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Цей задум — показати особли-
вість відзначення нинішнього 
Нового року — з’явився після то-
го, як ми прочитали, що в Іва-
но-Франківську, у центрі міста, 
замість пухнастої карпатської 
красуні вирішили поставити осо-
бливу ялинку, створену руками 
дітей з допомогою їхніх старших 
помічників —  і назвали її «Ялин-
кою Перемоги». Свої уявлення і 
мрії про рік, що настає, діти ви-
словили у своїх малюнках.

На них — саморобні прикра-
си: дзвіночки, ляльки-мотанки, 
іграшки й малюнки-малюнки-ма-
люнки… Ось батько, чи брат, чи 
просто воїн-захисник, що чіпляє 
на засніжену ялинку різдвяну зір-
ку. Ось янгол-охоронець з могут-
німи крилами й в українському 
військовому строї зі зброєю в ру-
ках. Ось прапор України у вигля-
ді серця і написи: «Це — моя зем-

ля» і «Це — моє небо». А ось на тлі 
українського прапора зображено 
три українські регіони, які росій-
ські загарбники захотіли по живо-
му відтяти від України: Запорізь-

ка область, Херсонська область і 
Крим. На контурі останнього на-
писано: «Крим. Сімферополь. Це 
Україна». Щоб ніхто не сумнівався.  
І на полотнищі прапора: «Україна 
вільна, незалежна, єдина». А над 
усім малюнком  — «Слава ЗСУ!»

Про що думають наші діти? Во-
ни, як і кожен з їхніх батьків, учи-
телів, сусідів, як і кожен із нас, ду-
мають про Перемогу. Вони пока-
зують, завдяки кому і чому вона 
буде досягнута. І що буде так — не 
мають сумнівів, як і всі ми. Запи-
тання тільки — коли.

І тоді… А як вони уявляють собі 
те, що буде? Після Перемоги! Ми це 
бачимо на малюнку восьмиклас-
ниці Софійки Бикової (підпис чи-
тається під малюнком). Наше май-
бутнє — це земля, заквітчана квіта-
ми, і в небі — відновлена «Мрія». 

Високі бажання, високі мрії — 
ознака нашого часу, яка проявля-

ється і в думках дітей, яким втілю-

вати це майбутнє. Проходячи че-
рез такі випробування, втрачаючи 
рідних і близьких, дивлячись, як 
ворог рівняє з землею все, що бу-
ло нам дорогим, що створено бага-
толітньою працею не одного поко-
ління, після нашої Перемоги ми не 
хочемо повернути все «як було». 

Ми хочемо, щоб все найкра-
ще й найпередовіше було в на-
шій країні, щоб наші мрії і здобут-
ки підіймалися вгору так, як піді-
ймалася і обов’язково підніметься 
ще не раз оновлена «Мрія». А то-
му головне зараз — швидше дійти 
до Перемоги.  

І тому наші ялинки сьогодні — 
не розкішні лісові красуні (нехай 
поживуть у своєму природному 
середовищі), а, наприклад, штуч-
на ялинка  на пероні станції «Уні-
верситет» Харківського метро, з 
будиночком Святого Миколая. 

Штучну ялинку встановили і 
в Києві, на багатьох фото видно, 
як заповнюють «хвойною масою» 
проміжки в каркасі цієї ялинки.

У Чернівцях невеличку ялинку 
поставили на площі біля філар-
монії та  прикрасили її іграшка-
ми, які виготовили діти разом із 
дорослими.

У Дніпрі місцева влада вирі-
шила не встановлювати головної 
міської ялинки — ні «живої», ні 
штучної, а гроші, які на це пішли 
б, перерозподілити за соціальни-
ми програмами. Дніпряни прово-
дили соцопитування, і понад 60% 
з них сказали, що велика ялинка 
зараз не на часі. Зате невеличкі — 
зустрічають відвідувачів у торго-
вих центрах, магазинчиках і ка-
фе, і навіть в автобусах. Адже від-
чуття свята об’єднує і підносить 
настрій.

І коли на зустрічі наступного 
Нового року ми повернемо в на-
ші міста святкові традиції, чи мо-
же, навіть змінимо їх, ми з вдяч-
ністю згадаємо наші «Ялинки 
Перемоги».  

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ

3

Переможна Україна: 
виклики, можливості, 
«червоні лінії»
 Немає сумніву, що «план 
Маршалла» для України буде, 
й ми маємо долучитися до  
його розроблення, аби він 
працював у наших інтересах.

7
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Співдружність, 
випробувана часом
Сергій КОМІСАРЕНКО: 
«Король Чарльз III може при-
їхати зі старшим сином. Адже 
тепер Вільям буде Принцом 
Валлійським. А наше завдан-
ня — Крим повернути». 

Промислові коноплі – 
не канабіс
Знадобилося пів століття, щоб 
світ отямився і зрозумів, на-
скільки він себе обкрадає, 
бездумно відмовившись від 
культивування конопель .

З Новим роком, дорогі українці!
З Новим переможним 2023 роком!

Ялинки Перемоги



У перші дні Нового року україн-
ський криголам «Ноосфера» пере-
буває в океані, долаючи шлях від 
портового міста Кейптаун у 
Південно-Африканській республіці 
до української антарктичної 
станції «Академік Вернадський».  
Так розпочався його другий 
антарктичний сезон під синьо-
жовтим прапором, про що повідо-
мляє Національний антарктич-
ний науковий центр.  

Спочатку наукове судно, пере-
тнувши Атлантичний та Півден-
ний океани, підійде до польської 
антарктичної станції «Арцтов-
ський», що розташована на острові 
Кінг Джордж. Адже нинішня експе-
диція є спільною українсько-поль-
ською, фінансується вона переваж-

но Польською антарктичною про-
грамою, що в умовах війни дуже 
доречно. Капітаном судна, як і в 
минулому сезоні, є Павло Панасюк. 

До української станції криголам 
має дібратися до кінця січня. Перед 
ним поставлено відповідальне за-
вдання — доправити вантажі та ко-
манду технічних спеціалістів, які по-
винні завершити модернізацію інф-
раструктури станції. Цього сезону 
заплановано замінити систему опа-
лення, облаштувати новий майдан-
чик для зберігання човнів, здійсни-
ти роботу із заземлення дизельної та 
головної будівлі станції, а також про-
вести  інші нагальні роботи, потріб-
ні для успішної зимівлі 28-ї Україн-
ської антарктичної експедиції.  

Перший антарктичний сезон «Ноо- 
сфери» відбувся у важкий для держа-
ви час — з кінця січня до кінця трав-
ня 2022 року. Але, незважаючи на 
труднощі, криголам успішно забез-
печив ротацію зимівників на укра-
їнській станції «Академік Вернад-

ський», на станцію було доставлено 
140 тонн пального та понад 80 тонн 
різних вантажів — від річного запасу 
їжі до будматеріалів для продовжен-
ня модернізації «Вернадського».

Наші вчені провели унікальні 
дослідження з вивчення Південно-
го океану. Зокрема, вперше за 20 
років українською експедицією бу-
ли відібрані проби донних відкла-
дів в океані. 

Екіпаж судна тоді вперше забез-
печив перезмінку полярників на 
польській станції «Арцтовський» 
замість російського судна, від яко-
го поляки відмовилися через  ши-
рокомасштабну агресію росії про-
ти України. «Ноосфера» доправила 
вантажі на польську антарктич-
ну станцію «Арцтовський», а на 
зворотному шляху забрала учас-
ників польської антарктичної 
експедиції.  

Перший рейс до крижаного кон-
тиненту команда здійснила під ке-

рівництвом українського капіта-
на Павла Панасюка та колишнього 
британського капітана криголама 
Саймона Воллеса.  

«До того ж, наш криголам про-
явив себе дуже добре, показавши, 
що готовий бути для нас надійним 
помічником», — зазначив дирек-
тор Національного антарктично-
го наукового центру Євген Дикий. 
Він підкреслив, що вперше за 20 ро-
ків Україна здійснила антарктич-
ну експедицію власним науковим 
флотом.

Щоправда, війна завадила на-
уково-дослідному судну «Ноосфе-
ра» після довгої і успішної подоро-
жі повернутися додому, у порт при-
писки — Одесу, тож останні місяці 
криголам базувався у Кейптауні. 
Звідки й вирушив зараз до далекої 
Антарктики. Але і моряки, і науков-
ці дуже сподіваються на те, що не-
забаром вони таки зможуть повно-
цінно повернутися додому.  

ІНФОРМАЦІЙНА ПАЛІТРА ПОЧАТКУ РОКУ

За інформацією інформаційних агентств та власних кореспондентів

Заявою МЗС України щодо неле-
гітимності перебування росій-
ської федерації в Раді Безпеки ООН 
та Організації Об’єднаних Націй у 
цілому Міністерство закордон-
них справ України офіційно ініцію-

вало процес позбавлення росії ста-
тусу постійного члена Ради 
Безпеки ООН та виключення її з 
ООН.   

Вперше українська делегація 
порушила в ООН питання стату-
су росії в Раді Безпеки рік тому — у 
грудні 2021 року. Постійний пред-
ставник України при ООН Сергій 
Кислиця тоді заявив з трибуни Ге-
неральної Асамблеї про те, що ро-
сія не має законного права пере-
бувати у Раді Безпеки ООН. Адже 
стаття 23 Статуту ООН проголошує, 
що постійним членом Радбезу є 
СРСР, а не російська федерація. ро-
сія взагалі не присутня в докумен-
тах Організації Об’єднаних Націй. 

«Розпад Радянського Союзу в 
грудні 1991 року залишив неви-
рішеним питання міжнародних 
прав і обов’язків СРСР», — йдеться 
у заяві МЗС. З погляду  міжнарод-
ного права питання статусу держа-
ви-члена ООН та постійного члена 
Ради Безпеки ООН, яким користу-

ється російська федерація, є невре-
гульованим. Заперечуючи цей 
факт, росія посилається на те, що 
вже з 24 грудня 1991 року, а в пу-
блічній площині — з 31 грудня 1991 
року в Радбезі ООН з’явилася та-
бличка з її назвою. Але це не озна-
чає, що для цього були легітимні 
підстави. Їх не було і досі немає. 

російська федерація зайняла 
крісло постійного члена Радбезу 
ООН в обхід визначених Статутом 
ООН процедур, йдеться у заяві. Це 
відбулося на підставі звичайно-
го листа президента РРФСР Бори-
са Єльцина на ім’я Генерального 
секретаря ООН, відправленого 24 
грудня 1991 року. 

Звернення російської федера-
ції щодо наміру продовжити член-
ство СРСР в ООН мало бути належ-

ним чином розглянуто Радою Без-
пеки та Генеральною Асамблеєю. 
Стаття 4 Статуту ООН передбачає, 
що членство миролюбних держав 
набувається за рекомендацією Ра-
ди Безпеки ООН та за рішенням Ге-
неральної Асамблеї. Такий шлях 
проходили інші новоутворені дер-
жави, ті ж Чехія і Словаччина піс-
ля того, як припинила існування  
Чехословаччина. Але оскільки ро-
сія  ніколи не проходила процеду-

ри набуття членства, вона займає 
місце СРСР в Раді Безпеки ООН не-
законно. «З юридичної та політич-
ної точок зору може бути лише 
один висновок: росія — узурпатор 
місця Радянського Союзу в Радбе-
зі ООН».

У заяві йдеться і про те, що дії рф 
суперечать поняттю «миролюбнос-
ті». Три десятиліття її незаконного 
перебування в ООН позначені ві-
йнами та захопленням територій 
інших країн, силовою зміною між-

народно визнаних кордонів, на-
маганнями задовольнити загарб-
ницькі та неоімперські амбіції. 

Україна нині потерпає від по-
вномасштабного вторгнення росій-
ської федерації, а передувало цьо-
му періоду — 8 років збройної агре-
сії проти нашої держави. 

Війна російської федерації про-
ти України є безпрецедентним ак-
том порушення цілей та принци-
пів Статуту ООН з часів його під-
писання у 1945 році та позбавляє 
росію права називатися миролюб-
ною державою.

російська федерація зухва-
ло відмовляється виконувати 
обов’язковий наказ Міжнародного 
суду ООН та резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН, які звеліли припи-

нити збройну агресію проти Укра-
їни, деокупувати всі українські те-
риторії, негайно, повністю та без-
умовно вивести всі свої збройні 
сили з території України в межах 
її міжнародно визнаних кордонів.

У заяві зазначається, що Укра-
їна ініціює комплексний процес, 
спрямований на досягнення ці-
лей цієї заяви, й готова до взаємо-
дії з іншими країнами для спіль-

ного захисту Статуту ООН, тобто 
позбавлення росії членства в Рад-
безі та ООН. Водночас МЗС заяв-
ляє про незворотність ухвалених 
раніше рішень Радою Безпеки 
ООН, попри нелегітимну участь у 
цьому росії. Це   важливо з огля-
ду на побоювання деяких країн 
щодо делегітимізації всієї діяль-
ності Ради Безпеки, починаючи з 
1991 року.  

росії не місце в Раді Безпеки і в цілому в ООН

«Ноосфера» вирушила
в  другий  антарктичний сезон

Міністр закордонних справ Дмитро КУЛЕБА  
з командою послів України у Миколаєві

Український криголам «Ноосфера» готується в дорогу

Національний фонд дослі-
джень України оголосив новий 
конкурс проєктів з виконання 
наукових досліджень і розро-
бок «Наука для відбудови Укра-
їни у воєнний та повоєнний 
періоди». 

Метою конкурсу є фінан-
сування колективних науко-
вих проєктів, спрямованих на 
розв’язання невідкладних пи-
тань відбудови України у воєн-
ний та повоєнний час.

Конкурс проводиться за на-
прямами, пов’язаними з вико-
нанням прикладних наукових 
досліджень і розробок, спрямо-
ваних на відновлення вироб-
ництва товарів та послуг або 
виведення України на новий 
рівень конкурентоспромож-

ності (зокрема у космічній га-
лузі). А також на розроблення 
нових технологій та створен-
ня нових матеріалів для віднов-
лення промислового виробни-
цтва; розв’язання екологічних 
проблем, які виникли внаслідок 
воєнних  дій; подолання розла-
дів здоров’я населення, зумовле-
них війною; розв’язання питань 
продовольчої та енергетичної 
безпеки; розв’язання соціаль-
них питань комплексної реабі-
літації різних груп населення, 
пов’язаної з воєнними травма-
ми; посилення захисту об’єктів 
критичної інфраструктури (зо-
крема в контексті кібербезпеки); 
збереження культурної спадщи-
ни, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та/чи окупації.

Заявки приймаються до 31 
січня 2023 року, 23:59 (за київ-
ським часом).

Проєкти, відібрані за резуль-
татами конкурсу, будуть реалі-

зовані до кінця 2024 року.  Поча-
ток  виконання проєктів плану-
ється з серпня 2023-го.

Загальний обсяг фінансу-
вання конкурсу —  450 мільйо-
нів гривень (відповідно  до бю-

джетних надходжень, з ура-
хуванням ризику можливого 
перерозподілу коштів та ризи-
ків, пов’язаних із дією воєнного 
стану на території України). 

Максимальна загальна сума 
фінансування одного проєкту — 
4,5 млн грн (1,5 млн грн у 2023 
році та 3 млн грн у 2024-му).

Учасниками конкурсу мо-
жуть бути заклади вищої осві-
ти та наукові установи держав-
ної форми власності.

Подавати заявки мають право 
колективи авторів проєкту (на-
уковий керівник і виконавці) у 
складі від 6 до 15 дослідників.

Молодих учених має бути не 
менше двох, якщо до колективу 
авторів входять від 6 до 10 осіб 
включно. І не менше трьох, як-
що їхня кількість складає від 11 
до 15 осіб.

Науковим керівником про-
єкту має бути вчений, який 
працює за основним місцем 
роботи в установі (організа-
ції), що подає заявку на участь 
у конкурсі.

Науковим керівником та 
виконавцем проєкту не мо-
жуть бути працівники дирек-
ції НФДУ, члени наукової ради 
фонду, наукового комітету На-
ціональної ради з питань роз-
витку науки і технологій, чле-
ни комісії Конкурсу та експер-
ти, залучені до проведення 
наукової та науково-технічної 
експертизи проєктів за цим 
конкурсом.

НОВИЙ КОНКУРС НФДУ
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Програми відновлення та роз-
витку України мають ґрунтува-
тися на чіткому баченні обрисів 
майбутнього. У цьому переконані 
науковці НАН України. Вчені 
Відділення економіки академії 
розробили візію «Повоєнне відро-
дження України», у якій визначено 
ключові можливості, загрози й 
виклики майбутньому; напрями 
відродження України та бачення 
подальших дій.  
     Днями академік-секретар 
Відділення економіки НАН 
України, директорка Інституту 
демографії та соціальних дослі-
джень ім. М.В. Птухи академік 
Елла Лібанова представила візію 
на Президії НАН України.

Фундамент відродження
За задумом учених, повоєнне від-

родження має будуватися на фунда-
менті, який має кілька складових. 
Перша і найважливіша — націо-
нальна безпека. Як пояснила нау-
ковиця, йдеться не тільки про «обо-
ронку» чи ВПК, а про безпеку в ши-
рокому розумінні (зокрема, і про 
міжнародні гарантії). Якщо наша 
країна не буде в безпеці, жодні пла-
ни відбудови не матимуть сенсу.

Наступні складові фундаменту 
відновлення — економіка, довкіл-
ля, соціальне середовище тощо.

— На соціальне середовище по-
трібно звернути особливу увагу, — 
зазначила доповідачка. —  У берез-
ні 2022 року в Україні не було зброї, 
але було шалене бажання відстоя-
ти свій дім і свою країну. Соціопси-
хологічні настрої дуже важливі!

У 2022 році українці продемон-
стрували готовність об’єднуватися 
заради перемоги. Люди підтриму-
ють ЗСУ, займаються волонтер-
ською діяльністю, допомагають 
знайомим та незнайомим.

Для того, щоб запобігти песимізму 
у суспільній свідомості, вчені радять 
більше комунікувати з людьми, по-
яснювати, що після завершення воєн-
них дій економічна ситуація, соціаль-
ний захист та побутове забезпечення 
почнуть поліпшуватися. «Експерти, 
журналісти, представники органів 
місцевого самоврядування мають на-
голошувати на перспективах швид-
ких позитивних зрушень у повоєн-
ний період», — йдеться у візії.

Поліпшити соціально-психоло-
гічні настрої допоможе початок 

відновлення країни (навіть під час  
продовження воєнних дій),  а та-
кож наміри  міжнародної спільно-
ти покарати країну-агресора, під-
тримка країн-союзників, перспек-
тиви євроінтеграції.  

—  Дуже важливо, що психологія 
меншовартості змінюється на пси-
хологію переможця, —  наголосила 
Елла Марленівна. — Ми завжди вва-
жали, що гірші за інших, гірше осві-
чені, гірше працюємо, але вияви-
лося, що це не так. Українці все мо-
жуть, усе вміють (і передусім — бити 
ворога), ми — справжні переможці. 

Ризики та загрози
Нині Україна має і ключові мож-

ливості, і системні виклики.
Найперший виклик — геополі-

тичне становище (маємо думати, 
як розбудовувати країну поруч з 
агресивним сусідом,  де розміщува-
ти стратегічні об’єкти, як розвива-
ти традиційно індустріальні Схід і 
Південь).

Наступним викликом (і на-
віть загрозою майбутньому) вче-
ні вважають систему управлін-
ня. «За всіма рейтингами, Україна 
має преференції за якістю робо-
чої сили і водночас пасе задніх за 
якістю управління», — наголосила 
доповідачка.

У візії зазначено, що на ефектив-
ність системи державного управлін-
ня позитивно вплинула реформа де-
централізації. Зміцнилася фінансо-
ва спроможність територіальних 
громад, започатковано економіч-
ний розвиток місцевих спільнот.   

На черзі — реформа системи ор-
ганів центральної влади, оптиміза-
ція їхньої структури та посилення 

вимог до кадрового забезпечення. 
«Має бути мінімізовано персональ-
не втручання в процеси управлін-
ня з будь-якого боку (і з боку чинов-
ника, і з боку бізнесу)», — додала 
Елла Марленівна.

Викликом є територіальні, еко-
номічні, демографічні, екологіч-
ні диспропорції (логічно було б пе-
реміщувати виробництво і людей 
на захід країни, однак екологічна 
місткість західних областей дуже 
низька, і на це  потрібно зважати).

Викликом є також те, що  чима-
ло людей не готові до змін і досі пе-
ребувають під впливом активної 
російської пропаганди.

— Багато залежить від того, чи 
збережеться вплив країни-агресо-
ра на території, які були під окупа-
цією, та на всі інші, — зазначила 
доповідачка. — А також — чи  змо-
жуть українці остаточно подолати 
патерналістські настрої. Чи зрозу-
міють, що самі відповідають за свій 
добробут, за життя своїх дітей і сус-
пільство в цілому. 

Ключові можливості
Соціологічні опитування показу-

ють, що 74 відсотки українців упев-
нені, що Україна рухається в пра-
вильному напрямку (торік таких 
було 34 відсотки). Ця національна єд-
ність і довіра до влади є безумовною 
перевагою українського суспільства.

Ключовою можливістю (або ж 
викликом, який ми не зуміємо по-
долати), на думку науковців, може 
стати новий суспільний договір. До 
війни українці погоджувалися з іс-
нуванням корупції.  Але рух упе-
ред можливий,  якщо  в новому су-
спільному договорі буде нульова 
толерантність до порушення зако-
нів (включно з корупцією).

Війна дає змогу державному апа-
рату «обнулити» стосунки з вели-
ким бізнесом, скасувати пільги, від-
мовитися від неформальних моде-
лей взаємовідносин. Важливо не 
допустити жодного випадку віднов-
лення довоєнної практики взаємо-
дії з бізнесом — корупції, створення 
«особливих» умов, зловживань, по-
даткової тінізації. У візії наголошу-
ється, що корупція є одним із про-
явів та ключових механізмів тота-
літарної держави, де економічні 
преференції надаються  за особис-
ту відданість вищому керівництву, 
а їх позбавлення є інструментом по-
карання та шантажу.

Натомість у демократичному 
суспільстві відносини економічних 
суб’єктів з владою відбуваються за 
чинними нормами, правилами та 
законами. Тобто є максимально де-
персоналізованими. «Потрібно вже 
сьогодні виробити новий суспіль-
ний договір, який спиратиметься 
на інститути, а не на персоналії», — 
зазначила науковиця.

Величезною можливістю є й 
міжнародна співпраця.

— Без такого співробітництва ми 
нічого не зможемо зробити в пово-
єнний період, — застерегла допо-
відачка. — Але! Міжнародна спів-
праця має враховувати принципово 
новий імідж України. Ми не тільки 
реципієнти, а й партнери. Я абсо-
лютно впевнена, що «план Маршал-
ла» для України буде, й ми маємо до-
лучитися до його розроблення, аби 
він працював у наших інтересах. 

Напрями відбудови
Науковці виокремили вісім на-

прямів майбутнього відроджен-
ня країни. Це: забезпечення наці-
ональної безпеки та оборони; роз-
будова критичної інфраструктури; 
розбудова конкурентної стійкої 
економіки; інтегрований розвиток 
територій; трансформація ринків 
праці; відновлення довкілля; по-
єднання неухильного дотримання 
законів із революційними зрушен-
нями; демографічне відродження;  
становлення нової якості життя.

Вчені «прописали», який вигляд 
матиме кожен напрям після перемо-
ги (наприклад, у 2030 році), визначи-
ли, які зміни потрібно здійснити. 

— Результатом відновлення кра-
їни має стати висока якість жит-
тя, — переконана доповідачка. — 
Успішність країни визначається 
не показником ВВП на душу насе-
лення (хоч яким важливим він є), 
не дефіцитністю чи бездефіцитніс-
тю бюджету, не рівнем інфляції то-
що. Успішність визначається лише 
якістю життя в цій країні.

Життя українців у 2020 році на-
уковці бачать гідним і заможним, 
на рівні східноєвропейських країн 
(наприклад — Чехії й Естонії). Міні-
мальна заробітна плата складати-
ме 450–500 євро.  

Модель нової якості життя включа-
тиме такі складові: доступні якісні ме-
дичні послуги; сучасну освітню систе-
му та конкурентні освітні програми; 
кращі житлові умови й доступність 
житла; розвинену інфраструктуру на-
селених пунктів; екологічно безпечне 
середовище проживання; безпечне 
соціальне середовище; нову модель 
споживання та умови для здорового 
способу життя.

Для того, щоб нова якість життя 
стала можливою, необхідно бага-
то чого змінити.  Зокрема, у систе-
мі охорони здоров’я акцент має бу-
ти зроблено на розвинені мережі 
реабілітаційних центрів та послуг. 
(Вплив війни на психологічне та 
фізичне здоров’я українців відчу-
ватиметься впродовж десятиліть).  

— Хочу звернути увагу й на но-
вий підхід у житловій політиці, — 
наголосила Елла Марленівна. — 
Має розпочатися масштабне будів-
ництво муніципального орендного 
житла, і не лише у великих, а й у 
малих населених пунктах.

Розв’язувати житлову проблему 
на звільнених територіях, на  дум-

ку науковців,  можна за  допомо-
гою надання пільгових кредитів, 
низьких іпотечних позик, цільової 
допомоги міжнародних та інозем-

них організацій.  
Вчені окреслили також червоні 

лінії, які не можна перетинати. Во-
ни застерегли від відтермінування 
якісних змін у соціальній сфері (зо-

крема,  відкладення реформи укра-
їнської школи, перебудови сис-
теми надання соціальних послуг 
вразливим верствам тощо).

Візія попереджає, що в місцях 
масової чи локальної житлової за-
будови на деокупованих територі-
ях чи територіях, які зазнали зна-
чних руйнувань, не можна буду-
вати винятково дешеве соціальне 
житло. Таке будівництво може 
призвести до виникнення осеред-
ків бідності та кримінально небез-
печних кварталів.

Також учені застерігають від ігно-
рування будівництва укриттів піс-
ля закінчення війни.  Обладнання 
укриттів у приватних помешканнях, 
офісах та закладах соціальної інфра-
структури має стати обов’язковою 
вимогою для їх експлуатації.

— Якою буде повоєнна Україна? 
— запитує насамкінець доповіда-
чка. — Ми впевнені, що переможна 
Україна — це східноєвропейський 
центр гідності та справедливості, 
свободи і єдності, де ніхто не зали-
шається осторонь. Цей центр буде 
побудовано на фундаменті конку-
рентної економіки, відновлення до-
вкілля та ефективного управління. 
Ви можете сказати, що це мрія.  Так! 
Але якщо ми не мріятимемо, то, об-
разно кажучи, і не літатимемо.

 Далі — буде складніше
Обговорення доповіді показало, 

що  тема відродження справді на 
часі. І дуже важливо об’єднати зу-
силля науковців, управлінців та 
громадськості.

Заступниця міністра економі-
ки Тетяна Бережна розповіла, що 
бачення вчених щодо подолан-
ня викликів безробіття (викладе-
не у напрямах відродження країни) 
цілковито  збігається з трудовою ре-
формою, яку ініціює  міністерство.

— Реформа передбачає лібералі-
зацію та розширення індивідуаль-
но-договірного регулювання трудо-
вих відносин,  — розповіла Тетяна 
Василівна. — Зокрема, запроваджу-
ється принцип свободи трудового 
договору. Сторони зможуть дода-
вати до договору особливі умови 
(наприклад, умови про дистанцій-
ну роботу, роботу з нефіксованим 
робочим часом тощо). Ми працює-
мо над новим законом про працю, 
який відповідатиме на ці виклики.

Директор Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України Олег Ра-
фальський подякував авторам до-
повіді за те, що вони вдихають у 
суспільство настрої оптимізму й 
впевненості в перемозі. Водночас 
він нагадав, що правовим актом 
суспільного договору  є Конститу-
ція. В умовах повоєнних труднощів 
розпочинати новий конституцій-
ний процес доволі ризиковано.

Суспільного консенсусу можна до-
сягти й у форматі умовного загально-
національного столу.  На думку Оле-
га Рафальського, метафорично наці-
ональним круглим столом можна 
вважати парламент України. Однак в 
умовах війни, коли влада концентру-
ється в руках президента, голос пар-
ламенту стає тихішим (та й населен-
ня звикає персоніфікувати владу). Є 
небезпека, що ця тенденція може ево-
люціонувати в бік авторитарної демо-
кратії, або й просто авторитаризму.

— Розмірковуючи про майбутнє, 
потрібно пам’ятати про алгоритм 
спрямування політичної системи 
лише у бік моделі, яка визначена 
чинною Конституцією, — наголо-
сив Олег Олексійович.

Світлана ГАЛАТА 
Фото Назарія МАЗИЛЮКА,  
інтернет-видання pravda.com.ua
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У рік, що настав, ми вступаємо 
з надією і переконанням у нашій 
перемозі, спираючись на єдність 
нашого народу, на силу, енергію і 
вміння ЗСУ та на підтримку 
наших друзів, союзників і партне-
рів. Одним із таких надійних 
партнерів було і залишається 
Сполучене Королівство. Від пер-
ших днів новітньої історії України 
ми завжди відчували дружню 
руку, простягнуту назустріч.  
І особливо ця допомога відчутна 
сьогодні, коли наш народ відстоює 
спільні цивілізаційні цінності. 
   Про те, як починалися ця 
дружба і партнерство і про 
роботу посольства України в той 
період ми говоримо з першим 
послом незалежної України у 
Сполученому Королівстві  
(з 1992 по 1998 р.),  
директором Інституту біохімії 
імені О.В.  Палладіна НАН України 
академіком НАН і НАМН України 
Сергієм Васильовичем 
КОМІСАРЕНКОМ. 

…Із Сергієм Васильовичем зу-
стрітися непросто. На черговий за-
клик призначити зустріч одержую 
відповідь: «Я у Женеві на Оглядовій 
конференції Конвенції із заборони 
біологічної зброї. Може, з понеділ-
ка після роботи…»  

І от ми ввечері в Інституті біохі-
мії, який через три роки відзнача-
тиме своє сторіччя. Сергій Коміса-
ренко в Інституті — з 1966-го, тобто 
56 років. Вважає, що безперервно. 
Попри те, що у липні 1990-го моло-
дого директора Інституту Верховна 
Рада обрала заступником голови 
Ради Міністрів УРСР (йому дозво-
лили бути, за образним висловом 
Бориса Євгеновича Патона, «ніч-
ним директором»), а через два ро-
ки почалася його дипломатична 
служба (але він залишався чинним 
дійсним членом НАН України і го-
ловним науковим співробітником 
Інституту). 

Кабінет директора — це водно-
час і приміщення, де відбуваються 
засідання вченої ради («у нерозши-
реному складі» — уточнює Сергій 
Васильович). Попри канонічний ді-
ловий стиль — високі дерев’яні ша-
фи, заповнені книгами,  довгий стіл 
і сучасну переносну дошку з фло-
мастером, відчуваєш себе наче в 
невеличкому залі художньої гале-
реї. По центру — портрет засновни-
ка Інституту — Олександра Палла-
діна, роботи Олексія Шовкуненка. 
Напроти — портрет Шевченка.

Всі інші картини, а їх чимало, по-
дарували Сергієві Комісаренку авто-
ри: Марія Примаченко, її син Федір, 
Параска Хома, Михайло Дерегус…

«Тут є й фото, пов’язані з подія-
ми, дорогими для мене, — зазна-
чає господар кабінету. — Чимало з 
них стосуються саме періоду пере-
бування на посаді Надзвичайного і 
Повноважного посла України у Ве-
ликобританії,  а за сумісництвом (з 
1995 року) й Ірландії».

Експонати пам’яті
На стіні та за скляними дверця-

тами шафи — чимало світлин. Ба-
гато  відомих впізнаваних облич. 
Окремо зупиняємося біля тих, що 
пов’язані з перебуванням у Лондо-
ні. Ось невеликий, формату книж-

ки, портрет Королеви  Єлизавети ІІ 
та її чоловіка Принца Філіппа.

«Це подарунок Її Величності, пе-
ред тим, як я від’їжджав в Україну». 

Ще одне відоме фото: «Це я під-
писую угоду про передачу Україні 
антарктичної станції «Фарадей». Я 
її «вициганив» у британців, — жар-
тує, — безплатно. Дехто пише — за 
1 фунт, але це не так».  

«А це моя добра знайома, єдина 
жінка-спікер британського парламен-
ту — нині баронеса, Бетті Бутройт». 

«Це авіаносець «Invincible», справ-
ді непереможний флагман британ-
ського флоту: коли я від’їжджав з Ве-
ликобританії, міністр оборони мені 
зробив подарунок за те, що для ме-
не і загалом для посольства була за-
вжди важлива співпраця у військо-
вій сфері. Я на цьому авіаносці ви-
йшов в океан і трохи керував ним! 
Поруч зі мною, щоправда, стояв ру-
льовий. Він показав мені, за які рис-
ки не можна заходити… Враження 
— незабутні…»

«А це наш барк «Товариш», на-
вчальне судно, що було у Херсонсько-
му морехідному училищі. На жаль, 
ми його фактично загубили… Ві-
трильник ішов з Херсона до Ленінгра-
да, зайшов у порт Великобританії, там 
перевірили документи, з’ясувалось, 
що він не мав регулярного ремонту, і 
його заарештували. Правила такі. Ми 
тоді створили групу підтримки моря-
ків, на той час їх на кораблі залишало-
ся 4–5 осіб. Група розробила футболки 
«Товариш», їх продавали й викорис-
товували кошти на підтримку членів 
команди. Поза тим, зібрали 300–400 
тисяч фунтів, за які провели мінімаль-
ний ремонт, але все одно цього було 
недостатньо. Я звернувся до Принца 
Філіппа, чоловіка Її Величності Коро-
леви Єлизавети, з проханням очоли-
ти  благодійне товариство з підтрим-

ки «Товариша». Він дав згоду, що бу-
ло надзвичайно. Якби він очолив цю 
справу, ми б зібрали кошти й відре-
монтували б повністю «Товариш». 
Але так не сталося, бо я вже повертав-
ся додому. І потім корабель продали в 
Німеччину». 

Як відремонтувати 
Віндзорський палац?
—  Ви справді пропонували Королеві 
Єлизаветі ІІ відремонтувати Він-
дзорський палац?
— Так. Це справді був унікальний ви-
падок. Щороку в листопаді у Лондо-
ні відбувається велике дипломатич-
не прийняття.  Її Королівська Велич-
ність зустрічається з послами усіх 
країн, вона підходить до кожного з 
послів, які вишикувалися в шерен-
гу разом з представниками своїх по-
сольств, і 20–30 секунд вітається з по-
слом. За нею, звичайно, йде її чоловік 
— Принц Філіпп, а далі — хтось з ко-
ролівської родини. Того, 1992 року — 

Принц Валлійський Чарльз і Прин-
цеса Діана. Так вони і переходять за 
Королевою від посла до посла.

За три тижні перед цим прийнят-
тям я вручив Королеві вірчі грамоти, 
а за тиждень до прийняття сталася 
пожежа у Віндзорському замку. І ко-
ли вона підійшла до мене, я вирішив 
висловити їй слова підтримки. Мов-
ляв, в Україні з великою скорботою 
дізналися про пожежу. Вона одра-
зу: «Чому?» Кажу: «Україна — моло-
да держава, тільки рік як стала неза-
лежною, але у нас багатовікова істо-
рія, ми зазнали багато втрат і добре 
розуміємо втрати інших…». Ми з нею 
говоримо вже декілька хвилин, а вся 
процесія зупинилася. І тільки Коро-
лева хотіла рушити далі, я кажу: «Ва-
ша Величносте, у мене є доручення 
від мого уряду сказати вам, що Укра-
їна готова безкоштовно взяти участь 
у реставрації Віндзорського палацу. У 
нас чудові майстри по каменю, по де-
реву, і під керівництвом ваших рес-
тавраторів вони з задоволенням ві-
зьмуть участь у відбудові»…  

Вона каже: «О, як це цікаво. Я 
вам дуже вдячна і передайте вашо-
му уряду мою велику подяку. Я до-
ручу міністру з національного над-
бання,  і він з вами зв’яжеться що-
до цієї пропозиції». 

У дипломатичному корпусі — 
непорозуміння і ледь не паніка. Ко-
ролева проходила і віталася з по-
слами близько 20 секунд, а тут зу-
пинилася біля посла України і 
стоїть хвилинами, а за нею стоять 
члени королівської родини, які по-
винні вигадувати, про що розмов-
ляти з іншими послами.  Я стояв 
майже наприкінці, бо ж тільки-
но вручив вірчі грамоти. Проце-
сія скінчилася, але мій заступник, 
кар’єрний дипломат М. Білоусов 
був у паніці: «Як можна без узго-
дження з МЗС таке казати? Можуть 
бути великі неприємності». 

А наступного дня газета Times 
написала, що єдина країна, яка за-
пропонувала допомогу у відбудові 
Палацу, — це Україна. 
— Мабуть, справді пропозиція на 
межі фолу…
— Можливо, але я розумів, що це 
шанс — звернути увагу на Україну. 
Та й справді: майстри наші чудові, 
їхня участь увійшла б в історію. Це 
був експромт, але я вважаю, вдалий. 

Я зателефонував наступного дня 
Президенту України Леоніду Мака-
ровичу Кравчуку — він погодився 
зі мною. А через три місяці Прези-
дент приїхав з офіційним візитом 
до Великобританії. Королева за-
просила на ланч всю нашу делега-
цію. До речі, незадовго перед цим у 

Лондоні був російський президент, 
і на чай запросили тільки Єльцина 
і російського посла з дружинами. 
А вони ж привезли з собою і двох 
віцепрем’єрів, і купу міністрів…  

Леонід Макарович під час при-
йняття у Королеви повторив нашу 
пропозицію про Віндзорський за-
мок. Вона посміхнулася й на мене 
пальцем показала: «Це він — пер-
ший — запропонував мені».

Ми чекали на результат, але їх-
ній міністр зателефонував мені, по-
дякував і сказав, що вони пропози-
цію розглянули і поки не треба…  

Королева мене, звичайно, за-
пам’ятала, і щоразу, коли ми зу-
стрічалися, вона знала, з ким 
розмовляє. І взагалі, послів, які 
від’їжджають, Королева не при-
ймає, але коли я у лютому 1998 
року повертався до України, по-
просився до Її Величності на при-
йняття, і вона запросила нас з дру-
жиною у Букінгемський палац. Ми 
з півтори години розмовляли на 
різні теми, здебільшого про Украї-
ну, а потім сказала, що знає, що я 
вчений, і тому запитала мою дум-

ку, як краще комп’ютеризувати Бу-
кінгемський палац.  

Члени королівської сім’ї 
У мене були дуже добрі стосун-

ки з багатьма членами королів-
ської родини, що важливо для по-
сольської діяльності. Кожний з них 
має певні повноваження, і коли ми 
запрошували когось на ту чи іншу 
подію, зазвичай нам не відмовля-
ли. Присутність члена королівської 
сім’ї завжди вказує на високий рі-
вень і приваблює увагу публіки і 
зацікавлення медіа. Так, двоюрід-
ний брат Її Величності Герцог Глос-
терський Річард був на благодійно-
му концерті Ольги Басистюк. Або — 
виставка українського мистецтва в 
одній з центральних галерей Лон-
дона, яку також відкривав Герцог 
Глостерський.  На ній були картини 
наших відомих художників — Тетя-
ни Голембієвської, Бориса Туліна, 
Андрія Чебикіна, Анатолія Постою-

ка, скульптури Валентина Зноби. 
Валентин Зноба зробив невели-

ку бронзову скульптуру Принцеси 
Анни — доньки Королеви Єлиза-
вети, відомої вершниці. Вона двічі 
приїжджала до Києва, брала участь 
у першості Європи з кінного спор-
ту. У ті роки Анна очолювала Олім-

пійський комітет Великобританії. 
Ми не раз зустрічалися, і я хотів пе-
ред відльотом до Києва подарува-
ти їй цю скульптуру. Телефоную до 
Букінгемського палацу, кажуть, во-
на в Японії. А напередодні відльо-
ту — дзвінок: принцеса поверну-
лася до Лондону і готова мене при-
йняти. Ми зустрілися о 9-й ранку, 
тепло поговорили, я вручив їй по-
дарунок, вона була вдячна, ми по-
прощалися, і я  швидко вскочив 
у машину… доганяти літак. Його 
справді представникові МАУ дове-
лося на кілька хвилин затримати. 

Як стають послами
— Як усе-таки вийшло, що ви, не 
кар’єрний дипломат, стали пер-
шим послом незалежної України 
у Великобританії?
— Час був такий, коли політики, 
учені, літератори ставали дипло-
матами… Але щодо мене, я тепер 
розумію, що послом я став завдя-
ки тому, що мене не дуже любив 
прем’єр-міністр. 
—  Несподівана причина.

— Мене запросив до уряду, який 
формувався у липні 1990 року, піс-
ля перших вільних виборів до Вер-
ховної Ради й прийняття Декларації 
про державний суверенітет Украї-
ни, Віталій Андрійович Масол. За-
ступником голови Ради Міністрів з 
гуманітарних питань. Але обирала 
Верховна Рада. Потім Масол пішов з 
уряду на вимогу «революції на гра-
ніті». (До речі, досвідченого госпо-
дарника знову покликали в уряд, 
який він очолював з червня 1994 по 
березень 1995 року — авт.) А очолив 
уряд Вітольд Павлович Фокін, який 
уже називався прем’єр-міністром. 
Я був єдиним з його заступників, 
який дозволяв собі з ним не пого-
джуватися. Не тому, що я люблю 
сваритися зі своїм керівництвом. 
Доводилося встрявати у суперечку і 
з Масолом, і з Фокіним, і з Кучмою, і 
з Патоном, до якого ставився з гли-
бокою шаною, тому, що вважав: є 
речі, які прямо відносяться до моїх 
службових обов’язків і щодо яких 
я повинен висловити свою думку, 
яка може відрізнятися від думки 
мого безпосереднього керівника. 

Так було, наприклад, з Україн-
ським домом (колишнім музеєм В.І. 
Леніна), який прем’єр хотів віддати 
фондовій біржі. А я виступив за те, 
щоб його використати в гуманітар-
них цілях. Щось подібне було із вве-
денням купонів. Кажу: коли в Ака-
демії наук розглядають такі важли-
ві — стратегічні — питання, члени 
президії спочатку ознайомлюються 
з проблемою, а потім обговорюють 
на засіданні, де ухвалюється узго-
джене рішення. А тут — важливе пи-
тання, щодо якого ніхто не радився 
і яке практично не аналізувалося. 
Прем’єр виглядав дуже незадоволе-
ним моїми ремарками й пропозиці-
ями глибше ознайомитися зі страте-
гічними проблемами, що виносили-
ся на голосування уряду.  

Наближалися 50 роковини тра-
гедії Бабиного Яру, трагедії, яку в ра-
дянські часи чомусь приховували. Я 
пропонував Масолу, а потім і Фокі-
ну відзначити цю дату на високому 
державному рівні. Я не єврей, у ме-
не немає єврейського коріння, але 
вважав, що обов’язково треба повер-
нути до пам’яті й відзначити цю тра-
гедію. Ми знаємо, що там стріляли й 
націоналістів, і комуністів, і футболіс-
тів, і військових, і поруч був концта-
бір Сирецький, але спочатку це була 
цілеспрямована акція проти єврей-
ського населення Києва. Ідею відзна-
чення трагедії на високому рівні ак-
тивно підтримав Леонід Кравчук, об-
раний тоді Головою Верховної Ради.  

У мене в Ізраїлі було двоє дуже 
добрих знайомих, друзів — учених, 
та ще й дуже впливових. Один — 
Майкл Села — був президентом Ін-
ституту імені Вайцмана, а другий 
— Ефраїм Кацир-Качальський — 
президентом міжнародного біотех-
нологічного товариства (і четвер-
тим президентом  Ізраїлю!). Ефраїм 
запросив мене в серпні 1990-го на 
міжнародний біохімічний конгрес, 
що проходив в Єрусалимі, а В.А. Ма-
сол дозволив мені відрядження. Я 
розповів і Ефраїму, і Майклу, що хо-
чемо відзначити трагедію Бабиного 
Яру, вони мене одразу вивели на  Із-
раїльський національний меморі-
ал Яд Вашем, а через рік я вже був 
знайомий з керівниками найбільш 
впливових єврейських організацій. 

1 серпня до Києва прибув прези-
дент США Джордж Буш. Я певною мі-
рою відповідав за  його візит, зустрі-
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чав його і супроводжував у Бабиному 
Яру. Крім дуже відомого його виступу 
у Верховній Раді, де він намагався пе-
реконати українців, що їм не варто 
виходити з СРСР і Союзного договору, 
в його програмі було відвідання Ба-
биного Яру. Леонід Кравчук і Джордж 
Буш поруч стояли біля пам’ятника за-
гиблим і виступали перед тими, хто 
врятувався від розстрілів і хто ряту-
вав (перед «праведниками світу»). І 
це була надзвичайно важлива подія, 
яка великою мірою знімала надума-
ні питання про антисемітизм україн-
ського народу.

Меморіальні заходи мали бу-
ти на початку жовтня. На моє про-
хання Джордж Буш пообіцяв, що на 
відзначення приїде його син (май-
бутній президент США), але він не 
зміг, і приїхав рідний брат старшо-
го Буша — Джонатан. І це теж було  
дуже важливо. Можливо, саме то-
ді Леонідові Макаровичу спало на 
думку направити мене на дипло-
матичну роботу. Причому, спочат-
ку йшлося саме про США. 

Розбудова посольства
— І як починалося на новому міс-
ці? З якими проблемами довелося 
зіткнутися?
— Починали ми з повного «нуля». Ко-
ли приїхали, не було ні де жити, ні де 
працювати. У посольстві, крім мене, 
були ще мій заступник — радник-по-
сланник і консул, і більше нікого — ні 
аташе, ні секретарки, ні водіїв. 

Про приміщення посольства ми 
вели перемовини з представника-
ми діаспори.  Розмовляв і з росія-
нами, які «успадкували» все майно 
СРСР. А Радянський Союз мав 43 чи 
44 будинки тільки в Лондоні. У дея-
ких з них жили колишні секретарі 
ЦК компартії Великобританії. Так, 
була така традиція. Я зустрівся з  
послом росії Панкіним, і він навіть 
доручив своєму заступнику пока-
зати нам деякі будинки (що зовсім 
не підходили для посольства), але 
за умови «дозволу із Москви». 

Тимчасове приміщення для по-
сольства нам надало Об’єднання 
українців Британії (ОУБ). Ми пра-
цювали в цьому будинку п’ять ро-
ків, аж поки не було знайдено, ку-
плено, оновлено і відреставровано 
приміщення, в якому нині працює 
посольство України у Великобри-
танії. До всіх цих пошуків, домовле-
ностей, а потім купівлі й реставра-

ції я мав найбезпосередніше відно-
шення і готовий розповісти чимало 
цікавих історій. Але — іншим разом.

Скажу тільки, що якби на той час 
у нашої країни було більше фінансо-
вих можливостей, ми могли б зроби-
ти це й раніше. Напевно, й краще.  

Будинок, що нині є посольством 
України (Голланд парк, 60) ми ку-
пили у посольства Південно-Афри-
канської республіки за ціну, зна-
чно нижчу за ринкову, чому пере-
дували теж непрості домовленості, 
коли вдалося суттєво знизити ці-
ну. Було зроблено чудовий ремонт, 
фактично — реставрацію будинку. 
Керувала оновленням відома ди-
зайнерка Укрреставрації Ірина Іва-
ненко, у послужному списку якої — 
Одеський оперний, Маріїнський па-
лац. Втім, мені у цьому приміщенні 
не довелося попрацювати. За кіль-
ка днів до відкриття я вже від’їхав 
до Києва. Моя каденція закінчилася. 

Ділові контакти
— Якими були головні теми спів-
праці?
— Як і тепер: економіка, національ-
на безпека, культурний обмін. На-
ші партнери завжди намагалися 
допомогти, поділитися досвідом. 

Я намагався використати будь-
яку можливість наблизити Україну 
до європейських структур. У Лондо-
ні, наприклад, розташована штаб-
квартира Європейського банку ре-
конструкції і розвитку (ЄБРР), ство-
реного 1991 року, щоб допомогти 
новим країнам подолати шлях до 
ринкової економіки. Першим пре-
зидентом банку був Жак Атталі, 
француз, близький друг Міттерана. 
Я одразу напросився до нього на зу-
стріч, і він був приємно здивований  
тим, що я розмовляв з ним винят-
ково французькою. Ми проговори-
ли різні теми. І оскільки в цей час 
відбувався розпад Югославії, серед 
директорів ЄБРР з’явилася вакансія. 
Я запропонував віддати це місце 
Україні. Атталі був не проти, але ми 
мали борг перед ЄБРР. Борг ми від-
дали.  І заступник голови НБУ Олек-
сандр Савченко став тоді одним із 
директорів банку. У сфері його від-
повідальності була не тільки Украї-
на, а й Молдова, Грузія і Румунія. По-
сольство ініціювало декілька ціка-
вих проєктів, зокрема  ЄБРР давав 
нам безпроцентний кредит для бу-
дівництва заводу з перероблюван-

ня сміття в Києві ще 1993 року, і не 
вина банку, що ми не сповна ско-
ристалися його можливостями.  

Серед ініціатив посольства можу 
назвати вступ України до Ради Єв-
ропи, до ОБСЄ, до важливих міжна-
родних організацій, штаб-квартири 
яких також розташовані у Лондоні: 
Міжнародної морської організації, 
куди Україна вступила 1995 року, 
міжнародних організацій з цукру, 
пшениці, телефонного супутнико-
вого зв’язку та ін. У 1997 році відбу-
лося урочисте відкриття Україно-
Британської торговельної палати,  
було створено благодійний фонд до-
помоги чорнобильцям тощо.  

І дуже важливою для мене бу-
ла завжди військова справа. Я був 
знайомий з багатьма міністрами 
уряду Великобританії, зокрема обо-
рони, і всіх наших міністрів оборо-
ни запрошували до Лондона.  

Ще в ті часи було розпочато 
спільні британо-українські зма-
гання, а потім до нас долучили-
ся поляки. Я приїздив на військові 
україно-британо-польські змаган-
ня у Яворові з першим заступни-
ком міністра оборони Британії па-
ном Соумсом. Вам це прізвище на-
вряд чи щось скаже, а от прізвище 
його діда відоме всьому світу: Уїн-
стон Черчилль. Ми бачимо, як пер-
ші паростки співпраці сьогодні да-
ють могутні врожаї. Великобрита-
нія навчає наших воїнів, постачає 
зброю, підтримує нас у всьому.

Станція  
«Академік Вернадський»  
— Мабуть, найгучніше і найвідо-
міше з усього, що було зроблено за 
час роботи першого складу посоль-
ства України у Великобританії — 
це передача Україні  британської 
антарктичної станції «Фарадей». 
Як це почалося?
— Березень 1993 року. Я працюю 
в тимчасовому будинку посоль-
ства, яке нам передало Об’єднання 
українців Британії, передивляю-

ся пошту. Раптом натикаюся на 
циркулярний лист: «Уряд Брита-
нії планує продати одну зі своїх ан-
тарктичних станцій — «Фарадей». 
Чи зацікавлене ваше посольство?» 

Ще б пак. Звичайно, зацікавлене. 
Я знаю, що в Україні створена Ан-
тарктична служба, керівником якої 
був мій друг — член-кореспондент 
(пізніше — академік) Петро Федо-
сійович Гожик, директор Інститу-
ту геології. Я добре знаю, що Украї-
на завжди була активною в СРСР в 
полярних дослідженнях і в устат-
куванні. (Ще в радянські часи по-
казували хроніку, де в Антаркти-
ці пересуваються на всюдиходах 
«Харків’янка»). Ми починали пере-
мовини з росією про передачу нам 
хоча б однієї станції в Антаркти-
ді, але одержали відмову. Звичай-
но, ми  зацікавлені. Антарктичний 
центр без станції — ніщо. 

Я написав листи в три інстанції: в 
НАН України — чи це цікаво, в МЗС 
— як співробітник міністерства і в 
Адміністрацію Президента. Василь 
Григорович Кремень був заступни-
ком голови адміністрації та відпові-
дав за гуманітарні питання. І він ви-
ступав лобістом отримання цієї стан-
ції. Надійшли відповіді: від НАНУ, що 
це дуже цікаво, від МЗС, що НАНУ ви-
словила зацікавленість. І ми почали 
перемовини з Британською антарк-
тичною службою (БАС).  

Звичайно, перед ухваленням рі-
шення співробітники БАС відвіда-
ли наукові установи НАН та МОН 
України у Києві і Харкові, переко-
налися, що українські науковці 
готові до полярних досліджень. А 
група українських полярників за 
підтримки Фонду «Відродження» 
відвідала станцію «Фарадей». Пе-
редавання станції просувалася по-
зитивно, але як бути із її купівлею?

Я провів перемовини з міністром 
закордонних справ і з БАС. Розповів, 
що ми зацікавлені в станції, у нас є 
досвід, знання й уміння. А паралель-
но зондував, як би так, щоб нам пе-
редали її безплатно: «Це було б дуже 
шляхетно з боку британського уряду 
для молодої, демократичної і друж-

ньої держави з поки не дуже могут-
ньою економікою і обмеженими фі-
нансами. Ми продовжуватимемо 
початі наукові дослідження і завжди 
готові поділитися усіма новими зна-
ннями…». Зрештою домовилися з 
Форин-офісом, що це буде безплат-
но. Все — сама станція, її устаткуван-
ня, паливо тощо. Документ про пе-
редачу станції підписали 20 липня 
1995 року державний міністр закор-
донних справ Сполученого Королів-
ства Дейвід Девіс і я від імені Украї-
ни. При цьому була присутня делега-
ція з України: Петро Гожик, Віталій 
Старостенко, Василь Кремень, Юрій 
Оскрет і співробітники посольства.  

Подорож з майбутнім 
королем  
— І наостанок, чи можемо ми очі-
кувати, що Король Великобританії 
Чарльз ІІІ відвідає невдовзі Україну?
— Невдовзі — навряд, але з часом… 
Не треба забувати, що у Його Велич-
ності Короля Чарльза ІІІ у 2023 році 
попереду ще коронація. Так, він вже 
Король, але поки не коронований, 
— рік дається на коронацію. 

Я познайомився з Принцом Вал-
лійським, а тепер виявляється, що 
познайомився з майбутнім коро-
лем, ще в 1992 році. Вперше, тоді, 
на дипломатичному прийомі. По-
тім зустрічалися кілька разів ще 
на різних заходах. А головне — я су-
проводжував Принца Валлійсько-
го в поїздці Україною наприкінці 
1996 року. Так сталося, що в розмо-
ві з Королевою я запитав Її Велич-
ність щодо можливості її візиту до 
України. Королева відповіла мені 
приблизно так: «Пане посол, буду з 

вами відверта, мої візити вже узго-
джені з урядом на кілька років на-
перед. Тому зараз це малоймовірно. 
Але я вам обіцяю, що скажу своєму 
старшому синові, щоб він поїхав». 

Минув час. Мені зателефонува-
ли з секретаріату Принца. Сказали, 
що він дав принципове добро. По-
тім ми узгодили з Форин-офісом, 
МЗС України та, напевне, з адміні-
страцією Президента, на коли пла-
нувати візит. Запланували на кі-
нець 1996 року. Я зустрічав його в 
Києві, і головною подією мало бути 
прийняття його Президентом Укра-
їни ввечері в Маріїнському палаці. 
Уявіть собі картину: почесний гість 
під’їжджає до палацу, який сяє вог-
нями, Президент Кучма стоїть біля 
входу, і раптом все світло погасло. Я 
миттєво кричу протоколу: негайно 
дайте вказівку всім машинам роз-
вернутися і фарами освітити палац. 
Так і зробили — освітили палац, Лео- 
ніда Кучму, Принца. Вони зустріли-
ся, привіталися і піднялися схода-
ми. Нагорі стоїмо, розмовляємо кіль-
ка хвилин у майже повній темряві. І 
тут з’явилося світло, і всі зайшли до 
зали прийомів. Напевне, не витри-
мали запобіжники через намаган-
ня ввімкнути все, що може світити.  

Наступним днем Принц Чарльз 
відвідав Києво-Могилянську ака-
демію, ознайомився з Софійським 
собором, оглянув Київ та краєви-
ди лівого берега від могили Невідо-
мого солдата. А далі — Крим. Леті-
ли ми разом літаком королівських 
військових сил і в дорозі багато го-
ворили й про Україну, і про Узбеки-
стан, куди він вилітав після Криму. 

Прилетіли на військовий ае-
родром під Севастополем і переї-
хали ночувати у Форос на відому 
«горбачовську» дачу «Заря». В Кри-
му Принц відвідав Бахчисарай-
ський палац і захотів сам поїхати 
в кримськотатарське село (попро-
сив, щоб його ніхто не супроводжу-
вав, окрім охоронця). У Севастополі 
поклав квіти на кладовищі, де ле-
жать британські воїни — учасники 
Кримської війни 1853–56 років.  

Вважаю історичним момент, ко-
ли ми з Принцом Валлійським стоя-
ли удвох на пагорбі над Балаклавою 
і розглядали місце, де відбувалася 
атака легкої кавалерії — катастро-
фічна за наслідками атака на пози-
ції російської армії у ході Балаклав-
ської битви у жовтні 1854 року. Вона 
увійшла в історію, а також шкільні 
програми завдяки віршу Альфреда 
Теннісона «Атака легкої кавалерії». 
Ми дивилися довкруг, і Принц мені 
сказав: «Я повинен обов’язково при-
везти сюди своїх двох синів, щоб во-
ни побачили це місце».

Коли у листопаді 2018 року від-
значали його 75-річний ювілей, я 
написав йому вітального листа, зо-
крема: «Сподіваюсь, Ваша Королів-
ська Високосте, що незабаром на-
стане час, коли Крим повернеться 
до України, і Ви зможете знову від-
відати Балаклаву зі своїми синами 
й подивитися на історичне місце 
атаки легкої кавалерії …». Пізніше 
я одержав листа від його секретаря, 
що він передає подяку Принца за 
привітання і за спогад. Виявляєть-
ся, що я подорожував разом з май-
бутнім Королем Чарльзом ІІІ! 
— Тепер з двома синами важко бу-
де приїхати. Вони виросли…
— Король Чарльз III — може при-
їхати зі старшим сином. Адже те-
пер Вільям буде Принцом Валлій-
ським. А ми всі постараємося, щоб 
Король Чарльз ІІІ міг безперешкод-
но туди поїхати.

Розпитувала  
Лариса ОСТРОЛУЦЬКА  
Фото Ніни БАЛИКОВОЇ

Подарунок Її Величності Королеви Єлизавети ІІ

Тут так багато експонатів пам’яті!
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У грудні в Україні на держав-
ному рівні відзначили 300-річчя 
від дня народження Григорія 
Сковороди. Осмислити його спад-
щину у ситуаціях сьогодення 
намагались і на засіданні Президії 
Національної академії наук 
України. Зокрема з доповіддю 
«Практична філософія Григорія 
Сковороди і сучасність: до 300-
річчя від дня народження» висту-
пив директор Інституту філосо-
фії імені Григорія Сковороди НАН 
України, член-кореспондент НАН 
Анатолій Єрмоленко.

На жаль, ювілей видатного про-
світника відзначили в умовах війни. 
Як констатував доповідач, руйнувань 
зазнали чимало культурних центрів 
нашої країни. Так, музей у Сковоро-
динівці, що на Харківщині, зруйнова-
но вщент. Але статуя Сковороди вцілі-
ла! «Мабуть, це певний знак, що дух 
нашого народу, який несе Сковорода, 
який фактично є кодом нашої куль-
тури, не зруйнувати, — каже Анато-
лій Єрмоленко. — Сковорода — сим-

вол боротьби за наше майбутнє, нашу 
культуру, нашу філософію». 

Доповідь було зосереджено на 
тому, що Григорій Сковорода має не 
тільки історико-філософське зна-
чення, і не є лише «пам’ятником». 
Він є філософом, який розбудовував 
філософію, яка є сьогодні провід-
ною у світі. Головна теза Анатолія 
Єрмоленка: з огляду на «реабіліта-
цію» практичної філософії й кому-
нікативний поворот в сучасній фі-
лософії, Сковорода і його філософія 
сьогодні є вкрай сучасними. 

Важливий складник, який вбу-
довується в сучасну філософію — це 
те, що філософія Сковороди ґрунту-

ється на парадигмі діалогу. Як зау-
важив доповідач, це діалог людей 
одне з одним, з Богом, діалог в сус-
пільстві як певний інструментарій 
досягнення істини. «Головне у філо-
софії Сковороди —  досягти істини, 
але не тільки через пізнання самого 
себе, але й разом з іншими людьми, 
— продовжив Анатолій Єрмолен-
ко. — Разом шукати істину — це бу-
ло головне у мандрівному характе-
рі Сковороди, так само як і у Сокра-
та (тому Григорія Савича недарма 
називають українським Сократом). 
Він не просто розмовляв. Він підво-
див співрозмовника до суперечнос-
ті, і через виявлення цієї супереч-
ності вони разом шукали істину». 

Насамкінець доповідач заува-
жив, що філософія діалогу нині є 
провідною у світі. В цьому контек-
сті Анатолій Єрмоленко розповів 
про свою заочну дискусію з відомим 
німецьким філософом і соціоло-
гом Юргеном Габермасом. Німець-
кий колега написав статтю «Диле-
ма Заходу», де продовжував лінію, 
що Україна не має перемогти, а ро-
сія не має зазнати поразки, тож тре-
ба домовлятися. Відповідаючи йому 
у своїй статті «Спротив замість пе-
ремовин», Андрій Єрмоленко заува-
жив, що домовлятися можна, але не 
за будь-яку ціну і не тоді, коли в те-
бе стріляють. «Я намагався показа-
ти межі діалогу, — зауважив допо-
відач. — І тут український Сократ, 
тобто Сковорода, нам цілком може 
стати в пригоді. Зокрема, треба зга-
дати, що у його доробку була повна 
відповідність науки та життя». 

Про надзвичайну актуальність фі-
лософії видатного просвітника йшло-
ся й у виступі завідувачки кафедри 
філософії Харківського національно-

го педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, члена-кореспон-
дента Національної академії педаго-
гічних наук України Марії Култаєвої. 
Зокрема, вона полягає у важливості 
постсекулярних смислів і дискурсів, 
котрі сьогодні стають дуже актуаль-
ними для України у зв’язку з агресі-
єю, скрутним становищем нашої на-
ції, яка виборює свою свободу. 

Окремо Марія Култаєва зупини-
лась на критиці системи освіти й 
науки у доробку Сковороди. «Безпе-
речно, він робить це в алегоричній 
формі, але так, що це ніби торка-
ється нас усіх, — зауважила допо-
відачка. — На його думку, головне 
для науковця — це служіння науці, 
служіння істині. І це Сковорода під-
кріплює  релігійними метафорами, 
які звучать досить актуально у на-
ших постсекулярних контекстах».

На думку професора кафедри те-
оретичної та практичної філосо-
фії філософського факультету Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка Михайла 
Бойченка, Сковороду дуже легко ви-
тлумачити поверхово й однобічно. 
«Можна сказати, що він консерва-
тор, адже ратував за релігію, або що 
ліберал, адже «воював» з ченцями; 
можна сказати, що він за природу, а 
можна сказати, що він був софісти-
кованим представником високої єв-
ропейської цивілізації, — зауважив 
професор Бойченко. — І все це буде 
правдою. Але суть у тому, що Сково-
рода — це феномен, його не можна 
підвести під якусь теорію. Треба до-
сліджувати його в усій багатоманіт-
ності проявів. У цьому й полягає не-
вичерпність діалогу зі Сковородою». 

Цю лінію у своєму виступі про-
довжив і директор Інституту історії 

України НАН України академік Вале-
рій Смолій. Зокрема, він наголосив, 
що історіографія праць на сковоро-
динську тематику дуже поважна — 
близько тисячі позицій. Вони різні за 
змістом, характером, форматом, а та-
кож — за ідеологічною спрямованіс-
тю, бо їх написано в різні епохи. 

«Які характеристики тільки не 
давалися Сковороді: містик, мис-
литель-аскет, мандрівний філо-
соф, мандрівний старець, релігій-
ний скептик, незалежний богослов, 
представник барокової культури, 
романтик, етичний реаліст, дуаліст-
концептуаліст, моніст-теоретик то-
що, — зауважив академік Смолій. — 
Ці характеристики часто сприйма-
ються як взаємозаперечні. Але чи 
вичерпують вони визначення по-
статі філософа? Моя відповідь — ні». 

На думку Валерія Смолія, сьогодні 
ми лише приступаємо до нових під-
ходів та інтерпретацій щодо вивчен-
ня життя і творчості, а також філосо-
фії Сковороди. Йдеться про те, щоб 
зробити сміливіші спроби реконстру-
ювати постать Сковороди, його твор-
чість у контексті європейського ін-

телектуального простору, показати 
спільне й особливе Сковородинської 
філософії та філософії його сучасни-
ків, попередників і наступників. 

— На сучасному етапі, коли над-
звичайної ваги набувають питання 
української національної ідентич-
ності, захисту та розвитку україн-
ських культурних традицій — осо-
бливо в умовах російської війни 
проти України, інтеграції України в 
європейський культурний та освіт-
ній простір, необхідним є посилен-
ня участі наукових установ та фа-
хівців нашої академії у забезпеченні 
подальших актуалізації й популяри-
зації спадщини Григорія Сковороди, 
його філософських ідей, — резюму-
вав президент НАН академік Анато-
лій Загородній. — Очевидно, що та-
ка робота сприятиме формуванню 
сучасного образу української куль-
тури як невіддільного складника єв-
ропейської цивілізації, активізації 
співпраці з закордонними вченими 
й утвердженню авторитету нашої 
гуманітарної науки.    

Підготував Дмитро ШУЛІКІН

Наприкінці минулого року, з на-
годи  300 років від дня народження 
видатного українського філософа, 
поета і педагога Григорія Сковоро-
ди гостем авторської програми Во-
лодимира Семиноженка «Про нау-
ку. Компетентно», що виходить на 
ютуб-каналі Національної акаде-
мії наук, став провідний науковий 
співробітник Інституту філософії ім. 
Г.С. Сковороди, член-кореспондент 
НАН України й президент Міжна-
родної асоціації філософського мис-
тецтва Назіп Хамітов. Він розповів 
про життєвий і творчий шлях Ско-
вороди, його внесок у розвиток укра-
їнської філософської думки, а також 
про те, як його ідеї зберігають свою 
актуальність і можуть допомогти у 
розв’язанні сучасних цивілізацій-
них проблем України та світу.

З творчістю Григорія Сковоро-
ди Назіп Хамітов познайомився ще 
підлітком, і саме це знайомство спо-
нукало його поступати на філософ-

ський факультет. Тому усім, хто ка-
же, що Сковорода — всього лише 
мандрівник чи байкар (або навіть 
характерник), учений відповідає: 

ні, він справжній філософ. Причому 
не лише європейського, а світового 
рівня. Який за понад сто років до то-
го, як у Європі з’явилося таке понят-
тя як екзистенціальна філософія — 
філософія глибинних переживань 
людини —  порушив ці проблеми. 

— Його сучасником і навіть ровес-
ником був Емануїл Кант, який від-
крив і розгорнув традицію німецької 
класичної філософії, — каже Назіп Ві-
ленович. — Так от,  Сковорода є родо-
начальником української класичної 
філософії. Це не філософія гносеоло-
гічна, як це було передусім для Канта 
і Гегеля, а філософія того, як бути Лю-

диною — з великої літери. На думку 
вченого, філософію можна поділити 
на теоретичну (типові представники 
— Кант і Арістотель), есеїстичну (Фрі-
дріх Ніцше) і філософське мистецтво, 
представником якого і був Григорій 
Сковорода, виражаючи свої ідеї у ху-
дожній формі. «Він зробив акцент са-
ме на філософському мистецтві й у 
цьому плані виразив стрижень укра-
їнського філософського духу», — під-
креслив науковець. Послідовниками 
ж Сковороди, а точніше, його класич-
ної української філософії були Тарас 
Шевченко, Памфіл Юркевич і Мико-
ла Гоголь.  

У своїй розповіді Назіп Хамітов 
розвінчав деякі міфи, котрими досі 
огорнута постать Григорія Сковоро-
ди. Наприклад, те, що він вів аскетич-
не життя, мало їв і пив, увесь час ли-
ше мандрував і був украй самотнім. 

«Григорій Савич  був земною лю-

диною — любив смачно поїсти, ви-
пити келих доброго вина, любив 
гарну компанію, а певною мірою і 
комфорт», — розповідає фахівець. А 
також філософ любив вільне й нефор-
мальне спілкування, зокрема зі сво-
їми учнями. Викладаючи  в харків-
ському колегіумі, що розташований 
у Свято-Покровському монастирі, 
часто виходив «на повітря», де відчу-
вав себе більш розкуто — низькі стелі 
богословських аудиторій тиснули на 
нього. Сковорода не був самотньою 
людиною, принаймні внутрішньо, 
попри те, що в нього не було сім’ї, ве-
де далі науковець. Серцем він завжди 
був із тією реальністю, яку називав 
макрокосмом  — любов’ю, що прони-
зує світ. А також — у єднанні з мікро-
космом, тобто із самим собою. Багато 
спілкувався з людьми, які тягнулися 
до його творчості, подовгу жив у ко-

гось зі своїх прихильників, читав чу-
жі твори й писав свої. У нього, за сло-
вами вченого, була «міра спілкуван-
ня й усамітнення». 

Назіп Хамітов вважає, що Григо-
рій Сковорода — завжди сучасний. 
У чому ж полягає актуальність йо-
го ідей саме зараз? 

— Це передусім здатність 
розв’язувати суперечності філософі-
єю, а не  конфліктом, — пояснює на-
уковець. — Сковорода ставить пи-
тання так: у людському бутті немає 
нічого антагоністичного, завжди по-
трібно вступати в діалог і взаємо-
дію, і тоді будь-який носій зла чи де-
струкції, спілкуючись з тобою, може 
змінитися. В цьому плані він над-
звичайно сучасний для нашого кри-
зового світу. Бо без такого принципу 
світоглядного діалогу — між людь-
ми, країнами, спільнотами, корпо-
раціями тощо — вид гомо сапієнс 
може щезнути взагалі.  Досвід Сково-
роди потрібен зараз і дипломатам, і 
політикам, взагалі усім, хто хоче по-
вноцінно жити. Уся його творчість 
говорить: вбачай добро в іншому і 
відповідай добром. 

ДУХОВНА СПАДЩИНА

БЛОКПОСТ «ПРО НАУКУ. КОМПЕТЕНТНО»–«СВІТ»

«Воля дужча за всяку неволю» —  так називався круглий стіл, 
присвячений 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди,  
що відбувся у Науково-дослідному інституті українознавства 
МОН України. У ньому взяли участь філософи, філологи, історики 
з університетів та наукових установ. З цікавими глибокими 
доповідями виступили доктор історичних наук, професор, 
заступник директора НДІ українознавства Анатолій Павко, доктор 
філософських наук, професор, заступник декана філософського 
факультету КНУ імені Тараса Шевченка Сергій Руденко, член-
кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник 
Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України Назіп 
Хамітов, докторки філологічних наук, професорки ННІ філології 
КНУ імені Тараса Шевченка Оксана Сліпушко та Лідія Гнатюк.  
А також —  інші промовці.

Практична філософія Практична філософія 
українського Сократа  українського Сократа  
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2022 рік був багатим на від-
криття і розробки. Сьогодні 
познайомимо з іще одним науко-
вим досягненням, яке могло б 
неабияк прислужитися Україні як 
в оборонній, так і цивільній сфері. 
Йдеться про новий сорт посівних 
конопель «Софія», розроблений 
науковцями Інституту сіль-
ського господарства Північного 
Сходу Національної академії 
аграрних наук України. В чому 
інноваційність сорту, яке зна-
чення мають промислові коноплі 
для вітчизняної економіки і що 
гальмує розвиток галузі, розпові-
дає завідувач відділу селекції та 
насінництва Інституту, канди-
дат сільськогосподарських наук 
Віталій КАБАНЕЦЬ.  

Передусім зазначимо, що посів-
ні коноплі — їх ще називають про-
мисловими або технічними — це 
не медичний канабіс, навколо ле-
галізації якого було зламано стіль-
ки списів. Це сорти, у яких вміст те-
трагідроканабінолу (ТГК) — влас-
не психотропної (або наркотичної) 
речовини — мінімальний або від-
сутній зовсім. Саме до них нале-
жить і новостворена «Софія». 

— Це сорт універсального напряму 
використання, — розповідає Віталій 
Кабанець. — Є сорти посівних коно-
пель, які вирощуються на насіння чи 
стебло. Є універсальні — такі, де в пе-
реробку йде і те, й друге, проте вони 
менш урожайні. Натомість потенціал 
нового сорту «Софія» дає змогу отри-
мувати високу врожайність як насін-
ня (до 2 т/га і вище), так і стеблової час-
тини рослин — тобто волокна і ко-
стриці (близько 7 т/га). Це означає, що 
розширюється сфера одночасного ви-
користання рослини у різних галузях 
виробництва: можна використовува-
ти й зернову частину, отримуючи різ-
ні продукти — харчові, косметичні то-
що, і стеблову — а це будівництво, тек-
стиль, опалення, інші напрями.  

На створення та реєстрацію «Со-
фії» пішло близько 5 років. 2016-го ро-
ку було отримано ліцензію від Держ-

лікслужби на право вирощувати ко-
ноплі. Відтоді селекціонери оцінили 
наявний сортовий асортимент, піді-
брали батьківські компоненти, про-
вели необхідне схрещування та що-
річні добори.   Перший урожай — з 
кількох соток — було зібрано у 2020 
році. У 2022-у в Інституті було вже за-
сіяно 20 гектарів, а наприкінці літа 
«Софію» презентували на щорічному 
фестивалі «Hemp Fest», який відбувся 
на Сумщині у форматі науково-прак-
тичного семінару і зібрав близько 80 
провідних вчених, аграріїв, бізнесме-
нів та фахівців у галузі коноплярства 
із десяти областей України.  

Набої для фронту, житло  
для тилу, енергія для всіх

Що можна виготовити з коно-
пель? Легше, мабуть, перерахува-
ти, чого не можна. Раніше вважало-
ся, що  продукти переробки цієї рос-
лини є сировиною для близько 20 
тисяч виробів, тепер ідеться про по-
над 50 тисяч. Харчові продукти (олія 
і борошно), ліки, одяг, взуття, папір, 
мотузки, канати, будівельні мате-
ріали — конопляна сировина може 
використовуватися у найрізнома-
нітніших галузях економіки. Протя-
гом кількох століть ця рослина була 
важливою сільськогосподарською 

культурою і задовольняла всі клю-

чові потреби людини розумної — від 
їжі до теплих домівок — аж поки не 
була витіснена з ринку виробника-
ми целюлози, полімерних матеріа-
лів, палива, бавовняної продукції та 
криміналізована конвенцією ООН 
1961 року про наркотичні засоби. 
Знадобилося пів століття, щоб світ 
отямився і зрозумів, наскільки він 
себе обкрадає, бездумно відмовив-
шись від культивування конопель.  

Йдеться передусім про можли-
вості застосування конопляної про-
дукції для військових. І це не лише 
пошиття одягу і спідньої білизни з 
високоякісного й міцного тексти-
лю, що дихає, добре всотує піт і не 
подразнює шкіру (до речі, в Китаї 
вже запроваджується ціла держав-
на програма, щоб перевдягти там-

тешню армію у натуральний одяг, 
зокрема виготовлений із конопель). 

Ще цю продукцію можна вико-
ристовувати в оборонній промис-
ловості — як сировину для виготов-
лення пороху.  

— Згідно з наявною інформацією, 
у Шостці на заводі хімічних реак-
тивів було проведено тестування 

вибухової суміші з додаванням  ко-
нопель ще у 2015 році, — розпові-
дає Віталій Кабанець. — Висновок: 
«…технічні сорти конопель, створе-
ні українськими селекціонерами, 
цілком придатні для виготовлення 
пороху, який не поступається існу-
ючим традиційним аналогам, а в 
дечому навіть перевершує їх». Річ у 
тім, що коноплі стійкіші до вологи, 
тож набої з таким порохом довше 
зберігаються і майже не відсиріва-
ють. А це дуже важливо в бойових 
умовах. Згідно з дослідженнями, 
порох, зроблений з конопель, має 
кращі балістичні характеристики. 
Якщо швидкість звичайної кулі 

— 615 метрів на секунду, то швид-
кість тієї, у складі якої є конопля-
ні інгредієнти, збільшується до 800.

Є також думка, що конопляні во-
локна ні в чому не поступаються 
синтетичному кевлару, з якого виго-
товляють бронежилети: плити з ко-
нопель витримують постріли з бро-
небійних набоїв і водночас легші за 
кевларові. Але це припущення нара-
зі потребує додаткових досліджень.  

— Костриця конопель — дуже 
добрий будівельний матеріал, ві-
домий ще з римських часів, — ка-
же Віталій Вікторович. — Спору-

ди з неї залишилися й дотепер, пе-
реживши не одну тисячу років. Це 
матеріал, з якого можна виробляти 
костробетон і зводити екологічні, 
енергоефективні та міцні будинки. 
Жодних синтетичних складових — 
лише костриця, вода і вапно пев-
них видів. Це швидка відбудова, зо-
крема для переселенців. Я знаю, що 
такі проєкти вже розпочинаються 
на Львівщині. У Сумській області 
теж є підприємство, яке спеціалі-
зується на будівництві з конопель. 
Виробники такого житла закупо-
вують кострицю у підприємств в 
Україні, які вирощують і переро-
бляють коноплі. Під переробкою 
мається на увазі розділення зібра-
ного стебла (трести), на волокнис-
ту частину, з якої потім виготовля-
ються ткані й неткані матеріали, і 
деревну — тобто власне кострицю. 
У нас є кілька підприємств, які це 
роблять, зокрема у Сумській, Пол-
тавській та Київській областях. 

Окрім того, додає науковець,  є 
сенс  використовувати біомасу ко-
нопель як енергетичну сировину. 
Завдяки високому врожаю стебел 
(10 т/га і більше), які містять до 80 % 

целюлози, солома конопель за те-
плотворною здатністю лише дещо 
поступається кам’яному вугіллю і 
перевищує більшість порід дерева.  

Палиці у конопляних колесах
Так, у нас є локальні здобутки, 

але немає зрозумілої державної 
політики — такої, яка б спонука-
ла фермерів вирощувати коноплі, 
а бізнесменів і виробників — ство-
рювати кластерні об’єднання і в та-
кий спосіб розвивати галузь.

Річ у тім, що транспортувати зі-
брану сировину (тресту) задля пе-
реробки далі, ніж на 50–70 кіло-
метрів, нерентабельно — тому й 
напрошується ініціатива коопера-
ції, кластеризації, інакше кажучи, 
об’єднання процесів у одній місце-
вості — пояснює Віталій Вікторо-
вич. Маємо нині — лише точкові 
ініціативи на місцях, і вони зали-
шатимуться такими, поки не бу-
де відрегульовано законодавство, 
розмежовані медичні й промисло-
ві коноплі та умови їх культиву-
вання і переробки. Бо сьогодні ви-
рощування медичних конопель за-
коном взагалі не передбачено.   

Українське законодавство ро-
зуміє коноплі винятково як нар-

котичну культуру. Водночас пси-
хотропний (а також — знеболю-

вальний) ефект має лише один 
канабіноїд — згаданий вже тетрагі-
дроканабінол, який у значній кіль-
кості присутній у медичних сортах 
конопель. Саме за вмістом цього 
психотропного елементу визнача-
ється, чи є посів промисловим, чи 
ні. Усі інші канабіноїдні сполуки 
(їх близько ста), як показують ре-
зультати закордонних досліджень, 
не мають наркотичного ефекту і 
можуть бути у промислових (тех-
нічних, посівних) сортах. 

У 90-х роках минулого століття 
українські селекціонери з Інститу-
ту луб’яних культур НААН України 
(м. Глухів, Сумська область) вперше 
у світі створили сорти, у яких повніс-
тю відсутній тетрагідроканабінол. 
Проте Постановою Кабміну від 6 
травня 2000 року № 770 «Про затвер-
дження переліку наркотичних за-
собів, психотропних речовин і пре-
курсорів» усі без винятку коноплі 
внесені у список 3 таблиці I — «Рос-
лини, які містять наркотичні засоби 
та психотропні речовини». Щоправ-
да, у примітці написано: якщо у  ви-
сушеній соломі тетрагідроканабіно-
лу менше ніж 0,08%, культивування 
таких рослин для промислових ці-
лей дозволяється. Але щоб вирощу-
вати навіть технічні коноплі, треба 
все одно отримати ліцензію. А перед 
тим — дозвіл від МВС на об’єкти та 
приміщення. А ще раніше — закупи-
ти насіння. Тобто понести затрати, 
не знаючи, чи отримаєш той дозвіл і 
ліцензію. Адже вимоги — наче виро-
щуєш саме наркотичні рослини. На-
приклад, поле має бути розташова-
не не ближче, ніж за пів кілометра 
до населеного пункту. Приміщення 
мають бути ізольовані від загально-
го масиву будівель. Працівники, які 
вирощуватимуть рослини, пови-
нні  отримати довідки про те, що во-
ни не стоять на наркотичному облі-
ку і не мають непогашеної судимос-
ті і т.д. «Штучні обмеження», каже 
науковець, дедалі більше схиляють 
сільськогосподарського виробника 
вирощувати простіші й зрозуміліші 
культури — озиму пшеницю, куку-
рудзу, соняшник, сою і т. д.

Не вигадувати велосипед
В ЄС більш лояльно ставляться 

до промислових конопель. Якщо у 
нас «допуск» по тетрагідроканабі-
нолу  — 0,08 %, то в країнах Європи 

— 0,2% і навіть до 1% (Швейцарія), у 
США — 0,3 %.  А згідно з рекоменда-
ціями  Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, все, що нижче од-
ного відсотка тетрагідроканабіно-
лу — не несе соціальної небезпеки. 
Ба більше: сільгоспвиробників, які 
працюють у цій галузі  — стимулю-

ють, а не відлякують. 

«У Європі — я консультував дея-
кі підприємства у 2017–18 роках — 
була компенсація на вирощуван-
ня промислових конопель, — веде 
далі Віталій Кабанець. — Держава 
компенсувала до 30% витрат на ви-
рощування. У США прийнятий «За-
кон про фермерські господарства» 
у 2018 році спеціально розмежував 
коноплі на промислові (хемп) (до 
0,3% ТГК) і медичні (канабіс) (понад 
0,3% ТГК), щоб це були дві окремі 
державні програми. І фермери, які 
вирощують хемп — також отриму-
ють субсидії й дотації від держави. У 
Парагваї взагалі дозволили просто-
му населенню вирощувати промис-
лові коноплі, а держава-монополіст 
викуповує урожай за заздалегідь 
обумовленими цінами — близько 
тисячі доларів за тонну насіння. У 
деяких інших країнах держава та-
кож виступає монополістом, бо це 
дуже приваблива і прибуткова га-
лузь. А ми, українські науковці-се-
лекціонери, зібравши врожай з екс-
периментальних полів, за законом 
мусимо після очищення знищува-
ти залишки продукції, так само як 
і стебла, які залишаються на полі. 
Звозимо в окреме місце і спалюємо, 
про що складаються акти». 

Дослідник вважає: щоб створити 
прозорий і зрозумілий законопро-
єкт, який би об’єднав вирощуван-
ня, перероблювання, реалізацію та 
споживання — потрібне  бажання 
та синергія усіх причетних. 

А можна й взагалі не «вигадува-
ти велосипед». У світі напрацьовано 
непогане, свіже «конопляне» зако-
нодавство  — зокрема у тих же США. 
Відтоді, як 2018 року там ухвалили  
закон про фермерські господарства, 
де промислові коноплі майже при-
рівняні до звичайної сільськогоспо-
дарської  рослини  —  площі посівів 
під хемп почали збільшуватися в ра-
зи. І за чотири роки відбувся стрім-

кий розвиток галузі.
…Вітчизняне насіння промисло-

вих конопель має попит не тільки 
в Україні, а й за кордоном — у Ка-
наді та США, в Казахстані й Китаї. 
До того ж в українських науковців 
є неабиякі технологічні здобутки — 
створені безнаркотичні сорти (згід-
но з результатами експертного до-
слідження, у рослинах сорту посів-
них конопель «Софія» в умовах 2022 
року тетрагідроканабінолу (ТГК) 
взагалі не виявлено) з високим по-
тенціалом продуктивності, відпра-
цьовані технології насіннєвого, во-
локнистого, універсального (або 
двобічного) напрямів вирощування 
і, відповідно, подальшої переробки 
і використання продукції. А законо-
давче ставлення досі — як до соці-
ально небезпечної культури. 

 Наталія КУЛИК

АКТУАЛЬНА ТЕМА

За спиною ученого-селекціонера  
Віталія КАБАНЦЯ коноплі, немовби ліс

Промислові коноплі – не канабіс, Промислові коноплі – не канабіс, 
а потрібна економіці сільськогосподарська культура
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН
Заснована у квітні 1997 р.

Як вижити під час війни, за що 
зачепитись в умовах, коли все 
матеріальне виявляється таким 
крихким під ударами ракет, а 
фізичне буття людини та її пси-
хіка  постійно загрожені? 

За час повномасштабного втор-
гнення більшість українців вже на-
були власного досвіду виживання, 
одним із засобів якого виявилась 
також  активація архаїчних знань, 
світоглядних практик та пластів 
свідомості. Бійці на фронті уміють 
знайти воду, користуючись лозою, 
майструють печі та плити з підруч-
ного матеріалу, відроджуються  на-
родні обряди, ритуали календар-
ного та життєвого циклів, навіть 
у тих регіонах, де вони раніше ви-
йшли з ужитку. Бажання заручи-
тися захистом надприродних сил, 
знайти необхідні інструменти та 
посередників для цього виклика-
ло суспільний  попит на передба-
чення, ворожіння, магію, зміцнило 
релігійну віру. Науковці, що дослі-
джували дану тематику, стверджу-
ють, що це явище, притаманне 
всім війнам. Британський історик  
Оуен Девіс у своїй книжці «Надпри-
родна війна: магія, ворожіння та ві-
ра під час Першої світової війни» 
(Owen Davies. Supernatural War: 
Magic, Divination, and Faith during 
the First World War. Oxford, 2019) 
аналізує явища, які зараз так само 
побутують у воєнних українських 
реаліях. Зокрема йдеться про про-
гнозування тривалості війни, воро-
жіння про долю воїнів, виготовлен-
ня талісманів та оберегів, носіння 
Біблії солдатами на фронті. 

Сьогодні в Україні астрологів, 
нумерологів, ясновидців запрошу-
ють до участі в телевізійних ефірах, 
до них звертаються за відповідями 
про кінець війни, долю близьких 
людей. Окремі наративи  сучасної 
російсько-української  війни  спи-
раються на міфічний  символізм 

народних  традицій. Завдяки сучас-
ним інформаційним технологіям  
вони  поширюються  по всій країні 
та за  її  межами, стають  частиною 
загальної спадщини людства. Це 
трапилось, наприклад, з фольклор-
ним образом відьми, трансформо-
ваним відповідно до вимог часу. В 
історичних джерелах є згадки про 
те, що у військовому обозі Богдана 
Хмельницького була підвода з ба-
бами-знахарками та чарівницями. 
Етнографам добре відома ситуація, 
коли в експедиції на запитання «А 
колись у вашому селі були жінки, 
яких вважали відьмами?» відпові-
дають: «Чого були, і тепер є». Вій-
ськовослужбовець ЗСУ, відомий 
підприємець Дмитро Томчук на 
своїй сторінці у фейсбуці  в червні 
2022 року опублікував етнографіч-
но вірогідну розповідь про те, як 
за допомогою до воїнів звернулись 
мешканці одного з сіл  на Донеч-
чині. Несподіване для військових 
прохання пробити дірку у стелі в 
хаті, де померла відьма, яку не мо-
гли поховати, бо вона ходила вночі 
(!), виявилось складним. Бійці стар-
шого віку відмовлялися йти на та-
ке завдання, врешті зробити це зго-
лосився молодий боєць, що по тому 
почувався так, ніби його контузи-

ло (https://cutt.ly/U06izl2). З почат-
ком повномасштабного наступу 
в  соціальних мережах з’явились 
звернення жінок, зокрема і науко-
виць-фольклористок, «згадати про 
свої відьомські жіночі сили і насла-
ти порчу на ворогів, путіна». Відео-
сюжет про жінку з Конотопа, що 
лякає окупанта втратою чоловічої 
сили через те, що кожна друга жін-
ка в Конотопі відьма, набрав десят-
ки тисяч переглядів  і транслював-
ся у популярному американсько-
му телешоу. Відьомська тематика 
активно підтримується представ-
ницями творчих професій та вико-
ристовується жіноцтвом у цілому. 
З’явились мультфільми про відьму, 
що бореться з ворогом магічними 
засобами, а також одяг з відповід-
ними принтами. Сучасний образ 
відьми став образом жінки-месни-
ці.  Позивний «Відьма» беруть со-
бі жінки, що служать у Збройних 
Силах України. Фейсбук-мережею 
широко розійшлось оповідання 
про стару відьму, що заманювала 
окупантів у пастку, перетворюю-

чись на молоду вродливу дівчину.  
Надзвичайної популярності набув 
вірш-закляття поетеси Людмили 
Горової «Буде тобі, враже, так, як 
відьма скаже», що відтворює рит-
міку традиційних замовлянь,  пе-
рекладений багатьма мовами сві-
ту та покладений на музику. Бага-
то жінок, які пережили окупацію, 
стали вимушеними переселенка-
ми, писали, що для них цей твір 
став засобом звільнення від почут-
тя безсилля,  можливістю психоло-
гічного впливу на ворога. Жіночою 
волонтерською спільнотою вида-
но ілюстрований «відьомський ка-
лендар», на якому вони зображені 
у містичних образах. Від його про-
дажу було виручено чималі кошти  
(близько 90 тис. грн), які переказа-
ні на потреби ЗСУ.  

Міфологічний пласт традицій-
них уявлень так само поширений 
і серед чоловіків-військовослуж-

бовців. Це відображається у тема-
тиці військових шевронів, позив-
них (Мольфар, Відьмак, Вовкула-
ка), в поетизованих розповідях про 
учасників Сил спеціальних опера-
цій як про вовкулак чи вовків-мес-
ників.  Турбота про захист власно-
го життя, життя рідних на фронті 
й вдома спонукає людей до пошуку 

дієвих форм захисту з боку вищих, 
надприродних сил. Віряни  різних 
конфесій практикують колектив-
ні та індивідуальні молитви, спе-
ціальні молебні за мир та перемо-
гу, здоров’я і захист близьких. Хрис-
тиянськими оберегами традиційно 
вважаються ікони святих (тих, чиє 
ім’я носить людина), ікони Христа, 
Богородиці, окремі цитати з Біблії, 
текст 90-го псалма. Останній час-
то друкується на поясах, які можна 
придбати у храмі, гравіюється на 
особистих жетонах, листочки з 90 
псалмом підшивають чи підклада-
ють у головний убір. З’явилися за-
писи, у яких люди діляться досві-
дом збереження дому, будівлі, до-
вкола якої ходили, читаючи цей 
псалом. Разом з канонічними мо-
литвами поширені авторські, на-
приклад, «Молитва солдата» автор-
ства Любові Буряк, написана у 2015 
році, що вже стала народною: «По-
будь, мій Боже, отут зі мною, у цьо-

му полі, у розпал бою. Серед руїни і 
серед краху не дай пізнати глибини 
страху». За народними уявлення-
ми, велику силу має апокрифічний 
вірш  «На Осіянській горі»,  у яко-
му йдеться про віщий сон Богоро-
диці й майбутні страждання її сина. 
Цієї молитви бабуся Уляна з  села  
Друцьке на Чернігівщині навчила 
бійців 58 бригади ЗСУ, що перехо-
вувались разом з нею від обстрілів. 
Текст молитви один з бійців запи-
сав на диктофон. У соцмережах час-
то публікуються фото з повідомлен-
нями про те, як ікона, вкладена у 
військовий квиток, врятувала жит-
тя його власнику, є такі ж свідчен-
ня про натільний хрестик, молит-
вослов, Біблію. Свідченням Божих 
чудес, що звершуються у час війни, 
називають повідомлення з фрон-
ту, у яких йдеться про неушкодже-
ність бійців, котрі перебували у хра-
мі під час обстрілу (на Харківському 

напрямку), про ракети, зупинені 
розп’яттям, про  порятунок під час 
розстрілу в окупації. Одним з остан-
ніх, що потрапило в поле зору,  є  по-
відомлення  від 25 грудня 2022 ро-
ку про два снаряди від «Градів», що 
влучили у католицький храм Хер-
сона, де було багато людей, але не 
розірвались. 

Цікава трансформація відбулась 
із народною іграшкою — лялькою-
мотанкою. Акцент на її обереговій 
функції з’явився з початком росій-
сько-української війни у 2014 році. 
Такі ляльки часто робили діти й пе-
редавали на фронт захисникам як 
обереги. Відтоді це явище стало ще 
поширенішим. Майстриня Юлія 
Жданович, що проводить майстер-
класи з виготовлення іграшки у 
скансені «Українське село», повідо-
мляє, що готові ляльки ще й освя-
чують. За минулий рік, окрім вже 
звичних образів янгола, хлопчика, 
дівчинки, з’явилась лялька в об-

разі смерті для окупанта чи персо-
нально для путіна, якого познача-
ють, прикріплюючи до ляльково-
го тулуба портрет. Відомі випадки, 
коли на окупованих територіях 
рашисти не грабували квартир, у 
яких бачили мотанку.

Ці та інші явища езотеричного, 
містичного плану,  що виникли дав-
но  та існують і в площині сучасної 
війни, засвідчують умовність межі 
між матеріальним і духовним, ар-
хаїчним та модерним, наукою та ре-
лігією і спонукають до роздумів, що, 
можливо, істина десь посередині.

Галина БОНДАРЕНКО,  
кандидатка історичних наук,  
провідна наукова співробітниця  
відділу «Український  
етнологічний центр»  
Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського НАН України 
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Магія вогню. Сторінка з «відьомського календаря»

Мотанкове коло — надійний захист!

«Буде тобі, враже, так, як відьма скаже»
або віра, магія, містика в умовах війни
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