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Минуло сім років від анексії Криму й початку
російсько-української війни. Попри те, що тему
анексії в нашому інформаційному просторі витіснили різні інші проблеми, ми не маємо права про
неї забувати. Якщо західний світ прийме ідею, що
Крим є закритою справою — своєю бездіяльністю сприятиме засудженню сотень і тисяч невинних людей до тортур і довгих років ув’язнення.
Тому що одним із найбільш відразливих аспектів цієї війни є торгівля в’язнями та терор
проти цивільного населення. Це величезна
і складна тема, сповнена людських страждань,
яка час від часу доходить до нас у вигляді звітів
про обмін полоненими.
Особливу групу ув’язнених у рамках російсько-українського протистояння складають так
звані політичні в’язні. Переважно це кримські
татари. Росія їх вважає своїми громадянами,
тому їхній обмін дуже складний.
З цього огляду з певними очікуваннями дивимося на ініціативу Кримської платформи — міжнародного дипломатичного майданчика, який
повинен вирішувати подальшу долю українського Криму. Але чи має він шанси бути результативним? Чи наважаться західні країни брати
в ньому участь і провокувати протидії Росії?
У кожному разі проблема набагато глибша,
ніж здається. Бо Крим для Росії — це не лише
шматочок «исконно российской земли», не лише
«місце бойової слави» й курорту. Крим — це також плацдарм наступальних дій проти України,
проти країн Чорноморського басейну й навіть
проти країн ЄС.
Анексія Криму дала можливість Росії мілітаризувати також Азовське й Чорне море.
Про все це матимете можливість прочитати
більше в цьому числі «Українського журналу».
А також про міжнародні санкції й реалії життя
в окупованому Криму.
І також ми вирішили представити вам спогади двох українських військових, яким довелося
бути і спостерігати за подіями в Криму під час
його окупації. І це ще одна сильна, сумна, але
важлива тема. Бо в цих спогадах, крім іншого,
ховається інформація про трансформацію свідомості, якою змушені були пройти українські
військові.
На все добре!
1

2

Лукашенко вдаряє
по білоруських поляках
Пйотр Погожельський, постійний співробітник
польськомовної версії порталу «Белсат», автор подкасту «Просто Схід»
Фото: Пйотр Погожельський

Режим Олександра Лукашенка
вирішив вдарити по польській
меншині в Білорусі. До цього
часу влада толерантно
ставилася до неформального
Об’єднання поляків
Білорусі (ОПБ), дозволяючи
його діяльність. Тепер
мінські урядовці вирішили
скористатись утисками ОПБ
і змусити Варшаву змінити
польську політику щодо
Білорусі. Реакція Польщі
виявилась абсолютно
протилежною тій, на яку
очікувала Білорусь.

Чисельність поляків у Білорусі складає майже
300 тис. осіб (за даними перепису 2009 року).
Для десятимільйонної держави це чимало,
поляки — друга за чисельністю меншина
після росіян. Окрім того, поляки проживають доволі компактно, переважна більшість
— у Гродненській області. Статистичні дані
свідчать, що громадян із польськими коренями зменшується. Подібно до сусідніх держав,
йдеться про асиміляцію, багато людей користуються послабленнями і, маючи Карту поляка, емігрують до Польщі. Останні брутальні
дії Мінська, напевно, прискорять цей процес.

ОПБ: в опозиції до влади
практично з початку заснування
Для того, аби зрозуміти, що відбувається
з Об’єднанням поляків, нам потрібно повернутися щонайменше на шістнадцять років назад, а ще краще — на понад тридцять років.
Наприкінці існування СРСР було прийнято
два закони. Перший, «Про мови» (1989), дав
можливість навчатись у школах польською
мовою. Завдяки другому, «Про неурядові організації» (1990) вдалося створити польські та
полонійні організації на території Радянського Союзу, а згодом — у незалежних державах,
що виникли на його руїнах. Білорусь не стала
винятком. Нове законодавство сприяло створенню Союзу поляків у Білорусі в 1990 році.
З допомогою польської влади вдалося побудувати дві польськомовні школи в Гродно
(1996) та у Волковиську (1999). ОПБ не стояло
осторонь політичних подій у Білорусі. У 1994
році Об’єднання не підтримало Олександра
Лукашенка на президентських виборах, хоч
він навіть відвідав офіс товариства.
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Новий президент ОПБ Тадеуш Кручковський, який очолював його з 2000 року, зосередився на співпраці з владою. Незважаючи
на це, Об’єднання постійно отримувало попередження від правителів, що ОПБ надто залучена до політичної діяльності.
У 2005 році відбувся розкол. На з’їзді ОПБ,
завдяки молодим членам та їхнім голосам, керівником організації стала Анжеліка Борис, але
білоруська влада не визнала цього вибору і провела новий з’їзд, на якому головою організації
став Юзеф Лучник. Це рішення, своєю чергою,
не підтримала Варшава. Мінська влада відібрала в незалежного товариства польські доми та
журнали Głos znad Niemna і Magazyn Polski, які
були ліквідовані через кілька місяців.
Відтоді в Білорусі працюють два польські
товариства — одне фінансується та визнається польською владою, а інше — білоруською
владою. Лише перші мають право видавати
документи, які можуть допомогти в отриманні Карти поляка. Як не парадоксально, ОПБ
— це не зареєстрована організація, а радше
консорціум різних більш-менш офіційних
ініціатив, що діють під егідою Об’єднання
поляків Білорусі. І вони роблять це відкрито
й дуже активно, інформуючи про свою діяльність у ЗМІ, включно із соціальними медіа.
Вони проводять освітні заходи та організовують ініціативи, що мають сприяти збереженню польської ідентичності.

Польща — ворог номер один.
Разом із Литвою та Україною
Здавалося, що напад на незалежне ОПБ — питання часу. Організації, що входять до складу
цього неформального об’єднання, мають 120
філій та 20 тис. членів. ОПБ — найчисельніша неурядова організація, яка водночас не
зареєстрована й діє неофіційно. Для Олександра Лукашенка не зрозуміло, яким чином
така велика структура може функціонувати
поза контролем держави. І це в країні, де ви
можете отримати 15 днів арешту або величезний штраф за білу, червоно-білу стрічку на
одязі або будь-який інший прояв неконтрольованої діяльності.
Після фальсифікації виборів у серпні минулого року Олександр Лукашенко багато разів
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нападав на Польщу, звинувачуючи її, серед
іншого, у бажанні анексувати Гродненську
область. «Їхня головна мета — відрізати цю
територію, Гродно. Нещодавно вони вивісили
там польські прапори», — говорив у серпні
Лукашенко.
Ймовірно, це була реакція на виступи членів ОПБ під час антирежимних демонстрацій
одразу після фальсифікації виборів. У Гродно
протестувальники вийшли з гаслом «За нашу
і вашу свободу», а Анжеліка Борис пояснювала, що Об’єднання поляків Білорусі є частиною громадянського суспільства й висловлює
солідарність з усіма «пригнобленими, репресованими, заарештованими». Його члени
також постраждали під час жорстокого придушення протестів.
«Коли ОМОН бив на вулицях людей, ніхто не запитував, ви поляк чи білорус. Багатьох наших активістів побили — це сталося
у Молодечно. [...] Наші діячі брали участь
у ланцюгах солідарності в Ліді, Волковиську, Мінську, Бресті, Молодечі, Навогрудку та
Гродно», — сказала вона «Белсату».
Тим часом Олександр Лукашенко розказував не лише про польські прапори в Гродно,
а і про американські війська, перекинуті до
Польщі та Литви. Саме в цих державах та
в Україні мали бути створені центри, які, за
словами Лукашенка, були націлені на інформаційні атаки на Білорусь. Жодних доказів не
було, окрім заяв Лукашенка. Можливо, саме
тому Росія ніколи не повторювала одкровення білоруського лідера, а російські політики
лише терпляче вислуховували сенсації Олександра Лукашенка, часом дивлячись на нього
з жалем.
Варшава рішуче відкидала будь-які розмови про спроби зазіхань на білоруську територію. Під час нинішньої кризи польська влада
неодноразово заявляла, що не має таких намірів.

Атаки режиму
Наприкінці березня режим у Мінську завдав
удару по Об’єднанню поляків Білорусі. 23 березня затримали президентку Об’єднання
Анжеліку Борис за звинуваченнями в «організації незаконного масового заходу», у ролі
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якого виступив щорічний ярмарок Казюкі,
що зазвичай проходить у день Святого Казимира, 4 березня, або в найближчу неділю.
Через день Борис засудили до 15 днів арешту.
25 березня члени Головного правління Об’єднання поляків Білорусі Анджей Почобут,
Ірена Бєрнацька та Марія Тишковська були
затримані поліцією у зв’язку з кримінальною
справою про «підбурювання до ненависті»
та «реабілітацію нацизму». Пізніше в цьому
ж звинуватили Анжеліку Борис. Йшлося про
організацію заходів, присвячених антикомуністичному підпіллю, зокрема «проклятим солдатам». Це серйозне звинувачення за
Кримінальним кодексом, яке «тягне» від 5 до
12 років в’язниці.
Дружина Анджея Почобута, Аксана, згадує, що під час обшуку офіцери явно шукали
предмети, що мають якийсь зв’язок із Польщею.
«Вони знайшли пам’ятний сертифікат,
диплом премії журналіста Grand Press 2011
року, там була написана сума — 50 тис. злотих. Вони сказали, що це “польський грант”,
і додали його до матеріалів розслідування»,
— сказала вона.
Також білоруська влада вислала польського консула в Бресті Єжи Тимофєюка. У відповідь Польща визнала персоною нон грата
дипломата білоруського посольства у Варшаві. Пізніше Міністерство закордонних
справ Білорусі порекомендувало генеральному консулу в Гродно та іншому консулу
з цієї ж установи виїхати з Білорусі. У відповідь Міністерство закордонних справ Польщі вислало двох білоруських консулів у Білостоці та Варшаві.
Польсько-білоруські дипломатичні відносини тримаються на павутинці. Ще раніше,
у жовтні, Мінськ вимагав обмежити кількість
польських та литовських організацій «через
однозначно руйнівну діяльність» цих країн.
У результаті Вільнюс та Варшава відкликали своїх послів. Для білоруського уряду така
діяльність, окрім пропаганди, має цілком
конкретний практичний вимір, адже завдяки
цьому ускладнюються процедури отримання
білорусами віз до цих країн і, таким чином,
ускладнюється втеча від режиму.

Дипломатична війна
Нещодавні дії мінської влади викликали рішучу реакцію Варшави не лише на дипломатичному рівні. Усі найважливіші чиновники
в країні: президент, прем’єр-міністр, міністри та парламентарі виступили на захист
білоруських поляків. Вони активізували свої
міжнародні контакти, щоби це питання перестало бути суперечкою лише Мінська та Варшави, але і стало темою на форумах Європейського Союзу, ООН та Ради Європи. Варто
додати, що вказана проблема не викликала
взаємних звинувачень та політичних суперечок усередині країни між опозицією та
владними силами, що зазвичай є стандартом
у Польщі.

Олександр Лукашенко вимагав
перереєструвати позаурядові
організації, які отримують
гранти з-за кордону, у тому
числі ті, які займаються
навчанням мови та скаутингом.
Президент Анджей Дуда заявив: «Ми не
залишимо своїх співвітчизників самих».
І він обговорив це з Генеральним секретарем
ОБСЄ Хельгою Шмід та президентом Естонії Керсті Кальюлайд, оскільки країна є непостійним членом Ради Безпеки ООН. Рада
Безпеки відразу заявила, що арешт Анжеліки
Борис та інших представників польської меншини є явним порушенням міжнародних зобов’язань Білорусі. Прем’єр-міністр Матеуш
Моравецький розповів про поляків на відеосаміті Європейської Ради. Заяву з цього приводу опублікував глава дипломатії ЄС Жозеп
Боррель.
«Ми є свідками подальшої ескалації репресій проти білоруського народу, у тому числі
організованих кампаній переслідування правозахисників, журналістів та громадянського
суспільства в Білорусі. Останні події засвідчили, що останньою метою цієї політики
є Об’єднання поляків Білорусі», — написав
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Жозеп Боррель. Із заявою виступив голова
Сенату Томаш Гродзкі.
Олександр Лукашенко відреагував через
два тижні. На зустрічі з урядом він кільканадцять хвилин поспіль говорив на цю тему
і вчергове закидав Польщі підтримку білоруської опозиції та «підтримку втікачів та їхніх компаній, пропонування притулку зрадникам і екстремістам, екстремістським ЗМІ».
Йдеться головно про Telegram та канал Nexta,
що описував демонстрації. Він також повторив твердження про «героїзацію бандитів
і військових злочинців».
«Ще раз я хотів би сказати польській владі: так, багато поляків живуть із нами. Але це
наші поляки. Їхня батьківщина — Білорусь.
Вони тут живуть, їхні діти тут живуть і будуть жити. Хто хоче піти, ми не затримуємо
й не будемо затримувати. Але ті, хто живе
з нами, є громадянами Білорусі, це наші поляки», — підкреслив він.
Олександр Лукашенко вимагав перереєструвати позаурядові організації, які отримують гранти з-за кордону, у тому числі ті, які
займаються навчанням мови та скаутингом.
Мовні школи, де можна було вивчати польську, почали активно контролювати наприкінці березня. Їхньому керівництву довелося
передати списки учнів правоохоронним органам. Зараз уряд у Мінську також хоче розслідувати «окупацію Польщею значної частини
білоруської території у 20-30-ті роки». Ймовірно, день радянської агресії проти Польщі
стане в Білорусі національним святом — днем
об’єднання білоруських земель. Наразі в Білорусі, на відміну від України, де відбулася
декомунізація, є чимало вулиць, названих на
честь 17 вересня. Це означає повернення до
образу «польського пана», що експлуатував
місцеве населення. Образу, відомого ще з радянських часів, і, мабуть, досі незабутнього
для багатьох білорусів.

Польські кулаки
Дуже ймовірно це дійде до аудиторії білоруського державного телебачення, переважно літніх людей. Молоді люди отримують
інформацію переважно з Інтернету й розуміють, що новини у BT1 або ONT мають мало
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спільного з реальністю. Саме звідти ви можете дізнатись про три кулаки польської влади:
політичний, медійний та військовий. Перший
— притулок «політичного дилетанта», тобто
білоруських опозиціонерів. Медійний кулак
— це білоруськомовне телебачення та портал
«Белсат», а також «Радіо Рація», яке віщає
з території Польщі. Військовий кулак — це гібридна діяльність. Їхній центр розташований
у Бидгощі.
Немає сумнівів, що атака на Об’єднання
поляків є послідовним кроком білоруської
влади в боротьбі проти країн, що найбільше
критикують режим у Мінську. Литва втратила частину експорту білоруських товарів
через свої порти (перенаправлено до Росії).
Для атаки на Польщу вирішено використати
польську меншину. Олександр Лукашенко
дозволяв ОПБ діяти неформальним чином,
передбачаючи, що колись прийде момент,
коли можна буде використати польську меншину в іграх із Варшавою. За логікою білоруського диктатора, тиск на Об’єднання поляків Білорусі міг призвести до припинення
підтримки з боку польської влади опонентів
білоруського режиму. Але вийшло навпаки,
що зрештою було не складно передбачити.
Подібний шантаж для Варшави неприйнятний. Хоч слід визнати, спроби знайти спільну
мову з диктатором були зроблені на початку правління ПіС. На той момент у якості
жертви міг стати «Белсат», якого Олександр
Лукашенко залюбки би позбувся. Саме тоді,
у грудні 2016 року, тодішній спікер Сенату
Станіслав Карчевський після зустрічі з Олександром Лукашенком сказав, що білоруський
президент — «тепла людина». Йому довелося
багато разів пояснювати своє висловлювання.
Сьогодні, натомість, подібні слова не можна
було би поширювати, адже занадто багато
крові пролито на вулицях Мінська та інших
міст Білорусі, у в’язницях та в СІЗО, де катували затриманих. Сумнівно, що відносини між Варшавою та Мінськом покращаться
найближчим часом. Хіба що в білоруській
столиці зміниться влада, однак наразі на це
мало що вказує.

ПОЛІТИКА
Весняне загострення.
Як реагувати на військові
істерики Путіна?
Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network
Фото: Петро Адрусечко

Наприкінці березня Росія
активізувала військові
приготування на південнозахідному напрямку,
демонструючи готовність до
розширення агресії проти
України. Рух військ на захід
було зафіксовано в численних
відеороликах, опублікованих
в інтернеті, а в інформаційному
просторі розповсюджувалися
повідомлення про накопичення
російських військ на кордоні
з Україною.

Офіційна причина такої активізації, яку оприлюднила російська сторона — проведення
контрольної перевірки спочатку Південного
військового округу, а згодом і всіх Збройних
сил РФ. Однак важливим є не пояснення російського керівництва, а те, що війська дійсно
готувалися до нападу на Україну. За різними
ознаками, ЗС РФ насправді провели комплекс
заходів щодо підготовки для проведення широкомасштабної операції проти України.

Сигнали й реакція на них
Серйозність намірів Кремля ілюструє реакція США та інших країн НАТО на маневри
російських військ. Президент Байден негайно
зателефонував президенту Зеленському, що
можна розцінювати як демонстративну підтримку України з боку США (такий собі сигнал Путіну — у випадку різких рухів Москви,
реакція Вашингтону буде негайною). А голова Об’єднаного комітету начальників штабів
ЗС США генерал Марк Міллі зателефонував
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начальнику Генштабу ЗС РФ. Очевидно, що
з метою доведення «глибокого занепокоєння»
з боку ЗС США щодо активних пересувань
російських військ біля України.
Водночас Європейське командування ЗС
США підвищило рівень готовності з «можливої кризи» до «потенційно неминучої кризи»
— найвищого рівня.
Москва швидко розтлумачила ці сигнали і зменшила напругу на кордонах. Але не
знизила обертів інформаційно-пропагандистської кампанії, у якій мілітаристські фантазії
дійшли вже до обговорення нанесення ядерних ударів по українських містах.
Загалом, за підсумками цього «весняного
загострення» в Росії можна зробити кілька
висновків.
По-перше, Кремль вирішив ще раз продемонструвати готовність ЗС РФ до проведення широкомасштабної наступальної операції
проти України. І дійсно — ЗС РФ ще з 2017–
2018 років готові до такої операції, оскільки
створили довкола України потужне угруповання військ: 1 танкову армію зі штабом під
Москвою, 20 армію зі штабом у Воронежі та
8 армію зі штабом у Новочеркаську (саме ця
армія здійснює керівництво окупаційним
контингентом російських військ на українському Донбасі). Крім того, упродовж останніх років Крим було перетворено на величезну військову базу посередині Чорного моря
з потужним ракетним, авіаційним та військово-морським компонентами. Також не варто
забувати про групу російських військ у молдовському Придністров’ї, а також про плани
РФ посилити свою присутність у Білорусі.

в Україні через роздмухування конфліктів
усередині українського суспільства, втручання в ситуацію в Україні з метою захисту
«російськомовного населення». Зокрема, Путін, мабуть, хотів перевірити, наскільки нова
адміністрація США готова до жорстких дій
на російському напрямку. Можна сказати,
що перевірка показала невтішні для Кремля
результати — Білий дім буде діяти швидко й системно, на відміну від адміністрації
Трампа.
Третє. Ймовірність реального застосування військ і проведення стратегічної операції
Росією проти України на цей час є малоймовірною, оскільки Кремлю зараз не потрібна
відповідальність за десятки тисяч убитих та
мільйони біженців. Це, очевидно, призведе до
наступного раунду жорстких санкцій, у тому
числі особисто проти Путіна та його активів за кордоном, а також до подальшої ізоляції РФ. Росії, як і раніше, краще добиватися
внутрішньої дестабілізації України, «придністровізації» конфлікту на Донбасі та недопущення прогресу на шляху європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
Четверте. ЗСУ готові до відбиття наступу
РФ. Водночас актуальними є швидка розбудова протиракетної та протиповітряної оборони, ВМС, безпілотної авіації, наземних сил
і перехід до мережево-центричної моделі розвитку Збройних сил та системи оборони держави. Крім того, отримання Україною Плану
дій щодо членства в НАТО на найближчому
саміті Альянсу могло би змінити стратегічний і геополітичний фон для військових істерик Путіна.

Інформаційна кампанія

Кримський плацдарм

По-друге, справжні приготування до військової операції проти України Росія підкріпила
потужною інформаційно-пропагандистською
кампанією. Цілі цієї кампанії — мобілізація
пропутінського електорату в РФ (з наближенням виборів до Держдуми РФ у вересні
ц.р.), а також тиск на Україну та Захід із метою недопущення введення нових санкцій,
посилення позицій на переговорах щодо Північного потоку–2, у Нормандському форматі,
створення умов для дестабілізації ситуації

Найбільш активно військові приготування
Росія здійснювала в окупованому Криму.
Відбувалися масштабні навчання всіх компонентів окупаційного угруповання — авіації,
наземних сил, артилерії, надводних та підводних сил Чорноморського флоту.
Кілька елементів масштабних навчань
у Криму заслуговують на особливу увагу.
Були активно залучені до тренувань нові російські підводні човни проєкту 636.3, озброєних крилатими ракетами «Калібр» із дальні-
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ВЕСНЯНЕ ЗАГОСТРЕННЯ. ЯК РЕАГУВАТИ НА ВІЙСЬКОВІ ІСТЕРИКИ ПУТІНА?

Справжні приготування до
військової операції проти
України Росія підкріпила
потужною інформаційнопропагандистською кампанією.
Цілі цієї кампанії — мобілізація
пропутінського електорату
в РФ а також тиск на Україну
та Захід із метою недопущення
введення нових санкцій,
посилення позицій на
переговорах щодо Північного
потоку–2, у Нормандському
форматі, створення умов для
дестабілізації ситуації в Україні.

стю до 2,5 тисячі км. Ці підводні човни, яких
у складі ЧФ РФ шість, дійсно, загрожують
і Україні, і країнам НАТО. Такі підводні човни вже завдавали ракетні удари по території
Сирії у 2017 році. Очевидно, що ті стрільби
були не стільки прицільними ударами по «бойовикам ІДІЛ», скільки демонстрацією Росією здатності наносити ракетні удари з підводних човнів на кілька сотень кілометрів. На
нещодавніх навчаннях у Чорному морі поблизу узбережжя Криму екіпажі російських субмарин також тренувалися завдавати ракетні
удари по наземним цілям, тобто по території
України. А це зайвий раз нагадує про необхідність створення українського протиракетного щита. Тим більше, що в березневих
навчаннях було помічено застосування гелікоптера Ка-31Р, призначеного для загоризонтного виявлення цілей, тобто цілевказання
крилатих ракет.
До Криму з Новоросійська були перекинуті десантники 7-ї десантно-штурмової дивізії, які відпрацювали елементи наступальної
операції, зокрема захоплення аеродромів та
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інших важливих об’єктів противника. І хоч
офіційна легенда цих навчань — оборона Чорноморського узбережжя від висадки умовного десанту противника, насправді десантники тренувалися висаджуватися на територію
України для ведення саме атакувальних дій.
Також були проведені навчання морської піхоти, яка відпрацювала висадку морських
десантів — звісно, на українське узбережжя.
Що особливо важливо, усі ці елементи
навчань були зав’язані в єдиний мережево-центричний простір, що значно підвищує
ефективність застосування військ. Зокрема, у російській пресі було повідомлено, що
війська Південного військового округу, залучені до навчань, уперше під час польового
виходу відпрацювали використання автоматизованих рухомих систем управління АПЕ5 одночасно у всіх трьох арміях (8-й, 49-й та
58-й) Південного військового округу, а також
берегових силах Каспійської флотилії та Чорноморського флоту.
Це означає, що війська всього округу діяли в єдиному інформаційному полі, котре,
теоретично, має забезпечити можливість застосування всіх сил та засобів округу за мережево-центричним принципом. Тобто всі
системи розвідки, управління та засоби ураження діють у єдиній мережі й дають можливість у реальному масштабі часу виявляти
координати цілей противника, передавати
цю інформацію командирам, які в реальному
масштабі можуть приймати рішення щодо їх
знищення й застосовувати для цього системи озброєнь. Слово «теоретично» тут вжите
тому, що ефективність заявлених автоматизованих систем управління ЗС РФ поки що
не підтверджена. Проблеми в цій сфері переслідують російських військових уже не один
рік і будемо сподіватися, що до анонсованих
ідеальних параметрів їм ще далеко.
Однак можна однозначно стверджувати,
що після надзвичайно успішного застосування Азербайджаном мережево-центричного
підходу в конфлікті в Нагірному Карабаху
проти вірменських військ (які діяли в рамках
традиційних радянсько-російських моделей),
Росія дуже серйозно сприйняла азербайджанські досягнення. Мережево-центричний
підхід перетворює армію на єдину злагодже10

ну систему, яка швидко приймає рішення,
швидко адаптується під зміни обстановки
і швидко знищує противника. Очевидною
проблемою, яку Росії ще точно не вдалося
вирішити, є відсутність ударних безпілотників на кшталт турецьких «Байрактарів», які
вже є на озброєнні України та Азербайджану.
Без таких засобів, які одночасно виконують
завдання ведення розвідки, цілевказання та
знищення противника, збройні сили будуть
лише зовні подібними до сучасної мережево-центричної системи, залишаючись насправді армією 20 століття.

Чи зможе захиститися Україна?
На тлі мілітаристських вправ Росії Україна
продовжує посилювати оборону. Безумовно,
позитивним кроком є ухвалення нової Стратегії воєнної безпеки. У ній є свої плюси та
мінуси. Серед позитивів я б зазначив:
- Чітка ідеологічна спрямованість — Росія
агресор і головна воєнна загроза.
- НАТО — головний орієнтир і модель розвитку системи оборони держави.
- Професіоналізація ЗСУ — пріоритет.
- Анонсовано відмову від радянської системи строкової військової служби й перехід
до формату обов’язкової служби у військовому резерві (це, як на мене, може дійсно
стати революційним кроком у реформі армії).
- Зроблено акцент на створення ефективної
територіальної оборони (хоч без деталей
і визначення моделі розвитку ТрО).
- Згадуються новітні підходи розвитку ЗСУ:
«досягнення та підтримання спроможностей ЗСУ щодо стратегічної мобільності, ведення асиметричних, мережецентричних,
багатосферних і непрямих дій, які нівелюватимуть чисельну та технологічну перевагу противника на суші, у повітрі, на морі,
в інформаційному просторі та кіберпросторі».
Мінусом Стратегії є її розмитість, їй бракує зрозумілої логіки побудови, яка б від
декларацій вела до практичної реалізації задуманого. Стратегія містить усі необхідні
елементи, компоненти, засади та підходи до
будівництва нових Збройних сил, які мають

ВЕСНЯНЕ ЗАГОСТРЕННЯ. ЯК РЕАГУВАТИ НА ВІЙСЬКОВІ ІСТЕРИКИ ПУТІНА?

розвиватися не в совковій затхлій атмосфері, а з огляду на вимоги сучасного поля бою.
Однак сам документ не має чіткості, стрімкості та викристалізованого посилу, що майбутнє Збройних сил — це створення єдиного інформаційно-бойового простору, який
буде інтегрувати засоби розвідки, ураження
та системи управління. І діяти в реальному
масштабі часу. Саме функціонування ЗСУ на
основі такого єдиного простору дасть змогу
в реальному масштабі часу, а не через дні чи
тижні відмобілізування, проводити оборонні
та наступальні операції. І саме такі ЗСУ будуть головним стримувальним фактором для
агресії з боку Росії.

Чи є Україні чим відповісти?
Слід зважати на те, що військова операція ЗС
РФ проти України буде проводитися швидко
(буквально від кількох десятків годин до кількох днів максимум) і комплексно — із застосуванням сил спеціальних операцій, засобів
радіоелектронної боротьби, потім — ракетних
ударів, далі — удари авіації й лише після того
— сухопутні війська. З огляду на це, Україні
зараз насамперед бракує єдиного мережево-центричного інформаційно-бойового поля,
яке б надавало можливість моментально реагувати на будь-які агресивні дії противника.
По-друге, в Україні не створено системи протиракетної оборони, інтегрованої з багатошаровою протиповітряною обороною. Це відкриває шлях Росії до нанесення ракетних ударів,
а в подальшому — авіаційних атак. Зараз лише
ЧФ РФ може в першому залпі застосувати проти України близько 200 ракет. А кожна армія
ЗС РФ довкола України має у своєму складі
ракетну бригаду, озброєну оперативно-тактичними ракетами «Іскандер» (сумарно це орієнтовно 100 «Іскандерів» в одному залпі).
Також важливим є створення Україною
власних ракетних засобів стримування. Росіяни мають знати, що вони можуть отримати
удар по своїй території у відповідь на свою
агресію. Уже зроблено крок у цьому напрямку — перший дивізіон крилатих ракет «Нептун» прийнятий на озброєння ЗСУ. Це дійсно
історичний прорив, який зруйнував ракетну
монополію Росії в Чорному морі. Тепер Чор-

номорський флот РФ буде завжди відчувати
загрозу з боку України, навіть перебуваючи
в окупованій Севастопольській бухті. Однак
для того, щоби Росія дійсно пам’ятала про
невідворотну відплату, треба створювати ракетні системи дальністю 1000 і більше кілометрів, котрі зможуть знищувати критично
важливі цілі глибоко на території РФ.

Важливо усвідомити —
за українців проти Росії
воювати ніхто не буде. Україна
поки що не має союзників,
а лише стратегічних партнерів.
Водночас важливо усвідомити — за українців проти Росії воювати ніхто не буде. Україна поки що не має союзників, а лише стратегічних партнерів. І Україна — не член НАТО.
Це означає, що оборона України — справа
Збройних сил та всього суспільства. Водночас будь-яка допомога військовою технікою,
фінансовими та іншими ресурсами є надзвичайно важливою. Особливо, що стосується
сегментів, які мають ключове значення, скажімо, розвідувальної інформації, протиракетної оборони, військово-морських сил.
А ще — надзвичайно важливою є політична підтримка. Дзвінок Байдена Зеленському
подав правильні сигнали й розставив крапки
над «і». Ще краще, якщо США взяли б на себе
лідерство й відповідальність і запропонували
надати Україні на найближчому саміті НАТО
План дій щодо членства в Альянсі. Це дійсно
б змінило геополітичну та воєнно-політичну
обстановку і для України, і для Росії. Та, власне, і для НАТО, яке б нарешті вийшло з багаторічної сплячки і проявило активну позицію
в обстоюванні демократичних цінностей та
протидії авторитарному неоімперському режиму Путіна. Чи наважиться Альянс на такий крок? Це буде залежати від політичної
волі як Вашингтону, так і інших 29 столиць
організації, рішення в якій ухвалюються виключно консенсусом.
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Кримський наступ України
Петро Андрусечко, Київ
Фото: Петро Андрусечко

Росія нервово реагує на будьяке нагадування про анексію
Криму і вважає цю тему
закритою. Утім, цього року
Україна має намір голосно
нагадати, що Росія силою
відібрала українську територію.
У цьому питанні Київ готує
великий дипломатичний наступ
— Кримську платформу, яка має
стати майданчиком переговорів
та реалізації конкретних
проєктів з українськими
партнерами.

Інавгураційний саміт Кримської платформи
заплановано на 23 серпня, тобто в переддень 30-ї річниці проголошення незалежності України. Українській владі важливо, щоб
у саміті взяли участь високі представники
країн-партнерів. Скільки саме держав відвідають цю зустріч, на якому саме рівні, наразі
невідомо. Наприклад, США пообіцяли, що
відправлять високого представника, але не
уточнили, кого саме.
Тим часом Росія уже погрожує потенційним учасникам Кримської платформи.
«Усі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними й не можуть сприйматися
інакше, як загроза агресії проти двох суб’єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо,
що будемо розглядати участь будь-яких країн
і організацій у таких діях, включно з ініціативою “Кримська платформа”, як недружній
щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність», — прокоментувала
15 березня речниця російського МЗС Марія
Захарова.
Кримська платформа має пройти на тлі
погроз Росії та її потенційної помсти, адже
напруженість між Кремлем та Заходом через
загострення бойових дій на Донбасі постійно
зростає. Окрім того, відбувається концентрація російських військ біля кордону з Україною та в Криму.

Платформа як частина Стратегії
Кримська платформа — це міжнародний елемент затвердженої Радою Безпеки й підписаної 24 березня президентом Зеленським п’ятирічної Стратегії деокупації та реінтеграції
Криму.
«Україна засновує й розвиває Кримську
платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних
зусиль, спрямованих на деокупацію та від12
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новлення територіальної цілісності України,
подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією
Автономної Республіки Крим та міста Се-

вастополя, а також захисту прав та інтересів
громадян України», зазначено у Стратегії.
Відповідний план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму повинен розробити Кабмін. Власне він має визначити
конкретні дії для конкретних державних організацій.
А сама Платформа — це новий консультативний та координаційний формат переговорів, завданням якого є мобілізація та
залучення міжнародного співтовариства до
ефективного реагування на анексію Криму
Росією. Як пояснив сам Зеленський, вступаючи на посаду президента, він був здивований
тим, що, на відміну від Донбасу, формат переговорів щодо Криму відсутній.
23 вересня 2020 року президент України
під час 75-ї Генеральної Асамблеї ООН закликав партнерів України приєднатися до Платформи. У грудні Зеленський заявив, що ідею
Києва підтримали США та ЄС. Українську
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ініціативу підтримала й Туреччина, також
президент Республіки Польща Анджей Дуда
висловив зацікавленість Польщі в участі у запропонованому форматі.
В останні місяці Україна намагається активно просувати ідею Кримської платформи
серед своїх партнерів та заохочувати їх до
участі в інавгураційному саміті.
1 березня віцеміністр закордонних справ
Еміне Джапарова під час онлайн-засідання
ОБСЄ закликала учасників зустрічі взяти
участь в інавгураційному саміті Кримської
платформи.
«Важливо спільно шукати відповіді на
весь комплекс наслідків тимчасової окупації
Криму та тримати цю проблему в постійному
полі зору міжнародного співтовариства», —
зазначила Джапарова.
У квітні про свою участь у саміті Платформи підтвердив президент Європейської ради
Шарль Мішель.

справ країн G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства
та Сполучених Штатів Америки та високий
представник Європейського Союзу, єдині
у своєму осуді подальших дій Росії щодо підриву суверенітету України, її територіальної
цілісності й незалежності», — підкреслили
18 березня керівники міністерств зовнішніх
справ G7.
Слід зазначити, що впродовж останніх місяців подібні заяви із вуст західних партнерів
України можна було почути доволі часто.
«І хоч минуло 7 років військової агресії, яка
зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, і далі твердо кажемо: Крим —
це Україна… Ми підтримуємо територіальну
цілісність та суверенітет України та вітаємо
ініціативу Києва зі створення міжнародної
Кримської платформи», — зазначив в емоційному виступі у Верховній Раді України 19 березня президент Литви Гітанас Науседа.

Захід не має наміру
погодитися з анексією

Київ розраховує
на конкретні результати

Нова адміністрація Вашингтону розцінює дії
Росії як загрозу демократичному світу й посилює тиск на країну за допомогою санкцій.
Водночас Білий дім наголошує на своїй підтримці української територіальної цілісності
та суверенітету, а це також передбачає невизнання анексії Росією Криму.
«Сполучені Штати не визнають і ніколи не
визнають анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії», — гостро підкреслив у сьому
річницю анексії Криму 26 лютого президент
США Джо Байден.
Це викликало реакцію Кремля, який словами свого речника Дмитра Пєскова зазначив,
що «жодної анексії не було», натомість у 2014
році відбулося «легальне об’єднання» Криму
з Росією.
«Треба просто визнати факт возз’єднання Криму з Росією і факт того, що Крим уже
досить давно, слава Богу, перебуває в статусі
одного з регіонів Російської Федерації», — запропонував Пєсков.
Однак заяви Кремля викликають, вочевидь,
дещо інші реакції. «Ми, міністри закордонних

Чи вдасться Києву досягти своєї мети та
включити всіх своїх партнерів до нового формату? Це залежить від дій української влади.
Ефективність роботи Києва та результат, що
буде досягнутий завдяки Платформі, окреме
питання. Чи не перетвориться він на винятково піар-акцію?
За словами представників влади, які беруть
участь у роботі з підготовки Платформи, основна мета Платформи проста. Ключовим аспектом є деокупація Автономної Республіки
Крим (АРК) та міста Севастополя, а також поєднання міжнародних зусиль для її здійснення. По-друге, необхідно зберегти тему окупації Криму як частину міжнародного порядку
денного та приєднатися до наших партнерів
у зусиллях із деокупації, пояснює перший заступник постійного представника президента
України в АРК Дарія Свиридова.
Підготовку до Платформи координує Міністерство закордонних справ України, до процесу залучені інші організації та установи.
Ідея проєкту полягає в тому, щоби, власне
кажучи, не перетворити Платформу на тимчасову ініціативу з випадковими зустрічами.
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КРИМСЬКИЙ НАСТУП УКРАЇНИ

Платформа повинна функціонувати на постійній основі. Власне тому ця ініціатива має
три шляхи.
Перший шлях охоплює керівників країн,
відтак перший саміт відбудеться у серпні.
Другий передбачає постійне спілкування на
рівні урядів та парламентів. Третій стосується експертної діяльності та співпраці з неурядовим сектором: аналітика, пропозиції та рекомендації для учасників Платформи.
«До завдань нашого представництва входить розробка конкретних ініціатив для підтримки контактів та утримання стосунків із
жителями Криму: освітніх, медичних та циф-

Чи вдасться Києву досягти
своєї мети та включити всіх
своїх партнерів до нового
формату? Це залежить
від дій української влади.
Ефективність роботи Києва та
результат, що буде досягнутий
завдяки Платформі, окреме
питання. Чи не перетвориться
він на винятково піар-акцію?
рових програм. Тобто створення умов для
деокупації та безпечної реінтеграції», — пояснює Свиридова.
Мова також йде про всебічну зміну підходу. Замість поточної ситуації, коли партнери
України запитують, «що вони можуть зробити?», Київ хоче показати своє бачення та
запропонувати специфічні дії, до реалізації
яких можуть долучитися партнери залежно
від їхніх можливостей.
Для того, щоби побачити, як виглядатимуть фактичні кроки та пропозиції, нам доведеться почекати як мінімум до інавгураційного саміту.

боті. В інтерв’ю, опублікованому в цьому
випуску УЖ, глава Меджлісу Рефат Чубаров
підкреслює, що кримські татари роками намагаються змінити підхід «спочатку Донбас,
а колись пізніше Крим».
Чубаров переживає, аби нова ініціатива не
перетворилася на чергове місце, де будуть
проголошені й підписані документи, які не
принесуть жодної практичної користі. На
думку Чубарова, потрібно збільшити тиск на
Росію шляхом прийняття нових санкцій.
Однак основне застереження голови Меджлісу кримських татар полягає у тому, що влада на чолі з Зеленським відмовилася внести до
Стратегії ті постулати, про які часто говорили
кримські татари: «Визначення статусу Криму
як національно-територіальної автономії, яка
утворюється в межах Кримського півострова
на основі реалізації кримськотатарським народом, як корінним народом України, свого
права на самовизначення, і яка є невід’ємною
складовою України».
Доволі специфічний підхід щодо співпраці з кримськими татарами продемонстрував
керівник Адміністрації президента України
Андрій Єрмак. 16 квітня Мустафа Джемілєв
у програмі кримськотатарського телебачення
ATR розповів про пропозицію Єрмака. А вона
полягала в наступному: «Якщо ви вийдете з “Європейської солідарності” і створите
свою парламентську групу “Крим”, ми зможемо швидше вирішувати питання кримських
татар».
У відповідь Джемілєв зазначив, що почав
займатися політикою за десять років до народження Єрмака, і впродовж шістдесяти років своєї діяльності йому надходило чимало
різних пропозицій. А Чубаров, який був присутній на цій розмові, додав, що щось подібне
кримським татарам свого часу пропонував
експрезидент Віктор Янукович.
Подібне бачення відносин між оточенням
українського президента та кримськими татарами з боку оточення президента може кинути тінь на Кримську платформу.

Що з кримськими татарами?
Кримські татари підтримали створення Платформи і взяли участь у консультативній ро15

Рефат Чубаров:

«Корінний народ має право
на самовизначення,
і це право він хоче
реалізувати в Україні»
Розмовляла Петро Андрусечко
Фото: Український журнал

Пане Рефате, як би ви охарактеризували
ставлення Меджлісу до Кримської платформи?
Ми підтримуємо цю ініціативу. У попередні
роки ми намагалися привернути увагу до
подібних ініціатив. Наші пропозиції були
різні, але ми весь час намагалися відійти від
тієї черговості, мовляв, зараз Донбас, а потім
уже Крим. Бо на Заході така думка є. Наша
позиція, особливо десь після 2016 року, коли
загроза щодо прямої агресії відійшла, базувалася на тому, щоби на всіх зустрічах із
нашими партнерами Україна виходила з єдиною формулою: Відновлення територіальної цілісності Української держави в межах
міжнародного визнання кордонів, включно
з АР Крим і Севастополем. Але тоді вже була
нормандська четвірка, Мінські домовленості,
і Порошенко виходив із того, що партнери не
підуть на це. Тому ми говорили про потребу
майданчика. Була спроба «Женева+», це ініціатива Порошенка. Вона виявилася не дуже
конкретною. Але ситуація навколо України
й Росії змінюється. Зараз нас дуже турбує, що
буде всередині цієї ініціативи. Яка буде її сутність і результати?
Які очікування кримських татар від цієї
Платформи?
Я маю інфографіку від МЗС, вони молодці,
у них є цікава інформація. За всі ці роки ро16

сійської агресії було 9 резолюцій Генеральної Асамблеї щодо Криму, 5 резолюцій Ради
ООН, 12 рішень виконавчої ради ЮНЕСКО
щодо моніторингу ситуації в Криму, 7 щорічних резолюцій Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, 20 резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи на підтримку територіальної цілісності, 4 позови проти РФ у міжнародних судах. Є рішення міжнародного суду
ООН по двох конвенціях — проти тероризму і з боротьби із расовою дискримінацією.
Щодо останньої є проміжне рішення міжнародного суду, яке зобов’язує Росію негайно
скасувати заборону на діяльність Меджлісу
кримськотатарського народу й дозволити керівництву та членам Меджлісу, які зараз не
в Криму або яким заборонено в’їзд до Криму,
або які перебувають під судовими справами,
щоб у них була можливість вільно в’їжджати
і виїжджати з Криму. Жодне з них Російською
Федерацією не виконане. Якщо подивитися
на резолюції Парламентської Асамблеї, вони
дуже конкретні, жорсткі щодо Росії. Так ось,
Бакинська декларація ПА ОБСЄ з 2014 року
прямо містить запис, що з вторгненням на
українську територію Росія одразу порушила
десять принципів ОБСЄ. Тому з огляду на це
я особисто дуже боюсь, щоби Кримська платформа не стала черговим майданчиком, де будуть також оголошуватися правильні і справедливі підходи, домовленості, але не буде
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їхнього виконання. Тому я один із тих, хто
наполягає на тому, що ми як українська держава маємо збирати цю Кримську платформу, пропонуючи нашим партнерам конкретні
заходи, які мають потім здійснюватися щодо
Росії як результат цієї Платформи. Тобто це
має бути дуже помітне жорстке посилення
тиску на Росію.
Ви маєте на увазі санкції?
Так. Але Україна перебуває у скрутній ситуації. З одного боку, дуже важливо, щоби до
Кримської платформи долучилося якомога
більше потужних країн. Особливо тих, хто
підтримував територіальну цілісність наприкінці лютого 2014 року. З іншого боку, ми знаємо, що чим жорсткішими будуть пропозиції
з українського боку на адресу Росії, тим більше країн можуть їх не підтримати з огляду
на власні інтереси. У результаті, проведення
Платформи багатьма буде вважатись як провал. Отже, маємо домовитись із найважливішими нашими партнерами. Тоді з іншими
буде трохи легше. Зараз потрібно проводити
переговори зі США та їхньою новою адміністрацією, з Великобританією, з Канадою.
Я маю на увазі такі заходи проти Росії, як ембарго на енергоносії. Вважаю, що треба просто спробувати порахувати, що врешті-решт
буде дешевше: втратити зараз якісь мільярди доларів, але змусити Росію повернутись
у межі міжнародного права, чи далі все залишати як є, а потім дочекатись якоїсь світової
катастрофи, яка може вже й не буде обчислюватися грошима.
Чи є у вас очікування щодо нової адміністрації у Вашингтоні? Можливо, їхній тиск
на Росію буде більшим, ніж це було раніше?
Поки що ті кроки, які робить нова адміністрація, дають таку надію. Тут головне, щоб
із боку України це було не лише прохання,
Україна має сама робити певні кроки. Україна, пропонуючи щось партнерам, має дуже
чітко пояснити, яким буде Крим, як він буде
розвиватись, яка доля його корінного народу,
яким бачиться взагалі розвиток взаємовідносин великої кількості країн, розташованих на
чорноморсько-середземноморському просторі. Тобто я б виходив із чіткими пропозиціями
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до нової адміністрації США, але при цьому
намагаючись показати внесок самої України
в те життя, яке буде відтоді, коли Росія повернеться в межі міжнародного права. Наша мета
— відновити територіальну цілісність, але
для світу ця мета може бути іншою, не ключовою. Для світу і провідних держав, як-от
США, ключова мета — післявоєнне облаштування цієї великої географії Чорного моря
й тих держав, які поруч і члени НАТО, і Грузія, й Україна. Тому Україна мала би показати, що це є в інтересах Сполучених Штатів.
У нас багато що в цьому напрямку зроблено. Ми записали в Конституцію, що ми намагаємося стати членами НАТО, Європейського
Союзу, це наш напрямок. Тепер ми маємо говорити, можливо, це мають бути якісь ініціативи
щодо статусу Чорного моря. Тобто ми маємо
пропонувати такі формати розвитку великої
географії, які не дадуть у майбутньому повторитися таким ситуаціям, як у 2014 році.
Повертаючись до Платформи: чи Меджліс
долучається до її діяльності? Наприклад,
консультує?
Повсюди декларується, що ми взаємодіємо,
і ми дійсно взаємодіємо. Якщо йдеться про
напрямки підготовки до Кримської платформи, можна сказати, що до неї залучено багато державних структур. Але є ключові, як-от
РНБО України, яке готує стратегію. Вона
складається з двох блоків. Один із них — специфічний військовий, він таємний. Над цією
частиною працюють фахівці, професіонали.
Другий блок — це відкрита частина. Вона
може бути оприлюднена публічно. Це якраз
про те, які завдання ставить держава перед
собою для деокупації й реінтеграції окупованих територій. Ми говоримо про Крим.
У цьому блоці ми брали участь в обговоренні,
давали свої пропозиції. Ми наполягаємо на
тому, що в цьому блоці мають бути спеціальним розділом виділені питання дій України
щодо відновлення прав кримськотатарського
народу. І відновлення прав має бути окремим
розділом у процесі реінтеграції й деокупації
тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і Севастополя.
Що ми тут маємо? Ми дійсно посилаємося
на негативний досвід, коли Київ діяв у Криму

РЕФАТ ЧУБАРОВ: «КОРІННИЙ НАРОД МАЄ ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ...»

Україна перебуває у скрутній
ситуації. З одного боку, дуже
важливо, щоби до Кримської
платформи долучилося
якомога більше потужних країн.
Особливо тих, хто підтримував
територіальну цілісність
наприкінці лютого 2014 року.
З іншого боку, ми знаємо,
що чим жорсткішими будуть
пропозиції з українського боку
на адресу Росії, тим більше
країн можуть їх не підтримати
з огляду на власні інтереси.

без огляду на інтереси як кримськотатарського народу, так і етнічної української спільноти. А там у Криму цієї спільноти щонайменше 500 тисяч осіб. Це велика спільнота. Але
є і 300 тисяч кримських татар, це їхня земля.
Усі 23 роки політика центру щодо кримської
автономії, щоби там не відбувалось, виходила
з інтересів етнічної більшості, яку складали
етнічні росіяни, звідси й лунали гасла: «Росія
— наш друг», «ми браття», «єдина історія»
тощо. Це транслювалося в інших регіонах
України. Але в Криму це доходило до маразму. Саме це призвело до того, що у 2014 році
держава не змогла захистити ані себе, ані нас.
І ми залишилися сам на сам. І коли ми говоримо про деокупацію й майбутній розвиток,
знову наступати на ці граблі ми нікому не
дозволимо. Тому проблема не в тому, щоби
тут був спеціальний розділ відновлення прав
кримськотатарського народу в процесі деокупації. Мова йде про конкретні закони. Ми
їх пропонували ще два роки тому. Це закон
про корінні народи України, закон про статус
кримськотатарського народу і зміни до Конституції України в частині Автономної Рес19

публіки Крим. Ці зміни, якщо їх приймуть,
мають удосконалити природу і сутність
кримської автономії.
З огляду на те, що це рішення приймалось
у лютому 1991 року — це останні місяці існування Радянського Союзу, — Київ, по суті,
створив російську автономію в складі тоді
радянської республіки, а потім уже незалежної України. Ми вважаємо, що Крим повинен
мати статус національно-територіальної автономії, який випливає з невід’ємного права
кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі, зрозуміло, що в складі
Української держави, тут немає жодних зазіхань. І це дає можливість розвивати право
таким чином, щоби максимально вирівняти
в правах усі етнічні спільноти Криму. Просто
подумайте самі: коли на відповідній території, де є етнічна меншість і більшість, ви хочете вирішити питання прав меншості, вам
це не вдасться, якщо одночасно ви не будете
врегульовувати взаємовідносини меншості
з більшістю, з іншими спільнотами. У нас ці
напрацювання є. Ми говоримо, що є декілька сфер, де мають бути дуже чітко дотримані
принципи, які не встановлюють монополії
більшості. Адже не можна за рахунок монополії етнічної більшості вирішувати долю самобутнього народу. Ми ж не перші й не останні
кримські татари у світі, які через різні причини залишились у меншості на своїй землі. Нас
ще донедавна там узагалі не було, нас виселили звідти. Тому те, що ми в меншості, аж
ніяк не дає право більшості встановлювати
монопольне право. Однак якщо ми як кількісна меншість, як корінний народ, живемо на
своїй землі, але поряд із нами живуть інші,
які об’єднані за етнічною ознакою, це не означає, що ми можемо ставити їм ультиматум.
Тобто це має бути взаємопов’язано.
Тоді які питання українська держава мала
би вирішувати першочергово?
У світі десятки різних систем. Найважливішою сферою тут є виборчі закони. Тут
не підходять закони, де більшістю голосів
ухвалюють рішення. Зараз виходять книги
тих людей, які в перші роки української незалежності вирішували питання, пов’язані
з розселенням кримських татар, що поверта20

лись. Тоді навмисно робили так, щоби під час
розселення кримських татар вони ніде, у жодному адміністративному утворенні, не складали більш ніж 25%. Тобто це робилося для
того, щоби кримські татари не могли впливати на результати виборів. Отже, ми дійсно
дисперсно розселені в Криму. Можливо, за
винятком двох-трьох сіл. Ми в меншості, бо
нас мало. Тому потрібний закон, який давав
би нам можливість мати своїх представників.
Саме тих представників, яких висунуть кримські татари, і яких будуть обирати. Нехай
вони конкурують, чубляться, але вони будуть
обиратися зі своїх.
Важлива також сфера мови, адже ми ніколи не збережемо свою мову, якщо вона не
буде використовуватися поруч із державною.
Тому ми дуже жорстко стоїмо на цьому, адже
кримськотатарська мова на межі зникнення.
Але це свідчить про те, що держава буде зобов’язана розширювати вивчення цієї мови
й поступово поширювати її. Це мають бути
спеціальні закони.
І третє питання — це земля. Це такий ресурс, який є безпосередньо пов’язаний із сьогоденням і майбутнім тієї чи іншої нації або
етносу. Це всім очевидно. В історії дуже багато народів, які зникали, оскільки залишалися
без землі, або вимушені були покидати свої
землі. Ми виходимо з того, що питання землі
і всього, що пов’язано зі збереженням землі,
у тому числі екологія, це питання, яке має вирішуватися за згоди всіх, не тільки кримських
татар. Щоби завтра не сталося так, що посеред Криму постане хімічний комбінат.
Це основні компоненти. Звідси витікають
освітні питання, питання топоніміки, природних ресурсів, історичних і культурних
пам’яток. Тобто ми маємо чітке уявлення про
майбутнє Криму з опорою на право корінного народу на самовизначення. Ми наполягаємо на прийнятті законів, оскільки в головах
українських політиків є багато міфологем,
особливо серед старшого покоління. Міфологеми вкладались у голови не тільки в радянські роки, але й у період незалежності.
Серед іншого, наприклад: кримські татари
— мусульмани, ісламський тероризм, колись
вони укріпляться, вони опиратимуться на Туреччину. Частина політиків про це відкрито

РЕФАТ ЧУБАРОВ: «КОРІННИЙ НАРОД МАЄ ПРАВО НА САМОВИЗНАЧЕННЯ...»

говорила. Значна кількість не говорила, але
так думала. Тому наші політичні та колективні права абсолютно ігнорувались. Саме
нерозумне ставлення української влади до
Криму певною мірою є причиною легкого захоплення Криму російською імперією, адже
якщо політика, пов’язана із забезпеченням
прав усіх етнічних спільнот Криму, а особливо корінного народу, була би забезпечена, росіяни добре би подумали, чи варто заходити
в Крим.

Наша мета — відновити
територіальну цілісність, але
для світу ця мета може бути
іншою, не ключовою. Для світу
і провідних держав, як-от США,
ключова мета — післявоєнне
облаштування цієї великої
географії Чорного моря й тих
держав, які поруч і члени НАТО, і
Грузія, й Україна.
Російська, українська, кримськотатарська
спільноти складали до окупації майже 100%
населення Криму. На 500 тисяч української
спільноти було десь 7 шкіл із рідною мовою
навчання замість 100 шкіл. Я не кажу про
українську мову, історію. Ми українським
політикам говоримо, що так, якщо виходити
зараз із міжнародного права і якщо здоровий
глузд панував би у світі, практично всі аргументи, чому Крим має повернутися до України, усі аргументи за українською стороною.
Якщо уявити, що відновлення суверенітету
відбуватиметься без війни, можна бути впевненими, що це буде якась складна система домовленостей. У цих домовленостях дуже важливими є всі можливі аргументи тієї чи іншої
сторони. Це ми говоримо, що росіяни абсолютно неправі, що вони зайшли як бандити.
Але вони будуть дуже по-єзуїтськи показувати десятки причин, умов, за виконання яких

вони можуть піти чи не піти з Криму. Тому,
на наш погляд, українська сторона має дуже
сильний козир, а саме — міжнародне право
щодо корінних народів. Якщо в Конституцію
України внесуть поправку про корінний народ, це буде аргумент для міжнародної спільноти. Це дуже чітко, адже корінний народ має
право на самовизначення, і це право він хоче
реалізувати в Україні. Цього не зробили до
2014 року. Звичайно, якби й було зроблено,
це могло не зупинити Росію. Але тоді оцінка
окупації мала би зовсім інше забарвлення.
Чи в української влади є розуміння, у чому
саме полягає кримськотатарська позиція?
Недавно презентували дослідження «Сім років окупації Криму. Що думає українське суспільство». Опитування проводилось у березні
2020 року й у січні 2021 року. В опитуванні
є питання щодо статусу Криму. 27,5% респондентів кажуть, що Крим має бути звичайною
областю без особливого статусу. 37% — за
автономну республіку, як було до окупації.
14,6% — за кримськотатарську автономію. Ці
дані станом на березень 2020 року. Цього року
питання трішечки змінили. «Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що в межах Кримського
півострова необхідно створити кримськотатарську адміністративну автономію?». Тобто
автори плутаються в термінах. І тут уже «цілком не погоджуються» — 10%, «частково не
погоджуються» — 6,4%, «і так, і ні» — 15,7%,
«частково погоджуються» — 20,6%, «цілком
погоджуються» — 18,6% респондентів. Тобто
39% дають змістовну відповідь, яка підтримує створення якоїсь кримськотатарської автономії. Але над цим потрібно працювати.
Президент має право законодавчої ініціативи. Він йшов із великою підтримкою, у тому
числі в парламенті. На нашій першій зустрічі
з Володимиром Зеленським, буквально через
кілька місяців після його обрання, ми пропонували наші напрацювання. Але він не наважився виступити з цим.
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ТЕМА
Від курорту
до військової бази...
Костянтин Машовець
Фото: Український журнал

Кремль продовжує «зміцнювати
оборону» окупованого
українського півострова
в достатньо специфічний спосіб.

Однією з основних задекларованих Кремлем
причин мілітаризації окупованого ним Кримського півострова є нібито необхідність його
«оборони» від агресивно-реваншистських
зазіхань Києва, підтримуваних союзниками
з НАТО. Причому військово-політичне керівництво Російської Федерації постійно декларує «виключно оборонний» характер свого
військового угруповання, яке воно розгорнуло на півострові (за оцінками незалежних
експертів, нині воно вже сягнуло чисельності
у 35-37 тисяч військовослужбовців — для порівняння: усе чеське військо сьогодні налічує
23200 військовослужбовців). Про це не втомлюються запевняти російські пропагандисти
та генерали...
Однак суто з військової точки зору будьякий більш-менш грамотний фахівець
обов’язково зауважить той факт, що сам по
собі Крим для Російської Федерації є не стільки зручною територією для оборони, скільки
достатньо вигідним плацдармом для подальших активно-наступальних дій проти України та інших країн Чорноморського басейну.
По суті, півострів є таким собі велетенським
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«авіаносцем», який неможливо потопити
і з якого досить зручно атакувати будь-яку
країну цього регіону. Насамперед — з моря та
повітря...
Судячи з аналізу тих військових заходів,
які нині провадить на півострові російське
військове керівництво, у Генеральному штабі збройних сил РФ це достатньо чітко розуміють. Принаймні якщо заглибитись у певні
деталі цього процесу, то агресивний характер
російських військових приготувань на півострові стає очевидним...

Оборонні наступи
З лютого 2017 року, за словами командувача
Південним військовим округом збройних сил
РФ генерала армії Павла Дворнікова, окрім
російського Чорноморського флоту та частин
і з’єднань Військово-космічних військ, у Криму розгорнутий і розпочав планомірну бойову підготовку 22-й армійський корпус, який
входить до складу Південного військового
округу (Об’єднаного стратегічного командування) РФ.
Однак, розповідаючи про цей факт журналістам, російський генерал сором’язливо
промовчав про певні нюанси цієї підготовки.
А саме — про її тематику... Зокрема, частини
та з’єднання цього корпусу, під час «регулярних» навчань у Криму й на прилеглих територіях, відпрацьовують зазвичай такі «виключно оборонні» навчально-бойові завдання, як
«нанесення контрударів у взаємодії з артилерією та авіацією» або «проведення десантування у взаємодії із силами флоту на необладнане та незнайоме узбережжя противника» та
ряд інших, достатньо красномовних варіацій
застосування військ 22-го армійського корпусу...
До всього іншого, цими ж російськими
генералами й адміралами в районі Джанкоя був розгорнутий «на постійній основі»
ще один специфічний «оборонний» елемент
російського військового угруповання (на
додаток до вже розгорнутих інших), а саме
повнокомплектний полк 7-ї Новоросійської
гвардійської повітряно-десантної дивізії (для
довідки: повітряно-десантні війська є достатньо специфічним військовим інструментом,
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призначеним насамперед для захоплення та
утримування певних рубежів та плацдармів, тобто це переважно ударні, наступальні
війська).
До того ж слід пам’ятати, що до складу
російського Чорноморського флоту, головні
сили та засоби якого дислокуються саме на
Кримському півострові, належать 7 великих
десантних кораблів (ВДК), без урахування
інших середніх і малих десантних засобів
(що для «оборони» Криму, м’яко кажучи, є зайвим). Але ж ці амфібні засоби цілком здатні
у два прийоми висадити на якомусь «незнайомому й необладнаному» узбережжі, наприклад, в Одеській чи Миколаївській областях
України, розгорнуту там же, у Криму, повнокомплектну й теж «виключно оборонну» 810ю бригаду морської піхоти.
Також не забуваймо, що протягом нинішнього та минулих років, причому відразу
з моменту початку окупації півострова, командування російських військ на південно-західному стратегічному напрямку принаймні
двічі відпрацювало таку форму «оборони
Криму», як швидке перекидання повітрям,
щоправда, поки що лише на півострів, 650
одиниць бронетанкової й автомобільної техніки і 2,5 тисяч російських десантників, а також суттєве нарощування угруповання своїх
військ мотострілецькими й танковими частинами та з’єднаннями.

«Агресивні дії» України
У цьому контексті також варто згадати, що
в Криму ті ж самі російські «люди в лампасах» розгортають новітні бомбардувальники
Су-34, і планується додати до них важкі Ту22М3 — теж виключно «оборонна» бойова
авіація, здатна завдавати удари високоточними авіаційними боєприпасами штибу керованих авіабомб та крилатих ракет по наземних
цілях на відстані сотень, а то й тисячі кілометрів. Погодьтеся, достатньо дивний засіб для
«оборони» окупованого півострова.
У свою чергу, кількість високоточних крилатих ракет «Калібр» — якими озброєні кораблі та підводні човни російського Чорноморського флоту і якими російські адмірали
люблять кидатися по халупах сирійських

ВІД КУРОРТУ ДО ВІЙСЬКОВОЇ БАЗИ...

дехкан — також уже перевалила за всі мислимі для оборони межі. З огляду на все це,
а також згадавши про те, що, згідно з положеннями оперативного мистецтва, будь-який
плацдарм або район зосередження військ для
наступу прийнято прикривати з повітря, моря
й суші, можемо навіть не сумніватися в наступальних планах Кремля на півострові...

Зазвичай, коли на міжнародній
арені закидають нинішньому
путінському режиму надмірну
та понаднормову мілітаризацію
Криму, російська влада,
а за нею і її дресирована
пропаганда починають
придумувати численних
українських «диверсантів».
То вони щось саморобними
вибуховими пристроями
підірвати намагаються, то вони
з пилами по дереву намагаються
підпиляти опори ліній
електроживлення.
Не кажучи вже про те, що за оцінками
НАТО, російське військове командування,
найімовірніше, декілька років тому спромоглося розмістити на окупованому півострові
ядерну зброю.
Зазвичай, коли на міжнародній арені закидають нинішньому путінському режиму надмірну та понаднормову мілітаризацію Криму,
російська влада, а за нею і її дресирована
пропаганда починають придумувати численних українських «диверсантів». То вони
щось саморобними вибуховими пристроями
підірвати намагаються, то вони з пилами по
дереву намагаються підпиляти опори ліній
електроживлення. А ще там також дуже люблять волати про «неадекватну військову

активність» України поблизу Криму та розповідати байки про якусь «готовність» Києва
вже завтра завдати ракетного удару по Криму (іноді в цих байках фігурує ще кримський
міст, який у Києві нібито мріють за будь-яку
ціну зруйнувати), або починають жалітися на
спільні українсько-натівські реваншистські
плани.
Тобто, на думку Кремля, українська влада
— причому як колишня, так і нинішня — мріє
силою відібрати окупований росіянами Крим.
Тому, за його розумінням, оборону захопленого Криму треба неодмінно посилювати...

Обмежені місцеві ресурси
Але, як бачимо, ця кремлівська «оборона»
Криму носить достатньо специфічний характер. Її основу складає переважно відверто
наступальна й ударна зброя та військова техніка, які, як для оборони, виглядають явно
надлишково.
У зв’язку з цим треба приділити увагу ще
двом факторам, які безпосередньо впливають
на динаміку та обсяги перетворення окупованого Кремлем Криму на своєрідний плацдарм
для нападу на Україну — достатньо обмежені обсяги місцевих ресурсів, які б дали змогу
розміщення на півострові додаткових військ
(передовсім це стосується запасів прісної
води), а також достатньо вразлива логістика
російського військового угруповання, зосередженого в Криму. Навіть незважаючи на
будівництво та запуск моста через Керченську протоку, у разі суттєвого воєнного загострення в Криму чи біля нього, постачання та
забезпечення матеріально-технічними ресурсами російського угруповання на півострові
може бути суттєво ускладнено.
Тому хочеться сподіватися, що найближчим часом ніяких нових «українських диверсантів» із ножівками по металу в Криму
не з’явиться. Бо «оборонно-загороджувальні»
заходи російських військ у цьому контексті
виглядають дуже переконливими... особливо
тоді, коли Кремлю треба в черговий раз вплинути на рішення української влади.

25

Крим суворого режиму
Анастасія Магазова
Фото: Український журнал

З кожним роком ситуація із
дотриманням прав та свобод
в анексованому Росією
Криму лише погіршується.
Навіть пандемію коронавірусу
окупаційна влада використовує
як обмежувальний фактор для
прав людини. Чи залишилися
ще важелі впливу на Кремль
у міжнародної спільноти? Що
робить Україна, аби захистити
своїх громадян в окупації?

Від початку російської окупації українського
півострова Крим дедалі частіше місцеві жителі стикаються з порушеннями не лише своїх
політичних чи релігійних прав, але й загальних прав людини в цілому.
Місцеві окупаційні органи влади Російської
Федерації сьомий рік продовжують систематично порушувати норми міжнародного права так само, як і не дотримуватися зобов’язань,
покладених на неї як на державу-окупанта.
Підконтрольна Кремлю влада Криму безкарно використовує ганебну практику тортур
та жорсткого поводження з боку спецслужб
та силових структур до затриманих, а також
практикує насильницькі зникнення. Від свавілля правоохоронців найбільше страждають
групи кримчан, які відкрито не підтримують
анексію півострова.

Безкарність злочинців
Окрему роль у вчиненні таких злочинів під
час проведення анексії Криму навесні 2014
року відіграли незаконні збройні формування, більш відомі як «кримська самооборона». Як зазначають правозахисники з Human
Rights Watch, ці мілітаризовані угруповання
без знаків розпізнавання та чіткої структури
командування діяли поза правовими рамками
й безкарно чинили розправи. Вони були причетними до перших найтяжчих злочинів щодо
проукраїнських активістів, а також нападів
на журналістів та громадських діячів. Усе це
відбувалося за схвального мовчання, а іноді
і сприяння, тодішньої місцевої влади.
За даними Моніторингової місії ООН із
прав людини в Україні, з моменту анексії Криму було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень. Жертвами цих злочинів
стали 39 чоловіків та 4 жінки. Одинадцять
із цих чоловіків досі залишаються зниклими
безвісти.
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Особливе занепокоєння викликають також
упередженість правосуддя на анексованому
півострові, придушення критики й незгоди
з діями Росії та загальна відсутність відповідальності за порушення прав людини, скоєних місцевою владою. При цьому за весь час
анексії жоден правопорушник із державних
органів так і не був притягнений до відповідальності у зв’язку з будь-якими із зазначених
насильницьких зникнень або катувань.
Серед інших не менш важливих порушень
прав людини в Криму правозахисники вказують на неефективну безоплатну правову
допомогу обвинуваченим у кримінальних
провадженнях, порушення права на свободу
зібрань та свободу висловлювань, порушення
прав власності, мілітаризацію дітей, а також
примусове переміщення та депортацію з півострова. Коментуючи цю ситуацію, українське МЗС наголошує: «Усе це — свідома
політика держави-окупанта зі зміни демографічного складу півострова, яка є воєнним злочином».
У цьому контексті Генасамблея ООН багаторазово закликала Росію забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для
міжнародних моніторингових місій, а також
припинити ці системні порушення, проте
жодних дій з російського боку за ці роки так
і не було.

Ця бездіяльність та ще глибша криза в дотриманні прав людини на півострові знайшли своє відображення в нещодавньому звіті
Freedom House, де Крим отримав 7 пунктів
зі 100 за рівнем свобод, опустившись іще на
одну сходинку рейтингу в порівнянні з минулим роком.

Freedom House: не вільні
На тлі пандемії коронавірусу та ескалації переслідувань вірян, найбільше з яких страждають мусульмани, українські православні
та свідки Єгови, аналітики з Freedom House
сьомий рік поспіль продовжують констатувати занепад рівня свобод у Криму. Десятки
затриманих та тривалі тюремні строки, жорстке обмеження політичних та громадянських
прав, знищення незалежних ЗМІ та політичних опонентів — це кримські реалії з моменту
російської окупації.
У моніторинговому звіті Freedom House за
2020 рік рівень політичних свобод на півострові отримав оцінку -2 із 40 максимальних,
а рівень громадянських свобод — 9 із 60.
Пандемія COVID-19 була використана місцевою владою як привід для обмеження права на мирні зібрання. Утім, як зазначають
у Freedom House, це не завадило провести
масовий військовий парад до Дня перемоги
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в Другій світовій війні. З іншого боку, запроваджений карантин було також використано
і для обмеження свободи пересування кримчан, а також іноземців (до яких місцева окупаційна влада зараховує всіх громадян України
– авт.), що хотіли б відвідати півострів. Таким
чином, кожен кримчанин має право під час карантину лише один раз виїхати з півострова
та повернутися назад. Аби відвідати родичів
у Криму, громадяни України змушені вдаватися до різних хитрощів (наприклад, купувати путівки на лікування в кримські санаторії
тощо), щоб окупаційна влада дозволила їм
в’їзд на територію Криму.
Політичні свободи торік отримали таку негативну оцінку в зазначеному звіті Freedom
House, перш за все, через свідому зміну етнічного складу Криму. Окупаційна влада робить
це з метою зміцнення домінування етнічних
росіян на півострові за допомогою маргіналізації української та кримськотатарської громад. Цілеспрямована русифікація населення
відбувається шляхом виключення української та кримськотатарської мов зі шкільних
програм, закриття храмів Української православної церкви, а також створення образу «мусульманина-терориста» для кримських татар.

11 звільнили, 26 заарештували
На початку поточного року Кримська правозахисна група (КПГ) оприлюднила моніторинговий огляд порушень прав людини в Криму
у 2020 році. Згідно з даними цього моніторингу, у рамках «кримських» кримінальних
справ у місцях несвободи на кінець минулого
року перебувало 109 осіб. Утім, уже за перші
місяці 2021 року до цієї кількості додалося ще
шестеро ув’язнених кримських татар та журналіст-фрілансер Владислав Єсипенко, якого
обвинувачують у співпраці з українськими
спецслужбами.
Загалом, за словами керівниці КПГ Ольги
Скрипник, у 2019 році Росія звільнила 11 кримських політв’язнів, заарештувавши натомість
у 2020 році 26 нових осіб. Правозахисниця наголошує, що політичні та релігійні переслідування минулого року стали «новим трендом»
порушень прав людини в Криму. Вона також
зазначила, що Російська Федерація використо28

вує так зване антитерористичне законодавство
для переслідування представників громадянського суспільства та будь-яких об’єднань людей, що не згодні з окупацією.
Ще одним кричущим порушенням міжнародного права є мілітаризація місцевого населення. Неповнолітні діти на рівні освітніх
закладів масово залучаються до різного роду
військово-патріотичних заходів, на яких відбувається не лише навчання поводженню зі
зброєю, але й нав’язування російської ідентичності. Це також стосується й молодих людей, які зобов’язані пройти строкову службу
в російській армії. До 2020 року таким чином
понад 28 тисяч кримчан відбули військову
службу. За відмову від примусового проходження строкової служби Кримська правозахисна група за весь період окупації півострова зафіксувала відкриття 163 кримінальних
справ.
Окрім цього, на півострові фактично вдвічі у порівнянні з доокупаційним періодом
скоротилася кількість офіційно (тобто дозволених російським законодавством) зареєстрованих релігійних організацій. Усі ініціативи
ЛГБТ-спільноти, що існували до 2014 року,
практично також зникли. Адже Крим із того
часу почав підпадати під дію російського закону, який забороняє поширення інформації,
яка пропагує «нетрадиційні сексуальні стосунки».

Кримські татари — найбільша
група ризику
Найскладніша ситуація в окупованому Криму
склалася з правами кримських татар. Саме ця
група впродовж усіх років окупації найбільше
страждає від поліцейських рейдів та кримінальних переслідувань за обвинуваченнями
в екстремізмі та тероризмі.
Унаслідок політичних переслідувань із моменту окупації тиску зазнали 158 представників кримських татар. За даними Кримськотатарського ресурсного центру станом на квітень
2021 року, 36 із них засуджені та відбувають
покарання, 20 — мають випробувальний термін, 44 особи перебувають у СІЗО, 32 людини
вже звільнені й ще 26 людей переслідуються.
Переважну більшість із цих осіб обвинувачу-
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ють у причетності до забороненої в Росії мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір», яка
є абсолютно легальною в Україні.
Тільки у 2020 році щонайменше 10 кримських татар було засуджено до позбавлення
волі за звинуваченнями в участі в цій організації строком від 12 до 19 років позбавлення
волі. У звіті МПГ, опублікованому в грудні
минулого року, окремо повідомлялося про
позбавлення волі в листопаді 69 осіб за звинуваченнями в участі в «екстремістських» мусульманських організаціях.

Найскладніша ситуація
в окупованому Криму склалася
з правами кримських татар. Саме
ця група впродовж усіх років
окупації найбільше страждає
від поліцейських рейдів та
кримінальних переслідувань за
обвинуваченнями в екстремізмі та
тероризмі.Унаслідок політичних
переслідувань із моменту окупації
тиску зазнали 158 представників
кримських татар.
Утім, серед засуджених у цих справах доволі часто опиняються не тільки релігійні
діячі. Наприклад, серед них є правозахисник
Емір-Усеїн Куку (12 років позбавлення волі),
визнаний Amnesty International в’язнем сумління, або громадянський журналіст та координатор об’єднання родичів політв’язнів
«Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв (14 років суворого режиму). Міжнародні
правозахисні організації вважають ці справи
ознаками цілеспрямованого тиску на окрему
етнічну групу.

Проукраїнськість як вирок
Не менш вразливими є кримчани, які чітко
ідентифікують себе з Україною та не сприймають анексію півострова Росією. З метою
залякування та придушення будь-якого іна-

комислення окупаційна влада ініціює демонстративні процеси, при цьому не нехтуючи
притягувати до відповідальності навіть людей старшого віку. Жертвами таких показових справ останнього року стали 62-річний
житель Сак Олег Приходько та 66-річна уродженка Бахчисараю Галина Довгопола.
Олега Приходька після чисельних «бесід»
та обшуків ФСБ таки заарештувала за підозрою в незаконному виготовлені вибухових
речовин та підготовці теракту. За версією
слідства, він планував вибух у генеральному
консульстві Росії у Львові. Зрештою, суд Ростова визнав кримчанина винним та призначив йому 5 років позбавлення волі. Маючи
відкриту проукраїнську позицію та будучи
ексочільником кримського осередку української націоналістичної партії «Свобода», Олег
Приходько наголошує на політичній вмотивованості справи проти нього. «В окупованому
Криму я завадив Путіну. Мене заарештували,
щоби не псувати картинку загального благополуччя», — сказав у завершальному слові
український активіст Олег Приходько перед
оголошенням вироку.
Не менш драматичною та також політично
вмотивованою видається справа пенсіонерки
з Бахчисараю Галини Довгополої. Наприкінці березня поточного року суд Севастополя
визнав її винною у держзраді та присудив
12 років позбавлення волі. «Громадянка Д.
виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збір відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів,
індексів радіостанцій, ключів до таблиць
радіопозивних і таблиць чергового радиста
та таблиць телефонних, телеграфних, радіоі прапорцевих позивних на мирний час —
тобто відомостей, що становлять державну
таємницю, передача яких могла бути використана на шкоду безпеці Російської Федерації»,
— йдеться у висновку суду. Увесь процес над
Довгополою відбувався в закритому режимі
через наявність у справі матеріалів із «державною таємницею». Українські правозахисні
організації переконані, що справжньою причиною арешту жінки є її політичні погляди.
В Українській Гельсінській спілці наголошують: «Галина публічно висловлювала свій
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осуд окупації Криму Російською Федерацією,
а також підтримувала зв’язок із волонтерськими українськими організаціями, що діяли на
підконтрольній уряду України території».
На думку правозахисників, 12-річний термін
ув’язнення для 66-річної жінки «фактично є
смертельним вироком».
Загалом за роки анексії в «справах українських шпигунів та диверсантів» 15 осіб опинилися в ув’язненні.

Наступ на українську ідентичність
Системний тиск на етнічних українців на півострові розпочався в перші ж дні російської
окупації. В ООН констатують тенденцію до
скорочення кількості дітей, які навчаються
українською мовою або мають можливість її
вивчати в школі.
Станом на 2015 рік, із 600 шкіл з українською мовою навчання на півострові не залишилося жодної. Наприклад, у 2017–2018
навчальному році лише 318 учнів отримували
освіту українською мовою, що на 14 відсотків
менше, ніж було в попередньому. Рішенням,
винесеним у 2017 році, Міжнародний суд
ООН зобов’язав Росію забезпечити доступ
до освіти українською мовою, однак місцева
влада не виконала це зобов’язання. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН від грудня
2020 року також зазначається, що Росія таким
чином навмисно перешкоджає можливості
збереження національної ідентичності українців.
За даними Freedom House, ФСБ також заохочує місцевих жителів доносити на осіб,
які висловлюються проти анексії Криму, а атмосфера страху й залякування значно сприяє
уникненню обговорення політичних питань
у приватних розмовах. Правозахисники наголошують, що окупаційна влада здійснює моніторинг коментарів у соціальних мережах,
а ФСБ часто відкриває кримінальні провадження проти осіб, які критикують окупацію
та утиски кримських татар. Таким чином минулого року було винесено кілька вироків за
публікації в соцмережах. Місцеві суди також
накладали санкції за розміщення або збереження в інтернеті матеріалів, які вважалися
«екстремістськими». Часто такі матеріали
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були розміщені людьми задовго до початку
анексії Криму.
Незалежні та проукраїнські медіа також
більше не функціонують на півострові офіційно. У результаті розпочатого у 2015 році
процесу реєстрації, який відбувався під наглядом Роскомнадзору, російського регулятора
у сфері медіа та телекомунікацій, кількість
медіаресурсів у Криму було фактично зменшено більш ніж на 90%. Окупаційна влада
заблокувала на цій території доступ до українського телебачення, а інтернет-провайдери
в Криму повинні дотримуватися норм російського законодавства про ЗМІ. У 2020 році
російська влада продовжила блокувати низку
українських новинних сайтів, а також глушити сигнали українських радіостанцій, транслюючи російські радіопрограми на тих самих
частотах.

Міжнародний тиск та дії України
Попри чисельні резолюції Генеральної асамблеї ООН та заклики допустити міжнародні та
неурядові правозахисні організації до Криму,
російська влада «не визнає» такі резолюції та
«не вважає себе зобов’язаною» їх дотримуватися. Через це Управління Верховного комісара ООН із прав людини так жодного разу й не
змогло доправити свою місію на анексований
півострів. Тому переважно доповіді ООН
ґрунтуються на результатах дистанційного
моніторингу та інтерв’ю з кримськими жертвами, їхніми родичами та адвокатами.
За підсумками аналітичного звіту за 2020
рік голова Моніторингової місії ООН із прав
людини Матільда Богнер констатує, що Росія не виконала жодної з рекомендацій щодо
поліпшення ситуації з правами людини на
півострові. «Російська Федерація як окупаційна держава в Криму повністю не виконала
жодної з оцінюваних рекомендацій і частково
виконала 3 відсотки, тобто 97 відсотків рекомендацій залишаються невиконаними», — зазначила Богнер.
У грудні 2020 року була оприлюднена вже
п’ята резолюція Генеральної асамблеї ООН із
правозахисної проблематики в окупованому
Криму і вже дев’ята в контексті міжнародного
реагування на спробу анексії Росією україн-
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ського півострова. «Її ухвалення вкотре доводить, що світ солідарний з Україною в невизнанні російської спроби анексії Криму»,
— прокоментував появу чергової резолюції
міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба.
Через відсутність доступу до окупованої території з очевидних причин український уряд,
відповідно, має можливість застосовувати до
окупаційної влади в Криму лише юридичні
та дипломатичні важелі. Одним із таких інструментів на міжнародному рівні є позови
України проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
У січні поточного року ЄСПЛ уперше визнав свою юрисдикцію в позові «Україна проти Росії (щодо Криму)», у якому Київ оскаржує
дії Москви на півострові, зокрема у сфері прав
людини. Суд прийняв до розгляду позов за 11
пунктами, відхиливши лише три. Це рішення
привітали не лише в Україні, але й за її межами. «Сьогоднішнє важливе рішення підтверджує, що Росія буде притягнена до відповідальності в Європейському суді з прав людини
за всі порушення прав людини, скоєні в Криму», — заявив у коментарі для Радіо Свобода
директор Європейського центру захисту прав
людини (EHRAC) професор Філіп Ліч.
На думку юриста Сергія Зайця, який спеціалізується на кримському питанні, найголовнішим фактом цього рішення ЄСПЛ є те, що
«міф про вільне волевиявлення кримчан на
“референдумі” зруйновано». Отже, юридичне
встановлення міжнародним судом факту, що
від 27 лютого 2014 року Росія ефективно контролювала Крим, є остаточним доказом того,
що всі «рішення кримської влади» більше не
можуть бути юридичним аргументом.
Тепер суд буде розглядати справу по суті
(що зазвичай триває роками – авт.), після чого
буде винесено вердикт. Але сам факт такого
рішення ЄСПЛ є своєрідною перемогою України над Росією на міжнародній арені.
Ще одним поступом у кримському питанні
з боку української влади є затвердження президентом України Володимиром Зеленським
у березні 2021 року «Стратегії деокупації та
реінтеграції Криму». Правозахисники вбачають у такому рішенні важливий крок у захисті прав людини на півострові в умовах

збройної агресії Російської Федерації. Головним аспектом цієї Стратегії є запровадження
норм перехідного правосуддя, що дозволить
сконцентрувати увагу державної політики на
інтересах жертв.
Не менш важливим кроком у цьому процесі
є створення Кримської платформи — міжнародного майданчика, який має стати новим
переговорним інструментом для повернення
питання Криму до порядку денного, захисту
прав людини та сприяння деокупації півострова. Уперше про цю ініціативу президент
Зеленський офіційно оголосив у вересні минулого року під час свого виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Планується, що
Платформа діятиме на чотирьох рівнях: глав
держав, міністрів закордонних справ, міжпарламентському та експертному, до якого будуть залучені представники громадського
сектору. Перший установчий захід Кримської
платформи заплановано на травень поточного
року, а її запуск — на серпень, до 30-ї річниці
незалежності України.
Разом із низкою західних країн, серед яких
США, Туреччина та Франція, Росія спочатку
також планувала взяти участь у роботі Платформи за умови, якщо «на цьому майданчику
планується обговорювати відновлення водопостачання Криму й подачі електроенергії, зняття Києвом торгової та транспортної блокади
півострова». Офіційний Київ цю пропозицію
відхилив. МЗС Росії, відповідно, відмовилося
від участі російських представників у заходах
Платформи, наголосивши, що «всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними
й не можуть сприйматися інакше, як загроза
агресії проти двох суб’єктів Російської Федерації». В українському МЗС таку реакцію РФ
на Кримську платформу назвали «нервовою»
та «істеричною». «Це підтверджує, що ми на
правильному шляху. Крим був, є і буде Україною», — наголосив глава МЗС Кулеба.
Попри деякий скептицизм щодо ефективності роботи Кримської платформи, це наразі
єдиний перспективний міжнародний майданчик для виведення питання Криму з тіні,
адже ані в Мінських угодах, ані в переговорах
у Нормандському форматі тема Криму окремо
не піднімається.
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27 березня 2014 року на 80-му
пленарному засіданні 68-ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН було
прийнято Резолюцію
A/RES/68/262 «Територіальна
цілісність України». У ній
ГА ООН закликала «всі держави,
міжнародні організації та
спеціалізовані установи не
визнавати будь-яку зміну
статусу Автономної Республіки
Крим та міста Севастополь ...
і утримуватися від будь-яких
дій або кроків, які можна було
б витлумачити як визнання
будь-якого такого зміненого
статусу».
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Навесні і влітку 2014 почали працювати перші рішення щодо санкцій, пов’язаних з окупацією Криму Росією. Внаслідок материкової
блокади окупований Крим із півострова перетворився де-факто на острів. Це створило абсолютно нову реальність для Криму і РФ.
Кримські санкції (як українські, так і міжнародні) забороняють: польоти літаків та заходи
морських суден, експорт та імпорт продукції
та послуг до/з території Криму, зокрема фінансові послуги, страхування, лізинг, інвестиції,
туризм, кредитування та будь-які контракти
з підприємствами, що працюють під юрисдикцією РФ на території Криму тощо.
Вантажі з РФ до/з Криму з кінця 2015-го до
початку роботи автомобільної частини Керченського мосту в травні–грудні 2018-го доставлялися тільки морським шляхом, пасажири — приблизно в рівних частках — морським
і повітряним транспортом через Керченську
поромну переправу та аеропорт «Сімферополь» і лише з території РФ.
До окупації, у 2013 році, 66% пасажирів
прибували до Криму залізничним транспортом, 24% — автотранспортом і 10% — авіаційним транспортом.
Крім того, 70,8% вантажних перевезень
у Криму в 2013 році здійснювалося автомобільним транспортом, 27,3% — залізничним,
1,9% — морським.
Тому транспортна та інфраструктурна блокада в поєднанні з іншими санкціями змусила
державу-окупанта здійснити масштабні незаплановані витрати на екстрене придбання
поромів, будівництво нових причалів для них.
РФ була змушена спішно будувати у 2016 році
підводний «енергоміст» і підводний газопровід через Керченську протоку, а також витра-

тити колосальні кошти на термінове будівництво моста через Керченську протоку.

Стан санкційного режиму
На 1 лютого 2020 року під санкціями США,
ЄС та України у зв’язку з окупацією Криму та
агресією РФ проти України перебувають 1270
юридичних осіб: список України — 1137, список США — 469, список ЄС — 68.
У зведеному списку юридичних осіб, які перебувають під санкціями США, ЄС та України:
- 67% — зареєстровані на території РФ;
- 14% — розташовані в окупованому Криму
та перереєстровані за законодавством РФ;

- 9% — резиденти України, які тим чи іншим
чином пов’язані з РФ;
- 7% — резиденти інших країн, здебільшого
зарубіжні, частіше — офшорні, реінкарнації
російських підприємств;
3% — резиденти окупованих частин Донецької та Луганської областей. Значна частина — це політичні та мілітарні формування.
До початку окупації на території АР Крим
та міста Севастополь свої підрозділи на півострові мали 67 банківських установ, зареєстрованих на материковій частині України,
а також 2 банки, розташовані в Криму.
Жоден з українських банків, який мав відокремлені підрозділи на території Криму, не
надав згоду продовжувати роботу на окупова33

ній території відповідно до законодавства РФ.
Російські банківські установи, що функціонували в Криму до окупації (зокрема Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ) теж припинили свою
діяльність на окупованому півострові через
санкції та не планують її відновлювати.
Саме ця обставина стала додатковим фільтром для деяких західних бізнесменів, котрі
після відвідин Криму з інвестиційною розвідкою зайняли вичікувальну позицію. Вона
зумовлена насамперед тим, що європейські
банки через санкції не можуть співпрацювати з банками, які функціонують на території
півострова.
У Криму залишилося лише 6 російських
банків із 36-ти в перші роки окупації. Усі вони
під санкціями. Банківські санкції унеможливлюють у Криму інвестиції, навіть приватні російські, міжнародні платіжні системи та інші
фінансові сервіси.
За 6 років окупації до «чорного списку» за
візити в закриті порти окупованого Кримського півострова внесено 143 судна, які належать
судновласникам з 15 країн світу (крім РФ).
У 2019 році до Криму в порушення санкцій
заходили лише 15 іноземних суден (окрім РФ),
у 2020-му — лише 11, тоді як у перший рік
окупації, у 2014-му, їх було 85. Це майже повне
припинення морського трафіку.
У 2014-му в кримських портах бачили
прапори 32 країн (крім РФ), у 2017-му — 14,
у 2018-му — 7, у 2019-му — шести країн. Це
накопичувальний результат міжнародних
санкцій.
Морські адміністрації станом на 1 березня
2020-го позбавили реєстрації прапорів за порушення кримських санкцій: Танзанії — 12
суден, Того —11, Монголії та Коморських островів — по 6, Сьєрра-Леоне — 5, Камеруну
— 4, Панами — 3, Палау — 2, Лівану — 2, Белізу та Болівії — по 1 судну.
Із середини 2017-го до лютого 2020 року
в результаті звернень Представництва України в ІМО було ухвалено 53 рішення про позбавлення реєстрації прапорів суден-порушників кримських санкцій:
13 — у 2017 році, 18 — у 2018-му, 16 —
у 2019-му та 6 — у січні-лютому 2020 року.
Ці рішення були ухвалені в 11 країнах і стосувалися 35 суден-порушників.
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Неможливість легального морського експорту та імпорту внаслідок санкцій зробила
непотрібною для економіки всю портову галузь окупованого Криму.
Зрив термінів виробництва ракетних корветів проєкту «Каракурт» на суднобудівному
заводі «Море» у Феодосії
Ленінградський суднобудівний завод «Пелла» у 2016 році став «орендарем» захопленого
після окупації Криму Росією суднобудівного
заводу «Море» у Феодосії.
Завод «Пелла» на виробничих майданчиках
«Моря» в рамках державного оборонного замовлення РФ почав будувати перший із серії
трьох ракетних корветів нового проєкту 22800
для Чорноморського флоту РФ. Передача його
флоту планувалася у 2019-му. Але корвет був
спущений на воду в жовтні 2019-го в недобудованому стані та був відбуксований із Феодосійського заводу «Море» через Керченську
протоку, Азовське море і внутрішніми водними шляхами 16 листопада 2019 року був доставлений до заводу «Пелла» в Ленінградську
область.
Другий ракетний корабель цієї серії почали
будувати навесні 2017 року. Завершення будівництва планувалось у 2019 році. Фактично корвет спущений на воду 29 жовтня 2019
року та одразу був відбуксований до Ростова-на-Дону.
Третій корвет, закладений у грудні 2017-го,
був спущений на воду 13 листопада 2019-го.
Фактично одразу почалося його буксирування з Феодосійського заводу «Море» до Ростова-на-Дону.
Це означає, що Ленінградський суднобудівний завод «Пелла», щоб уникнути міжнародних санкцій, вирішив негайно, у жовтні
2019-го, за рік до закінчення терміну оренди
Феодосійського заводу «Море» водночас припинити будівництво трьох ракетних корветів
проєкту «Каракурт», спустив на воду недобудовані корпуси різного ступеню готовності та
організував їхнє буксирування на завод «Пелла».
Таким чином, навіть просто загроза застосування санкцій призвела до припинення
будівництва трьох ракетних корветів на захопленому феодосійському заводі «Море» та до
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збільшення загальних термінів будівництва
кораблів, які мали посилити ракетні спроможності Чорноморського флоту РФ.

Запровадження санкцій США щодо
заводів РФ за виробництво військових
кораблів у Криму
Зараз єдиним кримським заводом, де продовжується масштабна військова суднобудівна
програма, залишився лише Керченський суднобудівний завод «Залив».
На заводі «Залив» здійснюється будівництво для Чорноморського флоту за кошти державного оборонного замовлення РФ таких
кораблів:
- будівництво трьох ракетних корветів дальньої морської зони нового проєкту 22160;
- будівництво трьох ракетних корветів ближньої морської зони нового проєкту 22800;
- кабельні судна «Волга» і «Вятка» проєкту
15310;
- здійснювалося будівництво двох військових
танкерів (судна комплексного постачання
проєкту 23131);
- трьох малих гідрографічних суден для ЧФ
РФ проєкту 19910.
З травня 2020-го на захопленому заводі
«Залив» — який перебуває під міжнародними санкціями, зокрема під санкціями США
— розпочалося будівництво двох перших в історії ВМФ РФ десантно-штурмових вертольотоносців на 20 ударних гелікоптерів та 1000
морських піхотинців.
Це становить загрозу не лише для України,
але і для майже всіх країн ЄС, оскільки наявність таких ударних кораблів у складі Чорноморського флоту РФ значно посилить вплив
Росії на ситуацію в Чорноморсько-Середземноморському регіоні.
В окупованому Криму будівництвом військових кораблів на захоплених кримських
заводах займаються: ПАТ «Ярославський
суднобудівний завод», АТ «Зеленодольський
завод імені О.М. Горького» (Татарстан), ПАТ
«Звезда» (Санкт-Петербург), АТ «Концерн
«Океанприбор» (Санкт-Петербург).
Усі ці підприємства в березні 2019 року потрапили під санкції Міністерства фінансів
США.

У Криму залишилося лише
6 російських банків із 36-ти
в перші роки окупації. Усі вони
під санкціями. Банківські санкції
унеможливлюють у Криму
інвестиції, навіть приватні
російські, міжнародні платіжні
системи та інші фінансові
сервіси.

Введення санкцій ускладнило військове виробництво в Криму та суднобудування у РФ,
однак воно не припинилося, але спостерігаються постійні зриви термінів будівництва.
Усі кораблі, що будуються — «довгобуди».

Деякі особливості економічних процесів
у Росії та окупованому Криму в умовах
санкцій
Режим міжнародних санкцій та блокади став
«величезною несподіванкою» для керівництва РФ. Уже в першій половині 2015-го воно
усвідомило помилковість своєї початкової
концепції: 15 липня 2015-го міністерство
в справах Криму ліквідували. За рік, 28 липня 2016-го, був знижений статус «нової Росії»:
ліквідували «Кримський федеральний округ»,
створений 21 березня 2014-го — на третій
день після акту анексії. Так звані «суб’єкти федерації Республіка Крим і місто Севастополь»
включили до складу Південного федерального округу із центром у Ростові-на-Дону.
Введення санкцій також спонукало Росію
зробити закритою всю раніше публічну інформацію з держоборонзамовлення.
За 2014–2019 роки інвестиції Росії в основний капітал в окупованих Криму та місті
Севастополь становили $8,6 млрд та $1,9 млрд
відповідно. З них за рахунок бюджету РФ
70,2% інвестицій у Криму та 71,6% — у Севастополі.
Це переважно інвестиції в об’єкти так званої Федеральної цільової програми «Соціаль35

но-економічний розвиток Республіки Крим та
м. Севастополь до 2020 року» (надалі – ФЦП).
Майже 76% коштів ФЦП витрачалися на
реалізацію мегапроєктів у сфері транспорту
(56,12%), енергетики (10,49%), інженерної інфраструктури та водопостачання (9,09%):
- переходи через Керченську протоку: «енергоміст» та газопровід, автомобільний та залізничний мости;
- дві електростанції зі скандальними турбінами Siemens у Севастополі та Сімферополі,
- автомобільна дорога (траса «Таврида) від
Керчі до Севастополя;
- реконструкція аеропорту в Сімферополі.
Крім 70% бюджетних інвестицій в основний
капітал, варто звернути увагу на чималенький
розмір інвестицій «з інших джерел» в окупованих Севастополі та Криму за роки окупації
— 532,6 та 2559,6 млн дол. США відповідно.
«Інші джерела» інвестицій у Крим та Севастополь є такими:
- інвестиції підприємств військово-промислового комплексу РФ у виробництво
продукції військового призначення на захоплених унаслідок окупації українських
заводах;
- інвестиції в будівництво дорожньої та енергетичної інфраструктури, інших об’єктів
у рамках ФЦП, кошти на які виділялися не
напряму з бюджету РФ, а через російські
державні та квазіприватні корпорації та/або
банківські кредити.
Слід зазначити, уся ця «острівна історія»,
коли інвестиції в основний капітал у Криму
зростають за рахунок державних коштів РФ,
розгортається на тлі величезної проблеми обвального падіння інвестицій в основний капітал в економіці РФ загалом, що є наслідком
агресії проти України та міжнародних санкцій.
З 2014 року (на березень 2020-го) у Росії
припинили свою діяльність понад 200 іноземних компаній, а російські підприємці у 2018
році закривали бізнес у 2,15 разів частіше,
ніж створювали нові. Від обвального падіння
інвестицій в основний капітал утримували
тільки зусилля держави, чия частка в сукупних капіталовкладеннях досягла 18%, не враховуючи інвестпрограм державних компаній.
Інвестиції РФ в інфраструктурні мегапроєкти на території Кримського півострова були
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для РФ значною мірою вимушеними — їхня
позачергова необхідність стала прямим наслідком окупації Криму, тобто спричиненим
нею режимом міжнародних санкцій та материкової торговельно-транспортної, водної та
інфраструктурної блокади півострова.

На що витрачаються інвестиційні гроші
РФ у Криму та Севастополі
По-перше, на діяльність органів державного
управління щодо забезпечення військової безпеки, обов’язкового соціального забезпечення.
З 2014-го до 2019 року на цю «діяльність» було
витрачено 149,5 млрд рублів (68%).
Ця група витрат включає управління, контроль та регулювання питань, пов’язаних з
обороною й діяльністю сухопутних, морських, повітряних та космічних збройних сил:
- бойових частин сухопутних сил, морського
флоту, військово-повітряних сил, інженерних і транспортних військ, зв’язку, розвідки,
матеріально-технічного забезпечення;
- особового складу штабів, резервних та допоміжних сил оборонної установи;
- військової логістики (забезпечення військовою технікою, продовольством та спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо);
- медичним обслуговуванням особистого
складу армії в польових умовах.
За роки окупації в Севастополі введено
в дію військових об’єктів, техніки та озброєння, підпорядкованих севастопольським
штабам, на суму до 150 млрд рублів. А питома
вага військової діяльності — майже 70% —
наочно свідчить про пріоритетну галузь економіки Севастополя.
Головний сенс існування території окупованого Криму для РФ — забезпечення транспортного та критичного інфраструктурного
транзиту з материкової частини РФ до військової бази в Севастополі.

Безнадійно дотаційна бюджетна модель
Криму та Севастополя
Внаслідок санкцій РФ була змушена перейти
до єдино можливої «економічної моделі» окупованого Криму, основні риси якої є такими:
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- ізольований від цивілізованого світу «острів Крим», що має зв’язок тільки з РФ —
мостом через Керченську протоку, підводні
газопровід та «енергомісг» і повітряним
шляхом;
- повсякденне життя на «острові» утримується майже на 70% бюджетними дотаціями РФ; дещо додається за рахунок продажу
«трофейного» українського майна, покупцями якого є компанії та особи РФ, що перебувають під міжнародними санкціями;
- сенсом існування «острова» є чи не найбільша у світі військова база глобального
геополітичного значення з найновішим
озброєнням; головні види діяльності —
виробництво, ремонт та сервісне обслуговування військової техніки, будівництво
житла для військових, спецслужбістів та
чиновників РФ;
- інвестиції в «цивільні» інфраструктурні
проєкти реалізуються для вирішення проблем, створених унаслідок окупації;
- цивільна, військова, промислова, логістична та сервісна інфраструктура «острова»
створена переважно на основі «трофейного» українського майна; вона розвивається
та підтримується за рахунок державних коштів РФ — чи то бюджетні інвестиції, чи то
кошти державних та квазідержавних компаній; виконують ці роботи переважно компанії з РФ, що перебуваються під санкціями;
- всі бюджетні проєкти, програми та інвестиції, що реалізуються на «острові», мають
невід’ємну для РФ функцію збагачення тих,
кому доручено їх реалізовувати.
Доходи республіканського та муніципальних бюджетів окупованого Криму в 2019 році
тільки на 32,6% формувалися за рахунок власних надходжень, решту — 67,4% — надавав
бюджет РФ.
Деяке збільшення надходжень у 2019 році
було штучним — для цього до Криму перенесли юридичну адресу (реєстрацію) деяких
компаній, що брали участь у будівництві
мосту через Керченську протоку, щоби вони
сплачували податки в кримський бюджет.
У зв’язку із завершенням мегапроєктів такі
надходження надалі не прогнозуються.
Трохи менший рівень дотаційності Севастополя пояснюється лише тим, що внаслідок

Режим міжнародних
санкцій та блокади став
«величезною несподіванкою»
для керівництва РФ. Уже
в першій половині 2015-го воно
усвідомило помилковість своєї
початкової концепції: 15 липня
2015-го міністерство в справах
Криму ліквідували. За рік,
28 липня 2016-го, був знижений
статус «нової Росії»: ліквідували
«Кримський федеральний
округ», створений 21 березня
2014-го — на третій день
після акту анексії. Так звані
«суб’єкти федерації Республіка
Крим і місто Севастополь»
включили до складу Південного
федерального округу із
центром у Ростові-на-Дону.
мілітаризації Криму за часи окупації його
населення збільшилося не менш ніж на 15%
за рахунок російських військових та членів
їхніх сімей, котрі мають досить високі доходи та сплачують податки до місцевого бюджету.

Скільки коштує Росії окупація
та що очікує Крим і Севастополь
Щорічний обсяг дотацій кримському та севастопольському бюджетам — це в середньому
до $3 млрд на рік.
Безумовно, до цього рахунку додатково входять не менше $12 млрд витрат на збудований
міст через Керченську протоку, підводний
газопровід та електричні кабелі через неї, автомобільну трасу «Таврида» та інші мегапроєкти Федеральної цільової програми, закриті
витрати на утримання федеральних чиновни37

ків на півострові, окремий «кримський рядок»
військового бюджету тощо.
Накопичені втрати від фінансових санкцій,
що діяли із середини 2014 року, знизили ВВП
Росії на 2-2,5%. Нова хвиля санкцій, безсумнівно, дедалі збільшить втрати.
В умовах окупації та санкцій розвиток Криму неможливий у принципі. Півострів перетворюється на «санкційний заповідник», від
найменшого зв’язку з яким будуть відхрещуватися навіть в Росії.

Малий та середній бізнес
У 2014–2020 роках у Криму відбувався процес ліквідації малого й середнього бізнесу та
його заміщення підприємцями з РФ. Також
відбувається експансія російського бізнесу до
прибуткових сегментів економіки на території півострова. Усе це в умовах неадекватної
статистики робить неможливим традиційний
статистичний аналіз.
Кримські підприємці з багаторічним досвідом ведення бізнесу свідчать, що малий бізнес
у Криму зіткнувся з багаторазовим зростанням паперової звітності, величезною кількістю перевіряючих та безжальною системою
великих штрафів навіть за найменші порушення.
Зміна після окупації категорії туристів із
РФ з заможної на бюджетну призвела до кардинального скорочення малого бізнесу у сфері курортного сервісу (цією діяльністю як сезонною до окупації займалося приблизно 21%
дорослого населення, у тому числі: 9% у сільських районах, 16% у промислових районах,
32% у курортних регіонах — усього понад 350
тис. осіб). Ця головна кримська галузь малого
бізнесу не має перспектив.
За прогнозами авторів доповіді, знищення
малого бізнесу в Криму триватиме. Досвід
років окупації Криму показав, що підприємницька активність, вільне мислення, незалежна свідомість є антагоністичними до моделі
відносин, що існує в сучасній Росії.

Зарплати та пенсії
Серед головних гасел перед кримським «референдумом» 16 березня 2014 року був аргу38

мент про «значно вищий» рівень заробітних
плат, пенсій та соціальної допомоги у РФ.
При цьому у свідомості деяких жителів
Криму образ споживчих можливостей жителів Росії формувався з «картинок» життя
Москви, Санкт-Петербурга та інших великих
і успішних міст Росії, а також військовослужбовців Чорноморського флоту РФ у Севастополі, які отримували зарплату, як у закордонному відрядженні.
На початковому етапі окупації ці обіцянки
окупанти дійсно виконували.
З березня 2014 року зарплати в бюджетних
організаціях та установах виплачували в російських рублях. При цьому застосовувався
підвищувальний коефіцієнт перерахунку за
курсовою різницею вартості національної валюти.
Для комерційних організацій застосовувався курсової коефіцієнт 3,0, що реально існував
тоді. Для бюджетних організацій та пенсіонерів коефіцієнт був збільшений та становив 3,8,
тобто для цих категорій населення застосовувалася «надбавка за зраду».
Оскільки у 2014 році на кримських полицях
переважали українські продукти харчування,
значно якісніші й дешевші в порівнянні з російськими, у перший рік окупації пенсіонери,
чиновники, вчителі, лікарі могли говорити про
підвищення своєї купівельної спроможності.
Однак із 2015 року в окупованому Криму
почали застосовуватися російські системи
формування оплати праці та встановлення
розмірів пенсій...
Паралельно йшов процес скорочення кількості українських товарів і поступового витіснення їх більш дорогими російськими аналогами, який завершився повною відсутністю
поставок із материкової України наприкінці
2015 року.
У 2016 році стало зрозуміло, що російські
зарплати й пенсії виявилися набагато меншими, ніж «рекламні» зразка 2014 року. А високі
російські ціни на споживчі товари та девальвація рубля у зв’язку із наслідками агресії
проти України, санкціями та падінням ціни
на нафту призвели до остаточного зникнення
«ефекту 2014 року».
Додатковим ускладненням соціального становища населення стало скорочення реальної
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кількості робочих місць для місцевих жителів
у зв’язку із величезним, до 1 млн осіб, обсягом
зовнішньої міграції. Наприклад, серед дружин військовослужбовців і інших силовиків,
переведених до Криму, переважають працівниці освіти.
Оскільки офіційна статистика РФ щодо
Криму є переважно не аналітикою, а пропагандою, при підготовці доповіді було проведено аналіз обговорень рівня оплати праці
в окупованому Криму на різних кримських
форумах.
Аналіз показав, що середній розмір номінальних заробітних плат у Криму в 2015–2020
роках коливається в межах 10-15 тис. російських рублів (офіційна статистика надає цифри 22–31 тис. руб.). Значна частина «бюджетників» отримує зарплати в розмірі 10-12 тис.
рублів.
Виняток становлять окремі сегменти суспільства: чиновники окупаційної влади,
службовці силових структур, військовослужбовці та цивільні особи військового контингенту, працівники прокуратури, суду, окремі
категорії працівників бюджетних установ,
працівники підприємств військово-промислового комплексу. Рівень їхньої заробітної плати
перевищує середню по Криму в 5-10 разів.
Середня пенсія у 2016–2017 роках склала
11-12 тис. рублів. Однак абсолютна більшість
пенсіонерів отримують пенсії в розмірі до
10 тис. рублів.
У 2020 році Крим увійшов до переліку
10 найбільш неблагополучних за матеріальним становищем населення «російських регіонів». Одне з провідних рейтингових агентств
РФ встановило, що Крим виявився на 76 місці
з 85-ти за рівнем доходів.
Гірше, ніж у Криму, люди живуть тільки
в Єврейському автономному окрузі, Республіці Марій Ел, Курганській області, Карачаєво-Черкесії, Інгушетії, Калмикії, Алтаї та
Республіці Тива.
У 2020 році Крим посів 78 місце з 85-ти
можливих у рейтингу регіонів РФ за динамікою споживчого попиту.
Споживчий попит із січня до липня 2020-го
знизився на 11,3% до минулого року.
У вересні 2020 року фахівці Рахункової палати РФ зробили висновок, що Федеральна

В умовах окупації та санкцій
розвиток Криму неможливий
у принципі. Півострів
перетворюється на «санкційний
заповідник», від найменшого
зв’язку з яким будуть
відхрещуватися навіть в Росії.

цільова програма «Соціально-економічний
розвиток Республіки Крим і Севастополя» не
дозволить довести рівень життя населення
півострова до середньоросійського показника та усунути диспропорції в регіональному
розвитку, оскільки запланована динаміка окремих показників недостатня для досягнення
такого рівня.
За підрахунками відомства, до 2022 року середній розмір заробітної плати в Криму й Севастополі повинен досягти 38,3 тис. рублів на
місяць. Однак значення показника по Російській Федерації вже за підсумками 2018 року
склало 43,4 тис. рублів.
У 2020 році Крим і Севастополь увійшли
в п’ятірку найгірших «російських регіонів» за
доступністю іпотеки серед населення. Крим
займає 82 місце з 85-ти можливих. Севастополь — 81-ше. Ще менше кредитів на житло
беруть тільки в Дагестані, Чечні й Інгушетії.
Загалом окупований Крим перетворився
у звичайну «російську глибинку» з низьким
рівнем і якістю життя, і суттєвих змін не очікується.
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«... а мама зрозуміє»
Леонід Матюхін
Фото: Леонід Матюхін

Події 2014 року в Криму
перевернули життя мільйонів
українців, особливо важко
сприйняли російську окупацію
ті, хто на той час проживав
у Криму, мав проросійську
позицію й навіть у страшному
сні не міг уявити, що собою
насправді являє путінська
Росія. Дозволю собі описати
для чеського читача події
саме через призму свого
світосприйняття того часу і,
повірте, що я був далеко не
єдиним, хто вперто відмовлявся
вірити в те, що Росія здатна
окупувати Україну.
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Брехлива пропаганда, треба визнати, проросла й у нашу свідомість, можливо, не в останню
чергу через це ми й не стріляли в російських
окупантів. Усе це можна прирівняти до життя.
Двоє братів, один із яких, молодший — доброзичливий і розумний, а інший — сильніший фізично, але з психічними розладами.
Розумніший брат із жалем дивиться на діяння
старшого, розуміючи, що то все результати
хвороби. Але все це дуже скоро набридає. І до
такого брата хочеться викликати лікарів. Десь
приблизно так сприймалися мною росіяни.
Усе почалося ще до того, як наші військові
частини почали оточувати «зелені чоловічки».
З 20-х чисел лютого складно було не помітити
в Сімферополі групи «чужинців» — переважно чоловіків. Вони ходили містом невеличкими групками й намагалися не виділятися із
загальної юрби. У місті щось назрівало.
22 числа проросійськи налаштовані люди
поставили намет на площі Леніна, нібито для
того, аби охороняти однойменний пам’ятник
і організувати запис у загони самооборони.
Там я зустрів одного зі знайомих хлопців,
який періодично ходив у наш спортзал. Імені
його, на жаль, не пам’ятаю, але промишляв
він організацією різних замовних мітингів ще
до початку подій на Майдані. Треба сказати,
що міліція тоді ще намагалася умовити їх не
розхитувати обстановку. Але 23 числа на тій
же площі Леніна мітинг за Україну зібрав
таку кількість людей, що, здавалося, питання
з Кримом закрите. Не можу навіть приблизно назвати цифру, але це були десятки тисяч,
так як пройти по Кірова й іншими вулицями
навколо площі було практично неможливо
— скрізь стояли люди і слухали промовців.
Дивно, що про це сьогодні мало хто згадує.
Промови переважно були про те, що люди хочуть жити чесно, без корупції у владі. Після
мітингу я зустрів свого сусіда, з яким довго
обговорювали те, що відбувається в країні.
Події в Києві так сильно його зачепили, що він

став розмовляти українською мовою, чого почав вимагати й від своїх дітей. Забігаючи наперед, скажу, що він залишився там, і не мені,
мабуть, судити, поміняв чи ні він свою думку.
Не можна забувати, що в ті ж дні відбувалася організована зустріч бійців «Беркута»
в різних містах Криму. Збиралися мітинги й це
презентувалося, як повернення героїв додому.
Наступні дні були спокійними. Але містом
уже бродили представники так званого «Народного визвольного руху» й «казаки». Перші
серйозні зіткнення мирних громадян України
й адептів Путіна відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого. Патріотичні
сили, основу яких складали кримські татари,
зібрали багатотисячний мітинг. На противагу
їм спочатку вийшло зовсім небагато опонентів. Усе проходило доволі спокійно, але ближче до обіду до проросійськи налаштованих
мітингувальників почали приєднуватися цілі
колони людей, які прибували з інших міст. То
до одних, то до інших приєднувалися групи,
бувало, траплялися й конфузи. Колона, очолювана одним із членів спільноти афганців
Криму, приєдналася до прихильників України. Ті їх пропустили у свої ряди. Але потім,
розібравшись, що переплутали, колона заблукалих рушила в обхід будівлі до своїх. У цей
час мені зателефонував один із колег, запитав,
чи поїду я з ними в Бахчисарай висвітлювати,
як проходять дні, присвячені Тарасові Шевченку у військових частинах.
«Ти що, не бачиш, що відбувається?» — запитав я.
«Ну, не знаю. Нам із Києва поставили
завдання».
Незабаром, коли «строітєлєй русского міра»
й шанувальників такої ж «весни» стало приблизно стільки ж, скільки і проукраїнських
людей, провокатори зробили свою справу.
Почалася бійка. Тоді вже представники міліції виявили повну байдужість до подій, на
всіх подібних акціях просто позначаючи свою
присутність. Зусиллями багатьох адекватних
людей бійку вдалося зупинити. Але «Бандери,
геть із Криму! Крим — це Росія» звучало все
голосніше й частіше. Блакитні прапори кримськотатарського народу, жовто-блакитні, чорно-жовто-білі та триколори змішувалися. І все

ж прямих смертельних загроз наразі не було.
Спалахи агресії одних до інших зрідка виникали, але їх вдавалося гасити. Не міг не здивувати мене той факт, що хлопець із нашого
спортзалу, татарин, теж стояв на антиукраїнській стороні. «Нехай бачать, що не всі татари
за Україну», — сказав мені Рустам. Незабаром
весь Сімферополь потроху перетворився на
один суцільний триколор. Частіше відбувалися провокації. За декілька годин стало небезпечно бути не просто проукраїнським, а
журналістом у принципі. Звісно, якщо ти не
представляв пропагандистський російський
канал. За день кілька разів були спроби побити журналістів. Для цього періодично якісь
тітоньки кричали на всю Іванівську: «Провокатори!!!». І в тому місці буквально відразу
ж починалася бійка. Точно пам’ятаю, що 26
лютого біля ВР АР Крим було декілька інцидентів такого плану, у тому числі і з іноземними журналістами. Десь пообіді з будівлі
ВР вийшли Аксьонов (у кримінальних колах
відомий, як ГОБЛІН) і Рефат Чубаров. Вони
закликали всіх розійтися, запевняючи, що питання вирішиться чесно й мирно на засіданні,
через голосування. Зі слів Чубарова стало зрозуміло, що до чогось домовились, і було схоже на те, що питання можна дійсно вирішити
мирним шляхом. «Крим переміг», — сказав
Рефат Абдурахманович і напруга помітно
спала. Неспішно люди почали розходитись.
Але ми вирішили ще побути на місці... Праворуч від ВР з’явилася бочка, підвезли дрова,
розпалили багаття. Стало ясно, що хтось налаштований тут залишитися ночувати. Після
полум’яної промови Аксьонова довірливі проукраїнські мітингувальники розійшлися по
домівках. Прихильники ж Росії — не всі ...
Уже вранці стало відомо, що ближче до
5-ої ранку люди у військовій формі без розпізнавальних знаків роззброїли охорону, яка
не особливо-то і пручалася, і зайняли будівлі Верховної Ради Криму й Ради міністрів
Криму. Ніяких вимог вони не висували. За
словами очевидців, у них були кулемети,
гранатомети й багато іншої зброї. Кримчани
губилися в здогадках, хто ж це такі і яку сторону або силу представляють. На переговори
намагалися піти різні чиновники, але невідомі
ніяких вимог як і раніше не висували й роз41

мовляти ні з ким не збиралися. Були версії,
що це українські силовики таким чином вирішили убезпечити Крим від розколу, багато
говорили про слід ГРУ. Незабаром на будівлі
Верховної Ради АР Крим з’явився прапор Російської Федерації. Звісно ж, на запити України До Російської Федерації щодо необхідності
консультацій по ситуації у Криму Міністерство закордонних справ Російської Федерації
відповіло, що не бачить необхідності у таких
консультаціях. І це при тому, що багато хто
навіть до того моменту вірив у те, що Росія –
друг і брат України.
Територію навколо ВР АР Крим оточили
представники міліції, беззубість якої вже була
зрозуміла всім. Але сил для того, щоби перекрити кілька вулиць у Сімферополі в них ще
вистачало. Як уже було сказано, за декілька
днів раніше повернулися на свої бази після
подій на Майдані спецпідрозділи «Альфа»
й «Беркут». Влада в місті все ж іще вважалася українською й було очікування, що наші
спецпідрозділи виб’ють терористів, ким би
вони не були. Але, як відомо, беркутівці, які
повернулися з Майдану, зі зрозумілих їм тоді
причин звільняти Крим від загарбників уже не
збиралися. Та на «Альфу» все ще була надія.
Спецпризначенців, які повернулися з Майдану, проросійські громадяни називали не інакше, як борцями з фашистами. Усіх російськомовних всюди лякали приходом злих чомусь
«бендерівців» і дуже рідко «бандерівців».
Забігаючи трохи наперед, скажу, що жирну крапку в їхньому остаточному рішенні
в будь-якому випадку голосувати проти України, рішення будь-якими шляхами рятуватися від «злих маніяків», які вбивають усіх, хто
заговорить російською, поставила Верховна
Рада України. Законопроєкт, який скасовував
спеціальний статус російської мови, був прийнятий 232 голосами депутатів. Скасування
спеціального статусу російської мови в Україні кримчани розуміли виключно, як її заборону. Люди не чули того, що насправді депутати скасували закон Ківалова-Колесніченка
тільки тому, що він був прийнятий незаконно. Як не чули й того, що незабаром обіцяли
прийняти новий закон про мову, який буде
задовольняти всі національні меншини. Практично на всіх кримських каналах і, звісно, на
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російських, яких у Криму було не менше, лилася дезінформація про те, що російську мову
в Україні буквально заборонено. А там уже
повним ходом транслювали все на свій лад,
з доворотом путінської пропагандистської
машини, яка розкручувалась усе сильнішими
темпами. Можна розкладати по поличках, що
цей закон нічого не забороняв, не обмежував
або ще мільйон «не». Факт залишається фактом — після його оголошення й так панічно
налаштовані люди остаточно зробили свій
вибір. Навіть ті, хто не підтримували Майдан
і його ідеали, говорили, що чекали від нової
влади першим законом скасування депутатської недоторканності, але аж ніяк не мовне
питання. А коли з ранку й до ночі по всіх каналах почали показувати, як Сашко Білий тягав
за краватку прокурора, а згодом іще одне відео, де він з автоматом прийшов на засідання
Рівненської ОДА, і слова за кадром були, як
ви розумієте, відповідного страхітливого напрямку, притаманного російській пропаганді,
то пояснювати щось людям уже було нереально.
Водночас, після Євромайдану декотрі з моїх
знайомих принципово почали розмовляти
українською мовою. Вони були впевнені, що
революція скоро переможе і в Криму.

Перевальне
Наприкінці лютого, на прохання генерала Ігоря Воронченка, ми з товаришем як військові
журналісти приїхали в Перевальне. Не думали, що затримаємося надовго, тому із собою,
як зазвичай, просто взяли фото- та відеоапаратуру. Коли зайшли в кабінет до Ігоря Олександровича, він сказав нам, що, схоже, розпочинається війна. Ні секунди не вагаючись, ми
з Віктором вирішили залишитися з нашими
військовими, щоби висвітлювати з місця події,
що відбуваються. Нас відразу прийняли й розмістили в механізованому батальйоні, яким
командував підполковник Владислав Тряпіцин. Там служив і наш колишній старшина
курсу в інституті майор Микола Гончаров,
а також давно знайомий зампотех батальйону Женя Плахотишин. Хлопці, за нашим розумінням на той час, просто відмінні. У батальйоні все було чітко сплановано, хто й що
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робить у тій чи іншій ситуації. Дивлячись на
комбата, я починав вірити, що ми впораємося з агресором, і просто дивувався, скільки
всього в голові цієї людини. Він знав проблеми кожної бойової одиниці, кожного солдата.
Чітко ставив завдання, пояснював підлеглим,
як діяти в тій чи іншій нестандартній ситуації. Матроси знали, що робити, якщо вб’ють
чи поранять того чи іншого, якщо з ладу вийде бойова техніка, обладнання. Дивлячись на
нього і його підлеглих, я ще раз переконувався, що армія в Україні є і з такими людьми вона має велике майбутнє. Офіцери радо
зустріли нас і запропонували спальні місця
прямо на підлозі в одному з кабінетів. Це знову ж дуже позитивно налаштувало особисто
мене, оскільки у всіх матросів були ліжка,
а офіцери вирішили розташуватися на підлозі.
Варто зазначити, що в ті перші дні практично
ніхто з матросів не поставив жодного запитання, що відбувається, вони просто виконували
накази командирів, чистили зброю, завантажували й розвантажували боєкомплекти
у свої бойові машини, ніхто не нарікав, не нив.
Настрій у всіх був бойовий.
Коли ми визначилися з місцем проживання,
вирішили повернутись у штаб, щоби дізнатися обстановку. У кабінеті генерала Воронченка був давно знайомий нам отець Димитрій
Кротков. Він, завжди врівноважений, спокійний і умиротворений чоловік, був дуже стривожений. За його словами, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар не вважав
«зелених чоловічків» окупантами. Виявилося,
що батюшка знав значно більше ніж ми. Добре
була зрозуміла його тривога й тому, що найчастіше саме він благословляв наших військових на службу Батьківщині. Завжди був готовий вислухати кожного й допомогти порадою.
Саме він неодноразово відповідав хлопцям,
які запитували, а як же пов’язати «не убий»
із тим, що в бою доведеться вбивати? Щоразу
він повторював перед офіцерами, матросами
й солдатами слова: «Немає нічого святішого,
ніж скласти голову за друзів своїх». Отець періодично кудись дзвонив і було чутно, як він
намагається когось заспокоїти, домовитися
про перемир’я, переконував у чомусь людину на іншому кінці дроту. Співрозмовниками
його були явно не проукраїнські особи. Три-

вога відчувалася відразу, але Ігор Олександрович намагався триматися спокійно. З’ясувавши ситуацію, і дізнавшись, що сьогодні
вночі невідомими буде проведена спроба захоплення бригади, ми з Вітею повернулися
в розташування. Ситуація в підрозділах була
спокійна. Офіцери ставили підлеглим якісь
завдання, усі чимось були зайняті. Перша ніч
пройшла дуже тривожно, але завдання виконувалися швидко і злагоджено.
Згадуючи окремих людей, я помічав, що
зампотех механізованого батальйону ніби
оживав щоразу, коли завантажували повний
боєкомплект у старенькі БМП, коли довкола було чути ревіння двигунів, які, на думку
багатьох фахівців, із таким обслуговуванням
і ремонтною базою давно не мали заводитися.
Але в армії України завжди були такі люди,
як Женя Плахотишин. Це було його дітище,
він знав проблему кожної бойової машини,
на що здатен кожен механік-водій і був упевнений у своїх людях. Я й зараз переконаний
у тому, що він розумів всю складність ситуації й був готовий виконувати свій обов’язок.
Досі пам’ятаю його сяючі очі, коли надходила
команда «Тривога!», як він упевнено й заразом
якось спокійно виконував роботу. Як разом із
підлеглими тягав акумулятори в приміщення,
де їх постійно ставили заряджатися.
Після скасування команди «Тривога!» ми
поверталися до табору. Поспати вночі так і не
вдалося. Тільки-но приземлилися на імпровізовані ліжка, знову прозвучала команда «Тривога!». Усі швидко вишикувались і зі зброєю
висунулися на свої сектори. У наступні дні
про сон ніхто не думав, щохвилини могла
початися війна. Усі працювали, як чітко налагоджений механізм, але тоді мене дивувало,
чому щоразу боєприпаси вивантажувалися всі
до єдиного. Навіть кулеметні стрічки виймали
з бойових машин. Якщо команда надходила
двічі за ніч, то обидва рази хлопці все завантажували й вивантажували.
Вранці ми збиралися в штабі, отримували
якісь завдання і знову йшли в розташування.
Пам’ятаю, як подзвонила моя дружина Юлія
і сказала, що аеродром Севастополя «Бельбек» заблокували озброєні люди. Туди прибуло приблизно півтора десятка військових вантажівок, а трохи пізніше — що на аеродром
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у Гвардійському сідають російські транспортні літаки. Я їй не повірив, але відразу ж побіг
у штаб доповісти командуванню. Вони багато
знали, але, як і я, не вірили в те, що Росія почала відкрито перекидати свої збройні сили до
Криму.
Повного оточення військової частини в Перевальному не було. Інколи ми мали можливість через друге КПП, коли було «добро» від
командування, ходити за територію бригади.
В один із таких днів удома в Колі Гончарова
я готував їжу. І коли вже майже закінчив смажити картоплю, Аріна, дружина Колі, мені
сказала: «Льоня, подивися, там якісь незрозумілі машини їдуть у напрямку бригади». Фотоапарат у мене постійно був із собою, тому
відразу побіг зустрічати «гостей», дорогою
зателефонувавши Вікторові. За хвилини три
ми були на місці і вперше побачили нові російські бойові машини «Тигр», хлопців у зеленій
формі, які не відповідали на жодні запитання.
Ми з Вітею знімали «Тигри» так, щоби зафіксувати номерні знаки автомобілів. Цікаво, що
особливо нам у цьому ніхто не перешкоджав.
«Зелені чоловічки» намагалися розташуватися по периметру частини. Один зі взводів висунувся в напрямку другого КПП, але потім
їхній командир дав команду зупинитися, скомандував «налєво!» і почав ставити завдання.
На переговори із «зеленими» вийшов замкомбрига підполковник Валерій Бойко, а трохи
ззаду за його спиною сховався полковник Стороженко. Варто зазначити, що наші кулеметники зайняли позиції, та Бойко дав їм команду повернутися на територію бригади. Після
короткої розмови окупанти майже безперешкодно дійшли до воріт бригади. Намагалися
їм перешкоджати тільки цивільні, більшість
з яких були парафіянами церкви, що розташована поряд із першим КПП. Отець Іван запитав у зелених, чи є в них хрестики. Й окропив
невідомих людей в однострої, з надією, що хоч
якось зможе врозумити. Жінки ж стали перед
воротами і співали молитовні пісні.
Варто зазначити, що принаймні перших два
тижні серед матросів механізованого батальйону навіть розмов про перехід на бік росіян
не було. Усі готові були боронити український
Крим від загарбників, натомість, крім відповідних маневрів усередині військової частини,
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інших дій не було та й жодних схожих команд
від керівництва у вищих ешелонах командування не надходило.
На різних нарадах від офіцерів поступали пропозиції вивести декілька підрозділів,
у тому числі й танкових, на полігон, чим
продемонструвати росіянам, що ми в Україні
робимо те, що вважаємо за потрібне. Очікувати логічних дій із боку міліції, внутрішніх
військ СБУ чи якихось інших силових структур не було сенсу. Усі вони ніби розчинилися в нікуди, здавалося, що їх просто не існує.
А військові за територією військових частин
не мали права перевіряти документи у кого-небудь, натомість мали право захищати
територію військової частини всіма силами
та засобами. Здавалося б, що тут немає нічого незрозумілого чи складного. Тим паче, що
бойовий дух був на дуже високому рівні. І ми
щодня готувалися обороняти, хоч і невеличкий, клаптик території військової частини.
Водночас почали відбуватися дивні речі. Командир бригади полковник Сергій Стороженко почав їздити на перемовини до командира
Ульянівської бригади ВДВ. Повертався звідти
він, так би мовити, не дуже тверезим.
2 березня, після наради, коли Стороженко
отримав команду від Березовського розрядити всю зброю, мені подзвонили із Севастополя, якщо не помиляюся, це був Гліб Деак
і в слухавці я почув: «Льоня, терміново скажи Сторожу, що Березовський — СУКА».
Додзвонившись до комбрига телефоном, так
як знайти його у штабі не зміг, я передав інформацію. У відповідь почув: «Та задовбали
вони вже мене всі». У результаті боєкомплект
із танків вивантажили. Зброю то здавали, то
знову отримували, то заряджалися, то розряджалися. Один із підрозділів, а точніше, гірсько-піхотний батальйон, відмовився здавати
зброю. Офіцери прийшли на нараду з автоматами, але комбриг обставив усе так, ніби
нічого не сталося, нікого він не збирав і не
викликав. Але про цю ситуацію нехай розповість Юра Головашенко, який не раз пропонував вивести бригаду на полігон, провести
навчальні стрільби. Адже з юридичної точки
зору в нас не було ні надзвичайної ситуації, ні
воєнного стану, а значить, жили ми за законами мирного часу.
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Періодично в нас почали з’являтися гості. Колишній міністр оборони генерал армії
Олександр Кузьмук у формі зміг не тільки
приїхати до Криму, а і пройти на територію
нашої військової частини крізь кордони російських військових і самооборонівців. Звертаючись із трибуни до військових, він головний свій меседж зосередив на тому, щоби ми
не спровокували війну одним пострілом, як
колись у Сараєво це було спровоковано вбивством принца Фердинанда. Потім приїхав
ще один із депутатів Партії регіонів Микола
Рудьковський, якого теж спокійно пустили
і в Крим, і на територію бригади. Приїздили
до нас і депутати від партії «Батьківщина», серед яких Олександр Бригинець та інші. Усе закінчувалося просто спілкуванням і було чітко
ясно, що вони не знають, як діяти у ситуації,
що склалася.
Одного дня всім військовим батальйону,
крім мене й Віті, так як ми не були військовослужбовцями бригади, видали анкети, де
попросили обрати одне з трьох питань приблизно такого плану:
1. Звільняюсь зі Збройних сил України.

2. Залишаюся служити народу Криму.
3. Залишаюся вірним Присязі, служу Україні.
Того ж дня Коля Гончаров зі сльозами на
очах мені розповідав, як один із його підлеглих впорався з цим складним завданням за
лічені секунди. Він швидко обрав «залишаюся вірним Присязі» й хотів вийти. Майор
зупинив його: «Скажи, ти ж розумієш, що
може початися, ти подумав про рідних, близьких, про маму насамперед?..» «Є в мене рідні,
є близькі, але я ж присягав Україні. А мама...
мама зрозуміє». Саме після цих слів звичайного українського солдата в дні кримських
подій я зрозумів, що за 23 роки бездіяльності,
а інколи й навіть відвертого шкідництва всіх
без винятку міністрів оборони України, армія все-таки не розвалилася. Я не знаю імені
цього хлопця, на жаль, навіть не знаю його
прізвища. У Колі тремтів голос, коли хлопець
пішов. Вийшло, що замполіт шукав слабинку
у звичайного матроса, у його розумінні або не
розумінні ситуації, і не знайшов.
Зізнаюся, що в подальшому були моменти,
коли я чітко розумів, що ось зараз почнеться
війна, зараз ми будемо воювати з тими, кого
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ще вчора називали братами. Але жодного разу
за весь цей час мені так сильно не здавлював
клубок у горлі, як після того, що сказав цей
хлопець. Так, потім я дізнався, що, виявляється, можу і плакати, коли загинув в АТО перший однокашник із військового ліцею. Але це
було потім...
Це анкетування я вважав першою найбільшою помилкою, яка, швидше за все, як згодом
стало зрозуміло, просто була одним із пунктів плану командира бригади, який продав
Вітчизну набагато раніше, ніж ми зрозуміли.
На загальному вечірньому шикуванні ввечері
було оголошено, знову дослівно не згадаю, але
щось на кшталт того, що анкетування було
перевіркою на вошивість. «Що ви творите?
Ви розумієте, що ви наробили? Ще сьогодні
вранці я був упевнений у всіх своїх хлопцях,
а після цього я не впевнений, що в бою спина в мене буде надійно прикрита. Навіщо, для
чого проводилося це анкетування? Вони ж між
собою вже поспілкувалися, багато зізналися,
який вибір зробили. І як їм тепер у бою, у разі
війни, прикривати один одного?». Саме такі
слова буквально кричав на плацу замкомандира мехбата 36 окремої бригади берегової
оборони з гуманітарної підготовки майор Микола Гончаров заму комбрига підполковнику
Валерію Бойку, коли на плацу залишилися
одні офіцери. Щось невиразно промимривши,
Бойко відправив офіцерів у казарми, де вони
знову повинні були переконати своїх підлеглих у разі війни битися до кінця...
Незважаючи на ситуацію, яка склалася, військові намагалися жити звичайним життям,
навіть інколи грали у волейбол, займалися на
перекладині, брусах і т.д. Бойовий дух почав
падати трохи пізніше, коли замість автоматів усі отримали палиці, битки, узяли в руки
бильця від ліжок, щити... Не просто взяли,
а було організовано проведення занять із відбиття атак противника. Офіцери показували,
як бити супротивника палицею, як захищатися щитом, перебудовуватися в різні порядки.
Незабаром у батальйоні з’явилася перша так
звана «психотропна втрата». Ні, хлопець не
перейшов на сторону противника. Він просто
почав кричати, що прийшов захищати Батьківщину зі зброєю в руках, а не махати палицею.
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Пам’ятаю, як уночі наші розвідники в «кікіморах» вирушили в бік табору російських
військових. Якщо не помиляюся, то це були
підлеглі Юри Головашенка. Уже за години дві
ми дізналися, що хлопців вирахували й вони
в російських десантників. Чи думали ми тоді,
що їх відразу ж міг здати сам комбриг або
його заступник... Ні, навіть думки такої не допускали. І це була наша найголовніша помилка. Крім того, деморалізували матросів рідні
та близькі, які плакали в телефонні слухавки,
намагалися знайти виправдання такого вчинку, як звільнення з армії у важкий момент для
країни. Треба розуміти, що весь цей час офіційно юридично в Криму нічого особливого
не відбувалося, усе було нормально, а люди,
які жили, скажімо, у Сімферополі або Севастополі, навіть не знали, а багато й досі не
усвідомлює, що зовсім поруч із ними мало не
почалася справжня війна. Хочу, щоб усі, хто
читатиме ці слова, розуміли головне — те, що
вона тоді не почалася, було не завдяки путіну
і його інопланетній зеленій компанії, а лише
тому, що більшість із нас ніяк не могли повірити, що така підлість і зрада могла виходити від
тих, з ким ще вчора ми були братами.
Чомусь не було відкрито вогонь у відповідь і коли в Сімферополі під час штурму
українського фотограметричного центру був
убитий прапорщик Сергій Кокурін. Пізніше,
коли наші частини виходитимуть із Криму,
у Новофедорівці в офіцерському гуртожитку
двома пострілами впритул з автомата військовослужбовець окремого батальйону морської
піхоти ЧФ РФ молодший сержант Зайцев застрелить майора Карачевского Станіслава Володимировича, який днями із сім’єю мав виїхати на материк. Друге вбивство було значно
пізніше, але якщо в першому вбивстві росіяни
намагалися звинуватити якусь третю сторону, то, виправдавши дії свого солдата, вони
нам остаточно дали зрозуміти, що насправді
прийшли вбивати й не зупиняться. Підтвердженням цьому потім були їхні «гради», САУ,
танки і т.д. у зоні проведення АТО.
Одну з нарад, на яку нас із Віктором запросили, було зібрано через прямий зв’язок
з Олександром Турчиновим і Арсенієм Яценюком. Але розмова велася з вищим керівництвом, а не з комбригами, хоч ті і просили сло-
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во. На зв’язку були генерали Степан Полторак,
тоді — командувач внутрішніми військами, та
командувач ВМС України контрадмірал Сергій Гайдук. Вислухавши доповіді, Турчинов
привітав Степана Тимофійовича з тим, що
внутрішні війська відтепер стали Національною гвардією України. Командири військових
частин чекали на кардинальні рішення, чіткий
наказ, але вершиною спілкування з керівництвом держави було те, коли Арсеній Петрович
поставив запитання. «Скажіть, а що люди між
собою говорять?». Добре, що відразу розмову
продовжив Турчинов, він, схоже, більше розумів, що відбувається. Закінчилося все вже
звичною установкою: «Тримайтеся, ви герої».
Чекав команди з Києва й підполковник Микола Палас. Він сидів майже поряд із комбригом і хотів почути, що робити його підрозділу.
У Перевальному рота десантників 25-ї повітряно-десантної бригади перебувала не один
тиждень. До початку подій вони виїхали до
Криму на навчання, і потрапили в таку ситуацію. Завжди буду пам’ятати, які надії почали
плекати всі без винятку військові, коли дізналися, що виручати своїх десантників у Крим
рухається 25-та бригада. Пам’ятаю й те, як
прийшло розуміння, що в Криму нам доведеться розраховувати тільки на себе. Хлопці
з ВДВ дзвонили своїм і говорили, що бригаду
зупинили на Чонгарі й вона чекає команд від
керівництва. На цій нараді слова комбригам
ніхто не дав. Росіяни були явно здивовані, що
в Перевальному опинилися українські десантники, а незабаром, виставляючи неодноразово ультиматуми підполковнику Паласу, вони
зрозуміли, що це справжній десантник і зробить так, як сказав. В ультиматумах вимагалося, щоб українські десантники здали зброю
та техніку й без усього цього їх пропустять
на материк. Погрожували, що якщо умови не
будуть виконані, то штурмуватимуть за дві,
чотири, шість... годин. Час відсувався залежно
від того, скільки його проходило. Командир
десантників був твердий: «У нас досить вогневих засобів і боєприпасів для відбиття атаки,
а якщо вони закінчаться, висадимо в повітря
й техніку, і вас, і себе». Згодом десантників випустили, наскільки я знаю, і зі зброєю,
і з боєприпасами, так як зрозуміли, що вони
не жартують.

Лазні для «русскіх»
Когнітивним дисонансом можна назвати відчуття, коли побачив, що водовозка російських
десантників заїхала на територію бригади,
щоби набрати води. Також було зовсім не
смішно, коли комбриг дозволив засмердженим воїнам «русского міра» помитися в лазні.
Числа 18-го чи, можливо, 19-го до мене приїхали люди, які пообіцяли до ранку привезти
стільки бронежилетів і бит, скільки буде потрібно. Я пішов у штаб, щоб уточнити в Бойка, скільки й чого нам необхідно. Почувши
про готовність нам допомагати, він опустив
очі і сказав, що нам нічого вже не треба. Є стовідсоткова гарантія, що на нас ніхто вже не
нападе. Наступного вечора я поїхав додому,
розуміючи, що це протистояння ми вже не
виграємо. Коли включив новини на «плюсах»,
то там показували нашого міністра оборони
адмірала Тенюха, який був на прямому зв’язку
з майором морської піхоти Олексієм Нікіфоровим. Офіцер доповів про триколор над територією частини, про тризуб, який уже згвинтили
з трибуни і про те, що вони давно чекали команди. Потім заступник командира морпіхів
поставив питання адміралу: «Може, вам хтось
не доповідає?». Він розповів про 49 людей, які
бажають далі служити в Україні, і про те, що
20 хочуть звільнитися. Решта просто гуртом
підписують зараз контракти й рапорти, щоби
служити в Росії.
Відповідь міністра поставила крапку в прийнятті рішень багатьох людей. А відповів Ігор
Тенюх наступне: «Я хочу сказати вам, це вже
ваша відповідальність, і ваше керівництво,
і ваша діяльність, якщо ваші підлеглі переходять на бік іншої держави. Це ваше виховання
ваших підлеглих. Перше. Ви військова людина, і не потрібно тут розповідати, як і хто
здається. Я знаю й наведу вам приклади, як не
здаються. Тому якщо ви зрадили присязі, ви
так і скажіть, і питань немає. Але не потрібно розповідати про це. ... Ви військова людина
й мужньо повинні переносити ті тяготи, які є.
Для цього ви і вступали в збройні сили, і маєте виконати наказ. А розповідати і плакатися — це вже питання не для чоловіка. І тим
більше, не для піхотинця. Ми знаємо про всю
ситуацію, шановний командире, й у вашому
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і в інших батальйонах. Мені прикро, що у вас
такий слабкий моральний стан у колективі.
Тому коли ви набирали своїх контрактників,
то потрібно було ставитися до цього відповідально й думати саме про такий час, який
настане. А не для потішних військ, для того,
щоби показувати в мирний час, які ми герої.
Усе проявляється, як кажуть, у бойовій обстановці. Ви показали. Тому буде прийнято рішення, будь ласка, списки, хто бажає, будуть
виведені. І питань немає. Дякуємо».
Потім зв’язок перервався, але те, що сказав
міністр, остаточно добило й тих, хто сумнівався, хто ще не прийняв остаточного рішення.
Попрацювали з ними і бойки, і стороженки.
Потім зв’язок відновився й Олексій Нікіфоров
відповів: «У мене було одне тільки питання
про те, як людей вивести. І дзвоню у всі штаби, щоби просто людей, які готові... Ви зараз
мене, товаришу адмірал, звинуватили в тому,
що... Те, що ми 21 день простояли для того,
щоби ви мене зараз звинуватили в тому, що
в нас просто... Той наказ, що був даний — застосовувати зброю — це просто стаття 22 статуту. Про якесь застосування питання не стояло. Товариш адмірал, у мене зараз слів немає.
Після того, що ви сьогодні сказали в ефірі, те,
що побачать, після цього навіть 50 людей не
підуть в Україну. Вони просто повернуться.
Ви вже вибачайте, товаришу адмірал, але так
не можна. А про те, що ви постійно тримаєте зв’язок, я вам скажу, чому командир у мене
там так вчинив, таке рішення. Це його рішення впустити й так далі... Але жодного разу ви
не розмовляли з командиром по телефону.
Жодного представника Генерального штабу
за весь цей час не було на території частини.
Жодного представника командування військово-морських сил не було на території частини, за весь час з 1 числа в мене в частині...
У мене кожен день були тільки представники
російської федерації... Я їхніх генералів вивчив більше, ніж своїх, розумієте? За два дні
змінилося три начальники Генерального штабу, три командувачі ВМС. Вибачайте, товаришу адмірал, але так не можна. Маю честь!».
На ранок я повернувся вже не в нашу військову частину. Нікіфоров мав рацію. Слова
міністра були фатальними. Усі тільки й говорили про те, що на кримських військових усім
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начхати, якщо навіть міністр таке говорить
у прямому ефірі. Вчорашні захисники України приміряли форму російського зразка. Ми
з Вітею прийшли до Бойка й попросили віддати прапор, який стояв у нього в кабінеті. Він
відмовив, запитавши: «А ви що, не з нами?».
У мехбаті Тряпіцін показував російському
полковнику розташування, Жені і Колі в кабінеті не було. Мало не знудило, коли прямо
на наших очах один старший лейтенант, який
збирався вийти з нами в Україну, підбіг до
Тряпіціна: «Товаришу підполковнику, дозвольте звернутися? Я тут подумав, а можна
ще змінити рішення? Я вирішив залишитися».
«Звичайно, можна», — відповів йому той. Не
скажу, що ми відчували до них ненависть, скоріше, просто було розчарування.
Уже наступного дня мені подзвонила дружина Колі Гончарова й попросила приїхати.
Начебто в нього сильна депресія і вона боїться, що він накладе на себе руки. Я відразу
приїхав, зустрівся з Миколою, який був переодягнений у нову російську форму. Я не знав,
про що з ним говорити, бо розумів, що в мене
в душі, а що сталося з ним, не міг зрозуміти.
Пам’ятаю, що він розповідав про зручні російські берці. Переконавшись, що все з ним нормально, я поїхав додому.

Прощання
29 березня 2014 року об 11.00 колона автомобілів із гарнізону в Перевальному вишикувалася біля супермаркету «Нова лінія», що
в Сімферополі. Військовослужбовці та члени
їхніх сімей, які до кінця залишилися вірними
своїм життєвим переконанням, змушені залишити ще недавно таку привітну кримську
землю й повернутися на материк. Зрозуміло,
що настрій у людей не був надто піднесеним,
бо в Криму вони залишали частинку свого
серця, багато друзів, рідних і близьких, які
стали заручниками політиків і їхніх амбіцій.
Тільки-но останній автомобіль із колони зник
за поворотом, до місця, де все ще перебували журналісти, під’їхали автомобілі, з яких
вийшли міліціонери, а тепер уже, ймовірно,
російські поліцейські, з автоматами. Агресивного настрою вони не приховували, але коли
дівчата запитали, чи буде міліція стріляти,
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відповіли, що ні. Загалом в Україну з Перевального в той день виїхало 20 автомобілів,
47 військовослужбовців і членів їхніх сімей.
На кордоні їх обшукували досить ретельно,
як і має бути в «братів»: «Руки на капот, ноги
на ширині плечей!». Однак у Перевальному
залишалося ще майже 150 військовослужбовців, які, коли складали присягу, розуміли,
що беруть на себе відповідальність за життя
всіх, хто вважає себе громадянином України.
А вже 2 квітня із селища Перевальне на материкову Україну переїхали й вони. З допомогою волонтерів та небайдужих людей було
організовано чотири автобуси для вивезення
особового складу та їхніх особистих речей на
материк. Попрощатися зі своїми вчорашніми
колегами прийшли й ті, хто довго вагався,
але все ж одягли російську військову форму.
Хлопці обіймалися, підбадьорювали одне одного, намагалися жартувати. Ще вчора вони
їли з одного казанка, ділили горе й радість,
а тепер вони прощалися і, можливо, назавжди.
У цей день разом із підполковником Юрієм
Головашенком на материк повернулося 157
військовослужбовців і членів їхніх сімей. Очікувалося, що вже незабаром бригада буде доукомплектована новими людьми та технікою
й буде продовжувати виконувати поставлені
завдання в Одеському гарнізоні. Можливо,
зараз не зовсім доречно згадувати, але в той
день я звернувся до порядності тих, хто залишився в Перевальному під іншим стягом.
«Якщо бронежилети, ліхтарі, рації та інше
майно український народ за свої кошти купував саме для українських військових, то чому
це все не залишилося саме в тих, хто повернувся на материк? Засуджувати жодного з вас
ми не маємо права, кожен зробив свій вибір,
і йому з цим жити, але просимо — будьте порядними перед собою хоч у цьому випадку
й поверніть народу те, що він давав від душі
і з надією саме українському солдату».
Бригада вийшла, а ми — редакція газети
«Флот України» та інші військові журналісти — такої команди ще не отримали. Одного
дня, коли в Перевальному вже не залишалося
наших, відважні хлопці з кількох українських
каналів, зокрема з «України» та «Інтеру»,
(точно пам’ятаю на ім’я оператора Вадима Ревуна, з яким неодноразово бачилися згодом і в
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АТО) приїхали до Сімферополя. Владислав
Селезньов з якоїсь причини не зміг із ними
зустрітися, тому зателефонував мені й попросив приїхати в Перевальне. Запис проводили
неподалік другого КПП військової частини.
Під час запису на задньому плані журналісти
помітили, як військовослужбовці в нашій формі підмітають дорогу біля смітника. «Скажіть,
а це наші військові?» — запитав хтось із них.
«Вони викинули на смітник герб України.
Наші військові так би ніколи не вчинили. Це,
швидше за все, зрадники», — відповів я.
Вадим забрав герб України в машину. Прощаючись, він пообіцяв, що наступної зустрічі приготує плов, який його навчили робити
в Афганістані. Символ нашої держави, який
Вадим забрав із собою, невдовзі був переданий одному з наших підрозділів в зоні АТО.
З Вадимом ми перетиналися неодноразово
у зоні АТО й щоразу він запрошував на плов.
Аж на третій ротації я все-таки спробував
фірмовий афганський плов, і скажу вам, що це
щось неймовірне, як і сам Вадим — безстрашна людина з величезним серцем і прекрасною
душею.

Пора хохлам ставати українцями
Чи були ми такі наївні, що відчували себе героями і про що взагалі думали? Особисто мені
було тоді не менше соромно, як і зараз, за те,
що ми здали Крим. Із середини березня я прекрасно розумів, що ми капітулюємо. Так само
розумів (і не помилився), що однаково після
кримських подій усе буде, як і було. Героями
стануть ті, хто або сховався на початку конфлікту, або швидко захворів. Але ми вірили,
що в країни все одно з’являється шанс жити
по-чесному. Дивувало, чому армією, як виявилося, стільки років командували боягузи,
нездари і «протежешники», які свій героїзм
і відвагу вміло показували лише тоді, коли
приїздили з перевірками у військові частини.
Як же ми шкодували, що так мало виявилося
полковників Бедзаїв або підполковників Паласів. Крим можна було відстояти, зробивши
із самого початку два кроки. Перший — «Альфі» або іншим підрозділам, уповноваженим це
робити в ситуації, що склалася, зайняти будівлю ВР АР Крим і не давати проводити жодних
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голосувань місцевим депутатам до прийняття
визначених рішень у Києві. І другий — міністр оборони повинен був дати наказ, а саме
взяти на себе відповідальність... Нехай би там
був той самий зміст, що і в Статуті: На територію військових частин нікого не пускати,
на переговори не ходити, а в разі проникнення людей зі зброєю на територію військових
об’єктів відкривати вогонь на ураження. Перекладати відповідальність у нас навчилися,
а от відповідальність брати на себе, на жаль,
не було кому.
P.S. Приблизно за пів року після описаних
подій, неподалік від Донецького аеропорту,
у селі Піски я зустрів людину в рясі. Він був
капеланом, який приїхав в Україну з Росії. На
запитання: «А чому ви, росіянин, прийшли
допомагати українським військовим?». Він
коротко відповів: «Просто я впевнений, що
нарешті настав час, коли пора хохлам ставати
українцями». А може, і справді, пора?

Усе якось по-буденному,
ніби не вперше
Юрій Головашенкo
Фото: Леонід Матюхін

З 27 лютого 2014 року до 1 березня 2014 року в частині відбувалася тривожна метушня.
Отримували боєкомплект,
сухпай, майно та іншу лабуду по
моброзрахункам. Усе це тягнули в парк БМ, що розташовувався на відстані кілометра від
житлового містечка в Перевальному. Там споряджали техніку,
закладали продукти, коротше,
копошились. До вечора 28
лютого, після команди «це все
херня, славно потренувались»,
потягнули все у зворотному напрямку. 29-го здавали на склади, незважаючи на те, що вже
повним ходом йшли захоплення
військових частин і адмінбудівель. Домовився з Юрою Бичком, начальником служби РАО
бригади, що 30-мм і 7,62-мм зі
стрічок виймати не буду, гемора
дохріна і знову може надійти
команда «відставити!». Так
і вийшло.

1.03.14.
Зранку було тихо. Близько 11:00 всіх зібрали на КП бригади. Дали нарешті команду
«фас!». Помчали знову все тягнути в парк.
Справа йшла швидше, добре, що стрічки не
розряджали. Цілий день вовтузилися в парку. Ближче до 16:00 Стороженко надав танковий і тиловий батальйони, а також роту
снайперів, і сказав обороняти парк. Я запропонував не зациклюватися на парку,
а иставити блокпости на трасі Сімферополь
— Ялта й на підступах до частини та височинах у районі Перевального. Стороженко відповів, що не можна. На моє обурене
«якого х@я?!!» сказав, що, мовляв, земля
цивільна. Натомість дав команду майструвати на боксах бійниці з ящиків і мішків із
землею. Бідні бійці. Вони пи@чили без перерви на перекур або навіть на їжу. Драбина — одна на весь парк. Коротше, снайпери
мали жити на дахах. Як притягли матраци,
сухпай та воду, бійці полізли вгору. У парку
ішачили всі, навіть ті, хто зазвичай шарився.
Жук (замкомбрига) бігав-контролював (відверто заважав), поки я на нього не рикнув.
Він образився й пішов геть. До 23:00 мій гірсько-піхотний батальйон і танкова рота були
готові якісно виконувати будь-яке поставлене завдання в ситуації, що склалася, і тільки
чекали наказу. Але знову надійшла команда
«славнопотренувались». Ближче до 00:00 подзвонив Стороженко і сказав усіх повернути
в казарму. На моє чергове «якого х@я?!!» кинув слухавку. Передзвонив Жуку, той сказав,
що все нормально — це наказ зі штабу. Залишив охорону, відправив народ спати в казарму. Прийшов у штаб, там — тільки чергова
зміна. І день підійшов до кінця.
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2.03.14
О 4:00 ранку до КПП танкового містечка
під’їхав російський «Тигр» (нічого не нагадує?). Із 7:00 ми на КП бригади чекаємо
Стороженка. Приїхав. Сказав, що висунули
вимоги здати зброю й не чинити опору. Я був
в ох@ї! Подзвонив своєму Баті й малому, вони
виїхали з Києва. Сказав дружині збирати речі.
Цілий день була незрозуміла метушня. Сторож постійно мотався то в штаб, то до росіян
у базовий табір (ідіоти розмістилися в ямі за
парком зенітки, одна мінометна батарея обробила б їх під горіх з пів б/к). Видно було,
що Сторож обоссаний, та й усі ці дні він був
переляканий. Пізніше зрозумів, чому. Але до
вечора комбриг (постійно хочеться написати
«чмо») осмілів. Почав поводитися впевненіше.
Ближче до 16:00 усі зібралися на КП. Прийшов
наш диво-воїн, кинув шапку на стіл і сказав:
«Я ЛЮДЕЙ КЛАСТИ НЕ БУДУ, Я ЗДАЮ
БРИГАДУ». Сказати, що всі ох@їли, це нічого
не сказати. Сторож бадьоро намагався поговорити з ВО МОУ, для чого йому начзв’язку
продиктував телефон, а я нишком записав.
ВО МОУ на дзвінок не відповів чи, можливо,
Сторож просто не набрав. Поклавши слухавку, він дістав папір від Березовського, зачитав
і відправив усіх здавати зброю. Я був розлючений! У цій ситуації я міг тільки ви@буватись. По-іншому без підтримки це не назвеш,
а кому довіряти, я не знав. Я ж комбригу до
цього довіряв! Сторож — штатний, законний
командир бригади. Перша особа, усі зв’язки
через нього, а я, бл@ь, його підлеглий.
Батя не встигав. Я викликав свого довіреного бійця з машиною, забрав його автомат
і попросив заховати дружину й дітей у Сімферополі до приїзду батька з малим, подалі
від козачків і самооборони. Подзвонив дружині, сказав, щоби збиралася. Через пів години вони поїхали, навіть я не знав куди, та
це додало впевненості. Чомусь саме в той момент зрозумів, що мені кінець. Був практично
впевнений, що живим із Криму не піду. Зібрав
заступників. Поговорили. Зампотех злився з ходу, а потім забухав — і хер із ним. Зібрав ротних. Потім інших офіцерів. Мене всі
підтримали. У той момент я зрозумів, що недарма чотири роки був у них комбатом і іша52

чив з усіма нарівні. Уже розумів, що Крим
про@баний. Йшли захоплення військових
частин, але народ дивився на нас — ми були
найбільшою сухопутною частиною в Криму —
і варто було бригаді теж злитися, то посипалися б усі інші й тоді наші на материку не встигли
б привести в ПОВНУ бойову готовність. Я командував єдиним розгорнутим батальйоном
у частині й найбільшим за чисельністю, а тому
Сторож, як би не хотів, бригаду х@й зіллє без
моєї згоди. Я пішов ВА-БАНК. У присутності
своїх офіцерів набираю телефон адмірала Тенюха. Він слухавку взяв. Я доповів обстановку, запропонував вивести батальйон своїм ходом або в гори. Звісно ж, гори ми знали краще,
ніж росіяни. Тенюх сказав, що передзвонить.
Передзвонив через 10 хвилин. «Тримайтеся,
не піднімайте паніку, комбриг на місці. Кінець
зв’язку», — сказав він. Поки я це переказував
і ми чухали потилицю «шо далі?», прибіг посильний і сказав, що мене терміново в штаб до
комбрига. Я встав, і за мною встали ротні й заступники. У той момент це були найближчі
й найдорожчі мені люди. Я горло перегризу за
кожного й сьогодні. Ми були озброєні, хоч уже
практично всі інші підрозділи здали зброю.
Прийшовши в штаб, зайшли в приймальню
й чекали, коли мене викличе Стороженко.
Вийшов замполіт. Побачивши нас, аж на обличчі змінився, тварюка. Утік із телефоном
біля вуха. Через хвилину вийшов начрозвідки,
так у нього теж мало окуляри не луснули. Коротше, ми сиділи хвилин десять, поки покликав наш вождь. Вийшов і заявив, що потрібно
пройти в клуб для загальних зборів офіцерів.
Я сказав: у клуб так у клуб, і дав команду своїм
слідувати за мною. Сторож був шокований, він
не очікував, що мої офіцери будуть слухати
мене, а не його. І запитав, навіщо ми приходили. Я, пропускаючи повз вуха той факт, що
він мене викликав, сказав, що є розмова. Ми
пройшли в кімнату для брифінгів. Він із ходу
почав обробляти моїх заступників, а ротні стояли й слухали, і мало не гарчали. Мене ж він
весь час перебивав і не давав слова вставити,
розповідав, що це в Києві стався переворот, усе
це хунта, влада нелегітимна. Що класти людей
і вмирати самим нема за що. Але мої заступники давали йому гідні відповіді. У підсумку він
махнув рукою і відправив нас у клуб. У клубі

УСЕ ЯКОСЬ ПО-БУДЕННОМУ, НІБИ НЕ ВПЕРШЕ

вже всі зібралися. Зал ділився на три зони: 1 —
офіцери управління, 2 — маленькі батальйони
й окремі підрозділи, 3 — мій ГПБ. Зі зброєю
в залі були тільки мої, інші її вже здали. Після
нас зайшов Сторож. Намагаючись пожартувати, назвав нас мілітаристами й почав говорити про збройний переворот, про неправильну
зміну влади, про правильних військових, які
стоять біля наших воріт, за спинами яких нормальна й сильна влада, що в даній ситуації
немає за що класти підлеглий особовий склад,
що з Києва сказали в жодному разі не відкривати вогонь і не провокувати кровопролиття.
Завтра тут буде новий командувач Березовський і він теж виступить. Коротше, усім здати
зброю.
Парк уже був оточений і прорватися туди
можна було тільки з боєм. На території містечка перебувала техніка першої роти мехбата
і їхня мінометка. Сторож запропонував почати
з них наступного дня. Потім — парк. У той момент я вже не витримав і встав зі свого місця:
«Якщо інших варіантів немає, то розряджати
наш єдиний підрозділ не можна. Можна притупити увагу росіян і потихеньку відправляти
рабкоманду в парк, нехай тягнуть час, поки
наш уряд у Києві прийме рішення». Сторожа

аж перекосило. Трибуна розміщалася у двох
метрах від мого місця. Він повернувся до мене
і прошипів щось на зразок «я з тобою ще розберуся». Я, зробивши вигляд, що не розчув,
прошу дуже голосно повторити сказане й тут
він каже: «Добре, можна й так. Коротше, усе,
вільні, чекаю доповіді про здачу зброї». Він
сказав це у своїй звичній манері, навіть не
думаючи, що хтось посміє ослухатися, і вийшов. І тут Жук (ЗКБр) починає командувати,
щоб усі валили. Але мене прорвало і я почав
відверто, з матами, буквально кричати, що це
чистої води зрада й що Березовського я завтра
заарештую, як тільки побачу. Підключилися
й мої. З боку Жука та Бойка (ЗКБрВР), останній
— рідкісне чмо, один з головних причетних до
здачі Криму, почалася словесна перепалка. На
наш бік стали командири ТБ і ГСАДн. Коли
аргументи закінчилися, Жук запропонував іти
до Сторожа. Ми й пішли. Знову брифінг-рум.
Аргументи наші були простими. Ми — офіцери й не маємо права зраджувати Батьківщину!
У Сторожа було інше розуміння ситуації й переконати один одного нам не вдалося. Комбриг
сказав, що на 22:00 знову збори. Там мені вже
стало зовсім зле. На нервовому ґрунті в мене
впав тиск. Сторож на радощах хотів мене
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в санчастину вкласти. Я прийшов у кабінет,
викликав заступника і сказав, що основна робота зроблена, народ на боці правди й не боїться про це заявити. «Підеш за старшого, усе
повинно бути нормально, якщо що — клич».
Сів, випив пігулку й заснув. День для мене закінчився.

3.03.14
Прокинувшись зранку, відчув себе повністю
здоровим, прийняв доповідь чергового офіцера й відбув на КП для уточнення завдань.
Вийшов із казарми на вулицю й буквально
прозрів. Уся бригада озброєна до зубів, копошиться, як мурашник. Дорогою на КП зустрів
Чепуренка. Він був у минулому мій зампотех,
а тоді вже командир БМТО. Напередодні після наказу Сторожа на КП здати зброю, кричав
на всю частину, що ми всі лохи, раз згодні так
просто злитися. У кінцевому підсумку залишився служити в рф, але то таке. Питаю у нього: «Що за кіпіш?» — «Так після вашого кіпіша на офіцерських зборах збунтувалися всі
в бригаді і сказали, що будемо стояти до кінця». Загалом, коли прийшли на КП, Сторож
при всіх поставив завдання Жуку щодо плану
охорони й оборони частини, сказав мені виділити одну роту в його розпорядження, а решта
на мій розсуд на оборону частини.

З 4.03 до 15.03.14
Коротше, почався уповільнений процес із показухою «героїчної» підготовки до можливого
штурму бригади. З періодичними картинками
по телевізору. До речі, прошу пробачити мене
всіх репортерів, яким я нагрубіянив по телефону або вживу, мені ніяк не можна було тоді світитися в телевізорі, тому що багатьох із сімей
моїх підлеглих, які не змогли ще виїхати, за це
могли або викрасти, або побити, або ще якось
нашкодити. Словом, я не міг ними ризикувати.
Усі ці дні під різними приводами Сторож намагався роззброїти мій батальйон. Але я ігнорував його спроби. Постійно хтось їздив, щось
нам розповідав і до чогось закликав. Яскраві
події були дві. Перша — лазня для росіян на
території бригади. Це було проти будь-якої
логіки, але на той час уже й цьому я не здиву54

вався. Сторож постійно бухав із росіянами і їздив на якісь сходки в Сімферополь. Прошу не
плутати із нарадами у ЦВБО (Центр військ Берегової оборони – прим. ред.). Друга — затримання майора Заїки з пістолетом у місті (якого
хріна він там робив?) самообороною Сімферополя (банально побачили мужика у формі
біля банкомату, покликали підмогу й гопнули
його в районі Кубанської). Сторож після цього
так натхненно змушував усіх здати особисту
зброю, що я навіть думав про їхню злочинну
змову, а після того, як пістолет повернули, навіть був майже впевнений. У цей час почали
підтягуватися волонтери. Усе проходило через
Бойка, Сторожа, начрозвідки, зампотилу. Зі
мною познайомилися двоє кримських татар,
привезли мішки для піску. Піску не було, тому
ми їх землею набивали. У казармі землі з’явилося стільки, що можна було прямо там городи
висаджувати. Ми в батальйоні відверто готувалися до облоги. Робили бійниці, заготовляли сухпай і воду, стягували з парку й зі складу
боєприпаси (начальник РАО був свій мужик),
копали навколо казарми траншеї й ходи сполучення, готували укриття. Морально-психологічний стан бійців і офіцерів був у порядку. Ми
для себе визначилися, а от як почувалися росіяни й чи уявляли вони, що може початися — це
питання. Я розумів, що багатьох із них використовують всліпу, накачавши пропагандою.
Був випадок, як російський ротний, який був у
засідці біля парку, попросив у наших телефон
зарядити. Черговий його пустив, напоїв чаєм
і потроху розговорив. Росіянин зізнався, що
стежить за тим, щоби його бійці не розбіглися,
а ще запитав, чи не збираємося ми на них нападати. На що черговий сказав, що він мирна людина з батальйону забезпечення, а ось звірам із
гірсько-піхотного батальйону глибоко пох..й,
кого мочити. Боєць, який був разом з тим ротним, від страху обімлів і сів на підлогу.
Тим часом Сторож зі своєю братвою по-тихому вивозили всю солярку з парку, на день
тонн по тридцять, і крисив гуманітарку. Одного разу подзвонив і попросив віддати його дошки, які в мене на котельні зберігалися. Бійці
віднесли йому все це в гараж, а по прибуттю
розповіли, скільки в нього в гаражі консервів,
ананасів, згущеного молока та іншої херні. Коротше, так до «референдуму».

УСЕ ЯКОСЬ ПО-БУДЕННОМУ, НІБИ НЕ ВПЕРШЕ

16.03.2014 (Перевальне) «Референдум»
Увечері Сторож дав команду всіх по черзі, хто
не на постах, відпустити на «референдум».
Зранку до мене підійшли три контрактники
з проханням відпустити, на що я відповів:
(зовсім ненормативна лексика), і вони зрозуміли, що не можна. Години через дві мене викликав Сторож, запитав, чому я так вчинив, на
що я відповів, що всі на постах і ніхто не може.
Почав мені розповідати, що час здавати зброю.
Залишити тільки на постах, а решту здати.
Вийшов із кабінету, вирішив, що в мене всі на
постах, значить, ніхто не здає. День пройшов,
у принципі, тихо.

17.03.14
Вранці якогось хріна Сторож вирішив усіх
вишикувати на плацу. Вийшли на плац. Мій
батальйон зі зброєю, майже вся бригада —
без. Протягом тижня Сторож, Бойко, Жук
в основному, обробляли офіцерів на предмет
залишитися служити в Криму. Багато офіцерів уже прийняли для себе рішення. Сторож
неодноразово вимагав подати списки, хто
хоче залишитися. Я ігнорував усі ці списки і
про них у батальйоні знали одиниці. Мій замполіт, чесний і порядний офіцер, поступав
аналогічно. Й ось стоїмо ми на плацу, Сторож
нервово цікавиться, чому мій батальйон зі
зброєю? Я залишив його питання без уваги.
І тут він видає, що мій замполіт не впорався
зі своїми обов’язками і його відправили у виховний відділ у розпорядження Бойка, а мені
дадуть із відділу дуже підготовленого Лісовенка. М’яко кажучи, я нетямився від люті.
Ці виродки дають мені свого підготовленого
стукача, а мужика, якого не змогли обробити,
смикнули в штаб. Мало того, це чмо, сторож,
заборонив йому підходити до батальйону.
Після шикування висмикують моїх заступників і ротних на бесіду в штаб і я залишаюся зі
взводними. Ставлю завдання, відправляю людей, пишу рапорт, що в такий момент замполіта чіпати не можна, поверніть його назад. Несу
до Сторожа в кабінет. Він бере рапорт, читає
і видає: «Я з вами ще розберуся і щодо цього
рапорту теж. Де ваша дружина, чи завести на
неї кримінальну справу за невихід на служ-

бу?». Я відразу відповів: «Так ваша ж команда:
усіх жінок відправити по домівках». Вийшов
із кабінету, подзвонив якогось хріна дружині, щоби вона приїхала. Чомусь у той момент
все-таки думав, що Сторож ще «легітімен», як
у нас було модно говорити. Прийшов до себе
й відразу заходить до мене боєць із питанням,
чи не можна замполіта повернути. Кажу: брат,
сам думаю, як це зробити. Він мені видає: а ми
бунт влаштуємо. Кажу: бунт не можна, а ось
по чоловічкові з кожного підрозділу до Бойка
на тет-а-тет — можна. Через годину він повернувся й каже, що прийшло їх десять бійців до
нього в кабінет і зажадали повернути «дядька
Мішу» в батальйон. Бойко прозрів і все, що
міг, це запитати: «А чому вас так мало?». Бійці відповіли, що вони, мовляв, парламентарі,
а якщо треба, зараз сюди весь батальйон прийде. Бойко перелякався й до вечора Міша був
у батальйоні. З бесід повернулися мої ротні
й заступники. Попрацювали з ними так, що
батальйон можна було захоплювати без бою.
І знову я по черзі з кожним розмовляв години
до третьої ночі. Одного ротного все-таки втратив, але це завдяки його дружині й тещі. Але
при цьому він поводився порядно й мені щиро
шкода, що я не зміг його переконати, хороший
був хлопець. У той момент я переосмислив
значення вихователя в підрозділі й дуже оцінив те, що хоч ми з Мішею з цим батальйоном стільки промучились, це дало свої плоди.
У ніч з 17 на 18 березня ГПБ знову був БГ.

18.03.2014
Зранку знову шикування. Сторожу вже було
відверто наплювати на кругову оборону нашої бригади до такої міри, що він почав дерти
командирів за нездану зброю в зброярку (крім
мене — боявся втратити авторитет в очах присутніх, знав, що сенсу немає, на цей рахунок
мав інший план — через дружину). На плацу
були присутні всі жінки бригади. Їх викликали до трибуни й перевірили за списком. Моя
приїхала перед шикуванням. Розчарування
в очах Сторожа й Бойка читалося дуже явно,
швидше за все, це був план Бойка — притиснути мене через дружину. Дружині замполіт
сказав: «Гордися, через тебе всіх баб бригади
на роботу повизивали». Через пару годин по55

чали кошмарити за списки «хто куди». На материк, звільнитися, залишитися у рф. Як писав
раніше, я на ці списки забив. Напевно, уперше
в житті я свідомо не виконав те, що від мене
зажадав старший начальник, бо вважав, що
ці списки внесуть розкол у наші ряди, тому
в штаб віднесли херню, щоби відчепилися. Нічого не добившись, через чергового по частині, оминаючи мене, почали збирати батальйон
у клуб бригади. Коли почав стягуватися народ, я перебував у фоє штабу. Своїх я відразу
відправив назад на плац. Почалися гойдалки
зі Сторожем, хто головніший у батальйоні.
Одним словом, незабаром до клубу прийшли
ті, хто був не на постах, а потім змінювалися.
Сторож відкрито агітував за росію, розповідав
про те, як на материку все погано і як добре
в «служу рассеї». Про стабільність і зарплати, квартири для контрактників і нові будинки вже ось-ось, ну й що це взагалі не зрада,
це турбота про сім’ю. Що присягу федерації
давати необов’язково, досить просто підписати контракт. Сука. Після цього юрисконсульт
бригади зачитав текст контракту. Потім почалося формування нових списків. Кожен особисто підходив до столу й писав, яке рішення
прийняв. Я був першим і вийшов у фоє. Стоячи там, я розумів, що це мій іспит. Не знаю, як
його оцінювати й чи можна оцінювати взагалі,
судити, напевно, не мені. Не кожен, хто виходив із залу, міг відкрито дивитися мені в очі
і вже дуже скоро я дізнався, чому. З 297 осіб за
списком, 157 вийшли на материк. Приблизно
90 вирішили звільнитися, але майже половина
з них усе одно повернулися після передислокації бригади в Миколаїв, а інші були призвані
в першій хвилі в інші військові частини пізніше. Після демобілізації багато з них теж повернулися в бригаду. Майже 50 осіб — зрадники,
причому багато хто з них залишилися в останній момент.

19.03.2014
Ранок почався спокійно. Десь о 8:30 мені повідомили, що на територію частини зайшли кілька
російських офіцерів і пішли в супроводі Стороженка в штаб. Я дав команду закрити обидва
входи в казарму й у разі спроби увійти, заарештувати всіх, включно зі Стороженком. Біля
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обох входів стояло по шість озброєних матросів
і офіцер. Ближче до 10-ої прибігла дружина начальника штабу в істериці, що їй погрожували
якісь сусіди з козачками спалити квартиру й зарізати її і дочку, якщо вона не напоумить чоловіка. Я сказав начальнику штабу, що він може
взяти трьох матросів зі зброєю й нехай сядуть
у нього вдома. Він відмовився й жінка потягла
його до Стороженка. Об 11-ій прийшла дружина
й розповіла про останні бабські розмови в бригаді. Виявляється, вночі я розкрив банкомат на
КПП і вигріб звідти все бабло. А ще, що мені
Коломойський 150 тисяч заплатив, щоби я своїх
на бунт підбив і не переходив до Росії. При мені
їй зателефонувала наша бібліотекарка й почала
розповідати, що я повинен відпустити з казарми
тих, хто вирішив залишитися в Росії. І що вона
все знає, як мені Коломойський заплатив, щоби
я зрадив Крим. Незабаром прийшов боєць і сказав, що мене викликає Стороженко. Пішов я та
два мої офіцери. Зайшов до кабінету, де Стороженко заспокоював дружину мого начальника
штабу. Вони всі вийшли, я залишився сам. Про
всяк випадок зняв із запобіжника, перевірив сусідню кімнату. Повернувся Стороженко. Каже,
що ж ти, мовляв, Юрій Валентинович, наказав
мене заарештувати? Ти ж до мене спокійно ось
зайшов. Дик, кажу, для вашого ж блага, а раптом російські військові вас у заручники взяли?
Коротше, він попросив не робити різких рухів,
а то ніби він ледве росіян стримує, щоби вони
нас штурмом не взяли. Я сказав, що їм це дуже
нелегко буде зробити й пішов. У приймальні
чекали офіцери. Сказали, що Стороженко, коли
виходив, запитав: «Що, за комбата сильно переживаєте?». Ті сказали, що так.
В обід прийшов Бойко і привів із собою
попа. Я тоді здивувався, чому не отець Іван
прийшов? У попа на пиці бородатій було написано «ФСБ». Рожа зла настільки, що коли
я йому світлицю з іконами показував, він навіть і тоді не посміхнувся. Він тільки бійниці
на вікнах уважно розглядав і запаси їжі.
Увечері проводив постановку завдань. Начальник штабу сказав, що на нього вийшов
Ярош і просив зі мною зв’язатися. Я спочатку
вирішив, що це зайве, але потім погодився.
Ярош нічого суттєвого не сказав: тримайтеся,
усіх підніму, пащі порву, ну й у такому дусі.
Я сказав, що спасибі за турботу й відключився.
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Через пів години мені зателефонував старший
від батальйону 25-ї бригади та запропонував
попити в нього чаю. Я погодився. Вийшовши
з казарми, залишив охорону в курилці. На стоянці зустрів генерала Воронченка. Він мене
попросив не психувати й чекати його команд.
Я пішов у танкове містечко на чай до десантників. Танкове містечко вже віддали росіянам,
але ті до наших десантників не лізли і взагалі
вони нас боялися. Під час чаювання старший
десантників сказав, що йому теж Ярош дзвонив. Ми розуміли, що тільки наші підрозділи
готові не здаватися. Обговорювали питання,
як діяти далі. Через хвилин десять подзвонив
мій заступник і сказав, що в батальйон прийшли Бойко, Жук і зампотех бригади. Вони
питали, чому зброю не здаємо, чому АГСи заряджені на ЦП стоять. Я сказав гнати їх у шию.
Хлопці так і зробили. Подзвонив Стороженко,
але я йому сказав, що більше його команди не
виконую. Через п’ять хвилин зателефонував
генерал Воронченко й попросив тільки не починати Третю світову світову. Я відповів, що
сміливий, але не дебіл. Думаю, усі вирішили,
що я з десантниками готуюся до війни. Так
і було, але основне — чай. Попрощався з десантниками й пішов у батальйон. День завершився.

20.03.2014
Вранці Стороженко оголосив, що бажає зібрати офіцерів у клубі. Через деякий час усі зібралися. Прийшовши в клуб, мене здивувало те,
що вся бригада без зброї. Зі зброєю був тільки
мій ГПБ. Стороженко взяв слово. Сказав, що
на цьому все закінчилося. 21.03.14 Крим уже
російський. І завтра на шикуванні на чолі тих,
хто вибуває на материк, стаю я, а лівіше всі,
хто зі мною. Що він своє рішення прийняв на
користь його сім’ї. Сказав, що бригада залишається на своєму місці і він буде її командиром.
Зброю необхідно здати. Ну й далі вже звична
агітація за росію й високі російські зарплати.
Потім звернувся до Тряпіціна, командира механізованого батальйону, який так сильно любив Україну, що напередодні тільки вийшов із
запою. І запитав, чи все готово до здачі зброї
та боєприпасів. І тут я прозрів. Тряпкін бадьорим голосом повідомляє, що боєприпаси з БМП

уже вантажать на «урали»!!! І мінометку в тому
числі. Виявляється, він, сука, злився й батальйон роззброїв за ніч. У результаті, у всій бригаді
зі зброєю залишився тільки мій батальйон та
й то тільки зі стрілецькою. Вийшли з клубу, подзвонив генералу, доповів, що і як. Той сказав,
що бій програно, але про війну говорити рано,
і що ми потрібні на материку. Головне — людей
виведи. Це було востаннє, коли я з ним говорив, потім він зник. Після цього мені команди
віддавав генерал-полковник Воробйов. Він подзвонив пізніше й дав ту ж команду. Прийшов
у казарму, дав команду закрити обидва входи і
здати зброю й боєприпаси в «оружейку». Цілий
день була боротьба за тих, хто вирішив вийти
на материк. Бойко, Жук і Стороженко — з одного боку, я — з іншого.

21.03.2014
Вишикувалися на плацу. Окремо вивели
всіх, хто вибуває на материк, хто звільняється й тих, хто вирішив залишитися. Усе якось
по-буденному, ніби не вперше. Прикро. Тим,
хто залишився, дали команду розбирати мої
барикади в казармі. Ті ж, хто звільнялися, потягнулися до відділу кадрів. Я своїх відправив
збирати речі. Це, у принципі, усе. Потім була
купа проблем із поверненням, мерзенних історій із нашими новими ворогами, але це вже
інша історія. Прапор бригади я забрав чисто
випадково, поки не було кому мені перешкоджати, а пізніше моя дружина вивезла його
через Чонгар у приватному автомобілі. Щоби
забрати печатку, мені зробили дублікат, який
я всунув Юршину, начштабу бригади, поки
він був у замішанні, забрав печатку й пішов.
Відомості з фінчастини на підрахунок пенсій
забрала дружина з допомогою начфіна (хоч
цей му@ак там і залишився). Пізніше зрадники просили дати їм виписки.
Окрема і величезна подяка волонтерам, які нам
допомагали. Якби не вони, я не знаю, як би ми
звідти виїхали. Nata Pranzhu, Zoryana Truhina
і кримські татари, які годували моїх голодних
бійців і шукали їм нічліг, у стані ворога ховали
по квартирах. Спасибі вам, мої золоті. І низький уклін. Ви найкращі!
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КУЛЬТРЕВЮ
Леся Українка як
перекладачка наукових
творів і публіцистики
Ольга Полюхович, Київ
Фото: Вячеслав Раєвський

Окрім художніх текстів, Леся
Українка також перекладала
публіцистику й наукові твори,
які не дуже охоче публікували
за радянських часів, тож їх
і знають менше сьогодні.

58

Її переклади стосуються різних царин науки
та проблем її сучасності, вони є внеском у розвиток демократичних цінностей та свободи
людини: це й найновіші дослідження французького біблеїста Моріса Верна, брошура
Михайла Драгоманова про волю віри, розвідка Френсіса Фегі про колоніальне становище ірландської мови, брошура польського
соціал-демократа Шимона Дікштейна про несправедливі умови праці робітників, а також
філософський есей про становище людини
Моріса Метерлінка. Названі ідеї створювали
клімат часу епохи fin de siècle. Ці переклади Лесі Українки сприяли виробленню та
викшталтуванню наукового стилю в українській мові й, своєю чергою, ідеї, висловлені
європейськими науковцями, громадськими
діячами та філософами, через переклади проникають у творчість самої письменниці, поглиблюючи її розуміння тих чи інших явищ
та сприяючи їхньому переосмисленню.

Біблеїстика
На окрему увагу заслуговують переклади
Лесі Українки розлогих статей Моріса Верна
(1845–1923), провідного французького богослова й історика церкви. Гостюючи в дядька
Михайла Драгоманова в Болгарії, 23-річна
Леся Українка зачитується працями провідних істориків релігії свого часу, передовсім
Моріса Верна й Ернеста Ренана (1823–1895),
що відкривають для неї світ найновіших напрямків у тлумаченні Біблії. Користуючись
багатющою дядьковою бібліотекою в Софії,
займається самоосвітою: «Читаю Ренана і все
одкриваю Америки для себе», «Оце прочитала Les Evangiles [твір Ренана. — О.П.] і стала на один сантиметер розумніша», — пише
вона Драгоманову (Леся Українка. Листи:
1876–1897 / Упоряд. Прокіп (Савчук) В. Київ:
Комора, 2016. С. 300). Леся Українка настільки добре володіла французькою мовою, що
могла читати наукові твори в оригіналі.
До перекладів французьких біблеїстів
письменницю заохочували Михайло Драгоманов та Михайло Павлик, які прагнули ознайомити читачів Галичини із найсучаснішими розвідками в царині богослов’я та історії
релігії. Леся Українка переклала три великі
статті Моріса Верна — «Біблія або книги Старого Завіта», «Євангелія», «Історія і релігія
жидів». Ці розвідки вчений написав для французької «Великої енциклопедії» (1886–1902).
Переклади ж Лесі Українки виходили впродовж 1894–1895 років у галицьких виданнях
«Народ» і «Житє і слово», а згодом і окремими брошурами у Львові. Спершу було задумано перекласти більше статей і над ними мали
працювати, окрім Лариси Косач, ще кілька
перекладачів. Проте цей проєкт не відбувся
з невідомих причин (можливо, зважаючи на
дражливість теми для галичан) і Леся Українка залишилася єдиною перекладачкою.
Літераторка почала зі статті Верна про Старий Заповіт і одразу зазнала труднощів, адже
до цього часу мала справу із перекладами
художньої літератури, а не наукової. Стиль
Верна був складним, і пошук українських
відповідників потребував неабияких зусиль.
Вимогливий Драгоманов розкритикував переклад племінниці. Як авторка самокритич59

на, Леся Українка погоджується із дядьковими зауваженнями: «За тісність і бідність мови
я приймаю вину цілком на себе (так що кажіть краще не ви, а ти), се у мене мова вишла
така через реакцію против новітньої галицько-укр[аїнської] мови наукової, так пересипаної неологізмами і чужими словами та зворотами, мені се так чогось збридло, що я навіть
впала в другу крайність, і Ви можете мене за
се лаяти, але других вилайте вже краще не за
бідність мови, а за її багатство (часто легко
здобуте)», — відповідає вона Драгоманову
(Леся Українка. Листи: 1876–1897 / Упоряд.
Прокіп (Савчук) В. Київ: Комора, 2016. С. 315).
Галичанин Павлик, навпаки, високо оцінює її
переклади і всіляко заохочує продовжувати
справу.
Переклад статті «Біблія або книги Старого
Завіта» успішно виходить окремою книжкою
з передмовою Драгоманова. У ній він вказує
на потребу ознайомити читачів із тогочасними найновішими здобутками популярних
авторів-біблеїстів Західної Європи, а Моріса
Верна названо серед них як одного із найкращих гебраїстів Франції.
Незважаючи на думку авторитетного дядька, Леся Українка не боїться критично підходити до текстів Моріса Верна й полемізувати
з авторитетами. Про це вона пише у листі
до Драгоманова (28 січня 1984 року): «Мені
сі статті подобаються, тільки мені здається,
що M. Vernes занадто вже новітню дату ставить для всіх книг біблійних (після пол[ону]
вавіл[онського]), занадто легковажить чужі
теорії і перехвалює дуже геній жидівський.
Мені видиться, що він в кінці обох розправ
робить реверанси перед попами і всіма правовірними християнами, але, може, се мені
так здається. Нема що і казать, що в Галичині
за сі статті предадуть анатемі і видавця, і перекладачів, і коментатора з усім їх нащадком
і накоренком. Для мене се буде, може, і цікаво, бо ще ново. А врешті, все одно, — цур
їм!» (Косач-Кривинюк О. Хронологія життя
і творчости / ред. П. Одарченко. Нью-Йорк:
УВАН, 1970. С. 245).
Наступний переклад «Євангелія» теж не
дається Лесі Українці легко, проте вона намагається вдосконалювати свою роботу, перекладати «краще і точніше». До того ж під
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час непростої праці, у лютому 1895 року, погіршується стан здоров’я улюбленого дядька.
Письменниця «стратила душевну рівновагу,
а тут уже знаєте не до стилю», — звіряється
вона Іванові Франку. Незважаючи на трагічні обставини хвороби та смерті Драгоманова,
Леся Українка дотримала слова — завершила переклад «Євангелія», а також переклала
статтю «Історія та релігія жидів».
Набуті знання з перекладів біблеїстичних
статей вона використовує у власній творчості. Старозавітні сюжети єврейської історії,
особливо ж періоду вавилонського полону
та пов’язані з постатями пророків, активно
переосмислювалися авторкою та широко втілювалися у її творах (драмах «Вавилонський
полон», «На полі крові», «В дому роботи,
в країні неволі» тощо, поемі «На руїнах», а також у поезіях «І ти колись боролась, мов Ізраїль…», «Ізраїль в Єгипті», «Де тії струни, де
голос потужний», «Пророк» та інших).
Як видно з її перекладу статті Верна «Євангеліє», у якій детально проаналізовано чотири канонічні Євангелія, Леся Українка добре
орієнтувалася в новозавітних євангельських
сюжетах, які також представлені в її оригінальній творчості. Письменниця закидає
Ренану, що той «даремне так нехтує неканонічними євангеліями і всякими апокрифами»,
адже сама цікавилася й неканонічними доповненнями до Біблії, так би мовити, голосами
інших свідків.
Це засвідчує її драма «Одержима», якою
датують початок модернізму в українській
літературі. Авторка інтерпретує образ Ісуса
з нетрадиційної точки зору, а цей текст називають «Євангелієм від Міріам». І справді,
Леся Українка, добре знаючи канонічні тексти, знаходить інший ракурс бачення постаті
Ісуса Христа. Таке прагнення письменниці
змістити точку зору із впізнаваних і традиційних персонажів новозавітних текстів демонструє також апокриф (за жанровим визначенням авторки) «Що дасть нам силу?»
(написаний 13 листопада 1903 року). У ньому
переосмислено історію Симона Киринейського. У Євангеліях від Марка, Луки, Матвія Симон постає простим селянином. Леся Українка розповідає про зневіреного теслю, який
зрештою знаходить сенс життя в тому, щоби

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ЯК ПЕРЕКЛАДАЧКА НАУКОВИХ ТВОРІВ І ПУБЛІЦИСТИКИ

допомогти нести Ісусу хрест на Голгофу, той
хрест, що його погано й незграбно витесав
сам Симон.

Свобода віри
Під час перебування в Болгарії, окрім статей
Верна, Леся Українка переклала українською
мовою брошуру Михайла Драгоманова «Неволя веры в теперешней России». Переклад
підписано криптонімом «Н. С. Ж.», яким
літераторка підписувала деякі інші твори.
(Криптонім Н. С. Ж. має два значення: 1. наша
славна жірондистка — жірондисти під час
Французької революції обстоювали принципи демократії та індивідуальної свободи, не
поділяючи водночас кривавого радикалізму
якобінців; 2. наша спілка жіноча, що вказує
на феміністичні орієнтації Лесі Українки.)
Брошура «Про волю віри» вперше була опублікована у Львові 1895 року й нині є раритетним виданням. Друге видання з’явилося
в Нью-Йорку 1918 року (накладом Мирослава
Січинського). Третє видання опубліковано
теж у США видавництвом Кирило-Мефодіївського братства (Ірвінґтон) 1974 року з передмовою Григорія Домашовця.

У цьому науково-критичному есеї Михайло
Драгоманов, добре обізнаний зі справою різних віросповідань у Російській імперії, пише
про те, що віра не має контролюватися державою, накидатися й усіляко підтримуватися
ззовні (як у Російській імперії православ’я),
а має бути особистим вибором кожної людини, адже є виявом індивідуального сумління.
Проблеми переслідування вірян і обстоювання власної, не нав’язаної віри досліджувала
й Леся Українка. Ця тема була суголосною
із її модерністською естетикою і втілилася
в драмах «Одержима» (1901), «В катакомбах»
(1905), «У пущі» (1897–1909), «Адвокат Мартіан» (1911) тощо.

Мова і культура
Переклад статті «Справа ірландської мови»
(опубліковано 1906 року в часописі «Нова
громада») Френсіса Фегі (1854–1935), ірландського письменника і громадського діяча, був
програмовим у контексті антиколоніального
світогляду Лесі Українки. Колонізаторська
культурна політика Англії щодо Ірландії,
або «обангличанення Ірландії», як називає
це явище Фегі, одразу ж викликає паралелі
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з аналогічною ситуацією в Російській імперії, коли Валуєвським циркуляром (1863) та
Емським актом (1876) було накладено суттєві обмеження на українську мову й культуру.
Через передбачені Емським актом репресивні заходи постраждав Михайло Драгоманов,
якого звільнили з Київського університету
Св. Володимира, він був змушений виїхати за
кордон, де за ним встановили таємний нагляд.
У травні 1878 року Драгоманов своєю доповіддю на Літературному конгресі в Парижі
привернув увагу європейської спільноти до
урядових утисків української мови в Російській імперії, засудивши Емський акт царя
Олександра ІІ.
Перекладом статті Фегі про загрожене
становище ірландської мови Леся Українка
розвиває справу дядька. Загалом темою антиімперської боротьби, мовного й культурного
поневолення всуціль перейняті її твори: поема «Роберт Брюс» (присвячена Драгоманову), драми «Кассандра» (1903–1907), «Руфін
і Прісцілла» (1906–1910), «Бояриня» (1910),
«Адвокат Мартіан» (1911), «Оргія» (1913) та
інші.
Свого часу Леся Українка обурювалася поведінкою французьких письменників та інтелектуалів, що приїхали привітати російського
царя Миколу ІІ у Версалі (під час його візиту
1896 року). З цього приводу вона написала
статтю французькою мовою «Голос з Росії
однієї ув’язненої» (1896). У ній письменниця
застерігає, що граючи за правилами імперії,
митець втрачає свою мовно-культурну ідентичність: «Не бійтесь, побратими, в’язниця
поетів, що люблять волю, батьківщину і нарід, не така тісна, як інші місця ув’язнення,
вона простора і її славне ім’я — Росія! Поет
може там мешкати і навіть безпечно, втративши тільки ім’я або втративши все» (Леся
Українка. Голос з Росії однієї ув’язненої //
Слово (Реґенсбург). 24 лютого 1946. Ч. 8 (15).
С. 4).

Соціал-демократичні ідеї
Беручи участь у діяльності Групи соціал-демократів, Леся Українка переклала популярну працю Шимона Дікштейна, польського діяча соціалістичного та марксистського
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рухів, «Хто з чого живе?», яка мала значний
резонанс у Російській імперії зламу ХІХ–ХХ
століть і поширювалася нелегально. У цій
публіцистичній розвідці Дікштейн описує
несправедливе становище робітників, що
залежить від власника-фабриканта, який
має найбільшу вигоду від праці робітників,
змушених працювати понаднормово. Автор
викриває політичну економію, що доводить
тисячі робітників до зубожіння.
У квітні 1901 року, під час перебування
у Львові (куди вона заїхала, прямуючи з Києва на Буковину до Ольги Кобилянської),
Леся Українка передала Миколі Ганкевичу,
громадському діячу, редактору та засновнику
Української соціал-демократичної партії, брошури для друку соціал-демократичного спрямування. Це переклад праці вже згаданого
Дікштейна, а також переклади Фрідріха Енгельса, Карла Маркса, італійського філософа
Антоніо Лабріола. Публікації планувалися як
видання Групи українських соціал-демократів (до неї входили Іван Стешенко, Михайло
Кривинюк, Михайло Коцюбинський, Максим
Мережинський, Віктор Крохмаль та інші).
Проте відгуку на своє прохання від Ганкевича Лариса Косач не отримала. Вона гостро
відчуває відповідальність перед товаришами
за взяті на себе зобов’язання: «…тут товариші допитуються, що буде з роботою. Се мене
ставить у дуже прикрий стан супроти товаришів, тай погано се тим, що може росхолодити до праці людей, а вони ще тілько недавно
взялись за неї охоче» (Леся Українка. Листи:
1898–1902 / Упоряд. Прокіп (Савчук) В. Київ:
Комора, 2017. С. 281).
Не дочекавшись відповіді від Ганкевича,
Леся Українка ще більше переймається долею
соціалістичних брошур, а особливо перекладом «Хто з чого живе?». Він був конфіскований владою, про що Леся Українка дізналася
пізніше. Врешті брошура Дікштейна в українському перекладі вийшла окремою книжкою за підписом С. Д. у Львові 1902 року.
Розвідка Дікштейна спрямована на поширення ідей Карла Маркса і є загалом популярним викладом думок його «Капіталу». Леся
Українка була добре ознайомлена з ідеями
модного на той час європейського автора.
Ставлення до його думок і стилю «Капіта-

лу» письменниця висловила в листі до сестри
Ольги: «Тим часом не роблю, як і перше,
сливе нічого, от тільки половину Kapital’а
“проштудіровала” (“читати” його не можна),
і, знаєш, чим далі читаю, тим більше розчаровуюсь: я не бачу тієї “строгой сістеми”,
про яку говорять фанатики сеї книжки, бачу
багато фактів, чимало дотепних гіпотез і ще
більше просто дотепів, але багато зостається
для мене темного, невиясненого, недо-говореного і в науковій теорії, і в практичних виводах з неї» (Листи: 1876–1897 / Упоряд. Прокіп
(Савчук) В. Київ: Комора, 2016. С. 455–456).

Філософія
Окрім символістської драми Моріса Метерлінка (Нобелівський лауреат з літератури
1911 року) «Неминуча», Леся Українка також
переклала його філософський есей «Оливне
гилля» (1904). Цей переклад із французької
вона зробила, найімовірніше, 1906 року, коли
працювала над своєю статтею «Утопія в белетристиці», у якій аналізує утопійні мотиви
й серед інших авторів розглядає саме цей твір
Метерлінка.
Есей «Оливне гилля» присвячено питанням
історії релігійних, філософських та наукових
ідей у контексті становища людини у світі.
Текст бельгійського автора сповнений віри
та надії в майбутнє людства: «Теперішній
спірітуалізм, більш-менш безвірний, все ще
доховує глибоку, хоч і досить невиразну віру
в кінцеву владу і безкраю перемогу духа».
Метерлінк окреслює горизонт людського пізнання і формує власне гасло віри у нього:
«Ми можемо обертатись тілько в околі того
розуміння, тієї ідеї, яку ми собі виробили про
той світ, де ми обертаємось. Все з неї походить, все випливає з неї; і всі наші вчинки,
здебільшого навіть непомітно для нас, відповідають високости простору того величезного сховища сили, що лежить на верхівлі нашої
свідомости».
Леся Українка називає «Оливне гілля»
«утопічним твором», «філософською поемою
в прозі», написаною Метерлінковим стилем
«поета-філософа з пророчими нахилами»,
який несподівано для неї самої «заговорив
тоном оптиміста». У цьому есеї вона помічає

нову точку опертя для розширення естетичних можливостей письма, «нове перехрестя,
новий відправний пункт для белетристичної утопії наших часів»: «Її провідна думка
— безмежність кругозору, тверда свідомість
невпинности і поступовости людського розвитку і однаковости в цьому відношенні
всіх найрозмаїтіших історичних епох — цей
Leitmotiv, навіяний новітньою наукою, повинен витіснити з свідомости дійсно сучасного
белетриста пристарілу ідею про рай і пекло,
що неначебто ділять життя людськости на дві
одрубні половини» (Леся Українка. Утопія
в белетристиці // Леся Українка. Зібрання творів у 12 ти т. / за заг. ред. Якубського Б. Київ:
Книгоспілка, 1927. Т. 12. С. 78–79).
Есей Метерлінка, який Лариса Косач переклала українською, став відправною точкою
для її осмислення літератури та характерів у
філософській перспективі. Її стаття, як і власне розуміння ідей Метерлінка, були, очевидно, інспіровані зокрема працями Драгоманова
«Рай і поступ» та «Оповідання про заздрих
богів», де порушуються подібні теми.
Загалом 1906-й можна означити роком захоплення утопіями у творчості Лесі Українки. Тоді ж, окрім статті «Утопія в белетристиці», написано її тексти різних жанрів: вірш
«Не хутко те буде»; утопії (прозаїчні уривки)
«Утопія», «А все-таки прийди»; утопічна
фантазія Interview.
Через переклади наукових та публіцистичних текстів Леся Українка глибоко орієнтувалася в найновіших тенденціях розвитку
наукових та суспільних ідей свого часу. Українська літераторка мала відвагу полемізувати
і критикувати визнаних авторитетів, проте за
однієї важливої умови — попереднього доглибного вивчення певного питання. Таким
чином, ідеї епохи fin de siècle більш об’ємно
відлунюють у її оригінальних творах. Контакт із провідними біблеїстами, громадськими й політичними діячами, філософами сприяв встановленню міжкультурного діалогу,
у якому Україна також мала свій повноцінний
голос нарівні з іншими.
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Документальна
Леся Українка: огляд
найпомітніших стрічок
про письменницю
Юрій Самусенко, Київ

Український кінематограф лише
віднедавна почав осмислювати
історичні постаті як людей, а не
героїв. Утім, згадки про Тараса
Шевченка, Івана Франка чи
Лесю Українку досі прив’язані
до дат народження і смерті.
Ларису Косач шкода найбільше,
адже в кіно її особистість
і твори залишаються мало
реалізованими. До 150-річчя
письменниці не вийшло ні
обіцяної анімації «Мавка.
Лісова пісня», ні байопіку
«Леся Українка. Узлісся»,
на яке держава ніяк не
в змозі виділити кошти.
Доводиться заглядати
в минуле та зі смолоскипом
шукати документалістику,
де переконливо зображають
Ларису Петрівну.
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У 1957, 1969, 1971 роках з’являлося по одному документальному фільму, які прогнозовано були агітаційними. У них Леся Українка постає зі знаменом поборення царизму,
зберігаючи ліворадикальні погляди. Звісно,
антибільшовицькі настрої письменниці кіно
приховало. І нехай ці стрічки називають себе
«наукпопом», від справжньої Лесі Українки там нічого не залишилося. Автори трьох
фільмів відмовилися згадувати бодай належність Лариси Петрівни до інтелігенції. Тож
їхні творива вийшли куцими документалками, які не вартують перегляду.

Іду до тебе
З ювілеями прокидається інтерес кінематографістів до письменниці. 100-річчя Лесі
вирішили святкувати з розмахом — екранізацією сценарію Івана Драча «Іду до тебе».
Стрічка перетерпіла три зміни режисерів:
Роллана Сергієнка та Юрія Лисенка вигнали
зі знімального майданчика з ідеологічних переконань. Разом із постановниками змінилися
й акторки Ірина Купченко та Елеонора Стебляк. Швидко вичерпався й бюджет фільму,
який довірили закінчити Миколі Мащенкові.
У результаті Лесю Українку зіграла московська акторка Алла Демидова, яка в інтерв’ю
неодноразово позитивно відгукувалася про
досвід зйомок: «Для мене це не прохідна роль,
не прохідний фільм, не прохідне існування
в Києві. До речі, під час зйомок картини в Ки-

єві відбувалися гастролі Таганки, у мене був
дуже напружений графік. Звичайно, почасти
я розуміла людей, яким було неприємно, що
Лесю Українку грає російська акторка. Але,
з другого боку, якщо йти за їхньою логікою,
то виходить, що Гамлета, скажімо, мають грати лише данці, Отелло — маври, а Раскольникова — справжні вбивці».
Над фільмом працював оператор та режисер Олександр Ітиголов, для якого це був
дебют за камерою. Консультантом став поет-футурист Микола Бажан, а в одній із ролей з’являється молодий Іван Миколайчук.
Незважаючи на потужну команду професіоналів, стрічка піддавалася критиці від завідувача відділу культури ЦК Компартії України. Звісно, причиною були «ідейно-художні
недоліки». «Іду до тебе» довелося дознімати
великими та середніми планами, щоби приховати нестачу бюджету. Це поки що єдиний
художній фільм про життя і творчість Лесі
Українки. На жаль, він навіть не удостоївся
реставрації до її 150-річчя.

Гра долі
Подальші спроби осмислити постать Лариси
Косач виражалися в короткому метрі. Наприклад, цикл телевізійних фільмів «Гра долі»
деталізує взаємини Лесі Українки та Сергія
Мержинського, з яким вона познайомилася
в Ялтинському санаторії 1897 року. Голосом акторки й телеведучої Наталки Сопіт
стрічка романтизує стосунки письменниці
з чоловіками й зайвий раз підкреслює тягар
туберкульозу, що заважав працювати Ларисі
Петрівні. Режисер Олег Туранський не заглиблюється в тему, зважаючи на 12-хвилинний
хронометраж. Але «Гра долі» виборює першістю — показує в кіно Вознесенський храм, де
Леся повінчалася з Климентом Квіткою. То
була поступка матері, яка вимагала оформлення шлюбу доньки, про що Леся Українка
писала в листах до сестри.
У 2007 році на телеканалі «Інтер» з’являється телепередача «Великі українці», за яких
глядачі голосують смсками. Проєкт уже на
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той час був доволі контроверсійним, адже кожен номінант мав свого ведучого із власним
баченням «великого українця». Серед авторів
документальних фільмів знаходилося місце
і Дмитру Табачнику, і Дмитру Корчинському.
Вибирати доводилося з-поміж сотні імен, де
поряд із Віктором Януковичем були і Степан
Бандера, і Невідомий солдат. За стрічку про
Ларису Косач відповідав театральний режисер Роман Віктюк, який поїхав у грузинське
місто Сурамі, щоби розповісти про останні
роки письменниці. Саме з Віктюком пов’язані найбільш недолугі сегменти фільму, де він
купує продукти на ринку, катається на возі
або ж повільно піднімається сходами під гуркіт грому.
Компанію режисеру у фільмі складає Ада
Роговцева. У 1971 році вона грала разом із
Богданом Ступкою в екранізації «Камінного
господаря» до 100-річчя Лесі, тож неабияк ознайомлена з її творчістю. У проєкті «Інтеру»
вона озвучує фільм і часом з’являється в кадрі. Однак і їй не вдається врятувати кіно від
сентиментальних інтонацій та непрофесійності команди. У «Великих українцях» є сцена,
яка б мала бути вирізана. Роговцева обмовляється в кадрі, просить перезаписати епізод,
але його так і залишають у фінальній версії.
Можливо, це й вирішило долю Лесі Українки
в рейтингу. У десятці вона посіла передостаннє місце серед великих.

Мучениця, суперзірка
чи жива людина
Поряд із масштабними проєктами є привід
згадати менші. Наприклад, студентське кіно
Богдана Голеня «Леся Українка», яке детально прояснює взаємини з Михайлом Драгомановим, стосунки в родині, причину туберкульозу та вплив творчості Лариси Косач на
колег по цеху, зокрема на Івана Франка. Кіно
складене з титрів на фотографіях і відтворенні подій акторами Житомирського коледжу
культури й мистецтва імені І. Огієнка. Останнє помітно відображається на якості фільму, але не применшує його інформативності.
Якщо треба ознайомитися з життям і творчістю Лесі Українки за 11 хвилин, кращої кінобіографії поки що не знайти.
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Креативно до життєпису Лариси Косач
підійшла Ірена Карпа. Разом з Олександром
Михедом вони написали сценарій до другої
серії проєкту «Книга-мандрівка. Україна».
З іронічними інтонаціями називають Лесю
Українку мажоркою, жартують про любов до
неї завдяки купюрі 200 гривень, показують
її яскравою феміністкою. Ірена Карпа скидає з письменниці образ героїні-мучениці та
не соромиться називати її суперзіркою. І це,
певно, найправильніший наратив, щоби працювати з молодшою аудиторією.
Шкільна програма досі не дає можливості роздивитися в Лесі Українці живу людину, але маємо позитивні зрушення. Зокрема,
стосунки з Ольгою Кобилянською, шлюб із
Климентом Квіткою, політичні погляди Лесі
тощо з’ясовуються лише тоді, коли Україна
починає рухатися до незалежності. Постать
письменниці поки що не отримала численних
інтерпретацій, як це трапилося, наприклад,
з Тарасом Шевченком завдяки «Безславним
кріпакам» або проєкту Олександра Грехова.
Щоправда, є привід поговорити про це в майбутньому. Наразі в розробці серіал «Часова
варта» від Максима Курочкіна, Оксани Савченко та Віталія Портникова. Лесю Українку
зіграє Леся Нікітюк. Тож уже на етапі кастингу проєкт викликає увагу.

Павло Гудімов:

«Кураторство — це
можливість поспілкуватися»
Розмовляла Богдана Неборак, Київ
Фото: Василина Врублевська

Куратор, галерист, колекціонер
мистецтва, видавець, музикант
— це лише частина іпостасей
Павла Гудімова, який сміливо
працює з найвідомішими
постатями та явищами
української культури і створює
інтердисциплінарні підходи, аби
розповідати про «Тіні забутих
предків» Сергія Параджанова та
«Енеїду» Івана Котляревського,
історію львівської кераміки
та ангелів, що об’єднують
українців. Гудімов долучився
до офіційного святкування
150-ліття від дня народження
Лесі Українки як куратор
виставки, що оповідає про
життя, тексти, контексти
й міфи навколо найвидатнішої
української письменниці.
Про роботу з масштабними
постатями через виставкові
проєкти та культуру як щоденну
практику — читайте в нашій
розмові.

Ваш найновіший проєкт — виставка, присвячена 150-літтю письменниці Лесі Українки, проєкт, задуманий Міністерством
культури та інформаційної політики Украї
ни (МКІП), де ви були запрошеним куратором. Що ви хотіли розповісти цим проєктом?
Є проєкти, які ініціюєш сам, із самого початку знаєш, що хочеш сказати і які питання
поставити. Це виставки-дослідження. Також
є виставки, які самі приходять до тебе — ти
нічого не вигадуєш, але здавна мрієш долучитися саме до цієї теми. Такими для мене є історії про тріаду Шевченко-Франко-Українка.
Метафора «Леся Українка: 150 імен» — це насправді рекламна кампанія річниці Лесі Українки, яку робить агенція Postmen на замовлення МКІП. Мене запросили прокурувати
виставкову частину, бо я часто працюю з великими синтетичними подіями між літературою й мистецтвом. Я думав день — підняв
свої записи, переглянув книжки. Зрозумів,
що такий проєкт — можливий. Мені хотілося пригадати постать Лариси Косач і водночас
подивитися на мистецькі інтерпретації її особи, творчості, міфу.
Виставка зайняла три поверхи Національного центру «Український Дім», де в радянський час розміщався музей Леніна. Як вам
працювалося з цим простором?
Ми з Владом Троїцьким (Б.Н.: засновник та
режисер Центру сучасного мистецтва «Дах»)
переконали команду проєкту, що нам потрібен масштабний простір — таким чином проєкт опинився в Українському Домі. Для мене
це особливе місце, 10 років тому разом із ху67

дожником Сергієм Якутовичем я працював
над проєктом «Гоголь народився» до двохсотої річниці Миколи Гоголя — там же. Якутович хотів залучити всі поверхи, на другому —
частувати гостей варениками з вишнями, але
тоді на це забракло коштів. Ми зробили мультимедійну експозицію, живу й цікаву. Для
мене це був крок убік від традиційних святкувань днів народження. На виставці «Леся
Українка: 150 імен» ми зумисне зробили окремий розділ, присвячений святкуванню сотої
річниці народження Лесі Українки, де глядач
міг побачити виставки, монументи, почути
офіційні промови з 1971 року. Це страшний
нафталін, офіціоз, брехня й торжество компартії у прив’язці до Лесі Українки. Це потрібно обов’язково пам’ятати — аби не повторити.
Чому такий підхід до відзначення ми зберегли як культурну звичку?
Легко сказати, що хочеш що-небудь зламати, але важко довіритися ймовірним змінам.
Влад Троїцький зробив неймовірно важливе висловлювання оперою LE — у просторі
Українського Дому, колишнього музею Леніна, ми побачили Нью-Йоркський Гуггенхайм.
Ми багато що пробуємо пояснити радянською
тяглістю, проте є ще одна проблема — це шаблонне мислення, яке може виникнути будьде. В Україні нешаблонне мислення наразі все
ще є винятком, а не правилом.
До якого глядача ви звертаєтеся виставкою
про Лесю Українку?
Я подивився на проєкт очима трьох типів відвідувачів. Передовсім молодих людей: тінейджера чи студента, які очікують від простору якості, зручності та цікавості. По-друге,
я подумав про академічне середовище — це
професіонали, які уважно читають кожен
розділовий знак, здивувати їх важко. По-третє, я міркував про старших людей — це особи з великим досвідом, можливо, пенсійного
віку, які хочуть відпочити й отримати щось
нове. Проєкт має спрацювати з цими головними трьома типами. Я підійшов до виставки як
до просвітницького проєкту. Науковою керівницею проєкту стала літературознавиця Віра
Агеєва (Б.Н.: Віра Агеєва також була керівницею проєкту публікації повного академічного
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зібрання творів Лесі Українки в 14-ти томах),
яка є однією з головних знавчинь Лесі Українки. Уся команда була сильна — також у нас
був блок дискусій від літературного критика
Євгена Стасіневича «KoсачTalks» із запрошеними гістьми, це пропонувало додаткові
сенси, адже неможливо розказати все тільки
виставкою.
Які формати уможливлюють залучення
цих трьох груп глядачів?
Я завжди ділю експозицію на два рівні. Перший — це виставкова частина та коментарі,
а другий — це кураторський погляд. Мені хотілося перейти від громіздкої, патетичної та
романтизованої позиції минулого до сучасної.
Усі тексти виставки за форматом були схожі на
повідомлення в соціальних медіа — лаконічні
та прості. Текстуальну політику я формував
спільно з Катериною Носко (Б.Н.: видавчинею IST Publishing, редакторкою, кураторкою
мистецьких проєктів), частину текстів писала
Віра Агеєва, розуміючи наш підхід. Ми отримали проєкт, який легко читається. Ми дивимося на Лесю Українку як на людину, що існує
з нами в єдиному просторі. Можемо подивитися сторіз із її подорожей, почути, як вона зачитує листи, переглянути родинний альбом,
прочитати про дитинство і вподобання. Це ті
речі, які близькі кожному з нас — адже в кожного є власна скриня з особистим, зі своїм.
Яка робота з виставки стала для вас найближчою?
Однією з найважливіших для мене стала читка листів Лесі Українки. Дмитро Богомазов
(Б.Н.: головний режисер Національного художнього академічного театру ім. Івана Франка) запропонував нам формат, ми відзняли
понад 20 хвилин відібраних Вірою Агеєвою
листів. Глядач бачить лише уста актриси. Коли
я читав першу дитячу екскурсію, десятирічні
діти стояли наче загіпнотизовані перед цією
роботою. Такий твір працює не тільки інформаційно, але й емоційно — ти домальовуєш
образ читця. Один із глядачів сказав, що постійно хвилювався чи не підніметься камера.
Виставка — це один зі способів розповісти
історію, як і роман чи кіно, отже, куратор
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стає таким собі деміургом, творцем нового.
Чим вас приваблює виставка як спосіб оповіді?
Я б хотів стерти межі виставки як медіума,
аби максимально спровокувати людей грати, думати, відгадувати й аналізувати. Мені
цікаво розхитати засади такої категорії, як
музейна виставка. Я думаю, як розвинути це
в наступних проєктах. Мені хочеться, аби людина заплуталася, але не розгубилася, а мала
мотивацію взяти участь у діалозі виставкового простору. Моя конституція — це популяризація сучасних підходів роботи з мистецтвом.
Спершу я остерігався слова «популяризація»,
але зараз вважаю, що культура популярна —
найбільша потреба нашого часу. «Леся Українка: 150 імен» вдався, бо це не був проєкт для
тусовки. Я хочу робити великі проєкти для
широкого кола.
На виставці в Українському Домі мене найбільше цікавило те, як ви стиратимете дистанцію — часову та статусну — між мною

як глядачкою та Лесею Українкою. Чи ви
ставите перед собою таке завдання? Як працює ваша виставка з відвідувачем?
Виставка — це простір. Я не працюю наразі як
авангардний куратор — творю доволі традиційний гостинний інформаційний та цікавий
простір, який дає можливість мислити кадрами та короткими повідомленнями. Куратор
повинен опрацювати весь можливий зміст та
зібрати його докупи, аби отримати цілісну
форму.
Чи є у вас прийоми, які перетворюють просто хорошу виставку на приватний досвід?
Два роки тому я був куратором виставки про
українського архітектора та підприємця Івана
Левинського, там також намагався створити
відчуття особистого контакту. Існує фотографія кабінету Левинського, з предметами,
книжками, картинами — ми детально його
відтворили, аби в глядача складалося враження, що господар щойно вийшов. Також
мені цікаво говорити не тільки про людей, а
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і про явища — так було з проєктом «Енеїда».
Я пригадую його як проєкт, де всього є в міру:
сучасного та ностальгійного, якісного та халтури. У таких проєктах я не застосовую такої
категоричності щодо якості мистецьких творів, як у сучасних — адже кожен об’єкт того
часу є артефактом, історичним експонатом,
який може доповнити історію. Те саме я можу
сказати про виставку «Леся Українка: 150
імен». Одна із зал називалася «Образ», там
глядач міг побачити зображення Лесі Українки без фільтру — поруч із портретами Івана
Труша чи Любомира Медвідя є свідомо експоновані халтурні роботи. Це історія, з якої
глядач самотужки вибирає цінне для себе.
Мені важливо закцентувати на матеріальній
культурі та розібратися в тому, що є якісним
повідомленням — і це не рівнозначне якості
експонату.
Цей зал був добрим екскурсом у історію
міфологізації образу Лесі Українки. Мова
йшла не про якість як естетику, а про підхід
до розуміння героїні.
Мистецтво може стати просто артефактом чи
експонатом.
З цим добре працює «Дім Франка», вони
не заперечують соцреалізм Франка, але деконструюють його.
Це чесний підхід. «Дім Франка» дійсно гарно продумали історію про радянський канон
Івана Франка, назвавши її Made in USSR — це
декомунізація в дії.
Як працювати з каноном? З одного боку,
глядач опиняється перед канонічною постаттю як перед аксіомою, з іншого — навіть історія ХХ ст. на прикладі зміни імен
у шкільній програмі демонструє, наскільки
мінливим є канон. Що є канон для вас?
Кожен час має свій канон, і це стає очевидно тільки з певної дистанції. Має відбутися
осмислення, проговорення та проживання
історії. Важливо не залишати незручну спадщину де-небудь за лаштунками. Радянський
період дуже цікавий, адже це не випалене
поле. Минулоріч я приділив майже рік дослідженню львівського дизайну від 1939-го
до 1991 року. Усі доріжки вели мене до двох
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інституцій: Львівської кераміко-скульптурної фабрики та Академії мистецтв, яка тоді
називалася Інститут декоративно-ужиткового
мистецтва. Унаслідок цього я зробив виставку «Лабіринти ЛКСФA» у Пороховій вежі
у Львові як спробу поблукати — і з’ясувати,
як змінювався канон і чим був львівський дизайн. Для мене важливі кураторські екскурсії
на власних виставках, адже там я дозволяю
собі авторський коментар. Я вважаю, що кураторство — це можливість поспілкуватися.
Виставка — це простір, де ти можеш навчитися нового в безпечній манері. Також
це простір, де люди можуть присвоїти собі
мистецтво й митців — завдяки досвідові.
Бачу це як позитивну тенденцію в Україні.
Чи поділяєте такий оптимізм?
Так, хоч нам потрібно більше говорити про
ціннісні речі. На виставці про Лесю Українку є річ, яку я не встиг втілити. Мені хотілося показати модифікацію української мови
— від Драгоманова й до сьогодні. Мультимедіа дають змогу продемонструвати, як одне
й те ж речення могли скласти Леся Українка,
Микита Хрущов і Кузьма Скрябін. Про мову
ми часто говоримо як роз’єднавчий фактор,
я ж хотів би говорити як про конструктор
і чинник змін, дзеркало. Популярна культура
є важливим чинником для мови, той же «Океан Ельзи» зробив для промоції української
мови в Україні та за кордоном більше, ніж
будь-яка політика.
Що глядач забирає із собою з ваших виставок?
Я бачив, як змінюється наповнення буднів
людей, коли культура стає частиною їхнього
життя. Вони починають розглядати фасади
будинків, міркувати про їхній колір, розуміти категорії простору, чистоти, зелені в місті,
культури їжі. Культура оточує нас — я б хотів,
аби більше людей використовували це у власних життях і отримували від цього задоволення.
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«Далека близька» Леся Українка
Наталка Малетич. Леся. Мандрівний клубочок. — Портал, 2020. — 152 с.
В українського філософа та публіциста Володимира Єрмоленка є книжка блискучих
есеїв «Далекі близькі», у якій він намагається
«наблизити далеких», чи то пак «наблизитися
до далеких» геніїв та мислителів, як-от Руссо, Дерріда чи Барт, і показати їх насамперед
звичайними людьми з болями та радостями.
Саме такого концепту зображення «не холодними статуями, не пафосними портретами, не
далекими міфами й легендами» надзвичайно
бракує біографіям українських письменників,
щоби й учні не позіхали на уроках літератури, і дорослим не навіювали нудьгу епітети штибу «каменяр», «кобзар», «визначний
український» і т.ін.
Леся Українка не стала винятком у традиції канонізації. «Донька Прометея» (так
Борис Олійник назвав письменницю у своїй
однойменній поемі), яка постійно страждала
то через хворобу, то через нещасливе кохання, то за долю українського народу — такий
портрет Лариси Петрівни ми зазвичай зустрічаємо. До цього полюбляють ще додати вже
легендарні слова Івана Франка про Лесю як
«єдиного мужчину в українському письменстві» й це стає останньою краплею в хрестоматійному образі Косачівни. Загалом така
«зручна» характеристика Лесі Петрівни активно підтримувалася радянською владою,
яка всіляко знецінювала її громадську діяльність та творчість, а також маргіналізувала
в радянському каноні, зводячи її роль най-

перш до пропаганди ідей соціальної рівності
і презентувала як «співачку досвітніх огнів».
Відзначення 150-річного ювілею Лесі України запустило механізм переосмислення традиційного портрета класика, що віднайшло
втілення в тому числі й у нових книжках-біографіях. Так, у видавництві «Портал» вийшла
книжка письменниці, редакторки дитячої літератури Наталки Малетич «Леся. Мандрівний клубочок», яка розвінчує два канонічні
стереотипи, що супроводжують образ Лесі
Українки не одне десятиліття: її хвороба та
буквальний чоловічий образ. Лариса Петрівна мала сильний характер — то правда, але

була жіночною, любила моду й гарне вбрання, про що неодноразово писала в листах до
сестер, матері чи подруг. Щодо хвороби, то
Наталя Малетич її не «демонізує», а показує
як хоч і важку, але частину життя письменниці, з якою доводилося миритися.
«Леся. Мандрівний клубочок» орієнтована
насамперед на підлітків. Тут важливим є оце
«насамперед», адже книжку не варто звужува71

ти лише до полиці «дитячої літератури», яка
також буде цікава й дорослим, як будь-яка цікава дитяча книжка. Нешаблонний підхід у подачі біографії вже сформованого класика — от
чим важлива книжка. На щастя, це не єдина біографія, яка осучаснює й робить зрозумілішими українських класиків. Так, у Видавництві
Старого Лева є серія книжок — прогресивних
як за змістом, так і за формою, — оформлених
творчою майстернею «Аґра́фка» на зразок
«Шевченко від А до Я». Крім цікавих прикладів для дітей, варто згадати книжки з дорослої
полиці, як-от романізована біографія Пантелеймона Куліша «Романи Куліша» авторства
Віктора Домонтовича, чи його ж незакінчена
повість, присвячена Маркові Вовчку, «Мовчуще божество». Або ж охудожнені біографії
Григорія Сковороди («Ловитва невловного
птаха. Життя Григорія Сковороди») чи Михайла Драгоманова («Чарівність енергії. Михайло Драгоманов»).
За словами Наталі Малетич, помічними
в написанні книжки стали спогади Лесиних
сестер Ольги та Ізидори зі збірника «Лариса
Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка). Біографічні матеріали, спогади, іконографія».
А також біографічна розвідка Івана Денисюка
й Тамари Скрипки «Дворянське гніздо Косачів». Наталя зазначає, що ці роботи не тільки
занурили її в тогочасну атмосферу, а й допомогли зібрати багато фактажу: який вигляд
мала кімната Лесі, як був влаштований побут
Косачів тощо.
Велику увагу в книжці присвячено дитячим
рокам Лариси Петрівни (що любила маленька
дівчинка, а що — ні; хто входив до найближчого кола спілкування). Також наголошується
на важливості листування в житті письменниці. Є розділ, де підраховано, кому і скільки
листів відправляла Леся Українка, про що писала, що виявляє її великий сентимент до цієї
справи та потребу в спілкуванні. У книжку
включено багато уривків із листів як Лесиного авторства, так і людей із її оточення. Цікаво, що особисте життя письменниці зображено лаконічно, навіть дещо сухо. Аналізу
творчості Лесі Українки також приділено не
надто багато уваги. Наталі Малетич більше
важить, у якому контексті було написано ті
чи інші твори, у яких громадських справах на
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той час брала участь Лариса Петрівна та які
події її приватного життя відбувалися. Щодо
громадського життя, то воно також описано
не надто детально, певно через засторогу, що
головними читачами будуть діти, яким така
інформація видасться заскладною.
Книжка «Леся. Мандрівний клубочок»
найперше привертає увагу своїм художнім
оформленням — ним займалася ілюстраторка
Марія Фоя, впізнаваний стиль якої ми можемо
бачити в багатьох популярних дитячих книжках. Візуальні рішення стали вдалим доповненням викладеної Наталією Малетич інформації. Адже передовсім цільовою аудиторією
книжки є підлітки, які тяжіють до «кліпового
мислення», коли інформація легше сприймається у вигляді картинок чи інфографіки.
Лариса Петрівна вийшла воістину жіночна, творча, а заразом сильна та горда, і саме
такий образ дає можливість нового незаангажованого прочитання біографії та переосмислення творчості. Зрештою, можемо говорити,
що за жанром «Леся. Мандрівний клубочок»
є книгою-портретом, у якому промальовано
загальні риси письменниці без глибокого деталізованого аналізу її життя. Вдале художнє
втілення та «штрихи біографії» деміфологізують Лесю Українку й мотивують дізнатися
більше про неї.
Ми часто дискутуємо, як зацікавити дітей
українською літературою, у якій «страждали»
всі: і письменники, і герої їхніх творів, які видаються далекими кам’яними пам’ятниками.
«Леся. Мандрівний клубочок» — успішний
кейс модернізації образу класика і правильний
вектор популяризації читання. Важить лише,
щоби книжки подібного формату з’являлися
регулярно, а не під черговий ювілей.
Надійка Вовк

Звуки і голоси ночі нового
роману Андруховича
Юрій Андрухович. Радіо Ніч. — Чернівці:
Meridian Czernowitz, 2021.
Знаючи вміння Юрія Андруховича не виправдовувати очікувань і робити несподівані повороти, багато хто з читачів і читачок
трохи стримано й підозріло зустріли «Радіо
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Ніч». Мовляв, надто часто його нові романи
виявлялися Чимось Іншим. Але Андрухович
знову зробив сюрприз — тож там, де можна
було б чекати жанрових експериментів, таки
побачив світ справжній роман. Утім, я чомусь
упевнений, що для вас, шановні читачі, має
значення не так жанр, як власне текст. А він
вийшов знаковий і показовий. Радше задуманий, ніж феєричний. Грайливий і сентиментальний, певною мірою авантюрний.
У центрі «Радіо Ночі» — одіссея культового
рок-музиканта минулих років Йосипа Ротського. Його ім’я, як пояснює один з оповідачів,
є таким собі схрещенням Бродського й Рота.
І це пояснення, до речі, стає приводом до закидів Андруховичу з боку деяких критиків і критикинь у надмірній прямолінійності в алюзіях і жартах. Прямолінійні моменти в книжці
й справді є, але вони межують із речами значно вигадливішими, тож, очевидно, ідеться про
концептуальні «заїзди» у сфери, побудовані за
принципом маскульту, що нерідко траплялось
і в попередніх книжках письменника. При цьому «Радіо Ніч» сповнена й доволі герметичних ігор, і змін оповідачів та часопросторів,
і традиційних для Андруховича «переліків»,
і переформатувань тексту, в одному місці він
навіть перетворюється на п’єсу.
Йосип Ротський має рок-н-рольну славу
у 90-ті, потім живе значно спокійнішим життям і займається музикою для себе, тоді спалахує у фестивальні двотисячні — і нарешті
несподівано опиняється на символічному гребені подій під час Майдану 2013–2014. Зрештою, на відміну від нашого, Майдан у «Радіо
Ночі» зазнає поразки — його топлять у крові.
А Ротський потрапляє в полон до «режимських», потім тікає за кордон, де стає мимо-

вільним убивцею «свого» диктатора, який
завітав до Європи з візитом. Після цього Ротський буде під слідством, у в’язниці, де влазить в одну таємну авантюру — і тепер його
розшукують не лише «режимські»...
Як видно зі схематичного переказу частини
фабули, важливим елементом роману є архетип вічної втечі від переслідування. Саме він,
мабуть, гравітує авантюру, інтригу книжки,
сприяє її читабельності й захопливості (хоча
цей текст, звісно, не назвеш масовим), посилює підсвідомий тремор.
З мотивом утечі органічно поєднується мотив утраченої революції. Поразка Майдану
Ротського та подальший exodus українських
громадян — і самодостатній драматичний
сюжетний хід, і переосмислення доволі поширеного розчарування в результатах реального Майдану 2013–2014 (книжкою пробігає
й легкий, але промовистий стьоб щодо влади
«клоуна», яка постає після загибелі диктатора). Це також символ поразок цілої серії епізодів боротьби за свободу України в різні епохи.
Власне назва книжки Андруховича вказує
на значення в ній світу радіо, музики, звуку.
У «Радіо Ночі» регулярно з’являються своєрідні монологи Йосипа Ротського як діджея.
Це різноманітні спогади та роздуми, кожен
такий монолог завершується музичним треком. Їх можна окремо послухати, використавши qr-код на обкладинці книжки або на
YouTube (канал Rotsky’s List).
На багатьох сторінках виринають різноманітні музичні твори (насамперед рок). Це
і просто музика, і певні символи, і настрій,
атмосфера, і знаки епох та середовищ. Тут і,
до прикладу, Том Вейтс (Poor Edward), і Девід Бові (у деяких моментах, приміром, у гетерохромії, тобто в різних кольорах правого
й лівого ока, його можна назвати дещо прототипом Ротського), але також і Karbido з «Колисковою для Перкалаби». Музика є в «Радіо
Ночі» однією з мов, щоби дати відчуття кінця
двадцятого століття, двотисячних років, драми Майдану. Але музика з радіо — це також
вимір самотності, у якій зачиняється Ротський, будучи також ізольований, захований
і в зовнішньому світі, що вже можна прочитати як чи то відлуння, чи то передчуття вимірів ізоляції 2020–2021 років.
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Ще один цікавий вимір роману — голос чоловіка постпатріархальної доби, голос немолодого чоловіка. Андрухович вельми виразно
привертає увагу саме до цих аспектів нової
книжки. Постпатріархальність (тобто часи
суттєво «половинчасті») змальовано іронічно.
З доведеними до абсурду еротичними пригодами харизматичного героя, з наївними «чоловічими звичками і традиціями». Зі спробами
формалізувати процес підготовки потенційних партнерів до статевого акту, що виливається в цілу схему з етапами, яку намагаються
запровадити, зокрема, і в місті Носороги, нібито в порядку подолання негативної патріархальної спадщини. А образ старшого чоловіка
в Юрія Андруховича сентиментально поєднує
в різних сферах досвід із розгубленістю, невпевненістю, аж до витворення своєрідної атмосфери психологічної «невагомості».
«Радіо Ніч», поза сумнівом, викличе різні читацькі реакції. Але так само вона стане
однією з головних українських прозових книжок 2021 року.
Олег Коцарев, Буча

Високий український стиль
НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи [Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського збірника»] / упорядник Сергій Білокінь. — Київ: Родовід, 2020. — 408 с.
Ця книжка йшла до читача сто років. Власне, історія її видання могла б стати романом.
З драматичними поворотами на тлі історичних розламів, блискучими персонажами,
яких розстріляють, та харизматичним головним героєм.
Видатний український графік Георгій Нарбут помер 1920-го у віці всього 34 років. Його
послідовники організували посмертну виставку й 13 років готували до друку збірник
про Нарбута. Палиці в колеса від радянської
влади, брак якісного паперу, загальне безгрошів’я — усе це затягнуло процес. Наклад знищили одразу в друкарні, 1933 року. На той час
більшість авторів були вже репресовані. Дивом уціліли тільки два неповні збірники. Історик Сергій Білокінь та команда видавництва
«Родовід» за сприяння Українського культур74

ного фонду через сто років після смерті Нарбута зібрали все, доповнили й видали.
Це розкішне видання містить найповнішу
збірку робіт майстра — книжкову графіку, обкладинки часописів, силуетні портрети, акварелі, герби, грошові знаки та марки Української держави, а також архівні світлини з ним.
Усе — на найвищому поліграфічному рівні.
Власне обкладинка — експериментальна, згенерована комп’ютерним алгоритмом так, що
ілюстрації на різних примірниках не однакові. Шкода, що напис «Нарбут» виконаний не
нарбутівським шрифтом. Утім, творці книги
запевняють, що це частина задуму.
До збірника увійшли студії про творчість,
спогади про життя художника, його листи.
Крізь ці тексти ми чи не вперше бачимо живого
Нарбута, дізнаємося про його почуття гумору,
смак, манери й неабияку харизму. Як у доброму романі, герой змінюється. З Єгора Нарбута,
як художник підписує свої російські роботи,
він стає Георгієм. З послідовника російського
«теремкового й лубочного» стилю Білібіна змінює ставлення до лінії та форми й винаходить
та перевинаходить власний стиль. Особливо
змінюється після навчання в Мюнхені, де годинами вивчає твори старих майстрів, як-от
Дюрера. Любить малювати «гербяки» з «орляками», «чортяк», додавати де треба «ампіряку»,
а себе називає «Нарбутякою». Купує в хлопчаків відро хрущів і випускає їх на вечері в присутності дам, ще і прикріпивши до кожного
жука прапорці країн, що воювали в Першій
світовій. Малює начисто й без помилок, зорову
пам’ять має не гіршу, ніж у Шерлока — може
через роки точно відтворити орнамент вишивки, побачений колись на іконі. Сам шиє й роз-
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кішний синій козацький жупан (в якому його
потім і поховають). Свій стиль в одязі порівнює
з Онєгіним (до облисіння) і Чічіковим (уже після). Усіх називає по-своєму, жартома (майстер
Білібін стає Білібоном, а кума Ольга Данилівна
— Пульхерією Іванівною). Його ж близькі кличуть лагідно — Жорженькою. Малювати найбільше любить у товаристві, під жарти й розмови. Такого справжнього та людяного Нарбута
ми бачимо в цих спогадах.
І водночас він постає тут великим майстром, одержимим графікою, який шанує старовину й повертає її до сучасного мистецтва,
актуалізує, витворюючи високий український
стиль. Створюючи атрибути нової держави на
плечах величної історії.
«Колись українська художня культура,
зокрема мистецтво книги, ґравюра — стояли дуже високо, вплинули й виховали книгу
в Росії. А згодом царська Росія винищила все
яскраве, все самобутнє в українській книзі,
стерла з лиця землі всі окремі ґраверні школи, причавила й обезличила лаврську друкарню», — пише мистецтвознавець Федір Ернст,
заарештований 1933-го і згодом розстріляний. Він керував підготовкою збірника й написав до нього пречудову студію про життя
і творчість Нарбута. Називає його «красою
й гордістю української графіки» та «рицарем
графіки без страху й докору».
«Коли в російськім мистецтві Нарбут є найкращим майстром книги й ілюстрації, коли
лінія і композиція його є там опяняючи тонка
і розкішна до перечулення, коли тільки один
Нарбут показав росіянам у повнім значінні
того слова клясичну ґрафіку, — пише у своїй студії художник Павло Ковжун (орфографія збережена). — На Україні у Нарбута не
знайшлося безжурного трактування лінії —
тут усе вирізано читко і ясно, твердо і рішуче,
тут усе написано гарячою кров’ю».
І відчуття часу — від холодного подиху
мистецького Петербурга, мальовничої літньої Нарбутівки, де родовий маєток Георгій
Іванович облаштував меблями з карельської
берези й червоного дерева, порцеляною та
старожитностями, до вогкого холоду 1917-го,
коли на відкритті Української академії мистецтва спершу не було електрики, бо ще не зовсім вщухла вулична стрілянина.

У книжці — розкішна мова. Багато цікавих
мистецьких термінів: наприклад, гравюру називали раніше «ритина», звідси й дереворити
та лінорити. Акварелі й ґваші (гуаші), сильвети (силуети) — такі слова створюють ефект
коштовної оздоби на дорогому сукні.
Цей збірник — наче музей Нарбута на
книжковій полиці. І хай минуло сто років, але
він таки вийшов вчасно. Бо нині — саме час
повернути собі високий український стиль.
Олена Павлова, Київ

Не захлинутися в течії
Мирослав Лаюк. Залізна вода. — Видавництво Старого Лева, 2021. — 264 с.
Сучасні літературні тексти, що оповідають
про історичні події країни чи її канонізованих героїв, як і будь-які інші твори мистецтва,
мусять усе ж відповідати на нагальні питання
сьогодення: хто я, чому все відбувається в такий спосіб і чи можу я щось змінити. У своєму
новому романі «Залізна вода» Мирослав Лаюк
слідує цій ідеї та буквально зіставляє життя відомої поетки Лесі Українки із долею сучасного
українця, обрисовуючи її вплив на нього.
Свій роман Лаюк побудував навколо двох
реальних фактів із життя Лесі Українки: її подорож до селища Буркут у Карпатах (у 1901
році) та листування з Ольгою Кобилянською.
Власне, обидві ці події викликають у читацької, літературної та й дослідницької спільнот
цікавість і жваві обговорення, тому містять
нашарування пліток, домислів та інтерпретацій (з позиції науки роз’яснення пропонують
праці Н. Зборовської «Моя Леся Українка» та
С. Павличко «Дискурс українського модерніз-
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му»). Подорож карпатськими селами є тлом
для розвитку історій кожного із героїв. Та і,
власне, такої персонажки, як Леся Українка,
у романі насправді немає. Увесь час у ньому
трапляються виключно її образи, що утворилися, а в деяких випадках, можливо, і спотворилися за ці останні півтора століття. Заздрісники, колеги чи просто шанувальники — усі
вони мали «свою» Лесю Українку, а історії про
неї переказували від хати до хати, із покоління
в покоління. Кожен із них бореться зі своїм образом поетки: для когось вона є прикладом для
наслідування і стимулом до розвитку, а хтось
сприймає її творчість як результат впливів,
зважаючи на статус і можливості родини. І ці
плітки персонажів оживляють Ларису Петрівну більше, ніж якби на сторінках книжки були
зображені виключно факти біографії.
Головний герой — Богдан Плав’юк. У підлітковому віці він поїхав із рідного селища,
а тепер виріс і настав час повертатися. У центрі
сюжету — історія його родини та драми навколо неї. На певному етапі своїх спроб приструнити травми дитинства та юності з допомогою
роботи, подорожей та алкоголю, він знайомиться із театральною режисеркою Анною, що
має мистецьке та особисте зацікавлення до біографії Лесі Українки. В одній із їхніх розмов
Богдан згадує про сімейну реліквію, що дісталася йому від покійної матері — лист Ольги
Кобилянської до поетки. А далі — викрадення
листа, нові зустрічі, бандити та погоні.
Одним із найважливіших художніх образів
роману виступає вода: саме вона є супутницею
багатьох поворотних моментів у долі героїв.
Вона рятує й лікує своїм спокоєм, відгороджує
від ворогів, забирає незавершені сторінки з поезією, а інколи й цілі життя. Вода, як і час, що
біжить без упину, залишає людину сам на сам
зі своїми помилками й нездатністю змінити

хід подій. «Біжать усі ці люди за водою, біжать.
І ніколи не встигають. І ніколи не встигають».
Мішанка з часових ліній то повертає до
сучасників Лесі Українки, то до дитинства
Богдана, то злегка нагромаджує текст. Це робить його більш тягучим і постійно відвертає
увагу на побудову умовної мапи, щоби зв’язати всіх персонажів роману: Дзвінку, подругу
дитинства Богдана; його батька Івана; його
матір Надію; прабабцю Августину; черницю
сестру Петру; режисерку Анну; піаністку Ольгу Окуневську та інших. Але, з другого боку,
це додає об’єму, створює перетини в долях цих
людей, а значить, дає більше точок для співпереживання розказаним історіям. І це виходить.
Незважаючи на столітню різницю між героями
роману, людські проблеми минулого ближчі
до сучасності, ніж здається з першого погляду:
непроговорені сімейні кривди й таємниці можуть стати отрутою найкращих родин; питання жіночої реалізації і свободи, яку потрібно
виборювати й досі; доведення, що можеш бути
кимось і чимось більшим за те, що пропонує
тобі суспільство. «Якщо людина знає, що вона
поетеса, то ніхто не переконає її у зворотному.
Якщо людина знає, що їй важливо, то вона не
зрадить ту справу, навіть якщо їй нашепче сам
Господь Бог».
Чи постають думки щодо кон’юнктурності
роману? Очевидно, що його Мирослав Лаюк
разом із видавництвом готував спеціально до
такої значущої річниці поетки, як її 150-ліття.
Але чи обов’язково такі умови появи мають нівелювати його цінність? Гарно написана історія залишиться такою, незалежно від мотивації, яку автор бере собі за відлік. А історій, що
осмислюють та олюднюють героїв з однотипними портретами на сторінках підручників —
не вистачає. Тому такі книжки потрібні.
Оленка Юрчук,Дніпро
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