
«Це поворотний момент у нашій історії» 
Про це говорить Пітер Джонсон, автор книги «Україна в історії». 

 

МАЛЕКСАНДР / МОТАЛА «Україну залишили наодинці у конфлікті з Росією ще з 2014 року, і 

вперше після другої світової є величезний ризик того, шо між цими двова країнами, а 

можливо навіть і Європою, буде великий військовий конфлікт – підсумовує Пітер Джонсон, 

журналіст та історик, у його книга «Україна в історії», яка вийшла у 2015 році. Історична 

книга, яка зараз дуже актуальна. 

 

 

 

– Путін – російський архінаціоналіст. На його думку, України не існує. У його світогляді Україна є 

частиною Росії, — пояснює Пітер Джонсон, коли я запитую, чому Путін і Росія вторгаються в 

Україну. 

 

Незважаючи на те, що Україна століттями була піддана окупації, і незважаючи на те, що Росія 

анексувала частину країни в 2014 році, лише зараз ми відкрили очі на Україну. 

 



Пітер Джонссон написав книгу «Україна в історії», щоб заповнити велику прогалину в знаннях 

багатьох із нас, шведів, про цю східнлєвропейську країну. Країна, про яку ми так мало знали,  до 

поки на неї не впали перші бомби 24 лютого 2022. 

 

Пітер Джонсон – журналіст та історик, який майже сорок років працював кореспондентом у 

Центральній та Східній Європі. Він опублікував кілька книг, які грунтуються на його знаннях про 

ті країни, які він вивчав. 

 

Разом зі своєю дружиною Йолантою Джонссон він жив у Польщі під час роботи 

кореспондентом. Пітер Джонсон живе в Малександрі вже кілька років. Пара щойно залишили 

свою квартиру у Варшаві, і цього літа вони обоє живуть у Малександрі. 

 

Серед  ще нерозібраних коробок на підлозі та купів книжок на столах у їхньому будинку в 

Малександрі Пітер Джонсон намагається пояснити нинішнє становище України та історію 

країни. 

 

– Я написав книгу після вторгнення в Крим. Я хотів, щоб шведи зрозуміли, що українці – це свій 

народ, зі своєю країною. Україна була для шведів невідомою країною, і до неї ставилися як до 

мачухи, каже він. 

 

Я розповідаю Пітеру Джонсону, як мені було соромно за своє невігластво, коли росіяни увійшли 

в Чорнобиль. Як я по своїй дурості думав, що місто, найвідоміше за аварію на ядерному 

реакторі, є частиною Росії. 

 

– Україна вплетена в російську історію і в академічному плані. В історичних книгах у трьох томах 

про Росію немає жодної згадки про Україну. Немає ніяких книг по шведськи про Україну як 

державу та її історію. Тільки образ, який Росія створила про Україну, каже Пітер Джонсон. 

 

Він розповідає, як країна століттями була місцем бойових дій та окупації, країною, яку кілька 

разів окупували інші країни. 

 

Пітер Джонсонс висвітлював як журналіст Центральну та Східну Європу, а також брав участь у 

всіх революціях у цих країнах з 1980 року. 

 

– Щоб зрозуміти, що сьогодні відбувається в Україні, треба зрозуміти особливості історії між 

Росією та Україною. Путін не хоче відтворювати Радянський Союз. Він хоче відновити Російську 

імперію. 



 

Пітер Джонсон розповідає про те, як Путін у багатьох промовах цитував праворадикального 

мислителя Івана Ільїна, який у 1933 році привітав Гітлера з його приходом до влади. Пітер 

Джонсон пропонує для читання книгу французького письменника Ельчанінова «В голові 

Путіна». 

 

– Ви ледве повірите своїм вухам, коли Путін говорить про історію. Де він каже, що Крим був би 

частиною російської історії і був таким назавжди. Крим має свою історію. Путін ніколи не 

приймав незалежність Україну, каже Пітер Джонсон. 

 

Він розповідає, як Путін кілька разів намагався контролювати й керувати Україною. Він згадує, 

серед іншого, фальсифікацію президентських виборів 2004 року та військове вторгнення в Крим 

у 2014 році. 

 

– Кожна спроба Путіна призвела лише до того, що країна стала більш єдиною, українці ніколи 

не були такими згуртованими, як сьогодні. 

 

Коли ми говоримо про майбутнє, Пітер Джонсон каже: 

 

— Росія, яку ми знали останні десятиліття, перестане існувати. Залежно від того, як закінчиться 

війна. Європа також ніколи не буде такою якою вона була до 24 лютого. Це поворотний момент 

у нашій історії, каже Пітер Джонсон. 

 

Міа Карлсверд 

 

 


