиною життя, яку вона прожила 
разом з учасниками процесу. До того ж їй 
вдалося не просто зробити клас із підлітків, 
а і знайти нових друзів. 

Завдяки Українському культурному фон-
ду навчання в лабораторії відбувалося бе-
зоплатно. За ритм і танець відповідала Ве-
роніка Костевич, а Анна Охримчук навчала 
підлітків постановки голосу. Олександра 
Індік із театру ДАХ навчала акторського 
мистецтва. Катерина Горностай і режисер 
монтажу Нікон Романченко показували, як 
працює режисура, і ставили разом із непро-
фесіоналами етюди. У результаті народився 
тригодинний фільм, який, за словами режи-
серки, нам навряд чи вдасться побачити — 
настільки особистим і щирим він виявився 
для їхніх творців. 

«Стоп-Земля» виграє завдяки бі-
лінгвальним акторам

Іще один цікавий досвід Горностай подару-
вала підліткам, коли вирішила не показува-
ти їм фінального монтажу. Прем’єру актори 
побачили вже на Одеському міжнародному 
кінофестивалі, де пережили спільні емоції 
з глядачем. Окрім сюжету дорослішання, 
першого кохання та юнацьких переживань, 
режисерка створила образ інтерв’юєра, що 
спілкується поза камерою про відчуття щодо 
подій. Це створює ефект реаліті-шоу й водно-
час допомагає краще зрозуміти, що відбува-
ється з головними героями. Звісно, натомість 
можна було використати й метод закадро-
вого голосу, але він би не допоміг зламати 
межу між документальним та ігровим кіно, 

Іще один цікавий досвід 
Горностай подарувала 
підліткам, коли вирішила не 
показувати їм фінального 
монтажу. Прем’єру актори 
побачили вже на Одеському 
міжнародному кінофестивалі, 
де пережили спільні емоції 
з глядачем.
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що майстерно руйнується впродовж фільму. 
На Q&A в Одесі запитання глядачів стосува-
лися саме цього сегмента: у фільмі лунають 
відповіді акторів чи їхніх персонажів?

Найчастіше на фестивальне українське 
кіно нарікають щодо використання мови. То 
вона звучить занадто літературно й непри-
родно, то обсяг суржику межує з допустими-
ми нормами. У цьому контексті «Стоп-Зем-
ля» виграє завдяки білінгвальним акторам, 
які зробили мову максимально вживаною 
без літературних слів. І хай місцями вона 
може здаватися недоречною для світу під-
літків-школярів, Катерина Горностай побу-
дувала свій захист на легкій фантазійності 
фільму: у стрічці лунають треки Kurs Valüt 
та Мар’яни Клочко — не тих виконавців, 
яких можна побачити в топах музичних стрі-
мінгів. 

«Коли це закінчиться?»

Світ, побудований режисеркою, видається 
цілісним висловлюванням про юність із її 
буремними подіями. «Коли це закінчиться?» 
— запитує головна героїня Маша. І глядач 
може зловити себе на тому, що запитання 
стосується і фільму, і болісних відчуттів від 
подій у ньому. Зрештою, як давно дорослі 
глядачі асоціювали себе з підлітками в Укра-
їні? Якщо у відповідь — тиша, то «Стоп-Зем-
ля» точно вартує уваги. 

Найчастіше на фестивальне 
українське кіно нарікають щодо 
використання мови. То вона 
звучить занадто літературно 
й неприродно, то обсяг 
суржику межує з допустимими 
нормами. У цьому контексті 
«Стоп-Земля» виграє завдяки 
білінгвальним акторам, які 
зробили мову максимально 
вживаною без літературних 
слів.
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Такі вони різні

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. — 
Харків: Віват, 2021. — 176 с.

Дивні відчуття переповнюють, коли зази-
раєш у шпаринку між дверима й ненароком 
стаєш свідком життя незнайомців. І от ви вже 
разом проживаєте різні досвіди, іноді занадто 
інтимні, не для чужого ока. Кожне із 14 опо-
відань зі збірки Галини Крук «Хто завгодно, 
тільки не я» — це підглядання крізь шпарин-
ку. У своїй передмові до збірки письменник 
Тарас Прохасько порівнює назву книжки з де-
візом на гербі дуже давнього аристократич-
ного роду, вказуючи на позачасовість певних 
історій, які життя так майстерно нанизує на 
довгу вервечку. Десь так і є. Авторка писала 
ці тексти в різний час — між викладанням 
в університеті, перекладами й редагування-
ми, поетичними виступами, побутом і всім 
тим, із чого складається життя. Тому тексти 
утворюють дивне намисто з окремих пер-
лин-історій, відразу стають рідними, до болю 
знайомими, а читачі й читачки присвоюють 
досвіди — авторки чи її героїнь.

Уже від назви авторка натякає, про що 
йтиметься наступні кілька сторінок, навколо 
чого розгортатиметься конфлікт. Наприклад, 
tabula rasa, «забагато води» чи «рибина». Ко-
жен наступний текст сприймається інакше, 
адже читач перегортає сторінку, розглядає 
ілюстрацію художниці Валерії Печених, 

а далі — нове оповідання й інше життя, діаме-
трально протилежна історія, інакші цінності 
та ритм тексту. Оскільки читач — це спосте-
рігач, а шпарина не така вже й велика, то ціка-
витимуть не так самі герої, як їхні рефлексії 

та переживання: чи після втрати близької лю-
дини, чи під час дослідження власної сексу-
альності, чи готовності привести на цей світ 
нову людину, чи неможливість подолати свою 
пристрасть до жіночих грудей. Так чи інак-
ше, у більшості історій головними героїнями 
є жінки різного віку: дівчинка-підліток, моло-
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да жінка, мати, літня пані. Поступово закра-
датиметься підозра, що котрась із героїнь тобі 
дуже добре знайома, вона подібна на людину 
із твого оточення, тобто бодай одну подібну 
історію ти обов’язково знаєш. Героїням Га-
лини Крук страшно любити, бо здається, що 
від цього можна вмерти, їм страшно усвідом-
лювати, що діагноз може поставити життя на 
рестарт, страшно захотіти жити та відчувати, 
страшно безупинно аналізувати, давати обі-
цянки, шанси, шукати виправдання та про-
бачати. Здається, що авторка все це прожила 
й тепер ділиться цим із читачами, пропонує 
підглянути та відчути.

Останнє оповідання збірки — «Карантинні 
хронічки Марії» — ще одна реакція на злобо-
денні теми. Коли родина опиняється замкне-
ною в чотирьох стінах обмеженого простору 
квартири (знайомо, чи не так?), то може стати-
ся що завгодно. Внутрішня криза, нові реалії 
«самоізоляції» з правилами, котрі потрібно 
прийняти й усвідомити, колективний досвід 
перебування в мишоловці власної оселі, сто-
сунки, які можуть зіпсуватися чи перейти на 
новий рівень. Те, що читачі переживали при-
ватно, Галина Крук перетворила на захопливу 
хроніку-оповідання.

Такі вони різні — героїні й герої з цієї збір-
ки — із моторошними історіями, зі щасливи-
ми оповідками. Люди, які, власне, є поряд із 
нами, а може, це ми самі? Галина Крук прочи-
няє дверцята й підштовхує нас до відповідей, 
пропонує: «Відчуй!». 

Софія Золочевська, Київ

Несамовите павутиння Крюґера

Вано Крюґер. Коли я чую слово «культу-
ра»… — Київ: Laurus, 2019. — 128 c.

«Коли я чую слово “культура”, я знімаю із за-
побіжника свій браунінґ», — репліка одного 
з героїв п’єси німецького драматурга Ганнса 
Йоста, що методом «зіпсутого телефону» пе-
ретворилася на афоризм одночасно Ґеббель-
са, Ґерінґа, Ґіммлера та бозна-кого ще. Біль-

шість чула її, та контекст цієї фрази відомий 
меншості — його Вано Крюґер стисло пере-
повідає в однойменному есеї, і це не єдине, 
що він переповідає. Власне, уся збірка — це 
віртуозно зітканий філософський інтертекст, 
де Крюґер, відомий досі як автор збірок пое-
тичних, цілісно постає павуком-есе їстом. Це 
хитросплетіння персоналій, творів, цитат, 
епох, парадигм і відповідних на те рефлек-
сій автора, а не просто «сім есеїв, три з яких 
присвячені культурі, а ще чотири — знако-
вим постатям XVIII–XX ст.», як не зовсім 
коректно зазначено в анотації до видання. 
І прикметно, що таке обширне трактування 
культури в цьому інтертексті дуже перегу-
кується з одним із найскладніших есеїв Зи-
ґмунда Фройда «Невпокій в культурі», де 
культура мислиться глибше — як сукупність 
здобутків, що віддаляють людину від твари-
ни; як цивілізація, що прагне до «об’єднан-
ня окремих людей в лібідинально пов’язаній 
спільноті». Підстави цього процесу і власне 
процес як явище Вано Крюґер осмислює на 
численних вузликах-прикладах свого паву-
тиння.

Одним із таких є розрізнення радянського 
та нацистського режимів з погляду Просвіт-
ництва. У цьому есеї як засадничі згадано 
праці Іммануїла Канта, Кеннета Джозефа 
Ерроу, Славоя Жижека, проте саме автор 
аналізує та висновує відмінності двох тоталі-
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таризмів. До речі, в іншому есеї про ідеолоґії 
Крюґер виступає на захист мистецтва, поро-
дженого ними. А ще висловлюється проти 
надмірної зачистки монументальних арте-
фактів радянщини, приміром, барельєфів 
станцій метро. Чому? Бо «… зараз Київ “де-
комунізують” приблизно так, як варвари “де-
комунізували” Рим», а «знищити — завжди 
легше, ніж правильно розставити акценти». 
І це не єдиний відступ від усталених погля-
дів чи виклад їх під новим, цікавим, кутом. 
Так, наприклад, Вано Крюґер зауважує чита-
чеві на тому, що «лоґіка Арістотеля не є єди-
но можливою лоґікою в історії людства», і «є 
випадки практичного домінування зовсім 
іншої лоґіки; цій лоґіці підкоряються міфо-
лоґія та світогляд первісних народів, снови-
діння, мислення дітей та маячня шизофрені-
ків». Шанований автором Зиґмунд Фройд, 
напевно, додав би до цього ряду ще обмовки, 
дотепи, неврози… До речі, нетлінна дилема 
«Фрейд чи Фройд?» у міркуваннях Крюґе-
ра перетворюється на риторичне запитання 
з поважними аргументами по обидва боки 
транслітерації. Так само автор пояснює, чим 
Леопольд фон Захер-Мазох подібний до Го-
голя і чому «діялоґи Маркіза де Сада нага-
дують діялоґи Платона». А есей про де Сада 
— це не просто портрет, а цілий трактат про 
конструкти ідентичностей; про множин-
ність норми та звільнення від зовнішніх де-
термінацій; про відчуження від себе тілесно-
го й водночас про право власності на власне 
ж тіло — у контексті епох. Крюґер зауважує, 
що філософія де Сада не просто лібертен-
ська, а навдивовижу феміністична для XVIII 
ст. А ще, між іншим, «лібертену підвладна 
вся ґамма мови», і про стосунки автора з мо-
вою хочеться сказати окремо.

В есеях трапляються цікаві етимолоґіч-
ні розвідки, судження про співвіднесеність 
мови й культури, мови й буття. Традиційно, 
Вано Крюґер сповідує «скрипниківку» та де-
які інші редакції цього правопису, і така фор-
малістична поза є доданою вартістю доброго 
змісту есеїв. Одначе в дотриманні «харків-
ських» правописних норм автор зовсім непос-
лідовний. Звісно, не всі вони є виправданими, 
тому послуговуватися ними потрібно вдум-
ливо, однак деякими цілком притомними і, 

здавалося б, найсуттєвішими нормами Крю-
ґер усе ж відверто нехтує.

Так, наприклад, ми читаємо в нього «вось», 
«психіятр», «ґльобальний», «тріюмф», «ді-
ялоґ», але поруч якось неконцептуально 
вживаються «конструювання ідентичності», 
«Революція Гідності» замість притаманної 
родовому відмінкові форми на «-сти»; «філо-
софія» — чому ж не «фільозофія»? — і зреш-
тою «міфолоґія», де проігноровано грець-
ку θ, «тету», хоч ще сивобородий Мелетій 
Смотрицький у ХVII ст. застерігав не плута-
ти її з «Ф» — що вже казати про століття XX 
з його правописами.

А втім, Вано Крюґер, напевно, має відпо-
відь і на такий закид. Це одна з виразних рис 
його стилю: оригінальний погляд на все та 
сміливість його обстоювати. Тільки не кате-
горичність, до неї філософ ніколи не вдається, 
бо ж «найцікавіше — завжди на перетині».

Юлія Колісник, Київ – Умань

Фрагменти подорожі вздовж 
океану на ровері

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. — 
Київ: Yakaboo Publishing, 2020. — 336 с.

Подорож уздовж океану потребує слів. Разом 
зі звичайними та знайомими серед них не-
одмінно мусить бути жменя втрачених слів. 
Поет і прозаїк Василь Махно зібрав ці слова 
докупи та написав книжку «Уздовж океану 
на ровері». Вона охоплює автобіографічні 
замальовки, роздуми, есеї та спогади пись-
менника, який народився в Чорткові, що на 
Тернопільщині, мешкає в Нью-Йорку та по-
бував у багатьох містах і місцях світу. Ви-
рушаємо з письменником уздовж океану на 
ровері, щоби прийняти запрошення океану 
«навчитися ходити по воді або їздити по ній 
ровером».

Автор прагне увіковічити важливі місця 
у власних текстах. Освоєння нового просто-
ру стає поживою для літератури. Топографія 
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пам’яті Махна широка: Нью-Йорк, Чортків, 
Тернопіль, Кривий Ріг, Бейтінґ Голов, Бу-
чач, Монток, Стамбул, Париж, Рим — ці та 
ще десятки інших місць згадує письменник. 
Зрештою, логічно буде його назвати космопо-
літом, або громадянином світу. Різноманіття 
згаданих у книжці міст аж ніяк не нівелює 
важливості його місця народження. Автор 
каже: «Така дрібниця цей Чортків. А Францоз 
його описує, і Саша Блондер його малює», 
тобто й Махну, й австрійському письменнику, 
і польсько-французькому художнику-аван-
гардисту Чортків важливий. До рідного мі-
стечка він повертається неодноразово разом 
зі своїми героями. Носить його в собі й у тво-
рах, бо все-таки «місце народження стає всім 
для всіх».

Концепт дому — один із найважливіших 
у книжці та в усій творчості Василя Махна. 
Дім залишається для нього сокровенним та 
священним місцем. Він є невід’ємним у світо-
гляді Махна як хранителя пам’яті свого роду 
— «Дім, якому ми завдячуємо життям і смер-
тю, перестає бути просто місцем, у якому ти 
спиш чи снідаєш, дивишся з вікна на дощ, 
переставляєш меблі, народжуєш дітей, чіпля-
єш фотографії чи змітаєш по кутках павутин-
ня. Дім завжди, особливо в Україні, майже 
сакральне місце для кількох поколінь однієї 
родини, принаймні наш дім був таким», та 

Махна як письменника — «Дім для пись-
менника потрібен так само, як друкарська 
машинка, персональний комп’ютер чи влас-
на бібліотека». Після багатьох років у США 
автор дивується тому, як легко американці 
позбуваються історії свого дому, не прив’язу-
ючись до місця, натомість для українців дім 
залишається носієм пам’яті роду.

Махно так само увіковічує людей, розпо-
відаючи особисті історії знайомств, зустрі-
чей та прощань. Говорить про композитора 
Леоніда Грабовського, письменника Богдана 
Рубчака, композитора Валентина Сильве-
строва та інших. Історії стосунків з людьми 
перемежовані особистими спостереження-
ми та відчуттями автора. З есею Kandinsky 
дізнаємося про епатажного художника ро-
дом із Сімферополя — Антона Кандінсько-
го. Махно фіксує точки дотику з митцем: 
«Ми познайомилися, коли він малював пор-
трет Іосіфа Бродського, а я писав есей про 
Бродського», та окреслює притягальну роль 
Нью-Йорка для них обох. Автор згадує тих, 
хто існує і творить у тому самому культурно-
му контексті, що й він, а також вчиться розу-
міти тих, хто витворив власний культурний 
контекст. У площині одного тексту органіч-
но співіснують реальні люди та літературні 
герої.

Збірка есеїв «Уздовж океану на ровері» дає 
ключі до розуміння попередніх текстів авто-
ра. Читачу випаде нагода на хвильку зазирну-
ти за лаштунки творення його книжок. В есеї 
«Пасажирка берлінського потяга», оповідаю-
чи про стосунки з примарною героїнею — па-
сажиркою потягів, автор описує «водяні зна-
ки» своєї поетичної збірки «Паперовий міст» 
— музику Леонарда Коена, готель «Райкарц» 
у Львові та подорожі містами — Нью-Йорк, 
Берлін, Париж, Львів, Чортків. Прикметно, 
що Василь Махно розкриває власний літе-
ратурний контекст і водночас згадує історії 
майстрів світової літератури, які витворюва-
ли локальні культурні контексти. Приміром, 
у Парижі — Гертруда Стайн, у Нью-Йорку — 
Френк О’Гара, у Монтоці — Макс Фріш.

Малоймовірно, що читач цієї книжки 
мав досвіди Василя Махна, тобто бував на 
нью-йоркських базарах, де густо пахне гру-
шами і яблуками, вдивлявся в далечінь аме-
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риканського (чи якогось іще) океану чи гасав 
уздовж нього на ровері, та кожен спогад ав-
тора, деталь чи образ видаватимуться йому 
такими знайомими й рідними. Врешті-решт, 
подорож уздовж океану може стати справж-
ньою поїздкою ровером по воді.

Наталія Колегіна, Київ

Ритм архетипів поезії Ігоря 
Астапенка: «Дерева кращі  
за нас»

Ігор Астапенко. Дерева кращі за нас. — К.: 
Люта справа, 2021. — 184 с.

Чи не найактивніша цьогоріч книжкова серія 
сучасної української поезії від видавництва 
«Люта справа» нещодавно поповнилася чер-
говою новинкою. Це збірка «Дерева кращі за 
нас» Ігоря Астапенка, одного з яскравих сьо-
годнішніх поетів і прозаїків, організатора лі-
тературних подій, лауреата різних премій, від 
«Смолоскипа» до «Гранослова».

Як на поетичну книжку, «Дерева кращі 
за нас» досить велика, майже сто вісімдесят 
сторінок: це дає змогу читачам і читачкам 
розтягти ознайомлення з віршами, а авто-
рові — представити вельми широкий набір 
текстів. А втім, цей набір виявляється неспо-
дівано цілісним: уся збірка проходить якщо 
не на одній ноті, то принаймні вже в одному 
вимірі та в одній стилістиці, що дозволяє го-
ворити про неї як про етапну книжку поета. 
Етапності сприяє й доволі непересічне вміння 
Ігоря Астапенка видозмінювати своє пись-
мо. Порівнюючи з попередніми його книж-
ками (скажімо, зі смолоскипівським видан-
ням «Шампанське — пиво — шампанське»), 
у «Деревах кращих за нас» стало радикально 
більше рими, прозорості формулювань, але 
також і похмурої гіпнотичної музики архе-
типів. Так, доба «герметичних» верлібрів для 
Астапенка наразі позаду або тимчасово збо-
ку, але нову форму важко назвати примітиві-
зацією. Поет знайшов тут специфічну, цікаву 
ритміку, суголосну загалом тривожному, ек-
зистенційному настрою збірки:

у старому альбомі жовч бліда. усі такі 
молоді.
наречені тримають небо. діти шукають ряст.
ми купили новий телевізор. у нас тепер 
дівіді.
перше літо на дачі. внучка — у перший клас.

енне літо на дачі. внучка — на перший курс.
літню кухню дороблено. глянь як цвіте 
вапно!
а це діти приїхали. (погляд в альбомі вгруз).
на наступній світлині нема людей. хтось їх 
поцупив мо’?

(…)
енне літо без сонця. внучка — з пухким 
животом.
в літній кухні — слимак завівсь. повзає по 
дівіді.
і ганчірка в руці волога вповзає в старий 
альбом
ходить-бродить по бровах.
очах.
щоках.
бороді (вірш «Альбом»).

Згаданий настрій своєю чергою резонує з го-
ловними мотивами та образами книжки. Вони 
— десь дають нагоду зазирнути на глибинні 
поверхи архаїки, десь активно працюють із 
підсвідомим, десь увиразнюють роздуми про 
людину і простір, людину й самотність, лю-
дину й людину. Поміж таких мотивів обов’яз-
ково треба згадати божественне й релігійне 
начало, то підкреслено сакралізоване, то, 
навпаки, спрофановане до побуту чи люди-
норівності. Мабуть, більша частина віршів 
«Дерев кращих за нас» містить згадки про 
Бога, святих та відповідну атрибутику. Є тут 
також багата колекція навколосмертних обра-
зів і роздумів — танатологія постає справді 
важливою частиною збірки Ігоря Астапенка. 
Сексуальне в книжці виявляється на тонкій 
межі чуттєвості, напруженої механізації та 
відстороненості («тримати руками за стегна. 
слухом тримати стогін. / сіяти зерна в землю. 
чекати на час ужинків. / кохатись заради за-
чаття — це дим заливати в кОмин. / ставить 
велику свічку в свічник несвятої жінки»). Або 
всякого роду рослинність: вона в цій поезії не 
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перетворюється на традиційно-заяложений 
символ бігу часу чи загальновідомої обрядо-
вості, а здобувається на самостійність, суб’єк-
тність, багатозначність. Принагідно кажучи, 
частина віршів збірки «Дерева кращі за нас» 
слугує прикладом того, яким може бути неба-
нальне, позапубліцистичне зображення при-
роди в поезії часів посиленої, давно осмисле-
ної та прийнятої урбанізації.

Деякі з цих архетипів, мотивів, тем і об-
разів у книжці Ігоря Астапенка вживаються 
настільки регулярно та щільно, що можна 
говорити про таку собі «серійну техніку». 
Прикладом є другий розділ «Любити люцер-
ку», де практично в кожному вірші виринає 
ця рослинка, що веде поступово в простір 
трансу:

дивись на своє тіло люцерко. сонце пішло 
геть.
я коло тебе маленький. менше — лише тінь.
молись за мою малість люцерко. часу сліпий 
кінь
кинув підкову в небо. день вполював смерть.

тримайся за цей ґрунт люцерко. тиша вросла 
в суть.
я коло тебе — слово що не знайшло звук.
криниця сховала воду люцерко. випий з моїх 
рук
лінію долі. долоні часом цвітуть. мруть.

(…) дивись на своє тіло люцерко. або не 
дивись. снуй.
небо горить. дядько в руки узяв хмиз.

Саме цей розділ, мабуть, найцікавіший 
у «Деревах кращих за нас». Загалом у книжці 
відчувається акцент на умовно початковому 
та кінцевому блоках (кожен — приблизно 
двійко розділів). На їхньому тлі інші частини 
видаються менш обов’язковими чи, можли-
во, дещо затягнутими. Зате — підкреслюють 
стилістичну й концептуальну єдність збірки.

Олег Коцарев, Буча

Нарбут. Високий  
український стиль

Мирослава Мудрак. Образний світ Георгія 
Нарбута і творення українського бренду. — 
Київ: РОДОВІД. — 2021. — 160 с.

Як синтезувати український стиль у лінію та 
форму? Як покинути все — славу, статус — 
і почати знову? Як створити абетку з україн-
ською душею? Як передбачити потреби своєї 
держави, яка сотні років б’ється за незалеж-
ність, — щоб вона була готова, коли її здобу-
де? Як зібрати скарби народної культури за 
століття — і переплавити їх на щось модерне? 
Як творити українське на світовому рівні?

Це все й набагато більше вдалося Георгію 
Нарбуту. Цьогоріч відзначаємо 135 років із 
дня народження видатного графіка. Книжка 
Мирослави Мудрак «Образний світ Георгія 
Нарбута і творення українського бренду» — 
один із подарунків до цього свята від видав-
ництва «Родовід». Також київським метро 
курсували «нарбутівські вагони», а на сіті-
лайтах та білбордах була виставка плакатів, 
натхненних Нарбутом. «Яка мета цього про-
єкту?» — запитала я очільницю видавництва 
Лідію Лихач. І почула пречудову відповідь: 
«У нас є мрія — щоби про Нарбута знали всі». 
Ця книжка Мирослави Мудрак — чудова ві-
зитка для Нарбута. Про його працю, внесок, 
вплив і послідовників. Прикметно, що видан-
ня підтримав Український культурний фонд. 
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Це добра інвестиція, адже ми тільки поверта-
ємо собі свою ж культуру.

«Герой цієї історії, мистець Георгій Нарбут, 
належав двом дуже різним століттям. Одне 
скероване в минуле, друге — у майбутнє. 
І двом протилежним культурам: одна прагну-
ла незалежності, а друга її утискала, — пише 
Мирослава Мудрак, докторка мистецтвоз-
навства, у минулому професорка кафедри 
історії мистецтва університету Огайо, США. 
— Протягом свого дуже короткого життя 
Нарбут зумів виокремити й увічнити обра-
зи, у яких втілилися довгі століття культури 
і традиції, котрі вирізняли Україну». Для цьо-
го він вивчив та синтезував тисячі джерел — 
рукописи, літописи, гравюри, стародруки, на-
родні картини, барокові шедеври — «у єдину 
візуальну форму, що сприяла національному 
пробудженню».

Цю книжку варто читати не тільки ди-
зайнерам та митцям і просто залюбленим 
в українське мистецтво. Порадила б її ще 
маркетологам, бренд-менеджерам, сучасним 
підприємцям та політикам — бо йдеться не 
лише про мистецтво, а і про візію. Також учи-
телям історії — України, мистецтва та видав-
ничої справи, — бо це те, чого варто навчати 
наступні покоління. Бо Нарбут — наше все.

Георгій Нарбут прожив усього 34 роки. Але 
за цей час він устиг стільки, що годі уявити. 
Нарбут завжди працював стратегічно на ви-
передження — коли у 1917-му постала молода 
українська держава, він уже мав що їй запро-
понувати. У нього вже були ескізи, знання, 
воля. Саме він створив для юної держави 
айдентику — гроші, печатки, ескіз великого 
герба.

З великим гербом Україні «пороблено». На-
віть у випадку Нарбута. Його ескіз уже був 
затверджений, правки внесені, чуб підкоро-
чено, але гербом так і не став — бо й вільна 
Україна сама тоді стала на паузу під впливом 
історичних обставин. Цьогоріч Верховна Рада 
голосувала за черговий сучасний ескіз — але 
жоден не перевершить Нарбутів. Утім, Три-
зуб найкраще дає раду з роллю українського 
герба — особливо в часи мінімалізму. 

«Нарбут став професором графіки ново-
створеної Української Академії Мистецтва 
в максимально буремний і хаотичний час, — 

пише авторка. — Попри всі злети й падіння, 
творчу енергію Нарбута, який швидко обій-
няв керівні посади (спершу професора, а зго-
дом і ректора Академії), підживлювала ейфо-
рія від незалежності. Попри громадянську 
війну й часті зміни влади в період Централь-
ної Ради, Гетьманату й Директорії, Нарбут га-
рячково працював, щоб підтримати занехаяне 
книговидання».

Назви розділів промовисті — «Геральди-
ка як джерело фірмового стилю Нарбута», 
«Український бренд», «Брендування револю-
ції», «Брендування ідеології», «Видавничий 
бренд». 

Бренди — це не лише щось зі сфери товару 
й ринку. Бренди — це з царини ідей та обра-
зів. Як сказав художник Олег Тістол: «Нар-
бут — це ти бачиш і відразу запам’ятовуєш. 
Він зумів довести все візуальне різноманіття 
української культури до стану дорожніх зна-
ків».

Нарбут — український митець світового 
рівня. Тож надважливо розповідати про нього 
світові. Книжка Мирослави Мудрак вийшла 
трьома мовами — торік в оригіналі англій-
ською, а цьогоріч її переклали українською 
та французькою. Перекладачка українською 
— Ярослава Стріха, а це вже знак якості. Мо-
нографія багата на розкішні ілюстрації — їх 
187, що робить її справжнім мистецьким аль-
бомом. Це архівні світлини, роботи самого 
Нарбута й митців, що продовжили творити 
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український візуальний бренд. Серед них 
Павло Ковжун, Марко Кирнарський, Лесь Ло-
зовський, Олег Тістол, Микола Маценко.

Мистецький шлях Нарбута тут стає симво-
лом шляху української культури. Яскравий, 
працьовитий, масштабний, чіткий та житт-
єствердний, попри всі драматичні повороти 
і шпиці в колесах історії. Бо елегантність лі-
ній, виразність форм, гумор та запал Нарбута 
досі пульсують і перероджуються в найсу-
часніших інкарнаціях української графічної 
думки.

Олена Павлова, Київ

За нашим столом: погляд  
на українську гастрономічну 
культуру

«Україна. Їжа та історія». — Київ: ФОП 
Брайченко О.Ю., 2021. — 288с.

Розмова про розвиток ніші дослідницьких 
та науково-популярних праць про україн-
ську культуру буде неповною, якщо ця ніша 
не міститиме текстів про їжу. Гастрономіч-
на культура так само наповнена величезною 
кількістю інформації щодо традицій, побу-
тових патернів поведінки та звичок і, звісно, 
смаків, перевагу яким віддавали люди в усі 
часи. Тому абсолютно закономірно, що існу-
ють проєкти та видавництва, які працюють із 
такими темами. Власне про це все і є книжка 
«Україна. Їжа та історія» — спільна робота 
науково-освітнього проєкту Їzhakultura та 
державної інституції, що розповідає про нашу 
країну за кордоном, Українського інституту 
в межах напрямку кулінарної дипломатії.

Структура книжки досить проста, адже її 
основу складають переписи української кухні 
в їхньому сучасному трактуванні. І на цьому 
варто закцентувати — автори представляють 
не архівні рецепти, за якими колись готува-
ли українці, а працюють із сучасною інтер-
претацією смаків. Тому в ній можна знайти 
як щось більш звичне, наприклад, борщі, 
вареники, налисники, галушки та пиріжки, 
так і більш оригінальні рецепти, як-от екле-

ри з оселедцем, голубці в буряковому листі, 
лопатки, шпинатні тістечка, вергуни та ва-
реники із вудженою сметаною. До слова, над 
усіма рецептами працювала команда з укра-
їнських шеф-кухарів. Над іншими ж текста-
ми: дослідниця гастрономічної культури та 
засновниця Їzhakultura Олена Брайченко, до-
слідник історії їжі Ігор Лильо, докторка істо-
ричних наук та дослідниця Марина Гримич, 
а також кандидат історичних наук та автор 
підручників, присвячених дипломатичному 
та діловому протоколу, Віталій Резніченко.

Перед розділами переписів — історичні 
розвідки про смаки та продукти. Вони допо-
магають не лише зрозуміти, що таке укра-
їнська кухня, але й розвивають критичне 
сприйняття, навіть щодо таких побутових 
речей, як рецепти: що й коли українці почали 
використовувати, вирощувати та привозити 
з інших країн чи частин світу. На прикладі 
кухні читач досліджує притаманну нашій 
країні різноманітність, що проявляється в ба-
гатьох аспектах і збагачує смакові традиції. 
Наприклад, традиційна українська кухня ба-
гато в чому базується на сезонності, що забез-
печує цікавий спектр продуктів у раціоні (від 
першої зелені навесні до грибів та яблук восе-
ни), та пошуках методів їхнього зберігання, 
тобто формування навичок соління, вуджен-
ня, сушки та ферментування. Інший приклад 
різноманітності: сусідство пасок, хали чи 
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кримського м’ясного пирога кобєтє, а також 
смаженого чібереку поряд із яворівським пи-
рогом серед рецептів. Для підсилення опису 
розмаїття Ігор Лильо та Олена Брайченко, 
наприклад, у нотатці про хліб додають спо-
гади мандрівника Мартіна Ґруневерґа, який 
описував Львів у ХVI столітті: «Я об’їхав пів 
Європи, побував у найславніших містах сві-
ту, але в жодному не бачив стільки хліба, як 
тут щодня приносять на ринок, і майже кож-
ний чужинець знайде таку випічку, як у своїй 
країні, — хліб, струцлі, тістечка, чи як їх ще 
назвати».

Коротенький розділ розказує і про укра-
їнські спеціалітети, тобто фірмові локальні 
страви чи продукти, що є питомо україн-
ськими чи належать до певного регіону. І хоч 
розділ цей зовсім малий, дипломатичні про-
цедури та робота експертів уже мають свої 
результати, бо, наприклад, гуцульська овеча 
бриндзя набула статусу локального продук-
ту України, а караїмський пиріжок із м’ясом 
ет-аяклак є частиною нематеріальної спадщи-
ни України та фірмовим смаколиком караїм-
ської спільноти в Мелітополі.

Щодо гостинності та етикету, то Марина 
Гримич дає загальну картину того, як наші 

звички поведінки за столом та приймання 
гостей перетікають із десятиліття в десяти-
ліття, що і як змінюється. А Віталій Резні-
ченко підкреслює важливість національної 
гастрономічної культури як «м’якої сили» 
в брендуванні держави та побудові диплома-
тичних зв’язків.

На перший погляд може здатися, що книж-
ка створена виключно на потреби зовніш-
нього характеру, тобто для подарунка дру-
зям-іноземцям, дипломатам чи закордонним 
бібліотекам, особливо зважаючи на те, що 
вона має варіанти англійською та україн-
ською мовами. Та подібний стислий опус із 
яскравими гастрономічними та історичними 
прикладами може стати «м’якою силою» в за-
кріпленні українцями власної ідентичності та 
усвідомленні себе носіями певної культури. 
Адже гостинні обіди, сімейні вечері та тра-
диційні застілля й досі становлять вагому 
частину нашого життя. Смаки чи продукти, 
що ми оберігаємо, які набули, а також ті, які 
втратили — говорять про українців так само 
повно, як і архіви мистецьких творів чи літе-
ратурні бібліотеки. 

Оленка Юрчук, Дніпро


