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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Тема:
або хрест зніми,
або труси одягни

База ЧФ РФ у Севастополі
– це символ російського
панування в Україні,
символ впливу та контролю.
Але до останнього часу
цей символ сприймався
українською владою
адекватно – як чужорідне
тіло, яке необхідно терпіти
до 2017 року через власні
недолугі дії на початках
незалежності. Відтепер, ЧФ
РФ в Криму сприймається
відверто неадекватно – як
запорука безпеки в регіоні...
Михайло Самусь

Тема: на лапу

Моя резолюція
Тіньовий ресурс
республіки
Дорогі жарти
Україна: Анатомія
корупції
Житло для
письменника

Автор: Федор Віцо, Пряшів, Словаччина
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У Віктора Федоровича
„позаблоковий“ статус, який
також начебто передбачає
„багатовекторність“,
поки що вийшов занадто
нахиленим на схід. Адже Росія
є „блоковою“, я би сказав,
„радикально-блоковою“
країною.
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Якщо особи, які померли до
1991 року, не можуть бути
громадянами України, а тому
не можуть бути її Героями, як
було встановлено Донецькими
судами у справах Бандери
та Шухевича, то важливо
з’ясувати, чи тільки Бандера та
Шухевич були героїзованими
негромадянами України.
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Мені здається, що якщо
країна більш-менш монолітна,
то і всі галузі культури в ній
функціонують нормально,
в тому числі й книжкова.
А нам бракує монолітності,
та й із владою не щастить,
але ж маємо ту, на яку
заслуговуємо.
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музика
pецензії та анотації
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УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ уже доступний в мережі
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для
дискусій та коментарів стосовно актуальних та
архівних номерів нашого часопису.
Окрім сторінки „Український журнал“, пропонуємо
також відвідати групу „Фільми України / Films
of Ukraine“, де можна ознайомитись з актуальною
інформацією про перегляди українського кіно
в Празі та про закордонні фестивалі й акції,
в рамках яких презентуються українські фільми.
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Наш читачу!
Чим зайнявся новий український президент і
„його“ влада в перші три місяці своєї діяльності?
Ну, з перших днів зайнялися питаннями, якими
в кризовій економічній ситуації зайнявся б кожен
великий державотворець, а саме перейменуванням
Секретаріату на Адміністрацію, дегероїзацію героїв,
продовженням дії договорів, чинність яких ще далека
від завершення, а ще підписанням договорів про
наступні договори, як наприклад, про демаркацію
кордону з Росією, при цьому так і не розв’язавши
проблему делімітації Азовського та Чорного морів
і Керченської протоки (хоча, властиво, лише про це
і йдеться).
А реформи? До них руки наразі не дійшли. Але
почекаймо ще кілька днів, президент України обіцяв
десь у червні представити концепцію реформування
країни, над чим працює „щодня“ і для чого найняв
„найкращих у світі спеціалістів з найвідоміших консалтингових компаній“.
А тепер про те, що йому/їм дійсно вдалося. Насамперед, вдалося ефективно попрацювати над
захопленням усієї вертикалі влади. Президент, Уряд,
Верховна Рада, Конституційний суд нині діють як одна команда. Хто думає, що все це неконституційно,
нехай звертається до Конституційного суду, котрий
дасть таку інтерпретацію, що розвіються будь-які
сумніви.
А що робить так звана українська опозиція? Чому
вона виявилася неспроможною бодай якось адекватно прореагувати і протидіяти? Бо за п’ять останніх
років ця команда спромоглася: перейменувати Адміністрацію на Секретаріат, незаконним способом
пороздавати звання, не змінивши перед цим закони,
багато говорити про непродовження договорів
(при цьому не зумівши змусити другу сторону хоча
б дотримуватися діючих), довго вести переговори про
ціну на газ і нарешті „вибити“ з Росії найвищу в світі
ціну (і все це називати прагматичними відносинами),
а решту часу витратити на спробу захопити всю
вертикаль влади – кожен під себе. Тепер з їхніх вуст
можна почути заклики: „Без вас, громадян, ми нічого
не зможемо“. Як тривога, то до Бога... Але у цьому
всьому є таки трохи надії. Очевидно, що громадян
на Майдан стара команда вже не збере. Нема того,
хто зібрав би. Зате починає діяти велика кількість
громадянських ініціатив, які можуть, – не швидко, але
за якийсь час, – створити альтернативу чи принаймні продовжити процес творення громадянського
суспільства. Бо будьмо щирі, Помаранчева революція була чудова, проте Майдан лише показав, що
українці можуть створити громадянське суспільство.
Та над цим потрібно працювати щодня. П’ять років
загубили не лише українські політики...

вдома на чужині

Україну
Новий перехід
в Європейському
на польсько#
суді з прав людини
українському кордоні
представлятиме жінка
В рамках програми підготовки
117 із 210 депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи
(ПАРЄ) віддало свої голоси за
кандидатуру Ганни Юдківської
на посаду судді Євросуду з прав
людини. Впродовж трьох місяців
Юдківська повинна заступити на
цю посаду, і її місія буде чинною
6 років.
Цікавим є той факт, що на цю
посаду від України пророчили
Сергія Головатого, колись міністра
юстиції при президентові Ющенку,
а сьогодні народного депутата від
Партії регіонів. Сергій Головатий
вже 14 років є делегатом ПАРЄ
й суддею міг стати ще в 2007 році,
коли Україна подала на розгляд
ПАРЄ список із трьох кандидатур,
як цього й вимагає процедура.
Крім Головатого, до списку ввійшли заступник міністра внутрішніх
справ Василь Мармазов та юрист
Ганна Юдківська. Але після того, як
Сергій Головатий перейшов до ПР,
Віктор Ющенко скасував цей список, про що й повідомив Страсбург
листом. ПАРЄ відмовилася визнавати цей лист. Але кандидат Мармазов відкликав свою кандидатуру
і список від України став нечинним.
Ситуацію вирішив Європейський
суд своєю ухвалою аж у 2010 році
– новий конкурс на кандидатів
не проводити, а додати нового
кандидата до вже двох існуючих.
Між тим ситуація за три роки
змінилася і невідома перед тим
в ПАРЄ Ганна Юдківська стала
радником уповноваженого Ради
Європи з прав людини і працювала юристом в Євросуді з прав
людини з 2005-го по 2009-й.
Крім цього, існує думка, що Юдківська перемогла, бо є жінкою.
А європейські політики, на відміну
від українських, з цим рахуються
і не дозволяють собі висловлювань
на зразок нинішнього прем’єр-міністра Миколи Азарова. Коли його запитали про відсутність жінок
у новому уряді він відповів: „Одні
кажуть, що наш уряд великий,
другі, що в уряді немає жінок, ні на
кого подивитися під час засідання
Кабінету міністрів. Самі нудні особи. За всієї моєї пошани до жінок
– не жіноча справа проводити
реформи“.
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до Євро–2012 на українськопольському кордоні розпочато
будівництво нових пунктів пропуску для скорочення часу перетину
кордону.
На розбудову пункту поляки планують витратити 45 мільйонів доларів, з них 13 мільйонів – допомога
ЄС у рамках програми сусідства.
Згідно з технічними характеристиками, функціонуватиме 16 смуг
руху в обидва боки, з пропускною
здатністю у 3 тисячі авто щодня.
До 2012 року має бути збудовано 3 пункти пропуску: два з них на
території Польщі і один – з українського боку кордону.
На понад 500 кілометрах спільного українсько-польського кордону на сьогоднішній день функціонує
лише 6 автомобільних і 6 залізничних пунктів пропуску, що не відповідає жодним міжнародним нормам.

СКУ закликає
депутатів звернутись
до КС
Світовий конгрес українців закликає депутатів Верховної Ради
України оскаржити в Конституційному Суді України неконституційність угоди про Чорноморський
флот та закону про її ратифікацію.
Як зазначається у повідомленні
СКУ, як угода про Чорноморський
флот, так і її ратифікація, суперечать чинній Конституції України,
у статті 17 якої чітко говориться,
що на території України не допускається розташування іноземних
військових баз.

Угоду про асоціацію
між ЄС та Україною
підпишуть через рік?
Про це заявив Штефан Фюле,
європейський Комісар у справах
розширення та політики сусідства
ЄС, зазначивши, що українська
сторона хотіла б підписати цю
угоду вже в 2010 р. „Я пояснив,

що існує потреба в більшій роботі
(над угодою), зокрема в роботі
української сторони над розділами про глибоку та всебічну зону
вільної торгівлі“, – сказав Фюле.
Перебуваючи нещодавно з робочим візитом в Україні, головним
завданням Фюле були переговори
про впровадження реформ в Україні. Сьогодні Євросоюз ставить
перед керівництвом України вимогу розпочати впровадження 18
реформ, які забезпечать подальший розвиток двосторонніх стосунків між Україною та ЄС. Серед
них найважливішими є політична,
судова, енергетична, фінансова,
екологічна реформи, а також
реформи у галузі цивільної авіації. Важливим пунктом є надання
Україні фінансової допомоги, при
умові, що Україна відновить співпрацю з Міжнародним валютним
фондом. Частка допомоги становитиме 610 мільйонів євро. Для
успішного реформування судової
системи, ЄС може виділити 10 млн.
євро. Щодо енергетичної галузі,
то на її реформування інвестиції
можуть скласти 2,5 млрд. євро.

Чи буде Європейський
польсько#український
університет?
У червні цього року прем’єр-міністри України та Польщі можуть
підписати договір про створення
Європейського спільного університету. Наразі обидві сторони
домовилися стосовно офіційної
назви – Європейський польськоукраїнський університет в Любліні.
Інституція може дофінансовуватися з бюджету „Східного партнерства“. А також домовилися, що
новий університет буде готувати
держслужбовців для ЄС з шести
країн, які входять до Східного
партнерства: Польщі, України,
Білорусі, Вірменії, Молдови, Грузії
та Азербайджану.

Україна залишилась наодинці з собою
Немає сумнівів, що прискорення
російсько-українського зближення
більшою мірою ініціатива російської
сторони. З боку Росії тривав дипломатичний та економічний наступ на
Україну. Але на українському боці,
передусім у лавах Партії регіонів
є люди, які ще в ході виборчої кампанії лобіювали за швидке російськоукраїнське зближення, як наприклад,
віце-прем’єр Клюєв, сам Азаров чи
Дмитро Фірташ, для якого важливо
повернути схему торгівлі газом. Тому
російсько-українське порозуміння,
якого свідками ми є, має і мало своїх
потужних „керівників“ і союзників.
Москва, і особи, пов’язані з Партією
регіонів (хоча не всі) кують залізо,
поки гаряче.
Звичайно, в нас ці темпи викликають певний неспокій, але на Україну зараз у Польщі не звертається
багато уваги, особливо з огляду
внутрішніх проблем – Смоленськ,
повінь, виборча кампанія. А Європейський Союз зайнятий Грецією
та кризою євро в Європі. Тому, насправді, ситуація з точки зору московського бачення в даний момент
ідеальна – Україна залишилась наодинці з собою. Для України треба
створити альтернативу російському
зближенню, бо Україна опинилася
під стіною. А Янукович не має місця
для великих маневрів. З іншого боку,
є велика спрага успіху (успіх – поняття дуже суб’єктивне) і показати
будь-які дії з боку Януковича і Партії
регіонів. Вони надалі не почуваються настільки впевнено, а темп
російсько-українського зближення
є певною конкретикою. Янукович
може вийти і сказати: „Я оздоровлюю українську економіку, входжу до
таких господарських союзів, які тільки можливі, бо ніхто інший не пропонує українським господарствам
і підприємствам жодних інвестицій
і можливостей входження до союзів
і відкривання ринку так, як це робить
Росія“. Тим він може похвалитися.
Але його прагматизм не є прагматизмом, який нам потрібний. Це
прагматизм через відсутність іншого
виходу. І наразі все вказує на те, що
у товаристві Януковича не всім залежить на якнайшвидшому продажу
найбільш привабливих об’єктів української економіки російській стороні.
Є моменти, які вказують, що вони не
обов’язково будуть такими відкрити-

ми щодо входження у близькі альянси
з російським бізнесом. Андрій Клюєв,
наприклад, довгий час конкурував
з Віктором Вексельбергом, якщо
йдеться про кольорову металургію –
мідь, титан, нікель, – на українському
ринку. Дійшло до гострих конфліктів
між цими двома олігархами – російським та українським. Натомість
геополітично це зближення відбувається і матиме дуже невигідні для нас
наслідки. Адже Україна (багато на
це вказує), „продасть“ справи Придністров’я Росії. Тобто, як і раніше,
стане на російський бік у справі
розв’язання придністровського конфлікту, у питанні Чорноморського
флоту, питанні співпраці розвідок,
що також має значення (беручи до
уваги, що останні п’ять років Захід
робив певні спроби, аби принаймні
частково залучити українські спецслужби до співпраці iз західними
службами, але це не дуже вдалось,
оскільки в українських службах не
відбулась люстрація).
Договір про перебування Чорноморського флоту, теоретично, не
повинна перекреслювати шансу
країни на вступ до Альянсу, але це
математика на рівні вищої теорії.
Росія не може дозволили собі „евакуацію“ російських кораблів з Криму,
її дуже важливо утримувати флот
з огляду на Туреччину. Розмови про
те, що Росія могла би побудувати
військовий порт у Новоросійську
– дурниці, оскільки цей порт використовується у комерційних цілях.
Немає географічної можливості
побудови військового порту з глибокими проходами. Інша локалізація
є неможлива з огляду на кошти. Тому
це, напевне, великий успіх російської

дипломатії – розміщення флоту
у Криму.
На даний момент ЄС може небагато зробити, хоча, очевидно, ЄС
співпрацює з Україною, яка є членом
програми „Східне партнерство“.
Найближчим часом і в цьому Партнерстві дійде до істотних рішень.
По-перше, має відбутися зустріч
міністрів закордонних справ країнучасниць Партнерства. І Польща
мусить бути більш рішучою, і надалі
„втягувати“ команду Януковича
в проект „Східне партнерство“. І не
закривати їм хвіртку, а залишити
відкритою настільки, щоб дати усвідомити українській владі, що вони
повинні змінювати своє законодавство і інституції. Очевидно, такі зміни
не наступлять швидко, але ця „дірка“
повинна проторюватися. Це власне
єдина можливість, яку має ЄС.
Під кінець травня повинен відбутися саміт Росія – ЄС у Ростові-наДону. Там піднімуть досить важливе
питання шенгенських віз для росіян.
Можливо, відкриють Дорожню карту, метою якої є відміна віз для росіян.
І тут чергова загроза: як в цій системі
буде функціонувати Україна? Адже
не можна собі уявити, щоб ЄС відмінила візи для Росії і залишила їх для
України. Це було би принизливим
і цілком закрило б дорогу Україні
в ЄС. Українська дипломатія повинна боротися, бо на даний момент
позиція України, якщо брати до уваги визначник симпатій європейців,
дуже впала.
Міхал Кацевіч, Варшава,
політичний оглядач тижневика
„Newsweek Polska“
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вдома на чужині

Відшкодування Тріанону,
угорська спроба №2
Угорці будуть мати нове державне свято. Політики правлячої
партії „Фідес“ (Fidesz) на чолі
з прем’єром Віктором Орбаном
хочуть святкувати 4 червня, день
підписання Тріанонського мирного договору як день єдності всіх
мадярів. Дивно, однак уся нинішня
Угорщина є дуже дивною, тому
ніхто вже і не дивується. Відзначати в Угорщині день підписання
Тріанонського договору – це як
в Україні святкувати День ядерної
енергетики у день Чорнобильської
катастрофи, або в Чехії відзначати
14 березня 1939 року, коли Прагу
окупували нацистські війська.
Адже для угорців Тріанонський
мирний договір означав, що Угорське королівство, їхня держава,
саме 4 червня 1920 року зменшилась на дві третини. А з п’ятнадцяти мільйонів етнічних мадярів
третина залишилася поза межами
новоствореної Угорщини.
Впродовж усього періоду між
Першою та Другою світовими війнами „відшкодування Тріанону“
було альфою і омегою закордонної політики Угорщини, і певним
чином воно керувало і внутрішньополітичним життям країни. Перед
самим початком і частково протягом Другої світової війни Угорщині
вдалося приєднати ті території, де
угорці складали більшість, але після війни ситуація знову змінилась
– назад до Тріанону.
Можна сказати, що після приголомшливої перемоги „Фідесу“
на угорських виборах, в результаті
яких партія отримала 68 відсотків
парламентських крісел і може
без проблем довільно змінювати
конституцію і навіть політичну
систему країни, Угорщина певним
чином повертається у міжвоєнні
роки. Принаймні з перших кроків
нового парламенту відчувається,
що „відшкодування Тріанону“
знову стане основою політики
уряду на чолі з всесильним Віктором Орбаном. Тоді як міжвоєнна
Угорщина уклала союз з іншими
„ревізіоністськими“
державами
– фашистською Італією, нацистською Німеччиною, нині ситуація
є все-таки іншою. Для реалізації
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своїх мрій Угорщина користується
(доречніше було б сказати, зловживає) Європейським Союзом
і його зусиллями, спрямованими
на більшу „прозорість“ міждержавних кордонів, на створення
„єврорегіонів“, які виходили б за
межі країн, на подолання поділу
Європи на національні держави.
Орбан у жодному разі не хоче скасувати свою національну державу,
а навпаки – за допомогою європейських інструментів хоче приєднати до неї ще три-п’ять мільйонів
угорців, що живуть поза межами
Угорщини. Цьому мають послужити зміни до закону про подвійне
громадянство. Про новелу мова
йшла вже на першому засіданні
Державних зборів (угорського законодавчого органу) – так „Фідес“
демонструє, яку вагу партія надає
цьому питанню.
Головним є те, що після внесення
змін до закону вже не потрібно
буде жодного дозволу на постійне
проживання на території Угорщини, і угорський паспорт зможуть
отримати мільйони мадярів за
межами країни. На підставі заяв
Орбана можна сказати, що йдеться не про останній, а лише про
перший крок у спробі збудувати
новий „мадярський простір національної співпраці“. Наступним
кроком стане надання цим громадянам виборчого права, зрештою,
без виборчого права це було
б якесь дивне громадянство. Що
буде потім, не знає, напевно, і сам
Віктор Орбан. Однак існує мрія
про побудову певного наддержавного утворення, угорського єврорегіону. Це стосується передусім
трьох країн: Словаччини, Румунії
та України. І частково – Сербії.
Найбільшу зацікавленість в угорських паспортах можна очікувати
в Україні, де на території колишньої Закарпатської України поблизу кордонів живе компактна
мадярська меншина. Слід чекати,
що закарпатські угорці скористаються пропозицією Будапешта
з таким же ентузіазмом, як молдавани у випадку румунських або
навіть болгарських паспортів,
коли румунські або болгарські ко-

рені у себе виявила несподівано
велика кількість людей. Настільки
велика, що зараз можна говорити
про те, що приблизно половина
Молдови (не враховуючи Придністров’я) є, образно кажучи,
в Євросоюзі. Це і є відповідь на
питання, чому угорські плани не
турбують Румунію – вона сама подібним чином „інтегрує“ корінних
молдаван, яких вважає етнічними
румунами.
У випадку 46-мільйонної України
150 тисяч угорців і територія, яку
вони населяють, є незначною проблемою порівняно з ризиком, який
представляють мільйони російськомовних українців з російськими
паспортами на сході країни, у Криму або в Одесі. У п’ятимільйонній
Словаччині 500 тисяч словацьких
мадярів, що населяють найбільш
родючу частину країни, є величезною проблемою. Відповідно виглядає і словацька реакція на плани
Орбана – відкликання посла на
консультації, скарги у Брюссель
і підготовка контрудару – зміни
до конституції, відповідно до яких
прийняття іншого громадянства
автоматично означатиме втрату
словацького громадянства. Подібно як Орбан, словацький націоналістичний уряд Роберта Фіца
не має планів стосовно того, що
буде потім. Що буде з півмільйона
людей без громадянства з угорськими паспортами? Боюсь, що
жодних планів, як поставитися до
намірів Орбана і реакції на них,
не має і Європейський Союз. Угорщину і її сусідів чекають дивні часи.
Часи, які, без сумніву, не будуть
спокійними.
Лубош Палата,
редактор газети
„Лідове новіни“, Прага

Андрій Портнов:

„В Україні взагалі не було дискусії
над тим, як ми розуміємо геноцид“

Чи не дублюють рішення різних міжнародних організацій, що стосуються Голодомору, одне одного?
Існують тексти різних організацій
щодо Голодомору. Є текст ООН,
є текст ЮНЕСКО, є текст Європарламенту – вони всі дуже подібні.
Вони визнають факт смерті мільйонів людей внаслідок злочинної
політики сталінського керівництва,
і вони всі як один більш-менш делікатно обходять питання того, чи був
Голодомор геноцидом українського
народу. Великої різниці поміж цими
документами немає. Нове в Страсбурзі було лише те, що Янукович як
президент України, на відміну від
Ющенка, не просив визнати Голодомор геноцидом, а приїхав і – навпаки – просив цього не робити.
Вийшло так, що депутати не просто
прийняли резолюцію, яку вони й так
би прийняли, а вони до того ж зробили крок назустріч побажанням
чинного президента України.
Але ж це питання обговорювалося
на комітетах ПАРЄ?
Правдою є також те, що Росія
лобіювала саме той текст, який
ми маємо – зі зрозумілих причин.
Також можна поставити запитання
українській делегації: чому вона
виявилася настільки неефективною
в захисті власного інтересу? Поперше, не було єдності всередині
самої делегації, а, по-друге, на-

Фото: Ігор Ісаєв

Масовий голод 1930-х
років у СРСР став предметом
обговорення Парламентської
Асамблея Ради Європи.
В остаточному варіанті резолюції,
яку було ухвалено 28 квітня,
біля слова „Голодомор“ так і не
з’явилося визначення „геноцид“.
Напередодні президент України
Віктор Янукович, виступаючи
в ПАРЄ, заявив, що Голодомор був
трагедією не лише українського
народу, а й інших народів СРСР.
З якими проблемами стикаються
науковці у дискусії про Голодомор
– розмовляємо з істориком Андрієм
Портновим, головним редактором
часопису „Україна модерна“.

тему й провести дискусію. Дискусія мала обмежений ефект і простір, що теж відбилося на рішення
в Страсбурзі.
Чи є можливим скасування постанови, чинної всередині України, про
те, що Голодомор є геноцидом?
Звичайно, завжди можна закон
змінити чи прийняти до нього поправку. Проте я не думаю, що Голодомор є однією з основних тем для
Партії регіонів – навіть у контексті
історичної політики: для них зараз
набагато важливішою є Велика Вітчизняна війна і День перемоги.
Це в травні – а що буде в листопаді?
Цього не можна спрогнозувати,
треба лише почекати й побачити.

укове питання про те, як класифікувати Голодомор – це серйозна
проблема. Є поважні думки американських, італійських, німецьких
та інших науковців, які вважають,
що це був геноцид; є також не
менш серйозні думки про те, що
це не був геноцид. Насправді однозначної позиції немає. Тому коли
європейські й інші структури приймають такі невизначені рішення,
які не дають події юридичної кваліфікації, вони де-факто реагують
на відсутність однозначної позиції
і в Україні, і в наукових колах.
Яка дискусія щодо Голодомору відбулася в Україні за часів президента
Ющенка?
Звичайно, відбулося значне зрушення й було проведено чимало
заходів. Проте, на мою думку, ці
заходи все ж були недостатніми.
Повноцінної дискусії про те, як
кваліфікувати події 1932–33 рр.,
не відбулося. Хоча Ющенко зробив цю тему центральною темою
своєї історичної політики. Проте
це різні речі: зробити центральну

Як мені здається, у Європі останнім
часом є модним говорити про геноцид. Сребреніца в Боснії, польська
Катинь... Чи Україна за Ющенка
теж захотіла вписатися в загальноєвропейський сезон моди знищуваних народів, чи існують для того
об’єктивні причини?
Безумовно, це також мода. Проте
в сучасній європейській науковій
і юридичній літературі існує чимало визначень геноциду. Серед них
є й такі, під які Голодомор ідеально підпадає. Але якщо виходити
з визначення геноциду в Конвенції
ООН 1948 р., – на мій погляд, недосконалого, – то Голодомор під
нього не підходить або підходить
зі значним натягуванням. Питання
в тому, яким визначенням треба
користуватися. В Україні взагалі
не було дискусії над тим, що ми
розуміємо під поняттям „геноцид“.
Крім того, можна знайти аргументи
стосовно того, що важливою частиною Голодомору була політика
з антиукраїнською, а не антисоціальною складовою. Проте до цього
додаються й інші складові, що теж
були істотними в політиці Голодомору. Якраз на ці теми й треба
було проводити дискусію.
Спілкувався Ігор Ісаєв, Варшава
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Ціна дружби
Кількість дружніх жестів і теплих
слів стосовно Польщі, висловлених росіянами після трагедії під
Смоленськом – безпрецедентна.
Однак ще більш незвичною виявилася реакція поляків на ці позитивні
сигнали з Москви: вони викликали
зливу надзвичайно емоційних голосів, спільним знаменником яких
є одне – прагнення, щоб стосунки
між Польщею та Росією, між цими
народами й країнами були інакшими, ніж дотепер.

Не лише емоції

Після трагічної авіакатастрофи
у Смоленську не лише польські
і російські медіа почали
інформувати про зміну атмосфери
у стосунках споконвічних ворогів
Росії і Польщі. Підтверджують це
і західні журналісти, які говорять
про прагматичну політику Путіна
і Медвeдєва, котрі налагодженням
тепліших контактів із Польщею
забезпечують собі також і кращі
відносини з ЄС, де Польща
займала чи не найбільш критичну
позицію щодо свого східного
сусіда. Вислів „прагматизм“
у стосунку до російської
закордонної політики останнім
часом вживається занадто
часто. А що він насправді
може означати, прогнозувати
наразі ніхто не відважується.
Чи це означатиме якісні зміни
в контакті із сусідами і всередині
Росії? Чи це лише стратегія для
маргіналізації таких країн, як
Україна? Разом із оптимістичними
голосами польських інтелектуалів
починають з’являтися
більш обережні думки, які
попереджують про те, що
Польща, приймаючи російські
правила гри, зрікається свого
державного інтересу. Один із
таких голосів прозвучав у статті
віце-директора польського
Центру східних досліджень
Катажини Пелчинської-Налеч,
скорочений варіант якої з’явився
у польському видані „Tygodnik
Powszechny“ і яку, з ласкавого
дозволу автора, друкуємо і ми.
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Ця потреба зближення частково
виникає зі щирих проявів сердечності на тлі безпрецедентної за
своєю символічністю катастрофи,
але пов’язується ця потреба також
і з усвідомленням дуже конкретної
вигоди. Передусім, зменшення напруги в стосунках з найбільшим
сусідом і споконвічним опонентом
само по собі є явищем позитивним,
яке породжує відчуття полегшення
і політичної сатисфакції. Відлига
у відносинах з Москвою зміцнює
також позицію Польщі в Європейському Союзі, утверджуючи імідж
країни як вірогідного й відповідального співавтора східної політики
ЄС.
З’являється також шанс перетворення кращих міжособистісних
та політичних стосунків на вигоду
в економічному вимірі, оскільки
Росія надалі залишається країною,
де політична атмосфера значною
мірою впливає на можливості бізнесової діяльності.
З усіх цих оглядів польсько-російське зближення є важливим
і вартісним процесом. Розвиваючи
взаємини і той позитив, який в них
з’явився, ми, однак, повинні усвідомлювати, що зближення – якщо
сподіватися на його довготривалість – також має свою ціну. Ціну,
яку погодилися заплатити більшість
країн Європейського Союзу, що
співпрацюють з Росією.
Це так звана прагматизація політики щодо Росії.

Старе обличчя нового друга
Впродовж кількох місяців ми
справді спостерігаємо зростаюче
дистанціювання російської влади
від сталінізму, однак це не змінює
суті владної системи в Росії.

Останні два роки можна вважати часом зміцнення в цій країні
авторитарної системи. „Керована
демократія“ не похитнулася в період економічної кризи, витримала
також і зміни на президентському
посту. Більше того, щоразу реальнішою виглядає перспектива
повернення Володимира Путіна
– нині прем’єра – у президентське
крісло. Після останніх змін до конституції, що продовжують термін
президентської каденції до 6 років,
для нього це означало б 12 років
при владі, а отже фактично – майже пожиттєве керівництво цього
політика.
Росія також щоразу успішніше
відновлює свою сферу впливу на
пострадянському просторі. Наслідком війни в Грузії стало зняття
з планів НАТО питання про розширення Альянсу в цьому регіоні.
Закріпилася російська військова
присутність і в сепаратистських
республіках – Південній Осетії
і Абхазії.
Свої плоди приносить і започаткована кілька років тому політика
економічної експансії: Москва
частково вже перейняла і наблизилася до перейняття наступних
стратегічних активів у Білорусі.
Систематично зростає також узалежнення України від Росії. Взамін
за перегляд невигідних для Києва
газових домовленостей, підписаних попереднім урядом у 2009
році, Кремль отримав згоду на
продовження до 2042 року перебування в Криму російського Чорноморського флоту.

Європейський прагматизм
Позиція дружніх з Росією країн
ЄС ґрунтується на розумінні, що
тривале зближення з Москвою
неможливе без акцептування суті
панівної в цій країні владної системи і тієї регіональної політики,
яку проводить Росія. Практично це
означає закривання очей на авторитарний і неоімперський характер російського режиму. А також
– дозвіл на особливі геостратегічні
плани Росії щодо Кавказу та Східної Європи, на право військової
присутності, отримане шляхом
економічного тиску чи навіть
збройної інтервенції. Врешті – визнання цих територій своєрідною

Текст: Катажина Пелчинська-Налеч,
член польсько-російської групи з важких питань
Фото: Петро Андрусечко

перехідною зоною, стосовно якої
ЄС, щоправда, проводить політику
стабілізації і добросусідства, але
межі цієї політики визначаються
острахом занадто гострої конфронтації з Росією.
Поставши перед реальною
можливістю покращення стосунків
з Росією, ми мусимо запитати себе:
чи ми також готові приєднатися
до „головної течії“ європейського
прагматизму з усіма його наслідками? Ще кілька років тому більшість
поляків, не вагаючись, відкинули
б таке бачення східної політики.
Сьогодні ж вибір відповіді може
бути значно важчим.
Не в останню чергу й тому, що до
політики підтримки демократичної
та ринкової трансформації Білорусі й України не заохочує ситуація
в цих країнах. Вони виявилися неспроможними на глибокі суспільні
реформи, а їхня влада більше дбає
про власні політично-бізнесові інтереси, ніж про благо держави. На
цьому тлі Росія виглядає стабільним
і відповідальним партнером.
В результаті, розмови про перспективи членства для України
і критика системи влади в Росії
здаються все більше анахронічними. До того ж, подібні гасла з вуст
поляків завжди пов’язувалися
з ризиком бути потрактованими
як свідчення нашої генетичної ру-

софобії, поєднаної зі схильністю до
романтичного ідеалізму. Сьогодні,
після 10 квітня, цей ризик виглядає
ще більшим. Епатуючи гаслами застороги перед російським імперіалізмом, ми одним махом можемо
втратити всі надбання зближення
з Москвою, наражаючись не лише
на цілковите нерозуміння, але навіть на небезпеку стати посміховищем у своєму власному європейському таборі.

Польська стратегія
Все це ставить нас перед спокусою зміни того, що впродовж
перших двох десятиліть ІІІ Речі Посполитої вважалося фундаментом
польської східної політики. Така
зміна є особливо привабливою, бо
може відбутися майже непомітно,
без театральних декларацій, через
низку позірно незначних рішень,
продиктованих політичною та економічною вигодою повсякденності.
Однак у кінці подібного шляху
може виявитися, що вартість „прагматизації“ російської політики
для Польщі є значно вищою ніж,
скажімо, для Франції чи Німеччини. Бачення демократичної Росії
таСхідної Європи над Віслою не
є проявом політичного ідеалізму чи
романтичної потреби боротися за
„нашу і вашу свободу“. Таке бачення – саме з оцього місця в Європі

– за своєю суттю є глибоко раціональним. Авторитарна і неоімперська Росія, – а саме з такою
ми маємо постійно справу, – не
здатна до справжнього історичного зближення з державою, яка була
жертвою сталінського режиму. Така
Росія не може також забезпечити
модернізацію східноєвропейських
країн, що сусідять нам.
Врешті, – і це найважливіше, – така Росія закріплює поділ в Європі.
Той поділ, який визначається нашим східним кордоном, і поки він існує, він залишатиметься джерелом
найбільшої для Польщі стратегічної
непевності. Відмовляючись відстоювати бачення Європи без поділів,
бачення Європи, в якому по Бугу не
проходить кордон між двома цивілізаційними світами і політичними
сферами, ми відмовляємося від
власних державних інтересів. Більше того, ми прирікаємо на небуття
цю течію мислення в Європі.
Адже є очевидним – і це чудово
розуміють росіяни, – що Польща
є особливим світочем серед тих
нечисленних держав Спільноти, які
звертаючи погляд на Схід старого
континенту, намагаються віднайти
щось більше ніж просто добру вигоду від Москви.
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Примирення з ознаками
протилежного
Польсько-російське зближення має також деякі
українські контексти. Чи з’явилися вони несподівано?
З аналізу поточних подій в Росії та Польщі та подій
останніх п’яти років здається, що все відбувається не
випадково, що це лише один з елементів продуманої
російської стратегії у відносинах із сусідами.
Одним із наслідків нечуваної
трагедії, яка сталася біля Смоленська, і жертвами якої стали
офіційні представники Польщі,
що прямували до Катині віддати
шану понад 20 тисячам польських
жертв Сталіна, стала рішуча зміна
у взаєминах Польщі та Росії. Не
лише політики, але також і діячі
культури, зокрема відомий актор
Даніель Ольбриський, провідні
журналісти, наприклад, Адам Міхнік, цілком серйозно заговорили
про можливість примирення між
обома народами. Причини такого
пожвавлення стосунків різні. Певну
роль тут відіграли реакція Дмитра
Медведєва та Володимира Путіна,
прояви солідарності з поляками
з боку російського суспільства чи
додатковий показ по російському
телебаченню фільму Анджея Вайди
„Катинь“. Усе разом стало початком процесу, який може відкрити
нову сторінку у стосунках Москви
і Варшави. Слід нагадати, що взаємини обох держав за останні роки
– з огляду на ставлення до Росії,
в тому числі до проблеми відповідальності за злочин у Катині президента Леха Качинського і його
політичного табору – були доволі
непростими. Проте не лише історія
стала на заваді дружнім сусідським
стосункам. Не треба забувати ще
й про підтримку Лехом Качинським
України та Грузії, проблему польських виробників на російському
ринку, чи, врешті-решт, польський
спротив побудові газопроводу
„Nord Stream“.
На останні сигнали з Росії, що
трагедія 10 квітня має сприяти
переосмисленню стосунків, частина польського суспільство прореагувала несподівано сильно
і позитивно. В польських засобах
інформації з’явилися відкриті листи,
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висловлювалася подяка росіянам
за розуміння і допомогу, з різних
боків звучали й звучать запевнення
про можливість започаткування історичного примирення.

З Україною в думці і на словах
23 квітня в телемості Варшава–Москва під заголовком „Шанс
на примирення“, що був організований Польським прес-агентством
(PAP) та РІА „Новости“ за участю
відомих польських та російських
політиків, можна було почути цікаву репліку Костянтина Косачова,
голови Комісії закордонних справ
російської Думи. Пан Косачов закинув польським політикам, що
польська сторона наполягає на
темі геноциду в Катині, а у випадку різні польського населення на
Волині, де, на його думку, мав місце
справжній геноцид, чи в оцінці Степана Бандери та ОУН уже відсутня
така принциповість і активність, як
у ставленні до Росії і її катинського
злочину. Російський парламентарій також нагадав, що волинська
трагедія як історична тема не заважає Польщі мати добрі взаємини
з Україною. У відповідь колишній
прем’єр-міністр і колишній міністр
закордонних справ Польщі Влодзімєж Цімошевіч зазначив, що Польща вже багато років веде з Україною діалог на тему поховань та
трагічних сторінок минулого.
Репліка Косачова може видатися епізодом, але варто її ширше
проаналізуватиі. У певному сенсі
вся ця ситуація нагадує анекдот
з часів СРСР, в якому йшлося про
те, що комп’ютер ставить запитання радянському і американському
чиновникам на тему рівня життя
в обох країнах. Після невигідних
для радянського чиновника відповідей, той аргументує: „А у вас

б’ють негрів“. Насправді питання
доволі серйозне, бо, з одного боку,
показує цинізм російських політиків
і фальшивість їхнього бажання
примиритися з будь-ким, з другого
– цілеспрямовану стратегію Росії
щодо проблем малопривабливих
картин минулого, з яким ні влада,
ні російське суспільство назагал
не дуже хочуть розраховуватися,
чи бодай вибачитися (а вже годі
думати про якісь компенсації).
Заяву Косачова треба також розглядати в контексті підходів Росії до
проблеми злочину щодо польських
громадян у 1940 р. Безперечним
є факти, що з боку СРСР мав місце
геноцид супроти громадян країни,
з якою комуністична Москва навіть
не була у стані війни. Керівництво
Країни Рад вирішило позбавити
життя людей, яких поголовно визнало винними. Злочин заплановано і реалізовано з залученням
усіх структур держави, виконавці
нагороджувалися високими державними нагородами. До того ж,
з 1943 року, тобто з моменту, коли
німці виявили могили польських
полонених і причетність до їх вбивства НКВД, аж до 1990 року СРСР
й підпорядковані їм польські й інші
комуністичні держави й партії заперечували факт своєї причетності
до злочину. Навіть після передання
Польщі Борисом Єльциним т.зв.
катинських документів і визнання
вини керівництва СРСР поведінка
Росії у цьому плані є двозначною,
про що засвідчують відмова польській стороні у доступі до архівних
документів, в тому числі до документів слідства, яке велося російською прокуратурою у 90-і роки,
чи недавня відповідь російської
держави на позов родин загиблих
до Європейського трибуналу прав
людини у Страсбурзі. У відповіді

Текст: Марко Смеречинський, Варшава

на позов уряд Росії злочин називає
„випадками“ і стверджує, що немає
доказів, що люди, про яких йдеться,
загинули.
У контексті сказаного вище
слова Косачова стають більш
зрозумілими, їх треба розглядати
як один з елементів великомасштабної стратегії замовчування
злочинів СРСР, зміщення акцентів
у питанні засудження злочинів часів II cвітової війни, а точніше, спрямування уваги світової й польської
громадськості на воєнні злочини
інших (у тому випадку – українців,
в іншому випадку це можуть бути
литовці чи естонці). Звідти зокрема
походить постійний ажіотаж, і не
лише в Росії, навколо постатей
Бандери чи Шухевича, надання
„належної“ уваги процесові Івана
Дем’янюка чи „засудження фальсифікацій українською владою
правди про Голодомор“ в період
президентства Ющенка.

Стратегія „лови злодія!“
й nihil novi
Російські дії сміливо можна прирівняти до відомої стратегії, коли
злочинець, щоб позбутися підозри
або погоні, найголосніше кричить
„ловіть злодія!“. Що цікаво, саме
у сфері українсько-польських стосунків доказів про реалізацію власне такої стратегії доволі багато. Дії
ксьондза Тадеуша Ісаковича-Залєського і польських т.зв. кресових
середовищ, які почали тісно співпрацювати з колишніми кагебістами
і Партією регіонів – це і є епізоди
одного „роману“. Доказом того,
що ідеться про щось більше ніж
випадковість, може послужити
прес-конференція, що відбулася у
Києві 1 квітня ц.р., де поруч з автентичним борцем проти комунізму
Ісаковичем-Залєським, котрий від
кількох років „прозрів“ і всім і вся
у Польщі і в Україні хоче розкрити
„правду про геноцид на Волині“, сидів ветеран, на табличці біля якого
було написано „Голова юридичної
комісії ветеранів війни, військової
служби і спецслужб, член президії
Міжнародного українського союзу
учасників війни“, а насправді, як подають українські медіа, полковник
КГБ у відставці Жорж Дигас. Ця
конференція – не лише один із проявів курйозної і раніше немислимої
співпраці людини давньої „Солідарності“, антикомуніста з ветераном КГБ, апологетом Сталіна, але і
доказ вдалої реалізації як в Україні,

так і у Польщі цілеспрямованої російської інформаційної (і не лише)
спецоперації.
Іншою подією квітня з цієї серії
є відкриття в „Українському Домі“
у Києві виставки „Волинська різня:
польські та єврейські жертви ОУНУПА“, співорганізатором якої був
депутат від Партії регіонів Вадим
Колесніченко. Цілі і мета співпраці
польських кресових й антиукраїнських сил з України може здаватися
незрозумілою, однак коли познайомитись, наприклад, із заявою
Ж. Дигаса з конференції ветеранських організацій в Софії 4 жовтня
2005 року, стає ясно, хто замовляє
музику.
Акцент на геноцид поляків на
Волині чи злочини українського підпілля має на меті хоч частково зняти
інформаційне навантаження навколо злочинів і відповідальності за них
СРСР й водночас дій Росії – правонаступниці, – яка ці злочини у різні
способи прикриває. У Росії ні одного винного у розстрілі поляків у Катині ніколи не було покарано, часто
сам злочин не те що геноцидом, але
і злочином не називається. Постсовєтські і російські кола кілька років
активно працювали над тим, щоб
змістити акценти, послабити реакцію на факти про співробітництво
у 1939–41 рр. Сталіна з Гітлером,
про пакт Молотова–Ріббентропа,
про розправи над польською елітою та з підпіллям на території
сучасної Литви чи України, акцентуючи на проблемі колабораціонізму
й злочинів українців, прибалтів,
„відродження фашизму в Україні“,
героїзації в тих країнах „неправильних“ осіб. Доказів активності цих
середовищ немало. Роботу проводили на різних рівнях ветеранські
організації, приватні видавництва
й особи, вкінці державні органи
Росії, російське телебачення. Щоб
у цьому переконатися, достатньо
переглянути фільм „Оранжевые
дети Третьего Рейха“, який зовсім не
випадково з’явився в ефірі на російському „Первом канале“ 3 лютого
2010 р., напередодні другого туру
президентських виборів в Україні.
Чи ця стратегія спрацювала?
Суть питання у тому, що деякі її
елементи nihil novi (нічого нового
– прим. ред.) масштабно використовувалися пропагандою в часи
Сталіна і Брежнєва. Однак, судячи
з популярності у польських медіа
ідей, які у Польщі уособлює ксьондз
Ісакович-Залєський, слід сказати,

що стратегія дає плоди. Для частини польських медіа і середовищ
меншою проблемою (особливо
до 10 квітня), був злочин у Катині,
співпраця кресов’ян з проросійськими силами чи посткомуністами,
ніж „загроза з боку українського
націоналізму“ й проблема „геноциду“ на Волині. Для фахівців ця
вибірковість у підході до минулого
була помітною, проте частина
суспільства легко поверталася до
старих комуністичних кліше, де
роль злочинців в першу чергу посіли „українські націоналісти“. Cоюзникам з Партії регіонів чи ветеранських організацій з України, які
так переживають за жертв поляків
з боку УПА, ані ксьондз ІсаковичЗалєський, ані журналісти громадських медіа не ставлять невигідних
запитань для прикладу про відповідальних за Катинь, чи жертв т.зв.
антипольської операції 1937–38
рр., коли внаслідок комуністичного терору загинуло понад 100
тисяч поляків, жителів Радянської
України. Парадоксально, але не
ставиться і питання про 17 вересня
1939 р., яке відкрило процес втрати
Польщею т.зв. кресів.
Те, що у Польщі подібні стратегії
запрацювали, можна судити ще
й з того, наскільки мінімальними
були емоції в питаннях побудови
пам’ятника Сталіну в Запоріжжі, чи
ідеї встановлення такого ж в Одесі.
Беручи до уваги, скільки емоцій
викликав указ В. Ющенка про
присвоєння звання „Герой України“ C. Бандері, різницю помітно.
З приводу УПА і Бандери над Віслою мала місце повна палітра
дій – шквал статей, програм по
ТБ, заяв, а навіть – вперше в історії
– протестів під дипломатичними
представництвами України у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську
та консульствами у Вроцлаві та
Познані. З приводу возвеличення
Сталіна, біг-бордів у Луганську, чи
пам’ятників у Польщі прозвучали
окремі голоси спеціалістів. Про
успіх інформаційної стратегії Москви засвідчує також те, що і в Польщі, і в Україні мало хто усвідомлює,
що, по суті, не про минуле йдеться
– не про Катинь, жертви Волині чи
українські жертви від рук поляків,
а про те, що черговий раз Москва
за допомогою історії та помічників
намагається моделювати майбуття
України та Східної Європи.
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Михайло Гончар:

„Те, що відбувається у нас –
сигнал небезпеки для вас“
Пане Гончар, скажіть, будь ласка,
щодо енергетичної складової договору, наскільки це вигідно Україні?
Так звана знижка за газ реальною
знижкою не є, це просто приведення зависокої для України ціни на
газ, яка була встановлена контрактами з 19 січня 2009 року, до
європейського рівня. Вона зараз
стає десь співмірною з тією ціною,
по якій отримують газ країни Центральної Європи. Здешевлена ціна
газу зорієнтована в основному на
компанії газохімічного сектору, які
знаходяться практично у приватних руках. Там тільки Одеський припортовий завод належить державі.
А решта – це приватні власники
компаній газохімічного сектору, де
газ використовується не тільки як
енергоресурс, але й як сировина,
для виробництва хімічної продукції,
зокрема для мінеральних добрив.
Тому це їх приватна справа, що робити зі своїм бізнесом через високу
ціну газу – реструктуризувати, робити конверсію бізнесу, продавати. Але вони пішли іншим шляхом:
нічого не міняти, нічого не робити,
а отримати за рахунок торгівлі національними інтересами нижчу ціну
на газ. Але вона все одно значно
вища ніж ціна газу, який отримують в Росії такі ж виробництва, що
є конкурентними з українськими на
зовнішніх ринках.
На другій шальці терезів – тема
флоту. Тут, по суті, відбувся розмін
– збереження російської військової
присутності на території України
в обмін на пільги українській олігархономіці. А для національних
інтересів це нерівнозначний обмін.
Знижка 30%, це гроші, які заощадив олігархат і їхні корпоративні структури. А ось для держави
віртуальні гроші можуть вирости
(і таки виростуть) у конкретні борги
держави Україна. Якщо Україна
почне переглядати харківські
домовленості і відмовлятися від
продовження базування Чорноморського флоту, тоді скажуть:
„Дивіться, ви отримали знижку на
конкретну суму, і це ваш борг“.
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Тому для економіки держави ця
знижка віртуальна, а борги будуть
конкретні.
А як ви оцінюєте пропозицію Путіна щодо об’єднання „Газпрому“ та
„Нафтогазу“?
Скажімо так, це рожева мрія „Газпрому“. Вона не є новою. Власне
кажучи, Росія усі 18 років з часу
проголошення незалежності України мріяла, не раз озвучувала можливість відновлення організаційної
і технологічної єдності колишньої
радянської системи газопостачання. Тому різні ідеї створення
спільних підприємств, консорціуму
з управління газотранспортною
системою, це були проміжні кроки
для досягнення мети – об’єднання. Ситуація була несприятлива
для російської сторони, тому що
Україна не погоджувалась на такі
варіанти. А зараз вони побачили,
що до влади прийшла команда, яка
здає все підряд. Тому навіщо проміжні етапи? Тепер вони говорять,
що тема консорціуму вже нецікава,
тому давайте об’єднаємо. Вони
відчувають, що можна досягти все
і зразу. Не в один момент, але протягом року, двох, трьох буде, що називається, „всьо будєт ,Газпром‘“.
Щодо терміну „об’єднання“
– він некоректний. Я розумію, що
Путін вжив його як маскувальний
прийом. Це варіант поглинання!
Якщо оцінити активи „Газпрому“
і „Нафтогазу“, співвідношення буде
десь 15 до 1. „Газпрому“ – 15, „Нафтогазу“ – 1. Тому якщо уявити собі
цю об’єднану компанію, українська
сторона мала би близько 7% акцій.
Уявіть собі, що таке 7% акцій – це
безконечно мала величина, яка не
дозволить ні на що впливати. Це
означає повне позбавлення суверенітету України у нафтогазовому
секторі. Потім, „Газпром“ теж не
є простою компанією. НАК „Нафтогаз“ – стовідсотково державна
компанія, а „Газпром“ – компанія,
яка перебуває під контролем держави. Росія має десь 50% акцій,
але решта – дрібні і міноритарні

акціонери. Хоча в цілому „Газпром“,
безперечно, контрольований російською державою. Тому там теж
неоднозначна ситуація з цієї точки
зору.
Третя позиція – де буде знаходитися центр такої об’єднаної
компанії? Явно, що не в Києві.
Центр буде там, де знаходиться
„Газпром“. Це означає, що Україна
з часом втратить платника податків
номер один для свого бюджету. За
цих обставин, навіть якщо через
українську газотранспортну систему йтиме більше газу і нафти,
Україна не матиме більшого зиску.
Навпаки, більший зиск отримуватиме той, хто поглинув – „Газпром“.
Тому формально все залишається
на місці: газосховища працюють,
все як є, але фінансові потоки будуть повернуті в інший бік. Так що
з точки зору логіки Росії це логічний
крок, вона намагається обмежити
енергетичний суверенітет України.
По суті, впродовж 18 років Росія
серйозно блокувала всі кроки
України по унезалежненню, по
диверсифікації постачання енергоносіїв, а тепер вона переходить
до політики ліквідації українського суверенітету в енергетичній
сфері. Тому звідси й пропозиції
– об’єднання в атомно-енергетичній галузі, об’єднання „Нафтогазу“,
авіабудування.
Якою мірою влада в Україні здатна
піти на таку велику здачу? Де є межі,
за які українська влада не піде?
Як показують останні кілька днів,
влада з себе вичавлює „ні“. Міністр
закордонних справ, міністр палива
й енергетики заявили, що ми на
таке не згодні. Але паралельно
тривають консультації і переговори. Я думаю, не можна виключати
варіанту, що, оскільки в Україні
функціонує не нормальна економіка, а олігархономіка, об’єднання
не відбудеться, бо воно виглядає як
поглинання. Звичайно, тоді у всіх
виникають запитання, в тому числі
у прихильників Партії регіонів:
„хлопці, а що ви за влада, як ви
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був, так і залишається Антонов.
Не дивлячись на кризові явища
в Україні, кілька нових моделей
розроблено і вже впроваджується,
чого не скажеш про Росію. Суднобудування – те ж саме. Виконання
цілого ряду замовлень, особливо
військово-морських сил, практично
неможливе в Росії без українських
ресурсів. Тому вони й зробили замовлення Франції на „Містраль“. Те
ж саме про ракетокосмічну галузь.
У цьому плані Росія виступає як хижак, який розуміє, що зараз можна
вхопити багато що, або навіть все.
І тому користується ситуацією, що
до влади прийшли ті, хто вважає
себе таким собі хижачком, типу
молодшим партнером хижачка,
а насправді вони така ж здобич, яка
виконує всі забаганки.

Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру „Номос“

контролюєте, якщо все передали?“.
Можливе повернення ідеї консорціуму з контролю за транзитними газопроводами чи навіть
їх передача в концесію. Власне
кажучи, газопроводи внутрішньої
газорозподільної мережі олігархат
зберігає за собою. Тому можливий
такий вимір – вам, росіянам, те, що
цікавить європейський ринок: ось
вам європейські газопроводи, але
ви не влазите у наш внутрішній ринок. Ну і звичайно, все буде представлене так, що, мовляв, у проекті, який реалізується, неможливо
досягти повного навантаження
газопроводів, тому їх треба передати Росії, нехай це буде її клопіт.
Але це лукавство. Бо що завадить
Росії з часом переглянути джентльменську домовленість і зробити те
саме з системою внутрішньої дистрибуції? Швидше за все, модель

поведінки або модель відносин між
Росією та Україною в цьому плані
вписується у модель „хижак – здобич“, а не „старший – молодший
партнер“.
Що, окрім суто газового сектору,
цікавить Росію в українській економіці?
Думаю, хід їхніх думок іде там, де
є блакитні фішки української економіки. Перелік не обмежиться енергетичним сектором. Вони зорієнтувались також і на суднобудування,
і на авіабудування. Безперечно, це
лише верхівка айсбергу. Поза всяким сумнівом, переліки будуть більш
серйозними. Просто це ключові
сфери, які мають важливе значення
у функціонуванні російської промисловості у високотехнологічних
сферах. Не секрет, що у транспортному будуванні Росія не може
похвалитися успіхами. Лідером як

Як ці події можуть позначитися на
Європі?
В принципі, якщо коротко, то, за
логікою хижака, далі він займеться
європейськими активами, і не тільки європейськими промисловими
активами. Апетит приходить під
час їжі. В Європі тепер цього не
усвідомлюють. Особливо на тлі фінансових проблем португальських,
грецьких. Мовляв, це двосторонні
російсько-українські справи, нехай вони собі ними займаються.
Бо ці 10 років українці, як маятник,
метаються то на Схід, то на Захід,
ніяк не можуть визначитися, ось
нарешті визначилися. Прийшла
влада, яка дала якусь стабільність.
Для нас головне, щоб вчасно
надходив газ. А решта – не наше
питання, оскільки це відносини між
двома країнами, які не є членами
Європейського Союзу.
Це, звичайно, помилка. Це
можуть зрозуміти у Польщі, Словаччині. Бо як тільки падаємо ми,
далі приходить ваша черга. Думаю,
Росія буде стимульована тим, що
вона тепер бачить процеси в ЄС як
„кожному своя сорочка ближча до
тіла“. Чи перейматиметься Франція
чи Німеччина тим, що відбувається
в Україні? Щиро кажучи, вони
і Польщею не дуже сильно переймаються. Тим більше, що Польща
завжди завдавала клопотів європейцям, намагаючись їх стимулювати. Тому те, що відбувається у нас
– сигнал небезпеки для вас, для наших сусідів у Центральній Європі.
А, так би мовити, стара Європа,
Західна Європа, буде діяти в руслі
Мюнхена 1938 року.
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Текст: Олександр Бойченко, Чернівці
Фото:Андрей Бан

Війна світів
Одне можна сказати напевно: так звані українські націоналдемократи виразно недооцінили ворогів. Власне, недооцінка
полягала вже в тому, що вони їх вважали не за ворогів, а за
політичних опонентів чи конкурентів, чи як це там у них
називається. Гадаю, цим значною мірою можна пояснити
поведінку Ющенка, яка впродовж п’яти років здавалася мені
маразматичною. А тепер я собі думаю: може, вона просто була
наївною? Втім, це майже одне й те саме.
У кожному разі схоже на те,
що Ющенко та партійні сили, які
його підтримували, до останнього
плекали надії повернути енергію
донецьких грошей у проукраїнське
русло. Мовляв, януковичі-ахметови
– це ж чисто пацани. А для пацанів
головне що? Чисто бабло. Тому
треба їм дати можливість примножувати капітали, а вони за це не
будуть пхати носа в ідеологічні
питання. Ну бо ніби чисто пацанам,
у яких за рік гаманці роздуваються
удвічі, не один хрін – що вітчизняна
війна, а що світова; що НКВД, а що
УПА; що язик, а що мова? Як стало
зрозуміло, не один. Кажу „стало“
(якщо стало), маючи на увазі, ясна
річ, Ющенка та його наївних соратників (якщо такі були). Натомість ті,
хто читав написану не без впливу
Герберта Велса „Війну з саламандрами“ Карела Чапека, нічого
іншого й не сподівалися.
Пам’ятаєте сюжет? У якомусь забутому еволюцією регіоні компактно проживали допотопні істоти,
зовні віддалено подібні до людей.
Тупикова – у всіх значеннях цього
слова – гілка. Проживали-проживали і, мабуть, тихо б собі повиздихали, якби раптом не потрапили на
очі не надто далекоглядним людям.
А вже як потрапили, то люди почали комбінувати різні варіанти, щоб
видобути з тих істот якусь користь.
І спочатку навіть ідея взаємовигідного співіснування людського
і саламандрського світів виглядала
оптимістично. Люди допомогли
саламандрам
розмножитися
і знайшли способи застосовувати їх у народному господарстві.
Особливо людям подобалося, що
у саламандр, окрім фізичних здібностей, виявилося щось на кшталт
зародкового інтелекту, і цей „інтелект“ дозволяв їм – цитую Чапека

– „повторювати, як папуга, почуті
слова“.
Закінчилося, однак, усе трохи
гірше, ніж планувалося. Саламандри розплодилися понад усяку
міру, набралися достатнього для
них розуму (хоча, звісно, відрізняти Бабеля від Бебеля, Косово від
Чорногорії чи ракурс від екскурсу
так і не навчилися, але воно їм і не
треба), знахабніли – і кинулися
відвойовувати у людей життєвий
простір. Наприкінці роману Чапек,
перебираючи можливості порятунку людства, доходить висновку,
що єдиною перешкодою на шляху
саламандр до світового панування можуть стати лише… самі
саламандри – якщо вони раптом
розсваряться і почнуть воювати
між собою.
Найбільш прикрим у цій ситуації
є те, що рятівні для України тенденції проявилися на Донбасі відразу
після приходу помаранчевих до
влади, але самі ж помаранчеві їх
(як і всі інші позитивні тенденції)
тут-таки й угробили. Світлі голови
– товариші Цуркан, Пургін і Дворядкіна – заснували тоді організацію
під назвою „Донецкая республика“, що мала на меті втілити цю
чудову назву в життя. Вже й гімн
був написаний: „Вставай Донбасс,
былинный исполин; Ведь твой характер из шипов и роз; Возьми всю
силу матушки-земли“ і далі в цьому
ж ліро-епічному дусі. Якби згаданим товаришам вдалося досягти
згаданої мети, то сьогодні ворожі
до України істоти були б локалізовані в окремо взятому регіоні
– достоту як на початку роману
Чапека. Але помаранчева влада
надумала „українізувати“ Донбас,
тож заходилася переслідувати „Донецьку республіку“ і ніби юридично
її заборонила. Оскільки ж єдине,

що завжди вміла помаранчева команда, – це отримувати протилежні до задуманих результати, то не
дивно, що тепер ми перебуваємо
значно ближче не до початку, а до
фіналу Чапекового роману.
Щоправда, слабенький промінець надії зблиснув кілька тижнів
тому, коли з нагоди Дня Побєди
у Донецьку знову замайоріли заборонені прапори. Але так, посерйозному, то навряд чи з того
щось вийде. Бо хто б оце тепер захотів обмежувати себе кордонами
Донецької республіки, здобувши
прекрасну нагоду перетворити на
Донецьку республіку цілу Україну?
А з іншого боку, чи хтось взагалі
спроможний визначити, що воно
таке – Україна? Країна, історію
якої на замовлення Кремля пише
Дмітрій Табачнік? Чи країна, в якій
комуністи відкривають пам’ятник
Сталіну? Чи країна, єдиним захистом якої від єдиного потенційного
агресора є флот цього агресора?
Чи країна, в якій політична мінетниця Ганна Герман звертається до
холуйських членів „Громадської
гуманітарної ради“ з промовою
на тему високого авторитету і моральної чистоти? Чи країна, в якій
міністр внутрішніх справ порівнює
кримінальні
ходки
Януковича
з ув’язненнями Чорновола, а відтак
пропонує вважати Хама-рецидивіста жертвою тогочасних політичних репресій? Якщо все це і безмір
подібного – Україна, то мені тільки
й залишається перейти від Чапека
до Хвильового і повторити хрестоматійні слова з „Вальдшнепів“:
„А я от гадаю, що на чорта вона
й здалася такою, якою ми її бачимо“.
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Харківські угоди:
удар по незалежності
Реакція українських експертів та політиків на укладені
21 квітня в Харкові президентами Росії і України угоди
гранично різна – від помірковано позитивної аж до
істерично занепадницької. Багато хто з інтелектуальної
еліти вже оплакує незалежність України і не дає їй
шансів вистояти. Що ж сталося насправді і якими
аргументами у своїх оцінках керуються експерти?

Як відомо, Дмитро Медведєв
і Віктор Янукович домовилися подовжити строк перебування російської бази Чорноморського флоту
Російської Федерації в Севастополі на 25 років, починаючи з 2017
року, коли спливає дія нинішньої
угоди, із правом її подовження на
наступних п’ять років.
Влада запевняє, що в обмін на
продовження базування ЧФ РФ на
своїй території, Україна отримала
найдешевший газ у Європі. Завдяки зниженню ціни вони обіцяють
„піднімати економіку“. Однак ця
„дешевизна“, як зазначають експерти, є ілюзорною.

Базова ціна так і
залишилася на 450 доларах
Фактично,
діючі
контракти
від 19 січня 2009 року щодо купівлі-продажу природного газу
в 2009–2019 роках і щодо обсягів
та умов транзиту газу територією
України не змінилися. Залишилася
й формула ціни на газ для України,
а також її базове значення – 450
дол. за 1000 кубометрів.
Але, як вказують експерти, було
створено прецедент: зниження
ціни на газ закріплено в міждержавній угоді між Україною та
РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території
України і, відтак, пов’язано з виконанням Україною домовленостей
щодо базування ЧФ щонайменше
до 2042 року.
В угоді встановлено таку формулу знижки на ціну газу: при ціні
333 дол. і вище за 1000 кубометрів знижка становитиме 100 дол.,
а якщо ціна газу менша за 333 дол.
– 30% від тієї ціни.
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Таким чином, тисяча кубометрів
імпортованого газу тепер коштує
близько 230 доларів. Менше платять лише Білорусь та Молдова,
підкреслюють українські урядовці.
Однак президент Міжнародного
енергетичного клубу Олександр
Тодійчук заперечує, що завдяки
Харківським угодам Україна отримала найдешевший газ у Європі.
Адже контрактні умови залишаються кабальними, Росія ж лише
відмовляється від акцизних зборів
на газ.

Для Януковича
поняття суверенітету,
незалежності
і національної безпеки
є дуже далекими.
Національні ж
інтереси він, скоріш
за все, не відділяє від
бізнес-інтересів свого
оточення.
„Базова ціна при визначенні
формули ціни для України становить 450 доларів. Тоді як для інших
європейських країн вона становить
360, 380 і навіть 280. Щойно розпочне швидко зростати ціна на
нафту, в Україні вона буде зростати значно швидше, ніж в країнах
Європейського Союзу“, – попереджує О. Тодійчук. Він зауважив, що
вже за кілька років наданої знижки
у 100 доларів може виявитися замало і ціна знову стане найвищою

в Європі. Більше того, ніщо не заважає Росії у будь-який момент
повернути газове мито. Тоді українська промисловість остаточно
втратить конкурентоспроможність,
якщо не буде проведено суттєвої
модернізації виробництва.
А її, скоріш за все, таки не буде,
бо для цього немає достатнього
стимулу. Суттєву вигоду від здешевлення газу отримують передусім
хімічна, гірнича, металургійна промисловості і енергетика. Заводи
запрацюють, але вже за три-п’ять
років вони будуть неконкурентоспроможними і навіть „пільгові
ціни“ на газ їх не врятують. Та при
знижених цінах на газ сьогодні
ніхто не стане реконструювати
морально, технологічно й технічно
застарілі виробництва.

Стратегічна помилка Росії?
Нині
українська
економіка
є дуже енерговитратною, а оскільки ми взяли на себе зобов’язання
закуповувати визначену кількість
російського газу, то виходить, що
енерговитратність закладено й на
прийдешні роки. Модернізації, запровадження високотехнологічних
енергозберігальних виробництв
не планується. В експорті України й
надалі домінуватимуть металопрокат та продукція хімічної промисловості – сировина та низькотехнологічний напівфабрикат, з яких
створюватимуть кінцевий продукт
у інших країнах.
Росія ж на багато років наперед
отримала гарантованого покупця свого газу, та ще й за ціною,
прив’язаною до сьогоднішніх формул. У той час, як Європа і решта
світу буде переходити на альтер-

Текст: Богдан Олексюк, Київ,
експерт Інституту відкритої політики
Фото: Петро Андрусечко

нативні джерела газу і загалом
енергії, запроваджуватиме енергозбереження, Росія буде змушена
знижувати ціну на свій газ. Але
України все це не стосуватиметься,
зазначає оглядач Борис Бахтєєв.
Тож навіть якщо розглядати суто
економічні вигоди від „газу в обмін
на Севастополь“, не дуже зрозуміло, хто їх отримав у стратегічній
перспективі – Україна чи Росія?
Натомість Голова ОУН Микола
Плав’юк відзначає: „Ми бачимо
своєрідну паніку серед української
політичної еліти, яка, на мою думку, кидається в крайнощі і робить
висновки, не вбачаючи у тому
становищі об’єктивних обставин,
що розвиваються на міжнародній
арені. Попри всі так звані успіхи
російської дипломатії, Росія, на
мою думку, робить стратегічні помилки, які у своїх наслідках будуть
набагато небезпечнішими для Росії як імперії, ніж це усвідомлює собі
її сучасне керівництво. [...] Росія не
передбачає ситуації, яка була за
брежнєвської доби. Пригадаймо
крах ринку нафти і газу і до чого
він довів великі плани Радянського

Союзу перемогти Америку у мілітарних перегонах: замість побудови комунізму і світової революції
пролетаріату росіяни опинились
у розваленому Радянському Союзі.
Я змальовую ці речі тому, що ми
бачимо противагу у світі, який спокійно, демонструючи приязнь до
Росії та готовність до спілкування,
дуже інтенсивно будує конкурентні
потуги як альтернативу російському газу.
Нові технології дозволяють і європейським країнам, і арабським
стати серйозним конкурентом для
Росії як постачальника енергоносіїв. Сланцевий газ, що є у Польщі,
скраплений газ, який надходить
з Африки, Близького Сходу та Норвегії, вже конкурує з російським,
розхитуючи ту монополію, якою
користувалась Росія упродовж
останніх двадцяти років. Це тільки
один із засобів протидії західних
країн намаганням Росії стати могутньою силою. Коли ми порівняємо, як діють на Заході і як діє наша
політична еліта на тому відтинку, то
зрозуміємо різницю“.
„Проблема наша в тому, – зазна-

чив Голова ОУН, – що ми не інвестуємо у видобуток газу, який
є в Україні, в енергоносії, які
є в Україні, так, як це роблять Польща та інші країни, а тішимо себе
тим, що тепер на 100 доларів менше платимо, ніж рік тому. Ми готові
платити комусь більшу ціну за газ,
аби лишень не вкладати кошти у
видобуток своїх власних українських ресурсів“.
Справді, головним завданням
українського суспільства і держави
тепер стає захист і розвиток української національної ідентичності.

Особисті переконання
президента і національні
інтереси України
Підписані у Харкові угоди не так
уже й важливі самі по собі, вважає
Олександр Литовченко. „Їх укладення – індикатор кардинального
перегляду легітимним керівництвом
країни фундаментальних основ
зовнішньої політики та політики
безпеки. Керівництво України відмовляється від спроб забезпечити
безпеку та розвиток шляхом вступу
до міжнародних структур з участю
19

або хрест зніми, або труси одягни

США і країн Європейського Союзу,
а саме в цьому полягав сенс євроатлантичної інтеграції. Нині ставку
зроблено на російську парасольку
безпеки“, – зазначає експерт.
Чим це загрожує Україні вже
в найближчому майбутньому?
О. Литовченко попереджує, насамперед, про загрозу тероризму,
який з Росії тепер може поширитися
й на українські терени, передусім
на Крим. По-друге, легко передбачити зростання протестних до
такого курсу влади настроїв на
Західній і частково в Центральній
Україні. У перспективі, на думку
експерта, вони можуть перерости
у автономістські і навіть у сепаратистські настрої. Також постає
загроза формування російської
партії в Україні, яка постарається
зацементувати ситуацію, що вимальовується, і убезпечити Кремль
від непрогнозованих українських
політиків.
Щодо „здачі“ Севастополя, то
Янукович ніколи не приховував, що
він бачить Україну у якнайтіснішому союзі з Росією. Таким є для нього
місце України на геополітичній
карті світу, й іншого він не бачить.
Звичайно, він має право на власні
переконання. Але наша проблема
в тому, що особисті переконання
президента не відповідають національним інтересам України.
Для Януковича поняття суверенітету, незалежності і національної
безпеки є дуже далекими. Національні ж інтереси він, скоріш за
все, не відділяє від бізнес-інтересів
свого оточення. Відтак, з його погляду, цілком розумно розплатитися здешевленням газу з олігархами,
які вкладали шалені гроші в його
передвиборні кампанії і на фінансування Партії регіонів. А заразом
– виконати кілька пунктів своєї
передвиборної програми. Як відомо, вороже ставлення до НАТО,
оперування в зовнішній політиці
суто воєнною системою понять,
недоречних у мирний час, – один
з наріжних каменів ідеології Партії
регіонів.
Тим часом, на території України
залишається військова база держави, вище політичне керівництво
і більшість населення якої вважає
існування незалежної, суверенної
України історичним непорозумінням.
І хоча генсек НАТО Андерс Фог
Расмуссен дипломатично заявляє,
що двосторонні російсько-укра20

їнські домовленості, укладені
в Харкові, не зашкодять співпраці
України з НАТО і можливому її
вступу до Альянсу, все ж більшість
експертів має протилежну думку.
Вони відзначають, що пролонгація
перебування в Севастополі російського флоту аж до середини століття гарантуватиме неможливість
вступу України до НАТО.
Та проблемою тут є насправді інше – брак підтримки громадянами
України такого кроку. Якби громадська думка схилялася б до членства
України в Альянсі, то можна було
б вимагати від влади відповідної
політики.
Отже, різко негативні оцінки
харківських угод в Україні викликані, зокрема, кулуарністю їхньої під-

Старі політичні сили
і політики, які нині
є опозиційними,
значною мірою вже
вичерпали себе. У нових
умовах особливо
відчувається брак дієвої
та ефективної опозиції.
готовки і поспішністю ратифікації,
яка в українському парламенті відбулася в ганебно брутальний спосіб. Це все закономірно викликало
відчуття, що нас обманюють, „продають“ Росії. За 40 млрд. доларів.
Тим часом, серйозні і вмотивовані претензії до цих угод мають
якраз росіяни. Зокрема, опозиція
говорить про величезні втрати
бюджетних коштів від щорічного
недоотримання цих самих 4 млрд.
доларів від продажу газу Україні.
Продовження базування ЧФ дає
можливість росіянам уникнути принизливого виведення флоту з Севастополя, який вони мислять не інакше, як „місто російської слави“.
Очевидно, що це коштує занадто дорого. Адже за 40 млрд. дол.
Росія могла б побудувати не одну
нову військову базу. Витрати на
створення бази в Новоросійську
з усією соціальною інфраструктурою та іншими витратами експерти
оцінюють заледве на п’ять мільярдів
доларів. Тож, перевівши свій флот із
Криму в Новоросійськ, Росія решту

35 млрд. дол. могла б витратити на
соціальні програми, чи на впровадження інноваційних технологій
у промисловості.

Головне – не газ!
„Головне – це не газ і навіть не
флот, хоч як би важливо все це було для нашої країни, для України“,
– визнав Путін. Ключове в цитаті
Путіна „про головне“ – це „розуміння спільності інтересів та історичних цілей“ України і Росії. Не газ
і не флот, а повернення і надійна
фіксація нашої країни на російській
орбіті, параліч України як суб’єкта
міжнародної політики – ось основна мета Росії.
Як же ставляться самі росіяни до
такої політики Кремля? Опитування громадської думки в РФ показує,
що росіяни не хочуть втрачати
головну базу Чорноморського
флоту, і подовження строку його
перебування в Севастополі для них
є важливішим за збереження ринкових умов постачання газу Україні. Переважна більшість росіян
(73%) виступають проти виведення
Чорноморського флоту з території
України, підтримують же виведення
флоту лише 8% (ще 19% не могли
сформулювати свою позицію).
Також для більшості росіян важливіше подовжити строк перебування
Чорноморського флоту в Севастополі, ніж зберегти ринкові умови
постачання російського газу Україні (62% проти 19%).
В Україні шок від того, що сталося, поступово минає. На зміну
йому приходить розуміння, що насправді нічого не втрачено: змінилося лише те, що тепер скоротити
термін перебування російського
флоту в Севастополі можна буде
хіба лише через референдум. Але
домогтися його успішного проведення може тільки сильна і згуртована опозиція. А з цим у нас також
проблема.
Старі політичні сили і політики,
які нині є опозиційними, значною
мірою вже вичерпали себе. У нових умовах особливо відчувається
брак дієвої та ефективної опозиції.
Можливо, ситуація надасть імпульс
формуванню
довгоочікуваної
нової політичної еліти. І вже не так
багато залишилося чекати чергових парламентських виборів, які
можуть бути дуже гарячими, і, можливо, цілком змінять розклад сил
у Верховній Раді, а отже, й в уряді.

Чому підписання „харківського
договору“ є незаконним
Відповідно до ст.1 Угоди між
Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту
РФ на території України сторони
„подовжують“ дію трьох Угод
від 28.05.1997 р. на 25 років
з 28.05.2017 р. з наступним автоматичним подовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна
зі Сторін не повідомить письмово
іншу Сторону про припинення їх
дії не пізніше ніж за 1 рік до завершення терміну дії.
По-перше, „подовження“ вказаною Угодою всіх трьох „чорноморських угод“ 1997 року схоже на
міжнародно-правове невігластво.
Згідно з ч.3 ст.10 Угоди про параметри поділу ЧФ, остання діє протягом строку дії Угоди про статус
та умови перебування ЧФ РФ на
території України. Тому окремого
„подовження“ Угода про параметри поділу ЧФ не потребує. А Угода
про взаємні розрахунки, пов’язані
з розподілом ЧФ та перебуванням
ЧФ РФ на території України, згідно
з ч.3 ст.7 діє до повного виконання
Сторонами зобов’язань, що випливають з неї. З огляду на це дана Угода теж не потребує „подовження“.
По-друге, сам термін „подовження“ є, так би мовити, нетрадиційним для міжнародної договірної
практики. Вочевидь, він означає не
що інше, як пролонгацію вищевказаних трьох угод 1997 року. Відповідно до ст.20 Закону України „Про
міжнародні договори України“
міжнародний договір України може
бути пролонгований відповідно до
умов, визначених самим міжнародним договором. Інших способів
пролонгації міжнародних договорів України чинне законодавство
України не передбачає.
Угода між Україною і РФ про
статус та умови перебування
ЧФ РФ на території України від
28.05.1997 р. у ч.3 ст.25 встановлює, що через 20 років з дати початку її тимчасового застосування
термін дії Угоди автоматично
продовжуватиметься на наступні
5-річні періоди, якщо жодна із
Сторін не повідомить письмово
іншу Сторону про припинення дії
Угоди не пізніше ніж за 1 рік до закінчення терміну її дії.

Таким чином, єдиним механізмом, який передбачено цією
Угодою для її пролонгації є неповідомлення однією стороною іншої
про припинення дії Угоди. Причому
пролонгація можлива на 5 років,
хоча і без обмежень у кількості
таких „п’ятирічок“. Ніякого іншого
механізму пролонгації вказаною
Угодою не визначено.
Отже, підписання президентом
України 21.04.2010 р. Угоди між
Україною та РФ з питань перебування ЧФ РФ на території України,
в якій застосовано інший механізм
пролонгації, окрім вказаного в самій Угоді, прямо суперечить ст. 20
Закону України „Про міжнародні
договори України“.
Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та
законами України. Тому президент
України не був вправі діяти всупереч ст. 20 Закону України „Про
міжнародні договори України“
і підписанням вищевказаної Угоди
порушив Конституцію України.
По-третє, крім вказаного, у діях
президента України можна вбачати наявність й інших порушень
Конституції. Так, згідно зі ст.2 Угоди про параметри поділу ЧФ від
28.05.1997 р., основна база ЧФ
РФ знаходиться у Севастополі, де
розміщуються, зокрема, військові
формування ЧФ РФ.
Частиною 7 ст.17 Конституції
України встановлено, що на території України, до складу якої
згідно з ч.2 ст.133 Конституції
України входить Севастополь, не
допускається розташування іноземних військових баз. Ця норма є
імперативною, не допускає жодних
винятків і спрямована, зокрема,
на забезпечення суверенності та
незалежності України, цілісності
і недоторканності її території (ст.1,
ст.2 Конституції України).
Оскільки станом на 28.06.1996 р.
– день прийняття Конституції
України – у Севастополі вже розташовувалася єдина в Україні іноземна військова база, у розділ XV

Конституції України „Перехідні положення“ було включено п.14, згідно з яким використання існуючих
військових баз на території України
для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку,
визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими
Верховною Радою України.
До слова, вказаний розділ
Конституції України закріплює
норми винятково тимчасового характеру. Так, дія окремих пунктів
„Перехідних положень“ обмежена
конкретними строками, зазначеними безпосередньо у цих пунктах
(пункти 4, 13), закінчення дії інших
пунктів (пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14) обумовлене конкретними обставинами.
Таким чином, положення п.14
розділу XV Конституції України
тимчасово застосовується для
конкретного випадку (бази ЧФ РФ
у Севастополі) до закінчення дії
оренди, порядок якої визначений
Угодою про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28.05.1997 р. Будь-яке інше
розуміння сфери застосування та
дії в часі цього пункту є неприпустимим з огляду на обов’язкову вимогу ч.7 ст.17 Конституції України,
а також положення її ч.3 ст.8, згідно
з яким норми Конституції України
є нормами прямої дії.
Таким чином, дії президента
України з підписання Угоди з питань
перебування ЧФ РФ на території
України, якою „подовжено“ на 25
років розташування іноземної військової бази на території України,
не можуть вважатися такими, що
вчинені на виконання п.14 розділу
XV Конституції України, суперечать
ч.7 ст.17 Конституції України, а тому
є незаконними.
Дмитро Гудима,
старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
державного будівництва та
місцевого самоврядування
Національної академії правових
наук України, Львів
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Воєнногазовий роман
Обмін Севастополя на газ, а збагаченого урану
– на посмішку Обами залишаються одними
з „найоригінальніших“ оборудок в новітній українській
історії. Нове керівництво взяло такий темп у зовнішній
політиці, що суспільство та світова спільнота лише встигають
кліпати очима. Чим це все закінчиться?
Чесно кажучи, після виграшу на
президентських перегонах Віктора Януковича, я не міг собі уявити,
що зовнішня політика України настільки зміниться. Все ж на думку
спадали більш помірковані схеми,
підтверджені досвідом Леоніда
Кучми. Леонід Данилович не допускав різких рухів на міжнародній
арені. І здається, цілком справедливо. У всякому разі, за його президентства українська зовнішня
політика „багатовекторності“, як
виявилося зараз, була поки що
найефективнішою.

Сальто-мортале
з „позаблоковим“ перевертом
А ось у Віктора Федоровича
„позаблоковий“ статус, який також
начебто передбачає „багатовекторність“, поки що вийшов занадто
нахиленим на схід. Адже ніхто не
буде сперечатися, що знаходження
військово-морської бази на території України з активною участю
іноземних військових у „соціальноекономічному“, а разом і у „інформаційно-психологічному“ розвитку
Севастополя не можна поєднати
з „позаблоковістю“. Адже Росія
є „блоковою“, я би сказав, „радикально-блоковою“ країною. Росія
з її демонстративно-хворобливим
відношенням до НАТО, а також до
планів США розгорнути елементи
ПРО у Центральній Європі, явно
буде використовувати свою базу
ЧФ РФ в Україні для протидії Заходу. А значить, втягувати Україну
в це протистояння. І руйнувати обраний „позаблоковий“ статус.
Не буду навіть казати про ті
плани (чи чутки про плани) щодо
передачі Росії атомної енергетики, авіапромисловості, суднобудівної промисловості, Керченської
протоки. Це, будуть вже не просто
різкі зміни зовнішньополітичних
та зовнішньоекономічних пріо22

ритетів, а „сальто-мортале“ для
України.
Якщо дійсно нова українська
адміністрація виявиться здатною
до бездумного та безумовного
прийняття умов російської влади
щодо встановлення контролю над
провідними галузями української
економіки, то нічого тоді взагалі
говорити про хоча б номінальну
незалежність України. База ЧФ
РФ у Севастополі – це символ
російського панування в Україні,
символ впливу та контролю. Але
до останнього часу цей символ
сприймався українською владою
адекватно – як чужорідне тіло, яке
необхідно терпіти до 2017 року
через власні недолугі дії на початках незалежності. Відтепер, ЧФ РФ
в Криму сприймається відверто неадекватно – як запорука безпеки
в регіоні... Виходить, що українська
армія і флот нам вже не потрібні?
Тому,
роздача
економічних
бонусів російським друзям за газ,
а можливо й за безпеку (!) вже не
виглядає фантастичною. Дійсно,
якщо виглядає нормальним віддати Севастополь і Крим, то чому
ж ненормально віддати авіапромисловість?

Севастополь – місто
російського газу
З міжнародно-правової точки зору нова угода лише продовжує дію
попередніх базових домовленостей щодо ЧФ РФ. І якраз просте
продовження старих домовленостей на наступні 25 років автоматично зберігає і помножує цілу купу
проблем, які існують з травня 1997
року, коли Україна і Росія вперше
юридично визначились з питанням
Чорноморського флоту.
До останнього часу Російська
Федерація не бажала передавати
Україні об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки

мореплавства, а простіше – маяки,
які знаходяться на українському
узбережжі Чорного моря. Незважаючи на повну ясність цього
питання з правової точки зору
і чисельні рішення українських
судів, Росія вперто блокувала процес передачі української власності
законному власнику.
Склалась до маразму парадоксальна ситуація. Україна як
суверенна держава несе повну
міжнародну відповідальність за
безпеку мореплавства у своїх територіальних та внутрішніх водах. Але
переважна частина системи навігаційно-гідрографічного забезпечення на території України до цих пір
утримується підрозділами ЧФ РФ.
І Україна просто не може виконати
свої міжнародні зобов’язання.
Більше того, саме на прикладі маяків Росія показувала Україні сутність „братніх“ відносин. Морська
піхота ЧФ РФ завжди була готова
застосувати силу, щоб не допустити українські компетентні органи
на українські маяки на українській
території. Ці маяки, здається, стали моделлю, як би діяли росіяни
у 2017 р. при спробі України все
ж таки попросити ЧФ з Севастополя. Так і було б – рішення всі є,
термін договору закінчився, зобов’язання треба виконувати – але
хіба Росія звикла виконувати свої
зобов’язання? Вимагати вчасну
оплату за газ – безумовно! А ось
виконати свої зобов’язання – знаєте, краще розмовляйте з нашою
морською піхотою...
Хоча зараз вже з’явилася інформація, що проблему маяків буде
вирішено. І знову, як хочеться кремлівським очільникам – тобто, щоб
Україна визнала, що Росія може
й надалі користуватися цими маяками. І, дійсно, ну що нам з тих маяків?
Росіяни великі і розумні, нехай світять
дороговказом в українському морі.

Текст: Михайло Самусь, заступник директора
Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Прага
Фото: Петро Андрусечко

Інше питання, довкола якого
раніше було зламано величезну
кількість списів – проведення повної інвентаризації об’єктів ЧФ РФ
на території України і оформлення реальної оренди цих об’єктів,
відповідно до українського законодавства. Насправді цей аспект
може стати „останньою“ соломинкою, за яку можуть схопитися
противники „Харківської угоди“.
Адже в „Перехідних положеннях“
Конституції України, чітко вказано,
що „Використання існуючих військових баз на території України
для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку,
визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими
Верховною Радою України“. Але
до цих пір ніяких договорів оренди
між відповідними українськими та
російськими сторонами щодо конкретних об’єктів для перебування
там підрозділів ЧФ РФ укладено
не було.
Більше того, часто-густо самі
російські моряки укладають договори про передачу в оренду
(а фактично, в суборенду) ласих

Hа прикладі маяків
Росія показувала
Україні сутність
„братніх“ відносин.
Морська піхота ЧФ
РФ завжди була готова
застосувати силу,
щоб не допустити
українські компетентні
органи на українські
маяки на українській
території. Ці маяки,
здається, стали
моделлю, як би діяли
росіяни у 2017 р. при
спробі України все ж
таки попросити ЧФ
з Севастополя.
шматків кримської землі з простою
людською ціллю – підзаробити
трохи грошей. Розумію, що коли

мова йде про мільярдні ціни на газ,
то питання якогось там юридичного
оформлення „орендних братніх
відносин“ не є вже й таким важливим. Й знову ж таки, наскільки мені
відомо, питання щодо оренди також
уже вирішено полюбовно, тобто
по-російськи – оренду на окремі
об’єкти оформляти не будуть, все
відбуватиметься на підставі одного „комплексного“ договору. Кого
хвилює, що це входить у протиріччя
з українським
законодавством?
Нехай російські морячки будуть здавати севастопольцям їхню ж землю
– головне, щоб по-братському...

Або хрест зніми,
або труси одягни
Ще одна цікава деталь, яка може
стати одкровенням для Києва, коли
потрібно буде довести, що Україна
дійсно проводить позаблокову
політику. З 1997 року українці просять Росію визначитися з порядком
використання угруповання ЧФ РФ,
дислокованого на території України, в ході збройних конфліктів. До
серпня 2008 року росіяни просто
щиро посміхались і казали: „Чи ви у
своєму розумі? Ну, з ким ми може23
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мо воювати у спокійному Чорному
морі?“. Після війни в Грузії, де без
будь-якого попередження та узгодження з Україною брали участь
кораблі ЧФ РФ, посмішки зникли.
Але від підписання окремої угоди
щодо визначення порядку участі
російських кораблів, дислокованих
в Криму, у бойових діях проти третіх
країн, росіяни відмовляються.
У зв’язку з цим виникає питання.
Коли російські кораблі з бази на
території України будуть грати
м’язами поблизу берегів Румунії,
щоб „протидіяти“ розгортанню
американської системи ПРО, чи
буде це якось схоже на нашу позаблоковість? Сумніваюсь. Тут уже
як у старому анекдоті: або хрест
зніми, або труси одягни.
Якщо хтось не вірить, що Чорноморський флот втягне Україну в непотрібне протистояння з сусідньою
Румунією (і не тільки), можу навести
заяву адмірала Віктора Кравченка,
який у свій час був командувачем
ЧФ РФ і начальником Головного штабу ВМФ РФ, проголошену
у лютому 2010 р.: „Ситуація, коли
американські ракети-перехоплювачі SM-3 стануть на бойове
чергування в Румунії та акваторії
Чорного моря може привести до
того, що існуючий баланс сил у регіоні корінним чином зміниться не
на користь Росії. У цій обстановці
слід не тільки зупинити скорочення
військової інфраструктури Чорноморського флоту, але і переглянути
його завдання, зміцнити бойовий
потенціал, посилити корабельний
склад“.
Тут було б доцільно згадати про
визначення поняття „агресії“ Генеральною Асамблеєю ООН, відповідно до якого будь-яку країну може бути визнано агресором, якщо
вона дозволяє, щоб „її територія,
яку вона надала у розпорядження
іншої держави, використовувалась
цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої
держави“ (Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН №3314 від 14 грудня 1974 року, стаття 3, пункт f).
Кажучи простіше, будь-які військові дії ЧФ РФ (а флот для цього
якраз і створено) проти третіх країн, будуть означати пряме втягування України у непотрібний військовий конфлікт з непередбачуваними
наслідками. Так і прийдеться „позаблоковій“ Україні протистояти
всім неприятелям Росії, навіть якщо
українці цього й не хочуть.
24

А ось інший дискусійний аспект,
який вже більше цікавить російську
сторону. В домовленостях 1997
року, які були на 25 років продовжені у Харкові, відсутній механізм
оновлення бойового складу ЧФ
РФ. Виходить, що на території
України можуть знаходитись лише
ті кораблі, які були отримані Росією в ході розподілу радянського
Чорноморського флоту. Ніяких
нових кораблів, літаків, вертольотів. Росія, звичайно, намагалась
вискочити з цього незручного
капкану. Але через постійну відсутність фінансування для будівництва
нових кораблів, а ще більше через
невизначеність майбутнього після
2017 р. великого ентузіазму росія-
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американської
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або хрест зніми, або
труси одягни.
ни на цьому напрямку не проявляли. Їм вдалось лише раз вмовити
Леоніда Кучму дозволити замінити
літаки Су-17 на Су-24 на кримському аеродромі у Гвардійському.
Інша справа зараз. Якщо ЧФ
РФ буде стояти в Севастополі ще
мінімум 25 років, то це означає,
що Росії потрібно мати можливості без обмежень замінювати свої
озброєння. В пресу вже просочилися заяви „джерел“ в українському
МЗС, що Україна погодиться на заміну кораблів за принципом „тип на
тип“, „клас на клас“. Росіянам про
це можна тільки мріяти.
Адже корабельний склад ЧФ РФ
дійсно нагадує музей під відкритим
небом. Дуже непогана експозиція
для парадів і туристів. За остан-

німи повідомленнями російських
ЗМІ, які посилаються на „джерела
у штабі ЧФ РФ“, з бойового складу
флоту вже у найближчий час виведуть кілька кораблів. Зокрема,
мова йде про великий протичовновий корабель „Очаков“, великий
протичовновий корабель „Керчь“,
дизельний підводний човен Б-380
„Святой князь Георгий“ та кілька
суден забезпечення. У результаті,
у складі ЧФ РФ залишиться лише
один (!) корабель першого рангу
– ракетний крейсер „Москва“,
один (!) підводний човен і кілька
менших кораблів, вік яких, в основному, значно перевищує 30 років.
Але скоро посилити ЧФ РФ в Севастополі буде чим. Французький
десантний вертольотоносець „Містраль“, який Медвєдєв збирається
купити у Саркозі, здається, буде
чудовим аргументом для румунів
і грузинів. І стане ще одним символом „військово-морської слави“ для
росіян. Чи воєнно-газової?

Радянський Союз краще!
У Європі та США досить тихо зустріли рішення України про ЧФ РФ.
Спочатку було враження, що Захід
просто відходить від шоку, а тому
не може й слова сказати. Але потім європейці та американці підтвердили своє вічне реноме: „своя
сорочка ближче до тіла“.
У кулуарах різноманітних публічних заходів у Західній Європі
поважні експерти і чиновники не
приховували своєї позиції: якщо
Росія буде контролювати Україну,
від цього нікому погано не буде.
„Головне, що газ буде йти до Європи, а що будуть між собою вирішувати росіяни та українці – це їх
проблеми“, – казали вони. Дійсно,
Україна втомила Європу своєю
революційною безпорадністю, непрогнозованістю та безперспективністю. Куди краще було б мати
на сході такий собі капіталістичний
псевдодемократичний Радянський
Союз. Ніяких проблем – все вирішується з Москвою, нікого не треба приймати в ЄС, НАТО, відміняти
візи і т.д.
Хоча європейці – реалісти за
природою. А тому кажуть, що безкомпромісні відносини між українським та російським керівництвом
збережуться до того моменту,
поки росіяни не зачеплять реальні
інтереси великого українського
бізнесу. Адже домовленості щодо
газу та ЧФ РФ вигідні виключно

українським олігархам, кооперація
у сфері атомної енергетики та авіабудівної промисловості також може бути вигідною для українських
бізнесових кіл. У той же час, якщо
Росії дозволять непомірно розвивати свої апетити, це може створити реальну загрозу існуванню
основних фінансово-промислових
груп в Україні. Російський бізнес, не
маючи жодних обмежень в Україні,
може розпочати відкриту боротьбу
з українськими конкурентами.
Якщо ж росіяни отримають опір,
Росія може дуже легко застосувати
традиційні інструменти розколу
України зсередини. Аж до формування двох окремих територій
– Західної та Південно-Східної.
Перспектива такого сценарію може задовольнити і Росію, і ЄС. Адже
у результаті, замість нестабільної
та важкокерованої держави, буде
отримано два відносно стійкі утворення. Західна частина може легко
та швидко адаптуватися до вимог
НАТО та ЄС і приєднатися до цих
організацій (при цьому це не буде
викликати протидію Росії і отримає
підтримку в США). У свою чергу,
Південно-Східна частина стане
союзною державою для Росії (на
кшталт Південної Осетії та Абхазії), де буде повне домінування РФ.
Росія зможе розмістити там свої
військові бази (у додаток до ЧФ
РФ). При цьому Росія буде намагатися отримати основні промислові
центри Сходу і обов’язково – все
узбережжя Чорного моря. Західна
республіка повинна бути залишена
взагалі без виходу до моря.
Але найбільш цікавим є те, що
росіяни для реалізації цього чудового плану однаково ефективно
можуть залучити і діючу владу
України, і українську опозицію,
і свою „п’яту колону“ в Криму. Однаково корисними для розколу
України виявляться і федералізація
держави, і заклики до „національного порятунку“, і антиросійські
провокації Тягнибока, і вимоги
щодо незалежності Криму. Все
це створить ту безвідмовну суміш
руйнації, яка в черговий раз зможе
загубити мрію українців про єдину
державу.
Однак, не хочеться до кінця вірити в такий сценарій. Невже ми
вміємо тільки руйнувати збудоване ж своїми руками? Невже ми
в черговий раз дозволимо чужинцям погратися нашими життями,
ідеями, душами?

„В Україні
спостерігаємо
початки реставрації
старого режиму“
Питання флоту – це, безперечно, політичне питання, яке,
незважаючи на емоційне ставлення до нього в Україні, було
прийняте з холодним розрахунком. Без сумніву, це крок, що
пов’язуватиме Україну більшою мірою із Росією: він, по суті,
віддаляє на довжелезну перспективу вступ України до НАТО.
Дивує те, що економічні питання, пов’язані з газом, які, здавалося б, повинні вирішувати дві компанії, – „Нафтогаз“ і „Газпром“, – вирішуються шляхом політичних поступок, зокрема у
системі безпеки. Це показує, що як для України, так і для Росії
економічні питання мають суто політичний план. Промислові
олігархи в Україні будуть і далі торгуватися: насправді питання ціни на газ не вичерпано. Це буде предметом розмов; також не знімаються питання й проблеми бюджету в Україні. Як
я розумію, Росія вивчила для себе одну справу – і саме з цієї
точки зору вона дивилася на проблеми флоту: за економічні
послуги Україна платить політичними складовими, у тому
числі політичною складовою є газотранспортна система.
Коли прозвучала пропозиція про зрощення „Нафтогазу“
й „Газпрому“, стало зрозуміло, що відкладається перспектива з’єднання енергетичної системи України з європейською,
а також створення зони вільної торгівлі, адже те, що відбувається, – це введення в економіку непрозорих правил.
Вступити до НАТО, звичайно, Україна могла в період
2005–2008 рр.: якби процес було започатковано в 2005 р.,
то в 2008 р. Україна була би вже членом НАТО. Пізніше
процеси стали некерованими – зустрілися дві точки зору, які
конкурують між собою. На сьогодні переважає той вектор,
який представляє нинішня влада. Зацікавленість прийняттям
України до НАТО з боку структури була – перш за все, це зацікавленість США: а за ними, як відомо, є вирішальний голос
у НАТО. Проте тут бракувало наполегливості української
сторони: надто легко Україна давала приводи для того, щоб
Захід відмовляв.
У Криму ЧФ тепер трактуватимуть не як тимчасовий елемент, а як елемент, що має далеку перспективу в майбутньому. Це один із найсуттєвіших чинників ситуації в Криму, а так
само й в Україні – адже з ним і з інтересами країни, військові
частини якої перебувають на території України, завжди треба рахуватися. Дійсність є така: Україна підписала з Росією
угоду про перебування Чорноморського флоту до 2042 р.
– й інші варіанти зараз є політичною фікцією.
Чи Янукович об’єднує країну? Він робить зараз усе, щоб її
не об’єднати. Він не хоче цього. Зараз в Україні спостерігаємо початки реставрації старого режиму.
Мирослав Чех, Варшава
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або хрест зніми, або труси одягни

Quo vadis Янукович?
З офіційними зустрічами президентові Януковичу не щастить.
То черговий мовний ляпсус, то на нього вінок впаде. Але, за
свідченнями експертів, якщо під час кампанії 2004 року Віктора
Федоровича збило з ніг яйце, то тепер він виявився спроможним
витримати натиск величезного вінка. Власне у цьому і полягає
символічна різниця між кандидатом Януковичем 2004 року
та президентом Януковичем 2010 року. Сьогодні він сильний,
упевнений і намагається використати це якомога „краще“.

Незалежно від оцінки діяльності
Януковича на посаді президента,
він добре вивчив урок перших місяців президентства Ющенка. Не
пройшло й ста днів, проте складається враження, що Янукович є президентом вже кілька років. Ющенко
в перші місяці свого правління занапастив шанси на швидкі зміни.
Янукович, навпаки, в перші тижні
здійснив фундаментальні перетворення, які стали „скелетом“ його
президентури.
Одним з перших рішень Януковича було повернення старої назви
президентської канцелярії, яку свого
часу Ющенко перейменував на Секретаріат президента. Шефом Адміністрації президента призначили
Сергія Льовочкіна, якого пов’язують
з Юрієм Бойком та Дмитром Фірташем. Однак у президентському апараті знайшлося місце й для тих, хто
пов’язаний з іншими групами впливу
в Партії регіонів, а навіть з-поза її
лав – наприклад, бютівця Андрія
Портнова. Він став радником Януковича. Справно вдалося створити коаліцію та уряд. При цьому президент
добряче здивував аналітиків, що
намагалися прорахувати, які з груп
впливу отримають перевагу. Виявилося, що Кабмін в дійсності є урядом
Януковича. А чи не найсуттєвішим
є те, що Адміністрація президента
готує Закон про принципи зовнішньої та внутрішньої політики України.
Документа як такого немає, проте
певний образ вже вимальовується
з попередніх вчинків президента та
його команди.

Здача інтересів
чи прагматизм нової влади?
Оскільки за Конституцією роль
президента зводиться передовсім
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до питань, пов’язаних з безпекою
держави та закордонної політикою,
Віктор Янукович цим аспектам присвятив особливу увагу. Незважаючи на візити до Брюсселя та США,
президент взявся передовсім за
поправу стосунків з Росією.
Янукович підтвердив, що Україна відмовляється від інтеграції
в НАТО. За найвищим рахунком
– це лише формальність, адже за
часів Ющенка, який був прихильником НАТО, членства в Альянсі
не вдалося досягнути. Президент
проголосив, що Україна повинна
залишитися позаблоковою державою. Щоправда, нейтральний
статус буде реалізований з Чорноморським флотом у Криму, але
так власне проявився прагматизм
Януковича. Та й оборудка „Флот
за Газ“ добре пройшла у провладній команді, адже розуміння
національних інтересів цих людей
відрізняється від розуміння, наприклад, націонал-демократів.
І хоча так звані харківські угоди
чимало людей оцінило як „здачу“
національних інтересів, останній візит Дмитра Медведєва до Києва не
підтвердив побоювань, проголошуваних опозицією. А саме, що тренд
„здачі“ буде реалізовуватися й далі.
Очевидно, Україна Януковича далі
готова до зближення з Росією, але
межі цього зближення наразі більшменш зрозумілі. Тому основним мотивом візиту Медвeдєва стало підписання угоди про сухопутний кордон.
Усупереч побоюванням, жодних
інших угод стосовно стратегічних
інтересів України підписано не було.
Уряд Азарова (читайте: уряд Януковича), відкинув ідею Путіна об’єднати „Газпром“ з „Нафтогазом“. Команда Януковича не виразила також

належного зацікавлення (принаймні
зараз) ідеями політичного зближення з Росією. Рішення про позаблоковий статус, по суті, також є відмовою
від російських пропозицій щодо
приєднання України до Організації
договору про колективну безпеку.
Це, зрештою, офіційно підтвердив
керівник Адміністрації президента
Льовочкін. Відтак можна сказати,
що позаблоковий статус є своєрідною формою захисту українських
позицій перед подальшими апетитами Москви. Варто додати, що такий
статус Росія сприймає досить добре
(так, принаймні неофіційно, ще кілька місяців тому говорили російські
аналітики, наближені до Кремля).
Сім зустрічей Януковича з Медвeдєвим – це своєрідний рекорд,
хоча до Лукашенка Януковичу
ще далеко. І, як показує приклад
білоруського президента, кількість
зустрічей не гарантує любові великого брата. Адже Москва любить
лише себе. Можна лише гадати,
скільки ще зустрічей відбудеться
без помітних результатів. Це не
означає також, що Янукович вибирає одновекторну політику, спрямовану переважно на Північний
Схід. Якщо навіть Лукашенко шукає
підтримки на Заході (бодай з метою
інструментального використання),
Янукович у відносинах з Росією також потребуватиме міцного плеча
на Заході. Про це говорить і колишній президент Леонід Кучма – „творець“ української багатовекторної
політики. І Янукович, швидше за
все, скористається апробованою
моделлю формування зовнішніх
відносин.
З точки зору вирішення подальших спірних проблем здача севастопольських баз може виглядати

Текст: Петро Андрусечко, Познань
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як щось, що далося Януковичу та
„донецьким“ дуже легко. Однак
залишається чимало економічних
питань, а тут позиції українських
олігархів можуть значно відрізнятися від позиції їхніх російських колег.
І Янукович повинен рахуватися
з цими думками, навіть якщо він
планує „прикрутити“ українських
олігархів на російський зразок.

Президент Східної України
Своєю перемогою Янукович завдячує невеликій перевазі голосів.
Опонентам президента це дає підстави оскаржити право приймати
рішення типу „Флот за Газ“, вважаючи його неправочинним. Сам стиль
формування та реалізації влади дозволяє критикам ставити під сумнів
конституційність прийнятих рішень.
Пригадайте хоча б спосіб формування коаліції, коли рішення про
вихід з фракції президент прийняв
самостійно, без ухвали Конституційного Суду. А далі – підписання
харківських угод без консультації
з усіма політичними силами, не
кажучи вже про референдум (адже
раніше, у випадку з НАТО подібну
вимогу Партія регіонів ставила).

Вже в перші тижні Янукович показав, що має намір цілковито монополізувати всі гілки влади. Доволі
символічним було віддання крісла
віце-спікера. Згідно з традицією воно належало опозиції, але відійшло
до представника коаліції з Комуністичної партії України. 15 травня
увійшли в життя зміни щодо судової
системи. Їх підготувала група експертів під керівництвом Сергія Ківалова. Зміни „замовив“ Янукович
у березні. На думку спеціалістів,
їх можна звести до двох аспектів.
По-перше, обмежили можливості
Верховного Суду, тобто можливості опозиції впливати на судовий процес. По-друге, теперішня
українська влада отримала повний
контроль над судовим процесом.
Тим самим опозицію позбавили
можливості успішно оскаржити дії
уряду, парламенту та президента.
Як наслідок, Янукович досягнув мети без системних реформ судового
сектору.
Поза усілякими сумнівами: стосовно опозиції Янукович та його
оточення прийняли концепцію
часів Кучми, тобто спробували
роздрібнити її та маргіналізувати.

Щоправда, нещодавно Янукович
пообіцяв, що хоче зустрітися зі
своїми критиками. Сама опозиція,
ймовірно, матиме шанси висловити
спротив новій владі і мобілізувати
свій електорат ще цього року. Адже
все вказує на те, що Янукович дав
зелене світло місцевим виборам.
Час показує, що Янукович примудрився не лише вивчити уроки
перших місяців президентства
Ющенка, але також наступити
на граблі Віктора Андрійовича.
Ющенко намагався змінити бачення української історії, звільняючись
від імперських впливів, Янукович
старається відмінити зміни, проведені після 2004 року. Звідси не
тільки спроби знівелювати титули
героїв України Бандери та Шухевича, але й переписати підручники
з історії, відновити культ Великої
Вітчизняної війни, цілковито „поховати“ ющенківську парадигму
геноциду. Помилка обидвох президентів спільна – орієнтація лише на
певну частину суспільства України.
Якщо Ющенко задовольняв Західну Україну, Янукович „повертає“
справедливість Україні Східній. Це
поляризує українське суспільство
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і, на жаль, продовжує політичні
процеси родом з 2004-го. З такими переконаннями Янукович
не лише не має шансів стати
президентом усіх українців, але
й наражається на радикалізм
електорату Західної України.
Варто додати, що особливе
занепокоєння викликають проекти зміни устрою України з унітарного на федеративний. Це
може призвести до подальшої
консервації регіональних відмінностей. Наступне неоднозначне
питання – можливі зміни Конституції. Однак сьогодні Януковичу
бракує 300 голосів у парламенті, а своїми радикальними
кроками влада відштовхнула ту
частину „Нашої України“, яка
задумувалася над співпрацею
з коаліцією.

Амбітна (але чи реальна?)
мета
Віктор Янукович оцінив свою
діяльність після 50 днів так: „Зараз, фактично, завершено формування вертикалі виконавчої
влади, і ми працюємо над тим,
щоб зараз відновити довіру
і партнерські відносини з нашими сусідами як на заході країни,
так і на сході. Країна знову
повернулася до політики миру,
добросусідства і національного
прагматизму“. Янукович вирішив
також, що звітуватиметься про
свою діяльність кожні 50 днів.
„Економічна стабільність“ – це
один з основних лозунгів нової
влади, і з ним пов’язані чи не
найбільші очікування чималої
частини населення. І хоча програму економічних реформ
заплановано оприлюднити на
початку червня, Янукович вже
підкреслив, що керівництво
країни поставило перед собою амбітну мету – „провести
системну модернізацію країни,
перетворити її на сильну, процвітаючу республіку“. Справді
амбітна мета, питання тільки, чи
реальна?
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Уряд Азарова–
Януковича:
балансування
на краю прірви
Безальтернативним „досягненням“ уряду
Миколи Азарова в економічній сфері за перші
100 днів президентства Віктора Януковича буде
не тривалий розгляд і прийняття державного
бюджету з рекордним дефіцитом у 13%, а те,
що за цей термін ні глава держави, ні уряд
не спромоглися представити бодай тезової
антикризової програми.

Виборча програма „Україна для
людей“, з якою Віктор Янукович
став президентом, не дає розуміння того, за рахунок яких методів та
кроків він планував виводити українську економіку з наслідків гострої
фінансово-економічної
кризи.
Втім, аналіз ключових пунктів його
програми та реальних урядових
рішень, дають чітке уявлення про
рівень компетентності як президента, так і прем’єра з Кабінетом
міністрів.

Що обіцяв і що робить
У передвиборчій програмі „Україна для людей“ Віктор Янукович між
іншим обіцяв, що мінімальна заробітна плата досягне прожиткового
мінімуму (згідно із законопроектом
№50191-1 – 1750 грн./міс.). Після
сформування
уряду
Азарова,
Партія регіонів провалила власний
законопроект, зменшивши заплановане підняття до 884 грн./міс.
У результаті перерахунку, пенсії та
соцвиплати збільшаться в середньому на 30–70 грн. Середньомісячна заробітна плата мала зрости
у 2–2,5 рази (ріст 200–250%). Але,
за прогнозом Міністерства економіки уряду Миколи Азарова, протягом 2010 року середньомісячна
зарплата зросте на 5%.
Нинішній президент обіцяв також
розширити конкуренцію на ринку
комунальних послуг, покращити
якість та не допустити завищення

їх вартості. Нині щомісячне зростання вартості комунальних послуг
в середньому становить 12–13%.
Експерти очікують, що до опалювального сезону 2010–2011 рр.
комунальні послуги подорожчають
у 2–2,5 рази.
Далі, Янукович обіцяв знизити податок на додану вартість (ПДВ) до
12%. Але ПДВ не зменшився. Голова
Держкомпідприємництва Михайло
Бродський заявив, що єдиний податок має бути підвищений. Водночас,
віце-прем`єр Сергій Тігіпко заявив
про необхідність відмови від низького фіксованого податку на користь
збільшеної загальної системи оподаткування.
Що цікаво, інформація про
об’єкти державної та комунальної
власності, які продаються i надаються в оренду, а також про наявність
земельних ділянок для нового будівництва мала стати доступною... Але
ж інформація з угод, які продовжили
перебування
Чорноморського
флоту у Севастополі, стала відомою громадськості лише під тиском
опозиції. А точна інформація про
продаж газотранспортної системи,
„Нафтогазу України“ та шельфу
Чорного моря невідома і дотепер.
Янукович обіцяв збільшити фінансування наукових досліджень. Але
у державному бюджеті на 2010 рік
закладено найнижче за останні 10
років фінансування вітчизняних наукових досліджень.

Текст: Тарас Березовець, політичний аналітик, Київ

Обіцяв забезпечити розширення
участі та керівну роль жінок у державному управлінні. А уряд Азарова–Януковича став першим урядом
в історії незалежної України, де на
посадах міністрів та голів держкомітетів немає жодної жінки.
Ну і очевидною мала стати участь
широких кіл громадськості у формуванні та реалізації державної політики i законотворенні, політичний
плюралізм, відкритий діалог. Так
званий „діалог з опозицією та громадськістю“ вилився у масові бійки
в парламенті, розгони демонстрацій у регіонах, тиск з боку МВС на
тих, хто їде протестувати до Києва,
повернення цензури у ЗМІ.

Облігації і міфічні проекти
Раніше представники Партії регіонів критикували попередній уряд
Тимошенко за великий дефіцит державного бюджету. У той же час, дефіцит держбюджету Кабміну Азарова
майже вдвічі вищий за дефіцит уряду
Тимошенко (зріс на 27 млрд. грн.
– з 31 млрд. грн. до 58 млрд. грн). Різке зростання дефіциту державного
бюджету створює додаткові стимули
для інфляції (яка може бути вищою за
заплановані 13%), знецінення гривні
щодо долара, а також зростання
державного боргу.
У березні 2010 р. Микола Азаров
обіцяв, що до червня 2010 р. підприємства забудуть, що таке заборгованість з повернення ПДВ. Утім,
і цю обіцянку Азаров не виконав.
Ст.25 держбюджету передбачає,
що заборгованість буде гаситися
5-річними облігаціями. Тобто Азаров знову використовує свою ідею
ПДВ-облігацій зразка 2004 р. Але,
так само, як і в 2004 р. ПДВ-облігації
дадуть можливість заробити не підприємствам, а банкам-спекулянтам.
Оскільки цінними паперами обігові
кошти підприємства не поповниш,
підприємства будуть намагатися
продати ПДВ-облігації спекулянтам,
а ті будуть брати дисконт. У 2004 р.
цей дисконт сягав 28–35%. Цього
разу він може бути значно більшим,
бо сума заборгованості більша
ніж у 2004 р. приблизно в 10 разів,
а підприємства, виснажені світовою
економічною кризою, потребують
живих грошей.
Уряд Тимошенко критикувала
і Партія регіонів, і президент Ющенко за використання механізму
державних гарантій. Але у новому
бюджеті регіонали фактично „скопіювали“ цей механізм. При тому,

якщо попередній бюджет передбачав надання державних гарантій на
37 млрд. грн. на чітко визначені цілі
(будівництво доріг, метрополітену,
заходи, пов’язані з Євро–2012), то
в новому бюджеті передбачено гарантій вже на 45 млрд. грн. Причому
їх передбачено не тільки на дороги,
але й на міфічні „проекти розвитку“.
Основні його видатки – це адміністративні витрати, соціальна сфера
та будівництво доріг, традиційно
пов’язані з високим рівнем корупції.

Реформи бюджет не враховує
Не заплановано у цьому році
бюджетного фінансування широко
анонсованих податкової реформи
та реформи пенсійного забезпечення. Судячи із затверджених
видатків, в Україні ніби й не існує
необхідності реформування системи охорони здоров’я. Повністю
проігноровано реформу місцевого
самоврядування, зокрема реформу
міжбюджетних відносин. Немає навіть натяку на соціальні реформи,
якими Янукович набив усім оскомину під час виборів.
Навіть якщо до кінця року Янукович „раптом“ знову згадає про
„необхідність реформ“, то це виглядатиме не більше ніж банальною
PR-акцією, оскільки реального бюджетного фінансування, без якого їх
проведення неможливе в принципі,
не передбачено.
Істотне підвищення соціальних
стандартів – головна „фішка“ Януковича на виборах – відміняється.
Фактично, чинний президент „кинув“
своїх виборців, бо у бюджеті–2010
не закладено грошей на виконання
і десятої частини його популістських
передвиборчих обіцянок.
Зокрема, закон про бюджет
не враховує виконання у повному обсязі Закону про підвищення
соціальних стандартів, помпезно
ухваленого ВР з подачі регіоналів
минулого року. Янукович обіцяв
перерахувати відповідно до цього
закону всі соціальні виплати. Однак, отримавши владу, він відразу
відмовився це робити.
Натомість, замість підвищення
люди фактично отримають зниження соціальних стандартів. Зокрема,
урядом Януковича–Азарова занижено в середньому до 16%, в залежності від різних соціальних груп,
розмір прожиткового мінімуму.
Новий бюджет асоціальний, бо
його видатки спрямовані головним
чином на підтримку спонсорів

Януковича, які прагнуть повернути
кошти, витрачені на вибори.

„Найдорожчий“
президент України
Про це свідчить зокрема те, що
замороження чи навіть зниження
соціальних стандартів відбувається
на тлі зростання видатків на утримання управлінського апарату
влади, а також по тим статтям, де
бюджетні кошти найлегше прибрати до рук наближеним до верхівки
ділкам. Наприклад, левова частина
коштів виділяється на підготовку до
Євро–2012, а також на будівництво
доріг для „Укравтодору“, де, як відомо, державні гроші „відмити“ найлегше.
Всю виборчу кампанію Янукович
обіцяв ліквідувати Державне управління справами (ДУС), яке забезпечує утримання глави держави. Натомість, у бюджеті–2010 українська
влада вперше в історії Незалежності подолала психологічну планку
в мільярд гривень на фінансування
цієї структури – на утримання ДУСі,
тобто Януковича, виділено 1 мільярд
51 мільйон. Такого „дорогого“ президента український народ ще не
мав.
У 1,5 рази зросли видатки на закордонні поїздки президента України, на третину – фінансування його
офіційних прийомів.
На третину зросло фінансування
медичного обслуговування високопосадовців. Цього року на це витратять 231,8 млн. грн., а видатки на
утримання санаторно-курортного
комплексу ДУС зростуть більш ніж
на 50% (з 62 млн. грн. до 96 млн.
грн.). Для порівняння, на санаторне
лікування ветеранів війни виділено
втричі меншу суму.
Обіцяного Януковичем зниження
податкового тиску та п’ятирічних
податкових канікул підприємці
у цьому році не дочекаються. Натомість, уряд Януковича–Азарова
заклав у бюджет–2010 збільшення
надходжень від податків аж на 40%
у порівнянні з 2009 роком. Зрозуміло, що без збільшення самих
податків забезпечити такі доходи
неможливо.
Саме на такі заходи, заради покриття істотної різниці між доходом
і видатками, доведеться йти уряду
Януковича–Азарова за відсутності
інших джерел наповнення державної казни.
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Схід України: „дайте
ж насолоджуватися!“
Що зробив за два місяці правління Віктор Янукович? Він зосередив
в одних руках важелі керування Верховною Радою, Кабміном,
військом, силовиками, судами, прокуратурою. Як тільки під навалою
регіоналів упадуть обласні та міські ради, ми отримаємо остаточну
відповідь – в Україні сталася узурпація влади. А що відбувається
в регіонах, де останніми роками стабільно віддавали перевагу білоблакитним? Адже тут і гартувалася перемога!
Завзятість, з якою регіонали пробивають дірки в законах, вже отримала назву „тактика бульдозера-пікерувальника“. Так, стає можливим
обхід Конституції, де недвозначно
написано, що коаліція у Верховній
Раді будується фракціями, а не
окремими депутатами, „тушками“
за новою термінологією. Так, стає
можливим голосування за пролонгацію перебування російського
флоту в Криму, незважаючи на те,
що у сесійній залі не було кворуму. За перші два місяці правління
Віктор Янукович устиг: скасувати
укази про „персон нон ґрата“; випустити пам’ятну медаль на честь
власної інавгурації; зменшити розмір Шевченківської премії; зробити
коаліцію з „тушок“, яка призначила
29 членів Кабміну (це рекорд Європи); закрити кримінальні справи
проти „героїв вчорашніх днів“ (зокрема Василя Цушка – міністра
внутрішніх справ при попередньому прем’єрстві Януковича та
Ігоря Бакая – у часи Кучми голови
Державного управління справами, що прославився мільярдними
оборудками); підписати угоду про
продовження на 25 років терміну
перебування
Чорноморського
флоту в Україні…
Торкнулися нововведення Януковича і гуманітарної галузі. Президент заявив у Страсбурзі, що
„визнавати Голодомор геноцидом
– неправильно“. Одіозний Дмитро
Табачник, ставши міністром освіти, скасував зовнішнє тестування,
обов’язкові тести українською. Пізніше Табачник скасував державний
іспит з української для бакалаврів
та пообіцяв введення в українських школах окремого предмету
„російська література“. Його шеф
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– гуманітарний віце-прем’єр Володимир Семиноженко (несподівано для всіх виринувший з безвісті
кучміст, екс-міністр освіти) бовкнув
про союз Росії, України та Білорусі
й що „обов’язковий дубляж фільмів
українською не приніс користі“,
отож можна очікувати, що й цю
норму буде скасовано. Донецький
окружний адмінсуд скасував указ
про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. У Луганську
встановлено пам’ятник жертвам
„карателів ОУН–УПА“, в Запоріжжі
– Йосипу Сталіну.

Опозиція?
Ця ретроспектива перших місяців була б неповною без повторення – „пропомаранчева“ опозиція,
представлена політиками, яким
кілька років тому довіряли мільйони людей, раптово виродилася
до рівня кумедних вчинків. Так,
на „всеукраїнський мітинг“ під
стінами Верховної Ради прийшла
купка людей. Юлію Тимошенко,
яка свого часу зібрала на Майдані
сотні тисяч, прийшли послухати
до трьох тисяч осіб. Серед них не
було ні Юрія Луценка, ні В’ячеслава Кириленка, ні Юрія Костенка,
ні Арсенія Яценюка. Дуже сумний
факт, зважаючи на те, що діяльністю екс-прем’єрки зацікавилися
в Генпрокуратурі. Будь-які спроби
опозиції, доволі мляві, відстояти
право наштовхуються на спокійну
впевненість переможців. Вони переконані – у колишньої влади не
вистачає резервів, матеріальних
та моральних, щоб перешкодити
порушенням Закону.
Прихід Януковича до влади позначився скасуванням місцевих виборів – вони мали б відбуватися са-

ме в ці травневі дні. Послаблені боротьбою за президентство бютівці
не голосували за цю ухвалу, однак і
не були проти – для них було невигідно йти на місцеві вибори, бо по
всій Україні – у центрі, заході та на
сході – в них би вирвали добрячий
шмат Тігіпко та Яценюк. Є докази,
що регіонали планують перейти на
змішану систему – частина йде за
партійними списками, решта – по
мажоритарці. Це досить розумний
хід з боку регіоналів, оскільки їм,
як і раніше, буде важко обиратися
у більшості регіонів України. Але,
згадаємо, що саме змішана система допомагала президентові
Кучмі мати більшість після виборів
2002 року, – коли перемогла „Наша Україна“, проте президентські
сили, заохочуючи безпартійних
депутатів, змогли здобути більшість. Отже, змішана система – це
єдиний спосіб досягти тотального
панування „на місцях“.
Після травневих свят до „Коаліції
тушок“ перебігло ще 5 бютівців. До
вирішальних 300 голосів, які формують Конституційну більшість, вже
не так багато й залишилося.

Куди зникли Ахметов і Ко?
Варто звернути увагу на те,
як вчинили з людьми, які нарівні
з Януковичем асоціювалися з Партією регіонів. Завше загадкова
постать Рината Ахметова так і не
вийшла з тіні. В Україні, зважаючи
на командорський рух Януковича
до абсолютної влади, все частіше
згадують долі головних спонсорів
російської влади – Ходорковського та Березовського. Звісно, поки
ніхто не стверджує, що головний
спонсор Януковича завтра поїде на лісоповал. Проте зрозуміло,

Текст: Ярослав Гребенюк, Луганськ
Фото: Олесь Мушинка

Народ задоволений: перемога прийшла, дайте ж насолоджуватися!

що Ринат Ахметов не отримав
належної кількості „своїх людей“
у владі. Натомість туди потрапили
об’єкти гніву команди Ахметова:
„луганський“ Віктор Тихонов, якого
Ахметов та його права рука Борис
Колесников цькували, називаючи
„старим маразматиком“, „собакою“, став віце-прем’єром в уряді
Азарова. Дмитро Табачник, якого
Колесников називав „дешевим
клоуном“ та звинувачував у розкраданні державних коштів, стає
міністром. Самому ж Колесникову
дістається підготовка до Євро2012, що, враховуючи слабку підготовку до цього заходу „старою
владою“, можна радше назвати
почесним засланням.

Що відбувається на Сході
Почнемо з Луганська, де мешкає
автор цієї статті. Призначення,
з яких почали місцеві регіонали (рівень контролю ПР над місцевим радами на Луганщині можна вважати
стовідсотковим), викликали не меншу несподіванку, ніж потрапляння
у Кабмін фігур на кшталт Табачника
та Семиноженка. У регіонах України добряче зачистили губернаторів, торкнулося це й Луганщини, де
керівник області Олександр Анти-

пов був до призначення головою
фракції ПР в обласній раді, а відтак
уславився тим, що знаходив спільну
мову і з місцевими „борцями з УПА“
(хоч і не підписував їхні звернення),
і з президентом Ющенком.
На його місце призначили Валерія Голенка, діяльність якого трактувалася, як маргінальна – аж надто
часто він їздив на поклін до Москви,
де розповідав про жахи українізації
в Луганську, де українську мову
можна почути на вулиці хіба що від
туриста з Галичини. Валерій Голенко
також любив привітати в Луганську
персон нон ґрата з РФ. Як виявилося, нічого кримінального в подібній
поведінці немає, отож з крісла голови обласної ради Валерій Голенко
пересів у губернаторське. А на
його місце перебрався Володимир
Пристюк, відомий своєю „красномовністю“. Цікаво, що й 10 років
тому, коли він боровся за крісло
Луганського міського голови, і кілька місяців тому, коли і біло-голубі,
і помаранчеві боялися, що Пристюка призначать губернатором,
до його дискредитації підходили
однаковим чином – знаходили
людей, які працювали в готельному
комплексі „Дружба“, що належить
Пристюкові. Вони давали свідчення,

що відомий регіонал причетний до
сутенерства. Першим заступником
губернатора став банкір Едуард
Лозовський, якого навіть колеги по
партії (зокрема нардеп з Луганська
Володимир Ландік) звинувачували
в розкраданні державного майна.
Тепер він відповідатиме за приток
інвестицій.
Далі луганці зайнялися підготовкою до спільного з Росією Дня
перемоги – бо весь час після подій
2004 року у нас із завзяттям готувалися нестандартні заходи – аж
до відкриття музею „оранжевої“
революції. Зараз на місці музею,
у художній галереї, проходить виставка, присвячена „звєрствам“
бандерівців. А до Дня перемоги
в Луганську відкрили довгоочікуваний пам’ятник „жертвам ОУН–УПА“.
На цю подію особисто приїхав особистий друг Голенка Костянтин Затулін – депутат Держдуми та двічі
персона нон ґрата. Наразі ніхто
йому не заважав сказати, що „ветерани Великої Вітчизняної війни
для нас не будуть на одній дошці
з тими людьми, хто невідомо з яких
мотивів почав воювати з власним
народом“.
Що думають луганці з цього
приводу? Вони охоче фотографу31

або хрест зніми, або труси одягни

ються біля пам’ятника, але останні
бурхливі роки навчили їх, що змін
на краще швидко не буває. З приватних розмов мені відомо, що так
звані „прості луганці“ не вбачають
в останніх домовленостях з Росією
нічого зневажливого для нашої
держави.
Щодо опозиції на Луганщині, то
останній факт остаточно свідчить
про її безпорадний стан. Газета
„Молодогвардієць“, яка майже
10 років боролася з „батьками
губернії“ Єфремовим і Тихоновим,
згодом – з Пристюком та Голенком,
останнім часом у кожному номері
друкує на третій сторінці портрет
Голенка і розповідає про його
„добрі діла“. Отже, Луганський
БЮТ (рупором якого фактично
був „Молодогвардієць“), до якого
входять люди зі статками в десятки,
сотні мільйонів, не спромігся якось
„перекупити“ цю сторінку.

Народ нічого не очікує
На Донеччині ситуація схожа і це
не дивно. Олексій Мацука, директор Донецького інституту інформації, у коментарі „Українському
журналу“ зазначив, що народ за 20
років звик до місцевих ватажків – нічого нового від них не очікує. Проте
влада змінила тактику: „Змінилась
риторика місцевих партійних керівників. Тепер вони всебічно дякують
центру за “розуміння” і отримують,
за їхніми словами, більше грошей
з держбюджету в якості дотацій та
субвенцій. Місцеві ЗМІ – тотально
контрольовані регіональною владою – починають тираж нового міфу „наш президент нам допомагає“.
За словами Олексія Мацуки, посилилася діяльність антиукраїнських
організацій, бо ж ніхто вже не перешкоджає їхній діяльності. „Це відчутно через проведення низки провокаційних заходів – святкування Дня
створення Донецько-Криворізької
республіки, встановлення прапорів
з написом ,Донецька республіка‘
в центрі Донецька тощо. Жодної
публічної реакції правоохоронців
чи СБУ на це не було. Подібні акції
фінансово підтримують чиновники
з міської ради – це доволі відомий
факт“, – розповів Олексій Мацука.
Проте між низовими донецькими
регіоналами та мером Олександром Лук’янченком розпочинається
конфлікт. Мер вирішив розігнати
„політичних солдатів“, ліквідувавши
в місті районні ради (їх у місті 9),
а це близько 500 депутатів-регіона32

лів, які можуть уже ніколи не повернутися до практичної політики. Це
створило лінію конфлікту у міській
організації Партії регіонів.
Альона Бестужева, керівник аналітичних проектів обласної організації Комітету виборців України,
розповіла, що президентство Януковича вдарило по самоврядуванню… на Донеччині: „Якщо раніше
в Донецькій області основні владні
важелі були в органів місцевого самоврядування, то зараз вони йдуть
до президентської вертикалі влади.
Найбільш потужних гравців органів
місцевого самоврядування пере-

Щоб ліквідувати
„фронду“ на місцях,
регіонали і задумали
змінити формат
місцевих виборів.
Захопити спочатку
центр, а потім і
непримиренних поки
що „западенців“.
вели до адміністрації. Янукович
обрав стратегію Кучми й активно
її впроваджує. Нещодавно на сесії
облради багато комунальних підприємств було передано на баланс
облдержадміністрації.
Янукович
затято будує вертикаль влади“.

У Дніпропетровську на
„донецьких“ прихильність не
розповсюджується
Щодо сприйняття донеччанами
нової влади, всі респонденти були
одностайні – часу ще замало для
висновків. Денис Казанський, відомий донецький блогер (Frankensstein), підвів риску: „У глибині душі
люди і на Сході, і на Заході, звичайно ж, знають, що якісного економічного стрибка їм не може запропонувати ніхто, і голосують більше за
принципом ,свій–чужий‘. Прекрасно розуміють це і регіонали. Своїм
виборцям вони платять не дзвінкою
монетою, а перемогами на ідеологічних фронтах. Пам’ятниками,
парадами і російськими моряками
в Севастополі. Народ задоволений: перемога прийшла, дайте ж
насолоджуватися!“.
Ближче до центру – картина
змінюється. Дніпропетровськ – ре-

гіон, що дав Україні велику кількість бізнесменів та політиків,
вважається проросійським. Проте
на „донецьких“ їхня прихильність
не розповсюджується. Блогер
з Дніпропетровська Sparrow-hawk
зазначив, що дніпропетровці здебільшого прагматики, на „цяцянки“
їх не купиш, вони не сподівалися на
якісь економічні покращення, проте
вважали, що Янукович буде поміркованим президентом, який не заважатиме їм працювати, тому вони
розгублені його екстремістськими
кроками: „Люди шоковані тим, як
швидко і за яку малу ціну Янукович
все злив. Особливо серед ,технократів‘ сильне обурення на такий
дешевий злив авіації та ,атомки‘.
Дніпряни дуже боляче сприйняли
те, що їхнє дуже величезне місто,
один з регіональних центрів, ніяк
не представлено у владі. Всі, хто
пов’язаний з бізнесом, скаржаться
на початок нової ,азаровщини‘“,
– розповів Sparrow-hawk.
Є й інша думка. „Поки що нічого принципово не змінилося
в житті міста на Дніпрі“, – розповів Святослав Ковтун, президент
дніпропетровського Фонду конституційних та громадянських прав.
Він зазначив, що дніпропетровців
не так легко притиснути. По-перше, тут присутня значна частина
електорату БЮТ – малі та середні
підприємці, у місцевих радах ПР
немає тотальної переваги, тому
доводиться вступати в переговори з іншими політичними силами.
По-друге, Дніпропетровськ – потужний центр єврейського громадського життя. Люди, в руках яких
рітейл (роздріб), банки, підприємства міста є активістами єврейського руху. Піклувальниками руху
також є люди, яким належать такі
потужні корпорації, як „Приват“,
„Інтерпайп“, „Алеф“ – отож вони не
вірять в потуги регіоналів, а наразі
гуртом будують найбільшу в Східній
Європі синагогу.
Наприкінці нагадаємо ще раз
– щоб ліквідувати „фронду“ на місцях, регіонали і задумали змінити
формат місцевих виборів. Захопити спочатку центр, а потім і непримиренних поки що „западенців“.

Собаки гавкають, а караван іде
і сталінські репресії. Це просто
homo sovieticus, термін, який нова
влада поки що не може вимовити.
Українець по-януковичівськи має
розуміти, що його брат – це не
тільки людина з Харкова, Києва
чи Рівного (але не зі Львова, там
уже живуть галичани), але також
(а можливо, передусім) з Гродна,
Москви і Тули.
Партія регіонів, комуністи, ще
перебуваючи в опозиції, закидали
Віктору Ющенку, що він розділяє
суспільство, наприклад, надаючи
звання Героя України Степанові
Бандері. Зараз це звучить просто смішно. Нова влада, чи то
цілеспрямовано, чи то несвідомо,
розділяє власну країну ще більше
ніж Віктор Ющенко. Заяви віцеФото: Ярослав Гребенюк

Колись я чув про жінку з Чернівців, яка в ХХ ст. жила у чотирьох
країнах, ніколи не перетинаючи
кордону. Навесні я також змінив
своє місце проживання, не змінюючи прописки. Приїхавши чотири
роки тому в Україну, більш-менш
демократичну державу, зараз
я опинився у пострадянській країні, яку хочуть зробити схожою на
сусідню Білорусь.
Я звик, що влада і опозиція брешуть, що влада не відповідає на
закиди опозиції, що існує тиск на
ЗМІ (або телефонний, або грошовий), але те, що відбувається зараз,
перевершило мої найсміливіші
припущення. Нова влада не має
наміру розмовляти не тільки з опозицією, але й з будь-ким, хто має
інше бачення країни. Крім цього,
влада намагається наказувати
опозиції, якою вона повинна бути.
Кількість провладних сюжетів у ЗМІ
просто шокує, і це на каналах,
власники яких намагаються виглядати європейцями.
Нова влада має зовсім інший підхід до демократії, ніж західні країни, або навіть ті країни колишнього
СРСР, які зараз стали членами ЄС.
Демократія як влада більшості,
що бере до уваги думку меншості,
є для нової влади зовсім екзотична.
„Собаки гавкають, а караван іде“,
– ця приказка найкраще характеризує нову владу. Можна собі
уявити, що така ж ситуація була
б у разі перемоги Юлії Тимошенко.
Однак все це було б присмачене
прозахідним соусом, а не як тепер,
пострадянським. Річ навіть не в тому, що влада проросійська – вона
просто прорадянська.
Наскільки попередній президент,
до якого теж можна мати чимало
претензій, в кожному випадку говорив про українців, український
народ, настільки новий президент
розповідає про якусь біомасу, яка
населяє територію від Львова до
Владивостока, а частина живе на
її західній „околиці“. У виступах Віктора Януковича перед ПАРЄ, під
час святкування 65 річниці Великої
Вітчизняної війни, або з нагоди Дня
пам’яті жертв політичних репресій
ідеться власне про таку біомасу:
жили собі якісь люди на території
СРСР, багатонаціональна група,
яка пережила Голодомор, ВВВ

Пам’ятник жертвам ОУН-УПА
в Луганську

прем’єра Володимира Семиноженка чи Ганни Герман з Адміністрації
президента про те, що кожна
частина країни може собі будувати
такі пам’ятники, які хоче, або розмовляти тією мовою, якою хоче,
показують, що нова влада не має
жодної ідеї, яка може об’єднати всю
країну. Навіть якщо ідея Ющенка
була хибною, він намагався пояснити свою позицію всім, хто проживає в країні. Нова влада у цьому

не зацікавлена, можливо тому, що
пояснювати немає що. П’ять чи
навіть десять років влади Віктора
Януковича можуть закінчитися тим,
що Західна Україна стане ще більш
націоналістичною, а Східна – ще
більш проросійською, чи навіть пострадянською. Замість пам’ятників
Леніну, за якими наразі можна
було провести ментальні кордони
регіонів України, тепер будемо
дивитися на пам’ятники Сталіну.
Такого ефекту не було навіть від
указів Віктора Ющенка. Звідси
тільки крок до федералізації і розділу країни.
Пострадянський підхід до історії,
стосунки з опозицією показують
захоплення Росією. Через день
після вступу Віктора Януковича на
посаду президента можна було
спостерігати копіювання зустрічей
президента з урядовцями. Людина,
яка не знає про це, вмикаючи тоді
„Інтер“, „1+1“ чи інший український
канал, могла подумати, що це
якась велика помилка і зараз вона дивиться НТВ чи ОРТ, а кабінет
Дмитра Медведєва зайняв Віктор
Янукович. Можливо, це дрібниця,
але вона свідчить про те, що всі
зразки для наслідування влада
бере з Росії, не замислюючись: те,
що має сенс і працює у сусідній
державі, великій країні з відродженою імперською традицією, може
не спрацювати в Україні. Колишній
президент Леонід Кучма радів після перемоги Віктора Януковича,
маючи надію, що його добрі часи
повернуться. Однак нова влада
переплюнула навіть Леоніда Кучму
– вона, здається, не розуміє, що
Україна – не Росія.
Втрачає не тільки країна, але
й сам Віктор Янукович, як людина,
яка мала шанс показати себе як
„self-made man“, людина, яка з суспільних низів стала головою великої держави. Замість цього ми бачимо радянську людину, авторитарну
особистість, яку характеризує
любов до влади при одночасному
підкоренні тим, хто сильніший від
нього. Достатньо лише подивитися
на стосунки з Росією і ставлення
до опозиції, щоб зрозуміти, з ким
українці сьогодні мають справу.
Пйотр Погожельскі, Київ
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або хрест зніми, або труси одягни

Де закопаний собака
української незалежності?
Частина українського суспільства не на жарт збентежена
зовнішньою політикою свого нового президента. Звучать
звинувачення на кшталт „Продав Україну!“, „Підірвав
незалежність і суверенітет!“ Як львів’янка з бойківським
корінням, я згідна. Однак, одночасно зі всіма перипетіями
довкола Чорноморського флоту, російського газу і зреченням
Голодомору, я почула історію, яка змусила мене замислитися.

Мою товаришку і її маму на вулиці Івано-Франківська у Страсну
П’ятницю збила машина. Хоча
обидві потерпілі залишилися живими, мама товаришки серйозно
постраждала. На нещастя потерпілих, мама водійки мала знайомства у потрібних місцях. Міліціонер, який з’явився на місце ДТП, не
обтяжував себе записом будь-яких
свідчень, і лиш зневажливо цитьнув на мою товаришку: „Дівчино,
припиніть істерику, з нею нічого
страшного не сталося!“, вказуючи
на її маму, яка далі лежала на землі, облита кров’ю.
З лікарні маму виписали через
три дні, без жодного лікування, бо
головний лікар виявився однокурсником важливої мами водія. Моїй
товаришці відмовилися дати довідку на руки, і видали тільки тоді, коли
вона прийшла з фотоапаратом
і почала фотографувати всіх лікарів. З тією довідкою вона подалася
в ДАІ і почала вимагати, щоб в неї
взяли свідчення, на що їй сказали:
„Дівчино, ви, мабуть, не в Україні
живете, бо хочете забагато справедливості“. Довідку доклали до
протоколу (в якому йшлося, що
„жінка кинулася під машину“, а про
мою товаришку, другу потерпілу,
не згадувалося взагалі) тільки тоді,
коли моя товаришка пригрозила
прийти з журналістами. Принаймні
ця зброя у нас ще залишилася…

Українське життя „гидке,
брутальне і коротке“
Не хочу обтяжувати читача
численними подробицями цього
інциденту. Справа не в тому, що це
несправедливо, несправедливість
завжди існувала, існує і буде існувати
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не тільки в Україні, але і у всьому світі.
Справа в тому, що будь-яка людина,
яка бодай раз побувала в Україні
(вже не кажучи – прожила там), може
навести сотні подібних випадків, які
трапилися з нею чи її знайомими.
Це є наше життя. Виняток у нас став
нормою. Тому вже немає ні білого,
ні чорного, ні правильного, ні неправильного, ні справедливого, ні
несправедливого. Можливо все,
якщо є зв’язки. Українське суспільство перебуває в перманентному
стані винятковості, який нагадує
природний стан людства, описаний
Томасом Гоббсом: триває війна всіх
проти всіх і життя є „гидким, брутальним і коротким“.
Як у цю картину вписується держава? Гоббс сказав би, що саме для
цього і потрібна держава: припинити цей бардак, встановити лад, вказати, де біле, а де чорне, що добре
і що погано, і втілювати ці норми
за допомогою своєї монополії на
силовий примус. Однак багато хто
не погоджується з Гоббсом і вказує
на те, що будь-який суспільний лад
неможливо встановити тільки примусом, він повинен базуватися на
цінностях, які притаманні даному
суспільству. Тобто в суспільстві
вже повинні існувати якісь уявлення
про біле і чорне, про добре і погане, які потім інституціалізуються
державою, і оскільки вони виходять
з суспільства, їх не треба насаджувати силою, принаймні у більшості
випадків. Інакше державний лад
не приживеться, буде формальним
і штучним, а тому ніколи не функціонуватиме. Зважаючи на досвід
нинішніх зусиль штучно трансплантувати демократію в Афганістан
і Ірак, важко з цим не погодитися.

Як потерпілі вміють
„перепортити“ християнам
Паску
Які ж наші цінності, і який суспільний лад природно відповідає їм?
Християнська мораль знівельована
сучасністю і комунізмом. Адже, незважаючи на те, що всі персонажі
наведеної вище історії, включаючи
водія, її маму і міліціонера, мабуть
„віруючі“ греко-католики, які наступного дня поспішили святити
паски, в їхній вірі не виявилося
нічого, що змусило б їх принаймні
вибачитися, вже не кажучи про
інше. Навпаки, мама водія навіть звинуватила мою товаришку
в тому, що та ніяка не християнка,
бо „перепортила нам всю Паску“
своєю настійливою вимогою справедливості.
Європейське
просвітництво
і гуманізм або не добралися так
далеко на схід, або не встигли
тут закорінитися, бо були перервані революційними конвульсіями
1917-го. Так, комуністичний лад,
можливо, і був для нас чужим, бо
як тільки послабшав силовий примус держави – і вона, і лад, який
собою уособлювала, розвалилися.
Але чи принесли конвульсії 1991-го
той лад, який для нас природний
і рідний? Чи має оспівувана нами
демократія хоч якесь підґрунтя
в цінностях нашого суспільства?
Цілком можливо, що і водій, і її
мама, і міліціонер, і головний лікар
– всі вони іванофранківці, всі патріоти України, всі вважають Бандеру
героєм, а Голодомор – геноцидом,
всі стояли на Майдані в 2004-ому
і скандували „За Ющенка, за демократію!“ і „Разом нас багато,
нас не подолати!“. Однак, коли

Текст: Мар’яна Буджерин, Будапешт
Фото: Петро Андрусечко

Насправді немає значення, які подробиці зовнішньої політики Віктора Януковича, на скільки років ще продовжено оренду
Чорноморського флоту, яка ціна на газ, чи що він думає про Голодомор. Нам не треба Росії, щоб відчувати себе в небезпеці.

прийшов час у реальній ситуації
продемонструвати відданість демократичним принципам рівноправності і правосуддя – на це їх
просто забракло.

Ми і без Росії в небезпеці
Американський теолог і політичний теоретик Рейнгольд Нібур
написав колись книжку під назвою
„Моральна людина і неморальне
суспільство“, головною тезою якої
було те, що на особистісному рівні
людина може бути моральною,
доброчинною, керуватися альтруїзмом, однак суспільство, створене
людьми, втрачає таку властивість,
і тому, в умовах міжнародної анархії, повинно керуватися егоїзмом,
тобто національними інтересами.
В Україні виходить все навпаки: на
суспільному рівні ми моральні та
ідейні, проголошуємо гарні гасла,
боремося за Україну, а на особистісному рівні – людина людині
вовк.
Все це я веду до того, що насправді немає значення, які подробиці зовнішньої політики Віктора

Януковича, на скільки років ще
продовжено оренду Чорноморського флоту, яка ціна на газ, чи
що він думає про Голодомор. Нам
не треба Росії, щоб відчувати себе
в небезпеці. Ми прекрасно справляємося зі створенням небезпеки
собі самим, іванофранківці іванофранцівцям, львів’яни львів’янам,
західняки західнякам, українці
українцям.
Демократія, якщо ми її хочемо,
починається з нас, з тих принципів,
якими ми керуємося в нашому щоденному житті, за якими ми будуємо
стосунки як зі своїми ближніми, так
і з незнайомими. Можливо, європейський курс на кшталт ющенківського принаймні наблизив би нас
до якихось „європейських цінностей“. Я жодним чином не ідеалізую
ці європейські цінності, очевидно,
що дотримуються їх не завжди
і не всюди. Але принаймні вони існують, і не тільки на папері, вони
практично втілюються в більшості
випадків, навіть якщо винятків достатньо. Можливо, якщо б Україна

геополітично рухалася на захід, то
ми могли б навчитися з прикладу
сусідів, перейняти досвід, закорінити в собі якісь-там принципи
демократії.
Можливо. Але будь-яке закорінення відбувається за допомогою
не виголошення, а практики, багатолітньої настирливої практики.
Як казав Арістотель, суть людини
складається з тих дій, які вона виконує постійно, день в день; тому
досконалість – це не окрема дія,
а звичка. Хто допоможе нашому
суспільству набути добрих демократичних звичок? Європейський
Союз? У такому випадку ми повинні
бути готовими здати частину свого
суверенітету, аби ЄС міг впроваджувати в практику свої принципи
і цінності, слідкувати за їх виконанням, і таким чином закорінювати
їх в нашому суспільстві. Що ж тоді
робити з незалежністю, яку ми так
довго виборювали? Можливо, ми
на неї просто не заслуговуємо.
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з краю

Фото: Петро Андрусечко

Тартак:
„Я не хочу бути героєм
України – Не цінує героїв моя
країна!...“

36

Дегероїзація України
У контексті державної нагородної
політики 2010 рік для України став
переломним: симптоми захворювання
українського суспільства, зумовленого
смертельним ураженням всієї системи його органів, виявили себе саме
у справах Бандери та Шухевича.
У квітні цього року багатьох шокувало рішення Донецького окружного
адміністративного суду та Донецького апеляційного адміністративного
суду у справах про визнання незаконними та скасування Указів президента України Віктора Ющенка
щодо присвоєння посмертно звання
Герой України визначним постатям
українського національного руху
– Степанові Бандері та Романові
Шухевичу.
Вказані рішення стали виявом синдрому, який умовно можна назвати
„синдромом Бандери–Шухевича“.
З’ясувалося, що президент України
Віктор Ющенко не завжди вважав
себе обмеженим нормами Закону
„Про державні нагороди України“,
Верховна Рада України не тільки
не приділяла цим фактам великого значення, але й навіть потурала
президенту пропозицією нового порушення вказаного Закону, а суди
вважали за можливе задовольняти
позови людей, які нічого спільного не
мали ані з нагородженими посмертно особами, ані з президентом України, і яких взагалі не стосувалися його
Укази про присвоєння звання Героя
України. Але про все за порядком…

Бандера та Шухевич „в гостях“
у донецької Феміди
За даними Єдиного державного
реєстру судових рішень, Донецький
окружний адміністративний суд завів
аж 42 справи про скасування Указу
президента України „Про присвоєння
С.Бандері звання Герой України“ від
20 січня 2010 року N46/2010. Причому, більшість позовів у цих справах
мали однотипні формулювання.
Складається враження, що серед
певної когорти людей „гуляв“ типовий
шаблон позовів.
Загалом, позови у цих 42 справах
потрапили на розгляд аж до 13 суддів: Тарасенко І.М. – 9 справ, Ушенко
С.В. – 7 справ, Масло І.В. – 6 справ,
Соколова О.А. – 5 справ, Головіна К.І. – 3 справи, Крилова М.М.
– 3 справи, Кірієнко В.О. – 2 справи,

Христофоров А.Б – 2 справи, Галатіна О.О. – 1 справа, Смагар С.В. – 1
справа, Папазова Г.П. – 1 справа,
Могильницький М.С. – 1 справа, Абдуркадирова К.Е. – 1 справа.
Лише остання суддя – Каріне Ескендерівна Абдуркадирова, – в якої
був усього один позов про скасування вищевказаного Указу, винесла
рішення, яким цей акт скасувала.
Решта суддів, до яких потрапили інші
41 позови на цю ж тему, відмовили у
проханнях позивачів, повернувши їм
позовні заяви. Вочевидь, напрошується висновок про явну неузгодженість
судової практики не те, що в межах
України, а й у межах Донецького
окружного адміністративного суду,
судді якого винесли цілковито протилежні рішення в однотипних справах.
Для „відфутболювання“ позивачів
дванадцятьма суддями були застосовані такі механізми: на думку
більшості суддів, цей Указ не є актом
індивідуальної дії, а є нормативним
і створює норму загального характеру. Тобто, Указ стосується прав та
інтересів не тільки нагородженої особи, його родичів і самого президента
України, а невизначеного кола осіб
та призначений для неодноразового
застосування. Тому питання про його скасування має ставитися тільки
в Окружному адміністративному суді
м.Києва. Хоча, з погляду теорії права,
таке бачення суддями характеру „нагородного“ Указу президента України є, щонайменше, суперечливим.
Деякі судді залишали позови без
руху, пояснюючи позивачам, що ті
не додали до заяви необхідних документів, і надавали строк на їхнє
подання. Але у встановлений строк
ніхто з позивачів нічого не додавав
(що може бути підтвердженням думки
про спланованість ініціювання подання до суду „шаблонних“ позовів) і
тому їхні позовні заяви були повернуті без розгляду.
У кількох справах мотивація позивачів щодо скасування акта глави
держави була суто політичною (у позовах давалися суб’єктивні оцінки історичної ролі Степана Бандери). На
такі позови суд давав цілком логічну
відповідь: позивачі посилаються на
певні історичні дані, що стосуються
життя та діяльності С.Бандери, але не
вказують джерел, які підтверджують
достовірність таких даних. Крім того,
позивачі вказували, що Указ прези-

дента, який вони оскаржують, принижує їхню гідність та гідність інших
громадян України, але не зазначили
та не надали жодного доказу на підтвердження таких тверджень.
Каменем спотикання у „справах
Бандери“ стала і постать президента
України. Суд залишав без руху позови у зв’язку з тим, що в заявах не було
конкретизовано особу відповідача.
Оскаржувався Указ президента України Віктора Ющенка, однак у позові
відповідачем зазначався лише президент України, а особу, яка цей пост
займає, не вказувалося. Тому для суду
було не зрозуміло, хто саме повинен
відповідати за позовом…

Як визнали укази незаконними
Вочевидь, найбільш оригінальною
виявилася вже згадана суддя Каріне
Абдуркадирова, яка ще 27 січня 2010
року, на відміну від своїх колег, прийняла „шаблонний“ позов до розгляду, зобов’язала позивача подати довіреність на його представника, але,
як вбачається з її кінцевого рішення,
не особливо переймалася питанням,
які саме права та інтереси позивача
були порушені оскаржуваним Указом президента України…
З постанови Донецького окружного адміністративного суду від
02.04.2010 р. у справі №2а-1219/
10/0570 („справа Бандери“):
„…Звання Герой України присвоюється громадянам України за
здійснення визначного геройського
вчинку або визначного трудового досягнення. …З аналізу зазначеної норми вбачається, що вона містить імперативний припис відносно правового
статусу особи, яка нагороджується
– вона обов’язково повинна бути
громадянином України.…Відповідно
до частини 2 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України
судом визнано загальновідомою ту
обставину, що С.А. Бандера помер
у 1959 році. Таким чином, судом
встановлено, що С.А. Бандера
помер до 1991 року. Тому він не
є громадянином України, через що
не може бути нагороджений званням
Герой України“.
З постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від
21.04.2010 р. у справі №2а-16337/
09/0570 („справа Шухевича“):
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з краю

26 квітня Мінпромполітики і Мінтрансзв’язку видали розпорядження,
якими змушують підопічні держпідприємства перевести грошові потоки
в державні банки. Буде переведено
сто мільярдів із 900 підприємств,
а це 13,5% від усіх зобов’язань
українських банків. Експерти передбачають, що такий переділ може
викликати дестабілізацію банківської
системи. Єдине, що вселяє оптимізм
в українських банкірів, це те, що
попередні уряди неодноразово
намагалися реалізувати подібні ідеї,
проте успіху в цьому так і не досягли.
26 квітня Голову делегації Верховної Ради України у Парламентській
Асамблеї Ради Європи Івана
Попеску (Партія регіонів) обрали
віце-президентом Асамблеї.

огляд подій

27 квітня Москва виступила з пропозицією для Києва про об’єднання
своїх активів в ядерній енергетиці.
Про це заявив прем’єр РФ Володимир Путін журналістам за підсумками зустрічі з президентом Віктором
Януковичем у Києві. „Ми пропонуємо
створити великий холдинг, який включав би в себе об’єднану генерацію,
атомне машинобудування і паливний цикл“, – заявив прем’єр РФ.
27 квітня Верховна Рада ратифікувала угоду про продовження перебування Чорноморського флоту
в Криму ще на 25 років. „За“ – 236
голосів. Половини депутатів-регіоналів не було в цей час на місці голосування. Вони блокували трибуну.
Також закон підтримали 9 бютівців
(Зубов, Іваненко, Кузьменко, Маліч,
Олійник, Писаренко, Савченко,
Сідельник, Черпіцький,) та 7 нунсівців
(Бут, Василенко, Довгий, Жванія,
Омельченко, Палиця, Поляченко).
Одноголосно проголосували комуністи і Блок Литвина, включаючи
самого спікера. Опозиція закидала
спікера парламенту яйцями. У залу
засідань також були вкинуті 3 димові
шашки. Демонстранти під прапорами
ВО „Свобода“ і „Громадянська позиція“ Анатолія Гриценка намагалися
прорвати міліцейський кордон на
вулиці. Загалом, за оцінкою правоохоронців, у масових акціях брали
участь 1,5 тисячі прихильників регіоналів і 4 тисячі прихильників опозиції.
27 квітня Верховна Рада ухвалила
бюджет на 2010 рік. „За“ – 245 голосів. У бюджеті доходи заплановано
на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема,
доходи загального фонду – 218,691
млрд. грн. Витрати держбюджету
заплановано на рівні 323,556 млрд.
грн., зокрема, витрати загального
фонду – 244,027 млрд. грн. Дефіцит
держбюджету пропонується встано38

„…Соловйов Анатолій Васильович
звернувся до Донецького окружного
адміністративного суду з позовом до
президента України Ющенка Віктора
Андрійовича про визнання незаконним Указу президента України
від 12.10.2007 р. №965/2007 “Про
присвоєння Р.Шухевичу звання Герой
України” та зобов’язання президента
України Ющенка Віктора Андрійовича скасувати вказаний Указ.
Постановою від 29 жовтня 2009
року у справі №2а-16337/09/0570
Донецького окружного адміністративного суду у задоволенні вимог
було відмовлено з мотивів не встановлення порушень будь-яких прав
позивача Указом, який оскаржується.
Позивач не погодився з постановою суду першої інстанції, направив
апеляційну скаргу, в якій просить постанову скасувати, позовні вимоги
задовольнити.
… Суд першої інстанції, як вважає
апелянт, безпідставно дійшов висновку про відсутність порушень прав
позивача актом, який є предметом
спору, оскільки позивач, як громадянин України, на відміну від осіб, які не
є громадянами України, при умовах
визначених в законі, має право бути нагородженим вищим ступенем
відзнаки в Україні – званням Герой
України…
Колегія суддів вважає помилковим
висновок суду першої інстанції про
відповідність спірного Указу нормам
Закону України “Про державні нагороди України”.
… звання Герой України присвоюється громадянам України за
здійснення визначного геройського
вчинку або визначного трудового
досягнення.
… Відсутність … громадянства України унеможливлює нагородження
такої особи вищим ступенем відзнаки
– званням Герой України.…Нагороджений за спірним Указом президента
України Шухевич Роман Осипович
загинув в 1950 році, що визнається судом загальновідомими обставинами,
які не потребують доведення. Тобто
встановлено, що Шухевич Роман
Осипович помер до 1991 року та не
набув громадянства України за жодною з підстав, передбачених Законом
України “Про громадянство України”,
внаслідок чого, за вимогами ст.6 Закону України “Про державні нагороди
України” не може бути суб’єктом нагородження вищим ступенем відзнаки
в Україні – званням Герой України.
За таких умов Указ президента
України від 12.10.2007 р. №965/

2007 “Про присвоєння Р.Шухевичу
звання Герой України” прийнятий
з порушенням вимог вказаної норми
закону, тобто є незаконним…“
Такими були головні мотиви донецьких суддів, з огляду на які Укази
президента України №965/2007
„Про присвоєння Р.Шухевичу звання
Герой України“ від 12 жовтня 2007
року та №46/2010 від 20 січня 2010
року „Про присвоєння С.Бандері
звання Героя України“ були визнані
незаконними. Рішення щодо незаконності першого Указу з легкої
руки суддів Донецького апеляційного
адміністративного суду 21 квітня вже
набрало чинності. Якою буде позиція
цього суду у „справі Бандери“, не
складно здогадатися. Мабуть, рішення апеляції у „справі Шухевича“ вигулькнуло тепер не просто так, а для
того, щоби створити, так би мовити,
прецедент. Бандері „в гостях“ у донецької Феміди не судилося залишитися
Героєм України…
Сумнівна законність наведених
рішень судів полягає передусім
у тому, що, дотримавши букви Закону України „Про державні нагороди
України“, суди знехтували вимогами
Кодексу адміністративного судочинства України, задовольнивши позови
осіб, права, свободи чи інтереси яких
скасованими Указами президента не
порушувалися. Питання про таке нехтування навряд чи постало б, якщо
позивачами у цих справах виступили
би не якийсь адвокат і викладачмедик, а чинний президент України,
його попередник на цьому посту чи
нащадки Степана Бандери та Романа Шухевича.

Українська „традиція“
героїзації негромадян
Якщо особи, які померли до 1991
року, не можуть бути громадянами
України, а тому не можуть бути її
Героями, як було встановлено Донецькими окружним і апеляційними
адміністративними судами у справах
Бандери та Шухевича, то важливо
з’ясувати, чи тільки Степан Бандера
та Роман Шухевич були героїзованими негромадянами України.
Присвоєння звання Героя України
негромадянам України бере початок
з діяльності президента України Леоніда Кучми та досягла свого апогею
у часи президентства В. Ющенка.
Ось повний перелік героїзованих негромадян України:
ВОЛОШИН Августин Іванович
(17.3.1874 – 19.7.1946), президент

вити на рівні 57,745 млрд. грн., або
5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема, за загальним
фондом – 25,2 млрд. грн., або 2,3%
ВВП.
27 квітня Росія вимагає гарантування
недоторканності своїх підприємств
в Україні. Про це йдеться в проекті
угоди між урядами РФ і України.
Угода передбачає гарантування
Україною в односторонньому порядку недоторканності власності господарчих суб’єктів РФ, їх дочірніх підприємств та афільованих товариств,
які діятимуть на території України.
Це означає, що ці підприємства не
нестимуть, відповідно до законів
України, відповідальності своєю
власністю або коштами. Також угода
передбачає створення спільного
підприємства для здійснення купівлі
і реалізації російського природного
газу в Україні.
27 квітня Президент Віктор Янукович,
перебуваючи у Страсбурзі, заявив,
що Україна не може бути членом
митного союзу з Росією, Білоруссю
та Казахстаном. „Україна зробила
свій вибір на користь вступу до СОТ.
Україна інтегрована в СОТ“, – сказав Янукович. Він також сказав, що
до національних інтересів України
входить створення зони вільної торгівлі з ЄС.
27 квітня Віктор Янукович обіцяє
найближчим часом ухвалити закони
в рамках Європейської хартії мов
національних меншин. Згідно з цим
законом російська мова отримає
суттєві преференції, відповідно до
сьогоднішнього стану. „Нам треба
створити рівні умови для дітей різних
національностей, щоб вони складали іспити на тій мові, якою вони
вчилися і дійсно говорять“, – сказав
Янукович.
28 квітня Понад 28% українців, тобто 4,6 млн. осіб працюють в умовах
„неформальної економіки“. За цих
умов не дотримуються необхідні нормативно-правові акти охорони праці. У цих працівників, які не захищені
жодним чином, надзвичайно високий
рівень травм і профзахворювань.
28 квітня Уряд Криму заборонив
брати гроші за вхід на пляжі.
28 квітня Міністри закордонних
справ Німеччини, Франції та Польщі вітають нормалізацію відносин
України і Росії, але сподіваються, що
Україна не зійде з „європейського
шляху“.
28 квітня Генпрокуратура порушила
кримінальну справу за фактом зло39
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Фото: архів

Карпатської України у 1939 році
– звання Героя України з удостоєнням ордена Держави за визначну
особисту роль у боротьбі за утвердження української державності
присвоєно посмертно Указом президента України Леоніда Кучми від 15
березня 2002 р.;
БЕРЕСТ Олексій Прокопович
(9.3.1921 – 4.11.1970), лейтенант
– за бойову відвагу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, особисту мужність і героїзм, виявлені в Берлінській операції та встановленні
Прапора Перемоги над Рейхстагом,
звання присвоєно посмертно Указом
президента України В. Ющенка від
6 травня 2005 р.;
СТУС Василь Семенович (6.1.1938
– 4.9.1985), поет-правозахисник
– за незламність духу, жертовне
служіння Україні і національній ідеї,
високі гуманістичні ідеали творчості
звання присвоєно посмертно Указом
президента України В. Ющенка від
26 листопада 2005 р.;
ВАЩУК Микола Васильович (1959
– 1986), командир відділення 6-ї
самостійної воєнізованої пожежної
частини з охорони міста Прип’ять,
ІГНАТЕНКО Василь Іванович
(13.3.1961 – 13.5.1986), командир
відділення 6-ї самостійної воєнізованої пожежної частини з охорони
міста Прип’ять,
ЛЕЛЕЧЕНКО Олександр Григорович (26.7.1938 – 7.5.1986), заступник
начальника електричного цеху Чорнобильської АЕС,
ТИТЕНКО Микола Іванович (1962
– 1986), пожежник 6-ї самостійної
воєнізованої пожежної частини
з охорони міста Прип’ять,
ТІШУРА Володимир Іванович (1959

– 1986), старший пожежник 6-ї самостійної воєнізованої пожежної частини з охорони міста Прип’ять – за
геройський подвиг в ім’я життя нинішніх і прийдешніх поколінь, особисту
мужність і самопожертву, виявлені у
ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС, їм присвоєно звання посмертно Указом президента України
В. Ющенка від 21 квітня 2006 р.;
ВАСИЛИШИН Михайло Іванович
(1910 – 20.3.1945), воїн-кулеметник
– за особисту відвагу і героїзм, виявлені під час форсування р.Одер
у Вісло-Одерській операції Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 років,
звання присвоєно посмертно Указом
президента України В. Ющенка від
3 травня 2006 р.;
МАРКУС
Тетяна
Йосипівна
(21.9.1921 – 29.1.1943), учасниця
антифашистського підпілля у місті
Києві у 1941–1943 роках; ШАПІРО Анатолій Павлович (18.1.1913
– 8.10.2005, Нью-Йорк), командир
окремого стрілецького батальйону
100-ї стрілецької дивізії, учасник визволення концентраційного табору
Освенцім 27 січня 1945 року – за
особисту мужність і героїчну самопожертву, незламність духу в боротьбі з фашистськими загарбниками у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945
років звання присвоєно посмертно Указом президента України
В. Ющенка від 21 вересня 2006 р.;
ГІРНИК Олекса Миколайович
(27.3.1912 – 21.1.1978), український
дисидент, політв’язень – за громадянську мужність і самопожертву
в ім’я незалежної України звання
присвоєно посмертно Указом президента України В. Ющенка від 18 січня
2007 р.;
ДЕРЕВ’ЯНКО Кузьма Миколайович
(14.11.1904 – 30.12.1954), генераллейтенант – за мужність і самовідданість, виявлені у роки Другої світової
війни 1939–1945 років, визначні
дипломатичні заслуги у повоєнному
врегулюванні міждержавних відносин
звання присвоєно посмертно Указом
президента України В. Ющенка від
7 травня 2007 р.;
ШУХЕВИЧ
Роман
Осипович
(30.6.1907 – 5.3.1950), головний
командир УПА у 1942–1950 роках,
генерал-хорунжий – за визначний
особистий внесок у національно-визвольну боротьбу за свободу і незалежність України та з нагоди 100-річчя від дня народження та 65-ї річниці
створення УПА звання присвоєно посмертно Указом президента України
В. Ющенка від 12 жовтня 2007 р.;

з краю

вживання бюджетними коштами
в особливо великих розмірах, отриманими у 2009 році від продажу квот
на викиди парникових газів. Зокрема, прокуратура знайшла нецільове
використання грошей на суму 2,3
млрд. грн.
28 квітня Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом
хуліганства, вчиненого групою депутатів у Верховній Раді 27 квітня.
29 квітня Екс-президент Віктор
Ющенко збирається ініціювати скликання форуму українських демократичних сил для вироблення плану дій
непокори нинішній владі.
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29 квітня Харкову присуджена Премія Європи 2010. Це рішення було
одноголосно ухвалено комітетом
з навколишнього середовища,
сільського господарства та локально-регіональних відносин Парламентської Асамблеї Ради Європи.
„Як великий культурний, науковий,
освітній та індустріальний центр
України, Харків створив розгалужену
мережу міжнародних контактів. Тут
щорічно збирається велика кількість
делегацій, даючи тим самим можливість співпрацювати як зі східно-, так
і західноєвропейськими країнами“,
– йдеться у повідомленні. Харків
– перше українське місто, яке отримало цю премію.
30 квітня Європейський Союз уперше поставив перед Києвом терміни
виконання реформ. Єврокомісар із
питань розширення ЄС та політики
сусідства Штефан Фюле передав
українській стороні список ключових
реформ, які Україна повинна терміново реалізувати, а також список
можливих стимулів і відповідних дій
Євросоюзу. Документ містить таблицю, розбиту на 7 розділів за секторальною приналежністю, – в Єврокомісії це називають „матрицею
співпраці з Україною“. Чимало уваги
в матриці приділено фінансовій
допомозі ЄС. Як і раніше, Україні
пропонується кредит у розмірі 610
млн. євро для покриття бюджетного
дефіциту за умови поновлення співпраці з МВФ.
30 квітня Віце-прем’єр з питань регіональної політики Віктор Тихонов
виступає за федералізацію України.
30 квітня Європейський Союз стурбований ситуацією, яка склалася
в Україні зі свободою преси. Про це
йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій
в рамках постійної ради ОБСЄ.
30 квітня Російський „Атоменергомаш“ і український „Турбоатом“
40

ІВЧУК Василь Якович (1902
– 2.10.1938), директор Дударківської школи (Київська область)
у 1932–1938 роках – за героїзм
і самовідданість, виявлені у порятунку
життя школярів під час Голодомору
1932–1933 років, звання присвоєно посмертно Указом президента
України В. Ющенка від 21 листопада
2007 р.;
КИТАСТИЙ Григорій Трохимович
(17.1.1907 – 6.4.1984, Баунд-Брук,
Нью-Джерсі, США), диригент і керівник Української капели бандуристів
імені Тараса Шевченка у США – за
визначний особистий внесок у справу
національного і духовного відродження України, поширення української
культури і кобзарського мистецтва
у світі звання присвоєно посмертно Указом Президента України
В. Ющенка від 25 листопада 2008 р.;
ІВАСЮК Володимир Михайлович
(4.3.1949 – 24/27.4.1979), поет,
композитор, співак – за самовіддане
служіння Україні на ниві національної
музичної культури, створення вершинних зразків української пісенної
творчості звання присвоєно посмертно Указом президента України
В. Ющенка від 1 березня 2009 р.;
БАНДЕРА Степан Андрійович
(1.1.1909 – 15.10.1959, Мюнхен),
провідник Організації українських націоналістів – за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені
героїзм і самопожертву у боротьбі
за незалежну Українську державу
звання присвоєно посмертно Указом
президента України В. Ющенка від
20 січня 2010 року.
Під цим списком Героїв України після наведених рішень донецьких судів
можна поставити слова: „Державна
влада їх більше не вважає Героями
України“. Вочевидь, не у формально
юридичному, а в соціологічному
розумінні. Вказані рішення судів
стосувалися тільки двох Указів президента України, проте наведена у них
мотивація може бути застосована
для обґрунтування нечинності й інших
перелічених вище Указів.

Парадокси юридизації
нашого життя
А тут уже зустрічаємося з проблемою: для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод
та інтересів особи встановлюється
річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли
особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення своїх прав,

свобод чи інтересів. Таким чином,
якщо незаконний Указ президента
України „проіснував“ рік і більше
з моменту його офіційного оприлюднення, то визнати такий Указ
нечинним у судовому порядку навряд
чи можливо.
У викладеному ключі справи Бандери та Шухевича демонструють
парадокси юридизації нашого життя:
якщо якийсь член суспільства, якого
безпосередньо акт президента не
стосувався, але з певних причин
не подобався, встиг протягом року
оскаржити його у суді, – людину,
нагороджену цим Указом, можна позбавити геройського звання, а якщо
не встиг оскаржити, – незаконний по
суті Указ вважається законним.

Героїчні походи інших Указів
президента коридорами
донецьких судів
Мало хто знає, але у 2008–2009
роках Донецький апеляційний адміністративний суд уже розглянув декілька справ стосовно скасування Указів
президента України про присвоєння
звання Героя України негромадянам
і виніс у них рішення, що, судячи
з усього, поки що є чинними.
Першою ластівкою стала справа
№22-а-10799/08 щодо незаконності нагородження званням Героя України Указом президента України від
18 січня 2007 року №28/2007 українського дисидента Олекси Гірника.
У ній 14 жовтня 2008 року колегія
суддів Донецького апеляційного адміністративного суду у складі головуючого судді І.В. Сіваченка, суддів С.П.
Дяченко та Н.К. Шаптали серед іншого вказала: „… Указ президента України від 18 січня 2007 року №28/2007
“Про присвоєння О.Гірнику звання
Герой України” є правовим актом
індивідуальної дії, оскільки не містить
норм права та стосується інтересів
тільки однієї, конкретно визначеної
особи – О.Гірника. Враховуючи наведене, … дія Указу президента України … не розповсюджується на інших
осіб, не зачіпає будь-яким чином їхні
права, свободи чи інтереси, зокрема,
позивача …
Зазначене є достатньою підставою
для відмови… у задоволенні позову.
Таким чином, судом першої інстанції правильно встановлені обставини
справи та ухвалено постанову
з дотриманням норм матеріального
і процесуального права. Докази
апеляційної скарги не спростовують
висновків місцевого суду. Тобто підстав для задоволення апеляційної

Недосконала робота реєстру
чи несумлінність деяких
працівників судів

скарги та скасування постанови суду
не вбачається“.
В ухвалі від 28 жовтня 2008 року
у справі №22-а-11191/08 про визнання незаконним та зобов’язання
скасувати Указ президента України
від 26 листопада 2005 року №1652/
2005 „Про присвоєння В.Стусу звання Герой України“ колегія суддів Донецького апеляційного адміністративного суду у складі головуючого судді
Л.В. Яструбової, суддів Г.А. Колесник
і Д.В. Ляшенка пішла тим самим шляхом, констатувавши таке: „…Колегія
суддів не вбачає застосування приписів даного Закону шляхом постанови
відповідачем Указу “Про присвоєння
В.Стусу звання Герой України” обмеження прав позивача, зважаючи на
зазначене, об’єкт судового захисту,
а саме порушене право позивача,
відсутній“.
21 квітня 2009 року у справі №2а-36732/08/0570 про скасування
Указу президента України „Про присвоєння Г.Китастому звання Герой
України“ той самий апеляційний суд
у складі головуючого судді М.І. Старосуда, суддів Р.Ф. Ханової та Л.А.
Василенко в ухвалі написав:
„… Як вбачається з позовної заяви,
позивач просить визнати незаконним
(протиправним) Указ від 25 листопада
2008 року №1077/2008 про присвоєння негромадянину України Г.Китастому державної нагороди України –
звання Герой України та зобов’язати
скасувати вказаний Указ. У даному
випадку позивач фактично заявив
позов стосовно державної нагороди,

Вищий адміністративний суд України (суддя Т.А. Чумаченко) ще 25 серпня 2009 року відкрив провадження
у вказаній справі, якій присвоїв №К22062/09, за касаційною скаргою
на постанову Донецького окружного
адміністративного суду від 28 січня
2009 року й ухвалу Донецького
апеляційного адміністративного суду
від 21 квітня 2009 року. Про результати розгляду цієї справи касаційною
інстанцією з Єдиного державного
реєстру судових рішень, до якого за
Законом України „Про доступ до
судових рішень“ мають включатися
всі судові рішення судів загальної
юрисдикції, на жаль, нічого довідатися не вдалося… Не виключаю, що
якщо такий розгляд і відбувся, то
причинами неможливості отримання
інформації про нього може бути недосконала робота самого реєстру
чи несумлінність деяких працівників
судів, які окремі рішення на порушення вимог вказаного Закону до цього
реєстру не вносять.
Останнє, до речі, стосується відсутнього в реєстрі рішення Донецького
апеляційного адміністративного суду
від 21 квітня цього року у „справі Шухевича“, яка „гуляє“ донецькими судами вже тривалий час. Так, ще 9 жовтня 2008 року Донецький окружний
адміністративний суд (суддя О.О.
Кошкош) виніс ухвалу, якою повернув
позивачеві його заяву про визнання
незаконним і скасування Указу президента України „Про присвоєння
Р.Шухевичу звання Герой України“.
25 грудня 2008 року Донецький апеляційний адміністративний суд у складі головуючого судді О.А. Нікуліна,

можуть створити спільне підприємство в атомній галузі на паритетних
засадах, повідомив глава „Росатому“ Сергій Кірієнко. Говорячи про
можливе спільне підприємство, Кірієнко додав, що „конфігурація може
бути набагато ширшою“. „Є ще
п’ять-шість українських підприємств,
які дуже серйозно задіяні вже сьогодні. А якщо буде спільна програма,
то більш серйозно будуть задіяні
й у спорудженні атомних станцій
в Україні й у Росії“, – сказав глава
„Росатому“.
30 квітня Прем’єр Росії Володимир
Путін запропонував створити спільне підприємство в газовій сфері за
участю „Газпрому“ і „Нафтогазу“.
30 квітня Президент Віктор Янукович
доручив підготувати і внести на розгляд Верховної Ради проект закону
„Про внесення змін до Конституції“.
Це має бути зроблено з урахуванням
висновків Венеціанської комісії та
резолюції Парламентської Асамблеї
Ради Європи.
1 травня Експерти заявляють, що
Росія нищить Україну як експортера
електроенергії. Як наслідок, Україні
загрожує небезпека із експортера
своєї електроенергії перетворитися
тільки на транзитера, що призведе
до скорочення виробництва електроенергії і падіння валютних доходів
держави.
2 травня За участь у політичних і громадських акціях студентів викликають
до адміністрації вишів, затримують
правоохоронці, а зі столичними студентами працює навіть СБУ. Студенти б’ють на сполох. Представники
Всеукраїнської профспілки студентів,
аспірантів та молодих спеціалістів
„Моноліт“ звернулися до народних
депутатів із пропозицією створити
Громадську експертну апеляційну
раду при Верховній Раді, яка контролювала б незаконне відрахування
студентів із вищих навчальних закладів та методи тиску.
5 травня Російська державна
Об’єднана суднобудівна корпорація
(ОСК) цікавиться українськими заводами „Зоря-Машпроект“ та ФСК
„Море“. Перший є найбільшим у світі
виробником газотурбінних двигунів
для суднобудування, а другий будує
легкі, на алюмінієвій основі, військові
та цивільні судна.
5 травня Туреччина зацікавлена
у створенні зони вільної торгівлі
з Україною. „Ми думаємо, що найближчим часом ми зробимо важливі
кроки на цьому шляху, ми готові
зробити будь-які кроки для повної
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тобто про захист інтересів Держави,
але будь-яких повноважень заявляти
позов в інтересах Держави чи від
імені Держави позивач не має.…Посилання позивача на те, що фактом
незаконності (протиправності) Указу
про присвоєння звання Герой України негромадянину України Г.Китастому, порушено його право на присвоєння йому звання Герой України,
суд не приймає до уваги … Крім того,
в межах Кодексу адміністративного
судочинства України, захисту підлягає
порушене право позивача, а в даному випадку Указом про присвоєння
звання Герой України Г.Китастому,
право позивача в майбутньому бути
нагородженим державною нагородою … не порушено“.

з краю

економічної інтеграції з Україною“,
– запевнив міністр закордонних
справ Туреччини Ахмет Давутоглу.
6 травня Президент Віктор Янукович
наголошує на необхідності активізації співпраці України і Росії в енергетичній галузі, але не через об’єднання „Нафтогазу“ та „Газпрому“.
„Перш за все, це був несподіваний
експромт. Але це не означає, що це
питання буде розглядатися Україною
і вирішуватися“, – прокоментував
слова Путіна Янукович.
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6 травня Журналісти Телевізійної
Служби Новин каналу „1+1“ заявляють про запровадження цензури
на телеканалі. Про це йдеться у
відкритому листі журналістів. „Нам
заборонили висвітлювати певні
теми і події. Наші сюжети, у яких
присутня критика чинної влади,
з політичних міркувань знімають
з ефіру. Остаточне рішення щодо
виходу матеріалу в ефір приймається
не редактором випуску, і навіть не
шеф-редактором ТСН, а гендиректором “1+1”“, – наголошується
в зверненні. „Ми вимагаємо негайно
припинити ручне керування ТСН.
Ми вимагаємо припинити ганебну
практику впровадження “директив”,
“цінних вказівок” і заборони тих чи
інших тем. Ми вимагаємо повернути
в ТСН базові принципи журналістики: об’єктивність, збалансованість
і рівновіддаленість від політичних
сил“, – наголошують журналісти.
6 травня Народжуваність в Україні
зменшується, а смертність перевищує її на третину. Лише регіон
Закарпаття стійко показує ріст
народжуваності на 12% більше за
смертність. В середньому по Україні
кількість зареєстрованих з початку
року смертей перевищувала кількість народжень майже на 36%.
Окрім Закарпаття, єдиним регіоном,
де народжуваність перевищила
смертність, є Київ. У Луганській області кількість померлих перевищила
кількість новонароджених на 104%,
у Полтавській області – на 95%,
у Донецькій – на 94%, у Запорізькій
– на 88%, у Черкаській – на 86%,
у Харківській – 83%.
7 травня Екс-голова СБУ Валентин
Наливайченко заявив, що отруєнням
Віктора Ющенка керувала „банда“,
яка мала відношення до спецслужб.
„Це банда людей, яка мала відношення до спецслужб, доступ до
спеціальних отруйних речовин, до
дуже великих грошей“, – сказав він.
На питання, чи відомі імена учасників цієї „банди“, екс-голова СБУ
відповів: „Безумовно. У 2007 році,
думаю, я допустив одну з найбільших
42

суддів І.В. Сіваченка та С.П. Дяченко
цю ухвалу у справі №22-а-16678/08
скасував, мотивуючи тим, що „дана
позовна заява не підсудна цьому
адміністративному суду“, а „спір по
даній справі повинен вирішуватись
окружним адміністративним судом,
територіальна юрисдикція якого
поширюється на місто Київ“, тобто
Окружним адміністративним судом
м.Києва.
Продовження історії цікаве тим,
що 11 лютого 2009 року у задоволенні позову Донецьким окружним
адміністративним судом (суддя О.О.
Кошкош) було відмовлено повністю
(відповідна постанова у Єдиному
державному
реєстрі
відсутня),
а в ухвалі від 12 травня 2009 у справі
№2-а-25336/08/0570 про скасування Указу президента України
„Про присвоєння Р.Шухевичу звання
Герой України“ та сама колегія суддів апеляційного суду (О.А. Нікулін,
І.В. Сіваченко, С.П. Дяченко) дійшла
таких висновків: „… за правилами ч.2
ст.171 КАС України право оскаржити
нормативно-правовий акт мають
особи, щодо яких його застосовано,
а також особи-суб’єкти правовідносин, у яких буде застосовано цей
акт. Тобто, особа (позивач) повинна
довести факт застосування до неї
оскаржуваного нормативно-правового акта або те, що вона є суб’єктом
відповідних відносин, на які поширюється дія цього акта. …
Колегія суддів вважає, що сформульоване позивачем порушення його
особистих прав шляхом присвоєння
нагороди негромадянину України
Р.Шухевичу не знайшло свого підтвердження в суді першої та апеляційної інстанції.
Правове становище позивача
не змінилося з виданням президентом України Указу №965/2007
від 12 жовтня 2007 року ,Про присвоєння Р. Шухевичу звання Герой
України‘. Зазначений Указ не містить
заборони або іншого обмеження
права позивача бути нагородженим
званням Герой України“.

Зміна влади – зміна практик
Зважаючи на це, судді у зазначеній
справі залишили без задоволення
апеляційну скаргу позивача, подану „дегероїзатором“ очільників
українського національного руху,
адвокатом Едуардом Оленцевичем.
На цьому „поневіряння“ у судах імені
Романа Шухевича мали би закінчитися, оскільки наведена Донецьким
апеляційним адміністративним судом

мотивація повністю ґрунтується на
законі та мала би застосовуватися
й іншими суддями цього суду в аналогічних справах (зокрема, і у випадку
інших позовів стосовного того самого Указу).
Певний час так і було. У справі
№2-а-4378/09/0570 1 липня 2009
року Донецьким апеляційним адміністративним судом під головуванням
судді Т.Г. Арабей було розглянуто
апеляційну скаргу на постанову
Донецького окружного адміністративного суду (судді О.О. Галатіна,
І.М. Тарасенко, А.В. Козаченко) від
16 квітня 2009 року, якою відмовлено
у задоволенні позову про визнання
незаконним Указу президента України від 1 березня 2009 року №110/
2009 „Про присвоєння В.Івасюку
звання Герой України“.
Однак у 2010 році, після офіційної
зміни влади, ситуація з однозначністю
судової практики, яка і без того була
складною, загострилася. З огляду на
рішення Донецького апеляційного
адміністративного суду у „справі Шухевича“, з яким ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових
рішень досі не можна та яке стало доступним для громадськості на одному
з інтернет-форумів, стає очевидно,
що апеляційним судом була висловлена кардинально протилежна позиція стосовно можливості оскарження
„нагородного Указу“ особою, прав
якої він не стосується, – професором
Донецького національного медичного університету ім. М.Горького Анатолієм Соловйовим. Протилежна до
тієї, яку цей суд висловлював раніше
в аналогічних справах…
Для роздумів про нагороджених
і „ображених“, а також для встановлення істини у „геройських справах“
звернуся до ще одного „судового
дітища“ Анатолія Соловйова, яке, як
і „справа Шухевича“, певним чином
характеризує особистість цього
позивача. Він, напевно, дуже захопився дегероїзацією нагороджених
Указами президента України осіб,
бо подав позов навіть про скасування Указу президента України від
14 січня 2008 року №15/2008 „Про
присвоєння В.Казакову звання Герой
України“. Згідно з цим актом, найвищу відзнаку держави за визначні
особисті заслуги перед Україною у
розвитку охорони здоров’я, підготовку висококваліфікованих медичних фахівців та багаторічну плідну
наукову та педагогічну діяльність
отримав ректор Донецького національного медичного університету

„… Згідно зі статтями 102, 106
Конституції України, президент
України є главою держави і виступає
від її імені. Президент України нагороджує державними нагородами,

А що далі?
Прочитавши все це та зіставивши
наведені дані з наявними відомостями
у справах Бандери та Шухевича, мимоволі вкотре задумуєшся над традиційним для нашого народу питанням:
а судді хто? Хто позбавив своїми
рішеннями геройського звання за
позовами осіб, права та інтереси
яких відповідними актами президента
України порушені не були?
Як не дивно, але видається, що
з метою наведення мінімального
порядку у судовій практиці ситуація
зі „справами Героїв“ має бути доведеною до абсурду. Цей абсурд
розпочався у Донецьку з Гірника,
Стуса, Китастого, Івасюка, Шухевича
та Бандери. За певну кількість спроб
він увінчався відомими успіхами позивачів-антигероїв: суди відкрили
перед нашими громадянами нові
обрії „вшанування“ нагороджених

помилок (коли не домігся передачі
справи в суд). Я був тоді, правда,
тимчасово виконуючим обов’язки
голови Служби безпеки, але навіть
у цьому статусі наполягав на тому,
що у нас і спецслужба, і Генпрокуратура провели роботу у справі не
гірше, ніж у Британії, де аналогічною
іонізуючою отрутою було отруєно
Литвиненка“.
7 травня Журналісти програми „Вікна“ телеканалу СТБ заявили про
системну цензуру.
10 травня Представники позапарламентських та парламентських
політичних сил створили Комітет
захисту України для координації дій
у відстоюванні національних інтересів. Зокрема, під цим документом
поставили свої підписи 7 керівників
та представників парламентських
партій – зокрема, Народного руху
України, партії „Батьківщина“, Європейської партії України, Української
соціал-демократичної партії, Партії
захисників Вітчизни, партії „Реформи
і порядок“, „Народної самооборони“. З позапарламентських партій
ініціативу підтримали ВО „Свобода“,
Українська партія. До документа
мають намір приєднатися ще низка
політичних сил. Підписанти одноголосно затвердили координатором
організації відомого українського
письменника Дмитра Павличка. Водночас, частина партій, орієнтованих
на Віктора Ющенка, не захотіла
входити в Комітет.
11 травня Міністр внутрішніх справ
Анатолій Могильов пропонує виділити на околиці Києва велике поле для
мітингів опозиції. „Це право наших
громадян – проводити мітинги. Але
з однією умовою – вони не повинні
заважати нормальній життєдіяльності інших людей і установ“, – сказав
міністр. „Будь ласка, мітингуйте
у парку, але не перегороджуйте
дорогу. Не бийте в барабани, бо
хтось працює або відпочиває, а ви
перешкоджаєте…І так далі. Основна вимога до масових заходів – не
порушувати громадський порядок“,
– заявив Могильов.
11 травня Віце-прем`єр Володимир
Сівкович заявляє, що правоохоронні
органи до осені завершать розслідування справ за фактами розкрадання бюджетних коштів попередніми
урядовцями.
11 травня Комуніста Адама Мартинюка обрано віце-спікером Верховної Ради.
12 травня Юлію Тимошенко викликали в Генпрокуратуру в одній зі ста43
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імені М. Горького, в якому працює
пан Соловйов. Позов останнього
був мотивований тим, що „ніяких
заслуг у розвитку охорони здоров’я,
підготовки висококваліфікованих медичних фахівців, а також педагогічної
діяльності В.Казаков не досяг та не
здійснив“, і що, видаючи вказаний
Указ, президент порушив особисті
права А. Соловйова на вказану
нагороду, а також рівне право усіх
перед законом“.
У цій справі №2-а-3984/09 Донецький окружний адміністративний суд
(суддя О.О. Кошкош) 16 квітня 2009
року виніс постанову про відмову
у задоволенні позову, мотивуючи
тим, що Указ про нагороду В.Казакова не є нормативно-правовим актом,
який би стосувався позивача або
невизначеного кола людей, їх прав
та інтересів і тому позивач не довів
обґрунтованість свого позову до президента України з приводу видання
Указу, який стосувався інтересів
іншої особи. Вочевидь, аргументація
суду логічна та законна.
11 серпня 2009 р. Донецький
апеляційний адміністративний суд
у складі головуючого судді Г.А. Колеснік, суддів Д.В. Ляшенка та Л.В. Яструбової виніс постанову, якою залишив
без задоволення апеляційну скаргу
А.В. Солойова та вказав таке:

встановлює президентські відзнаки та
нагороджує ними.
Вказане конституційне право президента України на здійснення вказаних дій не може бути обмеженим ніяким чином і діючим законодавством
України не передбачено обмеження
права президента України нагороджувати державними нагородами
громадян України, а також іноземних
громадян та осіб без громадянства.
Слід також визнати, що вказані дії
президента України вчиняються ним
одноособово.
Оскільки Законом України “Про
державні нагороди України” передбачено право президента присвоювати звання Героя України конкретним громадянам за визначні трудові
досягнення та здійснення геройського
вчинку, то такі Укази визнаються актами індивідуальної дії.
Указ президента України, яким
присвоєне Звання Героя України
ректору Донецького національного
медичного університету ім. М.Горького В.Казакову і який оскаржує позивач, стосується особисто тільки
В. Казакова і ніякого стосунку до
прав, свобод та інтересів позивача
не має. Указ ніяким чином не порушує
прав та інтересів позивача.
… Таким чином, судова колегія вважає, що докази апеляційної скарги
позивача про порушення його прав
та інтересів Указом президента, не
підтверджуються матеріалами справи. Указ президента України про
нагородження В.Казакова виданий в
межах повноважень президента та у
спосіб, передбачений законом…“.

з краю

рих кримінальних справ, яка „раніше
була необґрунтовано припинена,
а нині поновлена“, – заявив заступник генпрокурора Віталій Щоткін.
Водночас, Юлія Тимошенко заявляє,
що президент Янукович вимагає посадити її до в’язниці.
12 травня Кабінет міністрів пропонує американській компанії „Vanco
Prykerchenska Ltd.“ укласти мирову
угоду. Ця компанія стала у 2005 році
переможцем конкурсу з розробки
нафти в Чорному морі, однак уряд
Тимошенко у 2007 році усунув компанію від діяльності.
13 травня У Канівському районі
Черкаської області найближчим
часом буде притягнуто до відповідальності винних у передачі в оренду
приватним компаніям 16 га лісу для
„вивчення польоту комарів і комах“.
Дозвіл на це дала Черкаська облдержадміністрація.
13 травня Україна і Росія мають
намір розробити спільний навчальний посібник для вчителів історії,
заявив міністр освіти і науки Дмитро
Табачник.
15 травня Київський окружний адмінсуд заборонив опозиції проведення
акцій протесту 17 травня 2010 року
під час візиту президента Росії Дмитра Медвєдєва.
17 травня Міністри закордонних
справ України і Росії підписали
угоду про демаркацію кордону двох
держав. Також лідери двох країн
підписали спільну заяву щодо врегулювання придністровської проблеми
і з питань безпеки в Чорноморському регіоні.
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17 травня З початку Незалежності
чисельність українців скоротилася на
9 млн. Зараз українців уже навіть не
46 мільйонів, а 45905,3 тисяч осіб.
18 травня На каналі „1+1“ планується „реструктуризація та оптимізація“.
Журналісти вважають, що цей процес, швидше за все, буде пов’язаний
зі звільненнями незручних людей.
18 травня Європейський банк реконструкції та розвитку заявляє про те,
що економіки країн Центральної та
Східної Європи повільно виходять із
кризи. Україна також належить до
країн, економіка яких, як вважають
у ЄБРР, відновлюватиметься швидшими темпами.
19 травня Компанія, яку уряд Миколи
Азарова обрав для проведення міжнародного аудиту діяльності уряду
Юлії Тимошенко, не є аудиторською.
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геройським званням померлих осіб
– позбавлення їх такого звання через
визнання нечинними Указів президента від імені людей, які безпосередньо
з цими актами нічого спільного не
мають.
І якщо в одному випадку на підставі
відсутності громадянства України
в обдарованого Феміда вже скасувала нагородний Указ, стоячи до цього
часу на кардинально інших, описаних
вище, позиціях, така практика повинна бути перевіреною на тривкість
в інших регіонах України.
Громадська організація „Гармонія
та порядок“ ініціювала подання на
початку травня до Львівського окружного адміністративного суду позову
про визнання нечинними Указів президента про присвоєння звання Героя
України радянським воїнам: Олексію
Бересту, Михайлу Василишину, Тетяні
Маркус, Анатолію Шапіро та Кузьмі
Дерев’янкові.
Річний строк на звернення до суду
про визнання нечинними цих Указів,
якщо його відлічувати від дня їхнього
видання, минув. Однак такий строк, як
зазначалося вище, починає спливати
з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення
своїх прав, свобод чи інтересів. Який
це день у справах про „дегероїзацію“
радянських воїнів? 21 квітня 2010 року
– день, коли Донецьким апеляційним
адміністративним судом було винесено ухвалу, якою визнано незаконним
і скасовано Указ президента України
„Про присвоєння Р.Шухевичу звання
Герой України“ від 12 жовтня 2007
року №965/2007. Саме з цього дня
громадяни України могли дізнатися,
що, по-перше, дії президента України з видання Указів про присвоєння
звання Героя України особам, які не
перебували у громадянстві України,
є незаконними та підлягають скасуванню, а по-друге, що позови про
визнання таких Указів незаконними
можуть подавати будь-які громадяни
України, які вважають, що їхні права
чи інтереси порушені незаконним
присвоєнням вищої державної нагороди негромадянам.
Така ініціатива громадської організації „Гармонія та порядок“ знайшла
відгук серед львівської громади, і станом на середину травня у вказаному
суді було зареєстровано вже більше
десятка таких позовів. Долю позовів
про „дегероїзацію“ радянських воїнів
поки що однозначно спрогнозувати
не можна. Судді Львівського окружного адміністративного суду не хотіли
відкривати провадження у відповідних

справах і всіляко ухилялися від цього,
вказуючи на найдрібніші недоліки позовних заяв, а точніше – надумуючи
такі недоліки. Таку тактику львівських
суддів можна зрозуміти. Але чи варто сприймати? Судді – одночасно
і члени територіальної громади, які
мають близькі з нею політичні погляди
й історичні вподобання, і державні
службовці, які перебувають у певній
залежності від судів вищої інстанції
і „контролюючих органів“. Вплив одного з них – Вищої ради юстиції, від
якої, зокрема, залежать деякі питання дисциплінарної відповідальності
суддів, – на сьогодні суттєво зріс,
зокрема з огляду набрання чинності
Закону „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
недопущення зловживань правом
на оскарження“ від 13 травня 2010
року,
нещодавно
ініційованим
і блискавично пролобійованим новою владою.
Згідно з цим Законом, який набрав
чинності 15 травня 2010 року, акти,
дії чи бездіяльність президента України (як і Верховної Ради України та Вищої ради юстиції) оскаржуються тільки до Вищого адміністративного суду
України, для чого у ньому створюється окрема палата. Навіть далекому
від юриспруденції читачеві має бути
зрозуміло, що достатньо „поставити“
у цю палату підконтрольних владі
суддів, щоби жоден громадянин, який
раніше мав можливість судитися зі
вказаними органами за місцем свого
проживання, ніколи не зміг визнати
незаконними акти, дії чи бездіяльність
цих органів. До слова, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями
Закону „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
недопущення зловживань правом
на оскарження“, після набрання ним
чинності адміністративні суди мають
завершити розгляд справ щодо
оскарження, зокрема, актів президента України, провадження в яких
відкрито станом на 15 травня, а ті
адміністративні позови, апеляційні
скарги, що були подані до цього дня
і провадження за якими не відкрито
(сюди належать і львівські „справи
радянських героїв“), передаються відповідними адміністративними судами
до Вищого адміністративного суду
України…
Дмитро Гудима,
адвокат, кандидат юридичних
наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
державного будівництва та місцевого

„Для Януковича і його
команди перебування
ЧФ у Севастополі
є абсолютно
природним“
У травні вчергове у Києві перебував
Дмитрo Медведєв. Здається, це його
сьома зустріч з президентом Януковичем, схоже на справжній бліцкриг
Росії. Чи українсько-російські домовленості можна вважати загрозою для
українських національних інтересів
та незалежності?
Звичайно, багато експертів та політиків оцінює їх як загрозу українським національним інтересам.
Але проблема в тому, що бачення
національних інтересів у президента Януковича і його команди дещо
інші. Як на мене, поки ЧФ перебуває
у Севастополі, Україна не може до
кінця контролювати свою територію
і бути до кінця незалежною. Але
для пана Януковича і його команди
перебування ЧФ у Севастополі
є абсолютно природним. Їм складно
уявити, як міг би виглядати Крим без
ЧФ. Те, що ми називаємо в багатьох
випадках загрозою незалежності та
зрадою національних інтересів, для
пана Януковича є цілком нормальними речами.
Я нещодавно прочитав одне
з останніх інтерв’ю з російським політологом Станіславом Бєлковським.
Він висловився у тому сенсі, що
Чорноморський флот не має жодного
військового або міжнародного значення, і не відігравав жодної важливої ролі в українській політиці.
Так. Флот має символічне значення
як для Росії, так і для України. Але
для нас ця символіка є негативною.
Якщо для Росії вона є позитивною,
бо допомагає їй імітувати сильну
державу і сильну владу, для нас вона
негативна, адже показує нашу вразливість перед Росією, показує нашу
неспроможність розвивати Севастополь як туристичне місто і взагалі
опікуватись власною країною. Дуже

велика проблема в тому, що Росія
має великий аргумент: справді,
багато українців у Севастополі працюють на флоті, хоча й цей відсоток
постійно падає. Потрібно знайти
робочі місця для українців, які будуть
задіяні не на флоті. Тому тут більше
символізму, аніж бажання Росії розвивати повноцінну військову базу.
Хоча все може бути. Лунало дуже
багато заяв з російського боку, що
вони будуть модернізувати й оновлювати флот, але, чесно кажучи,
я скептично ставлюся до таких планів. Ці заяви спрямовані на те, щоб
отримати аргументи чи важелі впливу на Захід, на Сполучені Штати, які
мають намір відкрити військову базу
в Румунії.
Здається, Чорноморський флот перетворився також на чинник протидії
вступу України у НАТО, принаймні
для самого Альянсу. Флот має залишитися до 2042 року, незважаючи
на можливі в майбутньому зміни влади в Києві, а разом із тим і повернення до ідеї євроатлантичної інтеграції.
Всі ми знаємо офіційну позицію
НАТО. Вона зводиться до того, що
флот – це двостороннє питання між
Україною та Росією. Але неофіційно
натовські посадовці, з якими мені доводилося спілкуватися останніх 10
років, завжди говорили, що немає
жодної країни НАТО, на території
якої розташовуються іноземні бази країни, що не є членом Альянсу.
Зрозуміло, це один з дуже важливих
аргументів для Росії, коли вона добивалася підписання угоди. Вона
намагається, поки президентом
є Янукович, всіляко підстрахуватися на випадок того, щоб Україна
рано чи пізно не повернулася до
теми НАТО. І угода по ЧФ – це одна
підстраховка. Інша – нова військо-

Про це заявив заступник голови ВО
„Батьківщина“ Григорій Немиря. Ця
компанія є юридичною та спеціалізується на розслідуваннях та на
судових справах.
20 травня Президент Віктор Янукович заявляє, що наступні місцеві
вибори повинні пройти на новій
законодавчій основі у жовтні цього
року. „Щоб люди знали своїх депутатів, щоб депутати були закріплені
за територіями, щоб вони несли
відповідальність, щоб вони захищали
права людей на тих територіях“,
– сказав Янукович.
20 травня Сума вимог компанії „РосУкрЕнерго“ до „Нафтогазу“ за 11
мільярдів кубометрів газу становить
приблизно 5,4 мільярди доларів.
21 травня Спікер Володимир Литвин
виключає можливість підвищення
пенсійного віку. „Люди й так у розпачі перебувають, як вижити“, – заявив
Литвин.
21 травня Міжнародний валютний
фонд сумнівається у здатності влади
України забезпечити виконання плану зі збору доходів до держбюджету.
21 травня Апеляційний суд Волині
з 18 травня зупинив розгляд усіх
категорій справ у зв’язку з відсутністю коштів на найнеобхідніше для
роботи.
21 травня Київ прийме Чемпіонат
світу з хокею 2011 року у Дивізіоні I.
Таке рішення було прийнято на
щорічному Конгресі Міжнародної
федерації хокею. Головною ареною
турніру буде столичний Палац Спорту. Терміни проведення чемпіонату
– з 17 по 23 квітня 2011 року. Суперниками українців у боротьбі за
єдину путівку до топ-дивізіону будуть
національні збірні Казахстану, Польщі, Великобританії, Литви та Естонії.
22 травня Прем’єр-міністр РФ Володимир Путін пропонує підготувати
документи для створення Єдиного
економічного простору (ЄЕП) до
кінця 2010 року.
22 травня Влада України не готова
вести розмову про класичний федералізм. Про це заявив віце-прем’єр
з питань регіональної політики Віктор Тихонов, який стверджував,
що розпочне реформи на запровадження федерального устрою
в державі. „Сьогодні ми говоримо
винятково про унітарну державу.
Тому що ні суспільство, ні влада не
готові вести розмову про класичний
федералізм“, – заявив він.
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огляд подій

Альона Гетьманчук:

з краю

во-політична концепція (чи, може,
це буде закон, вже майже підготовлений у Києві), де буде законодавчо
закріплено позаблоковий статус
України.

що, скажімо, якщо деякі бізнесмени
вимушені будуть згідно з угодою про
зону митної торгівлі закривати неприбуткові підприємства, для них це
не найвигідніший сценарій.

А якщо говорити про європейський
напрям? Перший закордонний візит Янукович здійснив до Брюсселя.
Я пам’ятаю перші коментарі, що
ось прийшов прагматичний політик,
який, в найгіршому варіанті, почне
наслідувати Кучму і його політику
багатовекторності.
Цей візит був не тільки символічним,
скільки швидше випадковим. Він за
собою не має жодного підґрунтя,
оскільки попри офіційні вислови
про необхідність рухатися до ЄС,
поки що немає підстав казати,
що нова українська влада є щира
в цьому бажанні. І вони абсолютно
не розуміють і навіть не хочуть зрозуміти, що таке євроінтеграція. Вони
вважають, що Україна давно готова
увійти до зони вільної торгівлі з ЄС.
Я, чесно кажучи, не знаю, чи для них
є суттєвим питання членства України
в ЄС. Я думаю, що, швидше за все,
процес буде розвиватися так, щоб
країна рухалась до ЄС синхронно
з Росією. Якщо Росії вигідно мати
безвізовий режим з ЄС, і працює велике лобі в ЄС, щоб вона отримала
найближчим часом Дорожню карту,
а це лобі дуже серйозне, – Німеччина, Франція, Іспанія, – то, дійсно,
Україна теж буде всіляко докладати
зусиль, щоб мати ці позиції.

А що повинна робити Європа? Чи
в Україні не складається враження,
що Європа втомилася від України
або забула про неї?
Є враження, що власне нам немає
особливо чого очікувати від Європи.
Що ми переоцінювали її можливість впливати на ситуацію і те, що
відбувається зараз, а саме заяви
європейських лідерів, політиків і дипломатів про те, що вони вітають
нормалізацію відносин України
з Росією, сприймаються новою
владою як такий собі карт-бланш
для подальших угод, подальших домовленостей. Але я все ж думаю, що
є можливість впливати, ще є потенціал. Мені здається, що ЄС повинно
дуже превентивно діяти у нинішній
ситуації, тобто робити заяви, які
дуже чітко декларували б його позицію, як це було у випадку з Митним
Союзом, коли Європейська комісія
дуже чітко заявляла, що ЄС проти
Митного Союзу, що це суперечить
зоні вільної торгівлі. Тому я думаю,
що такі однозначні заяви, публічні,
превентивні заяви, були би важливі.
Що б не казали, для Януковича важливо поїхати з офіційним візитом до
Парижа. Наскільки я знаю, поїздка
запланована на кінець року. Він
не захоче стати Лукашенком, який
може виїжджати тільки у східному
напрямку. І європейські лідери повинні дати чіткіше зрозуміти, що для
них є нормалізація стосунків України
з Росією, а що – червона лінія у відносинах, після якої є загроза територіальному суверенітету.

Я пригадую, ще перед перемогою
Януковича в Польщі була думка,
що в його оточенні є бізнесмениолігархи, інтереси яких пов’язані
з європейськими ринками, і вони не
допустять до надто великого зближення з Росією.
Так, я знаю, що це дуже популярна
думка на Заході. Можна сказати,
що це стало міфом, який блукає.
Я сама для себе намагалася з’ясувати, чи це дійсно так. Можливо,
звичайно, є бізнес, який пов’язаний
з європейськими країнами. Але
якщо говорити про бізнес, який
має вирішальне слово у прийнятті
рішень в Партії регіонів, звичайно,
його інтереси пов’язані з Росією.
А власне Янукович є виразником
бізнесу ПР, і поки що ми бачимо, що
угоди, які підписані з Росією, працюють на догоду саме цьому бізнесу.
Тому мені важко знайти серйозну
мотивацію для цього бізнесу серйозно інтегруватися з ЄС. Тому
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Як я розумію, існують десь межі здачі
українських інтересів новою владою.
Як ви оцінюєте ризики вступу України
до нового політичного або мілітарного союзу з Росією?
Ну, коли пан Медвeдєв був у Києві,
він запрошував Україну до ДКБ,
а в той же час вітав бажання України бути позаблоковою державою чи
нейтральною. Думаю, це суперечить
одне одному. На сьогодні склалася
така ситуація, що Янукович і влада
загалом дуже лояльно і дуже охоче
ставляться до всіх домовленостей,
які не стосуються прагматично-фінансового виміру. Для них не мають
значення жодні спільні заяви з Росією з того чи іншого міжнародного

питання. Наприклад, вони не бачать
нічого жахливого у питанні визнання
Південно-Східної Абхазії, але вони
розуміють, що у них в команді є такі
люди, які скажуть, що цю червону
межу не можна переходити. Тобто
можна сподіватися, що відчуття цих
червоних ліній існує. Скажімо, і Митний Союз, і ДКБ.
Чи може змінитися ставлення до
Грузії? Якою буде українська закордонна політика щодо інших гарячих
точок, наприклад, Придністров’я,
Молдови? На які зміни варто очікувати?
Що стосується Грузії, вона вже
змінилася, і під час передвиборчої
кампанії було зроблено чимало
жестів з боку команди Януковича,
щоб стосунки з Грузією зіпсувати.
Хоча президент Саакашвілі одним
із перших привітав президента Януковича з перемогою, намагаючись
піти назустріч йому. Але, думаю, буде дуже складно налагодити діалог,
поки президентом Грузії буде пан
Саакашвілі, хоча б тому, що Янукович буде наслідувати ставлення
до Саакашвілі, яке є у Путіна та
Медвєдєва. Думаю, він буде зважати на це. Тобто відносини у напівзамороженому стані. Цей зв’язок,
який завжди існував між Україною
та Грузією у контексті НАТО й інших міжнародних питань, його вже
немає. Можливо, від нього треба
відмовлятися, можливо, з’явиться
зв’язок між Грузією та Молдовою,
якщо та намагатиметься розвивати
європейський вектор.
Вам не здається, що небезпека розколу України в черговий раз актуалізувалася? Як ви її оціните? Адже,
здається, з 2004 року цей чинник
періодично дається взнаки і розподіл
стає щоразу емоційнішим.
Звичайно, зараз буде відбуватися
мобілізація тієї частини України,
яка не сприймає таку політику. Але
тут важливий момент: Янукович
і всі його дії та домовленості або
підтримуються, або викликають
абсолютно нейтральну позицію
у тієї частини України, яка за нього
голосувала або є його електоратом. Тому він має сьогодні поле
для маневру. З одного боку, він
орієнтується на бізнес, який його
до влади привів, а з другого – він
підтримує іншу частину населення.
Я не виключаю такого варіанту, що
частина, яка орієнтована більше на
стабільність, ніж на демократичний

Фото: Інститут cвітової політики

Тому, звичайно, це одна з найбільших проблем, – відсутність не те що
нових лідерів, але й перспектив мати
їх у найближчі роки.
А позиція Юлії Тимошенко? Її рейтинг
падає, але вона досі найактивніша
опозиціонерка.
Її рейтинг падає і сприйняття її падає,
навіть серед тих, хто розчарований
діями нової влади. Думаю, якщо
нова влада досягне того, що вона
звузить свободу слова і можливості
для опозиції, нова влада робитиме
усе, щоб Тимошенко виглядала
маргінальним і неадекватним політиком. Дещо вони вже зробили
у цьому плані. Тимошенко навряд
чи може сприйматися як лідер усієї
опозиції, який здатний повести мільйони людей.
Мені здається, в цій ситуації є ризик
зростання підтримки радикальних
сил, наприклад сили Олега Тягнибока.
Власне тут багато експертів погодяться, що дійсно, на парламентських виборах „Свобода“ може мати непоганий результат. У принципі,
вона займає нішу досить радикальну, з одного боку, але з іншого, її позиція є досить чіткою і однозначною.
Я думаю, що це дуже ймовірно.

Альона Гетьманчук — директор Інституту світової політики

розвиток України чи європейську інтеграцію та забезпечення основних
свобод, буде не лише такою самою,
а можливо, буде збільшуватись,
якщо, скажімо, Янукович та його
команда підуть шляхом підвищення
соціальних виплат.

люди потерпають від економічних
проблем, коли питання мінімальної
стабільності є для багатьох українців
важливішими, ніж свобода слова
і таке інше, очевидно, що підтримка
Януковича і його партії буде певний
час високою.

Але це дуже важко в економічних
умовах, які склалися в Україні.
Так, але я думаю, що їм потрібне
електоральне підґрунтя, і це дуже
принципово для них, – підвищити
соціальні стандарти і мати електоральну армію, яка б допомагала їм
вирішувати їхні інші зовнішньополітичні завдання. Тому досить складно
сказати, чи дійсно буде цей розкол,
чи ні, з часом він, можливо, назріватиме все більше. Але сьогодні, коли

А що з опозицією?
Це найбільша проблема. Немає
згуртованої опозиції. Навіть немає
надії мати в найближчі роки дійсно
нових лідерів, які б змогли, як свого
часу Ющенко, повести за собою
мільйони людей. Тому, швидше за
все, у 2015 році ситуація навряд
чи вирішиться. Хіба що ми будемо
вважати новими особами Яценюка
чи того ж Тігіпка, який сьогодні опинився у дуже некомфортній ситуації.

Насамкінець дещо риторичне запитання. Що є найбільшою помилкою
команди, тих лідерів, які прийшли
до влади 2004 року? Здавалося, що
Україна має великий шанс швидко
об’єднатися з Європою, змінити систему влади. Був прекрасний момент
для структурних перетворень, але
цього не відбулося.
Думаю, це позиція лідерів, їхнє нерозуміння, можливо, небажання розуміти те, що собою являє європейська
інтеграція. Вони думали, все це лише
тема для переговорів, що в Європу
ведуть дипломати, а не бюрократи,
скажімо так, які день за днем мають
змінювати законодавство. Вони не
те що не розуміли цього, вони не
бажали розуміти. Звичайно, була
ситуація, коли особисті амбіції перевищували бажання щось змінювати.
Знову ж таки, ми не побачили в їхніх
лавах українського Лєшека Бальцеровича і не бачимо його до цього
часу. І в цьому їх проблема.
Спілкувався Петро Андрусечко,
Познань–Київ
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культревю

Як „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“ переживає світову фінансову кризу?
Із надією на те, що уряд усе-таки не
скасує податкові пільги для українських книговидавців. Адже навіть із
цими пільгами торік галузь у цілому
скоротилася на третину, а що буде,
як їх зняти? Колись у Росії податкові
канікули допомогли зробити книжку
дуже серйозним бізнесом, та ще
й накрити український ринок. У нас
же пільги останніх кількох років
дозволили книговиданню розвиватися… Але загалом ми легше переживаємо фінансову кризу, ніж ті, хто
друкує „дорослу“ літературу, і це
загальносвітова тенденція. Я читав
дослідження англійських експертів,
які прогнозують, що за ці кілька років світовий ринок дитячої книжки,
можливо, навіть трошки зросте.

Іван Малкович:

„Перевага дитячої
літератури на
книжковому ринку
– загальносвітова,
а не українська
тенденція“
Іван Малкович – культовий персонаж. Він очолює видавництво
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“, одне з найкращих, яке вміє бути
успішним, не друкуючи книжки на газетному папері. Раніше тут
видавали дитячі книжки, а тепер до них додались уже й дорослі
серії. Книжки „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ“ користуються незмінним
попитом в Україні та за кордоном, і це не штамп. А ще Малкович –
один з найтонших поетів- „вісімдесятників“. Саме про ці нероздільні
речі, про книговидання та поезію, ми й вирішили поговорити.
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Тобто те, що найкраще продається саме дитяча книжка – не суто українська
тенденція, а міжнародна?
Абсолютно! В усьому світі саме дитяче книговидання найкраще стоїть
на ногах. Адже, по-перше, в усіх
країнах батьки намагаються не економити на своїй дитині. По-друге,
дорослу книгу дуже часто сьогодні
можна безкоштовно скачати в інтернеті й прочитати. А от для дитини
все ж скоріше куплять справжню
книгу, бо всі розуміють, що, наприклад, у три роки рано саджати дітей
за комп’ютер, це розбещує. Саме
тому дитячі книжки не втрачають
актуальності, особливо гарно зроблені. Взагалі, спілкування з книгою
– це особливий людський досвід,
інтернет, гадаю, цього не замінить.
Мені доводилося трохи працювати
з рейтингами продажів у книгарнях, і,
крім очевидних успіхів дитячої книжки
в цьому сенсі, я помітив ще одну цікаву
тенденцію: в українців дуже великою
популярністю користуються твори,
пов’язані з історичною тематикою.
А це ви чим би пояснили?
Це вже суто українське явище. Бо,
наприклад, у Європі суто історична тематика не така популярна.
Хіба що мемуарна література,
що певною мірою стосується історії. Напевно, справа в тому, що
в Україні тривалий час було табу на
висвітлення певних тем, і тому ми ніби латаємо діри, тож люди з радістю
купують поки що поодинокі художні
книжки, де згадується боротьба
УПА, антирадянські повстання
двадцятих років. Добре, що такий
інтерес є, і я з радістю видав би ціка-

Розмовляв Олег Коцарев, Київ
Фото з архіву Івана Малковича

ву дитячу книгу на матеріалі нашої
недавньої історії.
Які нові видання готує „А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА“?
От зараз переді мною третя частина трилогії Володимира Рутківського
„Джури і підводний човен“. Рутківський – висококласний автор, він зумів знайти таку довірливу інтонацію,
таку живописну мову, що дозволила
йому наблизити минулі історичні
епохи до нас, показати спільність
людей однієї країни в різні часи. Недаремно обидві вже видані книжки
цієї трилогії здобули таку популярність і отримали декілька нагород.
Їх читають не лише діти, а й дорослі,
ось нещодавно мені дзвонив приятель, каже: „Слухай, як прочитав тих
“Джур” – сам себе не впізнаю! Давай
уже скоріше друкуй третю частину!“.
А ще важливо, що Рутківський пише
про співжиття українців і татар, про
те, що обом народам було краще,
коли вони дружили й культурно взаємодіяли, а не воювали. Ще одна цікава книжка-продовження, що скоро
вийде – „Чудове Чудовисько в Країні
Жаховиськ“ Сашка Дерманського.
Сашко і його твори – це приклад
того, як позитивно на письменника

впливає обізнаність у світових літературних тенденціях. Він зберігає
свою індивідуальність і національні
риси, проте розуміє і вміє використовувати загальносвітові тенденції побудови сучасного дитячого роману.
На жаль, часто автори надсилають
мені твори, кажуть: „це краще, ніж
Гаррі Поттер!“ (Гаррі Поттер – це
тепер ніби одиниця виміру цікавості
книги). А насправді вони або впадають в безпросвітне безнаціональне
фентезі, або загрузають у фольклорі, народній казці і нічого, крім цього,
не бачать. Також ми готуємо другий
том „Улюблених віршів“ і третій том
„Ста казок“. Окрім того, готуються
до друку ще кілька нових ілюстрованих видань українських і зарубіжних
авторів.
А як справи з романом Ліни Костенко,
на котрий усі так чекають?
Ліна Костенко – це найособливіший
в Україні автор. Її твори за часів
незалежності не публікувалися довше, ніж у радянський період. І ось
вона перервала публічне мовчання.
У нас і справді існує угода про друк
її роману „Записки українського
самашедшого“ саме у видавництві
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“. Вихід книги

планувався на листопад минулого
року, але потім Ліна Василівна вирішила внести у текст роману деякі
правки, тож робота з удосконалення
триває й дотепер. Це цілком зрозуміло, адже маємо справу фактично
з прозовим дебютом великої поетки,
і все має бути „згідно найвищих партитур“. Звісно, мене всі смикають,
коли, мовляв, уже буде книжка, але
я схвалюю такий відповідальний підхід Ліни Василівни, де все має бути
за гамбурзьким рахунком, коли ти
вдоволений кожним своїм абзацом
і кожним словом. Отже, я сподіваюся, що книга таки вийде до Львівського форуму у вересні. Тим паче, що
в нас уже готові і внутрішні заставки
до книжки, виконані Владиславом
Єрком, і обкладинка у виконанні
видатного американського художника польського походження Рафала
Ольбінського, яка дуже подобається
самій Ліні Костенко.
Розкажіть, як „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“
просувається на міжнародний ринок?
І взагалі, наскільки реально донести
твори українських письменників до
зарубіжного читача?
Усе це дуже тяжко. Головна проблема – переклад. Дуже важко заціка49

культревю

вити значне західне видавництво
текстом без перфектного англійського перекладу. Такий переклад
мав би робити письменник-англієць,
але хто з них знає українську мову?
Та й серед талановитих перекладачів української не знає практично
ніхто. Часом з творами українських
авторів знайомляться через російські та польські переклади, але ви
ж самі розумієте, що це не те. З цієї
причини лише два-три українські
автори більш-менш стабільно перекладаються у Європі… Але поза тим
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“ – одне з небагатьох видавництв Східної Європи, права на книги якого придбали
провідні видавництва з 19-ти країн
світу – від Англії (Тemplar Publishing) та США (Alfred A. Knopf) – до
Південної Кореї. А наша „Снігова
Королева“, проілюстрована Єрком,
ввійшла у трійку кращих різдвяних
продажів Великобританії за 2005
рік. Перед виходом заключної саги
про Гаррі Поттера в ефір вийшло
велике телеінтерв’ю з Джоан Ролінг, записане в її кабінеті. І єдиною
книжкою, яка там стояла повернутою до глядачів „лицем“, був перший
том абабагаламазького „Гаррі
Поттера“. А переклад 5-го і 7-го
томів „Гаррі Поттера“ „А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА“ видала першою в світі.
Книжки нашого видавництва спонукали першу леді України Катерину
Ющенко стати… перекладачем.
Протягом двох останніх років вона
з успіхом переклала англійською
мовою чотири книжки „А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА“. Першу з них – „Мед для
мами“ було з успіхом презентовано
на зустрічі з дружинами іноземних
посольств в Україні. Зрештою,
багато подібної інформації можна
почерпнути на нашому сайті ababahalamaha.com.ua
Не раз доводилося чути, що оформлення книжок вашого видавництва
багато хто і в Україні, і за кордоном
використовує й без дозволу.
Так, на жаль, не всі поважають
авторське право. І таких випадків
справді було багато. Наприклад, у
Харкові та ж „Снігова Королева“ рекламувала магазин, де продавалися
шуби. Зрештою, ми цей конфлікт
залагодили, я намагаюся такі ситуації надміру не загострювати. Ось,
скажімо, в Росії є мережа ресторанів „Тарас Бульба“, де використано
малюнки з нашого однойменного
видання. Якось я приїхав до Москви,
зайшов у цей ресторан і побачив,
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що там грає українська музика, і то
якісна, сучасна, що там нормальні
українські страви – і вирішив, що
не варто сваритися з власниками.
Посваритись двом українцям завжди
легко, а ми змогли порозумітися, заприятелювати і навіть відкрити філію
видавництва в Москві.
Чи є рецепт налагодження в нашій
країні нормального книгорозповсюдження від Івана Малковича? Аби цікаві й різні книжки можна було купити
не лише в кількох найбільших містах.
Усе-таки це справа не видавців,
а продавців, це треба усвідомлювати. Але й ми зі свого боку дещо
робимо. Наприклад, „А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА“ проводила акцію „МініДиво“ – 1 мільйон 600 тисяч книжечок можна було купити за 1 гривню
у всіх поштових відділеннях України.
До того ж, читачі ще й мали змогу
виграти призи. Ми одержали тоді
понад сорок тисяч листів! Поштові
відділення є мало не в кожному селі,
часто це доволі великі приміщення,
і в них можна було б централізовано налагодити торгівлю книжками.
Але, звісно, це не панацея, багато
книжок там не поставиш. Взагалі,
я часто дивлюся на інші країни, де
у найменших містечках є книгарні
з непоганим асортиментом, або на
країни з населенням у кілька мільйонів, де наклади більші за наші. Мені
здається, що якщо країна більшменш монолітна, то і всі галузі культури в ній функціонують нормально,
в тому числі й книжкова. А нам
бракує монолітності, та й із владою
не щастить, але ж маємо ту, на яку
заслуговуємо. Хочеться сподіватися,
що сьогодні нова влада спитає себе,
чому, наприклад, російський газ для
„братньої“ України дорожчий, аніж
для „ворожих“ країн ЄС і НАТО.
Якби вони над такою хитромудрою
„дружбою“ добряче замислилися,
це був би шанс для економічної
верхівки Донбасу, котра прийшла до
влади, усвідомити себе невід’ємною
складовою України.
А взагалі, чи бачите ви можливість
уникнути загроз українській мові,
культурі, ідентичності в ситуації,
коли нова влада ніби отримала картбланш, політична опозиція перебуває
невідомо де, громадянське суспільство
ще вкрай нерозвинене, а суспільство
загалом – відверто збайдужіле?
Гадаю, важливо, щоб діячі сучасної
української культури, фігурально
кажучи, не сідали в один літак, бо

„немає людини – немає проблеми“.
Погано, що в наших людях ще багато
страху. Наприклад, коли представники нової влади приїздять до Львова,
місцеві чиновники часто бояться говорити з ними українською, а ті потім
сміються з таких львів’ян – ми, мовляв,
на них не тиснемо, вони самі бояться.
Але все одно я впевнений, що ті,
хто сьогодні здаються мовчазними
й байдужими, завтра, якщо гайки
й далі закручуватимуть, виявлять неабияку активність. Усе ж таки в нас
неможливо все так само стрімко
прикрутити, як, приміром, у Росії.
І потужний спротив, на мою думку, ще
попереду. А зараз потрібно зберігати почуття власної гідності, витримку
і високу громадянську свідомість.
Готуватися до громадських акцій, але
продуманих і якісних, а не якихось
піарних. І не присвячувати увесь
свій вільний час обговоренню новин
від одного міністерського негідника
з расистськими поглядами.
Від політики перейдімо до поезії. Чи
багато зараз пише й куди рухається
поет Іван Малкович?
Я нині пишу зовсім мало. Просто немає часу – щоб писати поезію, треба
гуляти, читати, що хочеш. А в мене
ділові зустрічі, редагування, робота
з проектами та інші зовсім неромантичні справи. За останні два роки
я написав два вірші – і це для мене
вже успіх. Така своєрідна перевірка
на власну поетичну притомність.
Крім того, я переробляю і дописую
деякі давніші вірші. До речі, єдине,
чого я не розумію в сучасних молодих поетах – це те, що вони, щойно
написавши вірш, одразу викладають
його в інтернет, а він же ж має „вилежатись“ бодай пару тижнів…
А коли можна сподіватися нової книжки ваших поезій?
Уже цього року, вона вже практично готова. То буде під назвою „Все
поруч“. Туди ввійдуть вибрані вірші,
переклади, есеї та інтерв’ю. То буде
певний підсумок моєї творчості.
Сьогодні, коли говориться про поезію,
її часом поділяють на ту, що ґрунтується на метафорі, образі, й ту, в якій
центральне місце посідає сюжет. Як
читачеві, мені здається, що для ваших
віршів важливіша метафора, а може,
навіть не метафора, а деталь. Як воно
виглядає зсередини?
Важливо, коли в тебе всередині
з’являється відчуття якогось поетичного нуртування, яке врешті може

вилитись і в метафору, і в образ
або деталь. Я справді люблю
деталь, адже відомо, що Бог
– у деталях. Але разом з тим мені
замало самої деталі, має бути
щось важливіше, якийсь наскрізний рух. Проте я не люблю в поезії та пересування в абсолютній
невідомості, не люблю туманцю,
коли за намаганням здаватися
„мудрагелем орфейським“ ховається внутрішня порожнеча
і банальність.
Сучасна людина постійно мусить
пересуватися, переїздити з місця
на місце. Ось і ви живете не там,
де народились. А де почуваєтеся
добре і вдома?
Мені добре у двох місцях: у Березові на Івано-Франківщині,
де я народився, і в Києві. Ну,
Батьківщина не обговорюється,
а в Києві я теж удома. Більше того,
я ще з юнацьких років жартома
називаю себе „давнім киянином“.
Річ у тім, що мені до рук колись
потрапила монографія російського академіка Зеленіна, у якій
він розвивав теорію, ніби перед
наступом Батия на Київ частина
городян, особливо ремісники,
майстри, зрозуміли, що місто
не встоїть і мігрували на захід,
аж доки вперлися в Карпати. За
допомогою яскравих етнографічних, лексичних і фольклорних
матеріалів він стверджує, що
частина мешканців карпатських
гір – то, можливо, давні кияни.
Звісно, я ставлюся до цієї теорії зі
здоровим скептицизмом, але мені
справді подобається Київ. Я відчуваю, що це моє рідне місто, адже
зі своїх 48-ми майже 30 років
я прожив у Києві. Це дуже комфортне місто. Тут, якщо ти дуже
захочеш, можна легко опинитися
в усіх на виду, і так само, якщо
хочеш заховатися від усіх – будь
ласка! А от довго перебувати за
кордоном не можу – тягне додому.
На свята ми любимо збиратися
всією родиною: на Різдво – в Березові, а на Великдень – у Києві.
До речі, про свята. Мабуть, вам завжди дарують багато книжок? А які
подарунки ви любите найбільше?
А от не так і часто мені дарують
книжки, це стереотип. Я з радістю
отримував би більше книжок у подарунок!

Іван Малкович
Із книги „Вірші на зиму“

Ще одна осінь
Тяглось на тумани та не відтепліло
віяло злагодою і раєм
вітряне золото миготіло
вуличка похитувала трамваєм
Равлики хмиз запасали бо саме
час їм в хатках палити
булькали вина в бутлях під лавками
(щасливий хто буде їх пити)
Проходили сумно безглуздо й далеко
люди самотні навзаєм
вітер відносив листки і лелеки
й вуличку із трамваєм.

Тільки спогад
В і н:
Було це так давно, що й родимок на
тілі
я вже б і не згадав; сузір’я їх ясні
ще й світяться немов, та вже десь
відлетіли,
і їх розташувань не відтворить мені.
В о н а:
Було б тобі в ті дні, мрійливий кароок,
не ружі нетривкі, не вірші дарувати,
а в тиші затяжній скидати
ланцюжок
і родимки мої губами рахувати.

***

щастя
повертається
разом з посмішкою дитини
яка видужує
і поки що
менша за парасольку
що також
склала крила
й грипує
грипує в кутку дзиґа
не в змозі тупнути ніжкою
щоб розвіяти
свої кольорові
спіднички

і лише
двійко сумних істот
безпорадно снують
по кімнаті
шурхаючи по підлозі
своїми опущеними
крильми

***

Сизі ранки поснулі,
зозулі під росами сплять,
зелені стебла цибулі
з низеньких туманів стримлять.
Грузне в туман драбина,
прихилена до воріт.
Видно: якась людина
мирно стриже живопліт.
Чутно, як соки нуртують,
й знову при рідній ріці
равлики біло мурують
тихі свої церковці.
Хочу і я ставати
тихим, гасити вапно,
і живопліт доглядати,
й довго дивитись в вікно.
Автопортрет перед дзеркалом
це велике-велике дзеркало
проз нього людей і людей
ось пішов один
(либонь вогнековтач)
а ген іще один
з роззявленим ротом
а ось – прошу –
якесь півопудало:
білоштанне
чудне
лисо-кучеряве
ще й усміхається
блазень-не-блазень
чугайстер-не-чугайстер
ну щось таке точнісінько
як я
о! та це ж я
їй-богу
упізнаю себе
по дружині з дітьми
що сидять осьо на плечах
як янголи

з температурою
тридцять вісім і три
принишкла
вся оселя
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Марко Вовчок
як непрописаний бренд
шого за власного сина, а потім ще
й всиновила внука, бо той народився
позашлюбним, то підступно порушив
би цю ідилію. І неминуче викликав би
загальне обурення, мовляв, не може
такого бути, ми такого в школі не вчили, і взагалі, наші українські класики
були моральними і бездоганними,
думали про народ, про рідну мову,
рідну культуру, не те, що ці сучасні
з дозволу сказати митці, які тільки
й знають, що матюкатися у своїх творах. Схожа інформація іноді з’являється на сторінках бульварних видань
і викликає все ту ж засоромлено-заперечну реакцію, мовляв, примітивні
журналісти не мають чим зайнятися
і вигадують, що можуть, про наших
найдорожчих письменників. А наша
українська пісня і вишиванка – все
одно найкращі. І за це варто випити
ще по чарочці при святковому столі.
Класична українська література
– це музей, у якому нічого не можна
торкатися руками. Писати ж про цей
музей можна або „елітарно“, або
„бульварно“. Або зловживати „дискурсами“, „топосами“, „антиномічнісФото: Тарас Стефанишин

письменницька колонка

Якось у польському журналі
„Bluszcz“ мені потрапив на очі діалог двох літературних критиків про
„Пана Тадеуша“ Міцкевича. Вони
обговорювали жіночі образи поеми
– юну чарівну Зосю та її опікунку
Телімену, досвідчену жінку, яка намагається спокусити молодого
шляхтича і виявляє у цьому значно
більше вправності, ніж її молодша
суперниця. І їй не заважають навіть
очевидні недоліки зовнішності, наприклад, брак кількох зубів.
Я не могла собі уявити чогось схожого в українському контексті. Обмін
захопленими епітетами у колі патріотично налаштованих пенсіонерів
– запросто. Мовляв, яка все ж таки
чудесна українська пісня, – сказав
би хтось один. Так, так, неймовірно
чудесна, а поезія у нас яка, – відповів
би йому хтось інший. І усі би замріяно
сперлися ліктями на стіл і затягли хором „Ой чий то кінь стоїть“. Але якби
хтось у цей момент дозволив собі
згадати, що, скажімо, Марко Вовчок
удруге вийшла заміж 45-річною за
чоловіка лише на кілька років стар-

тю“ та іншою схожою лексикою і при
цьому торкатися виключно високого,
мистецького і національного, уникаючи будь-якої приватності і заміняючи її занудністю. Або ж зосереджуватися на самому лише інтимному,
свідомо провокуючи скандал, і цим
лише загострювати протистояння
занудності та бульварності і залишаючи поза кадром найважливіше – цілісність постаті живої людини з усіма
її чеснотами та вадами.
Іноді дослідники намагаються
оминути обидва ці підводні камені.
Наприклад, свіжовидана у харківському „Фоліо“ монографія „Марко
Вовчок“ авторства Тетяни Панасенко – це спроба описати життя своєї
піддослідної якомога детальніше,
уникаючи моральних оцінок. При
цьому вона демонструє варту поваги ретельність, старанність та обізнаність. В результаті маємо сухий
перелік фактів і цнотливі формулювання на зразок: „Стосунки ЛобачаЖученка з письменницею вже були
такими, що Михайло Дем’янович
мав бажання узаконити їх“.
Від таких суто інформативних
брошур до постання справжньої
біографічної літератури – далекий
шлях. І його не пройти, якщо не
створити прецедентів відходу від
елітарно-бульварної
полярності
і не позбавити українську літературу звичного зі шкільних років
занудно-патріотичного селянськопросвітянського „поганого бренду“.
Біографії українських письменників
– це вдячний матеріал для романістів, адже майже нікому з них не
вдавалося прожити „кабінетно“,
описуючи уявні країни і нездійснені
подорожі. Здебільшого біографії
класиків – це готові пригодницькі
романи, написати які заважає
лише… А що власне заважає? Засвоєний замолоду стереотип? Брак
обізнаних біографів, здатних писати талановиту белетристику? Але
у кожному разі не брак читацького
зацікавлення, про що свідчить хоча
би згадана вище брошура про
Марка Вовчка і ціла серія такого
ж типу видань, зроблених на явній
комерційній основі.
Наталка Сняданко, Львів
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Огірки, греки і храми Ніжина
Це маленьке українське містечко
з населенням менше ста тисяч, але
не зовсім звичне: адже з одвічними
калюжами, хлопцями у спортивних
костюмах на мотоциклах і кумедно
поламанаю українською мовою тут
сусідить університет, низка інших навчальних закладів, пам’ятник огірку
і ціла „грибниця“ гарних барокових
церков та цивільної архітектури
в стилі класицизму.
Із Києва до Ніжина діставатися
лише годину, якщо їхати „електричкою підвищеної комфортності“.
Уже неподалік вокзалу гостей
міста зустрічає кумедний пам’ятник
ніжинському огірку. За легендою,
тутешні огірки – найсмачніші в світі.
Зрештою, гастрономічні вподобання – річ індивідуальна, але так
чи інакше, знаходяться фанати, які
настільки люблять ці овочі, що навіть
час від часу крадуть з пам’ятника
його бадилля. Звідси можна проїхати
кілька зупинок або пройтися – і ось
до уваги туристів історична частина
Ніжина.
Чим же зумовлено те, що поряд
із провінційними „генделиками“ тут
опинився помітний освітньо-культурний центр (тутешня освіта цінується значно більше від, скажімо,
навчання в закладах обласного
центру Чернігова, а в університеті
щороку навіть відбувається великий
фестиваль сучасної літератури „Гоголівка“) і розсипались архітектурні
перлини? Напевно, річ у тім, що місто, вперше згадуване у ХІІ столітті як
звичайна невеличка фортеця, 1648
року стало центром найбільшого
полку козацької України. Відтоді тут
перебувало чимало представників
інтелігенції, старшини, розквітла
торгівля – і Ніжин отримав такий
поштовх до розвитку, що й тепер

вирізняє його на тлі інших північноукраїнських містечок.
Торгівля й справді важила багато
– у XVII–XIX століттях у Ніжині постійно відбувалися величезні ярмарки,
а отже, „життя буяло“. У сімнадцятому столітті в місті з’явилася велика
грецька громада, що також займалася переважно торгівлею – вони
прибули сюди за дозволом Богдана
Хмельницького,
рятуючись
від
утисків Османської імперії. У греків
була своя церква (вона збереглась
і до сьогодні), своє самоуправління
у власному магістраті, а 1696 року
вони навіть відкрили грецьку школу.
Важливу роль відігравало те, що
саме в Ніжині містилася митниця,
що контролювала українсько-російський кордон. Маловідомий факт:
митний контроль між двома країнами існував аж до 1754 року.
Та у XVIII столітті Російська імперія
за активної участі українців завоювала Північне Причорномор’я – і Ніжин
утратив своє значення перевалочного пункту. Полковий адміністративний устрій України було скасовано,
губернським центром став Чернігів,
греки переважно виїхали на Південь
(хоча якась частина залишилась
у Ніжині й нібито навіть тепер вони
мають своє об’єднання) і почалося
тихе провінційне життя. Втім, дався
взнаки „кадровий потенціал“ – і 1820
року князь Олександр Безбородько,
нащадок знаменитого козацького
роду, заснував, виконуючи заповіт
брата Іллі, гімназію. Із неї виросло чимало навчальних закладів, у тому числі й нинішній Ніжинський державний
університет імені Гоголя, там здобули
освіту такі діячі, як Євген Гребінка,
Аполлон Мокрицький, Леонід Глібов
та, звісно, Микола Гоголь.
У будівлі гімназії сьогодні університет, він розташований на протилеж-

ному від центру боці, на березі річки
Остер. Тут можна помилуватися якісною класицистичною архітектурою,
походити старовинними скрипучими
дерев’яними сходами, побачити
пам’ятник Безбородькові.
А в самому центрі варто передусім відвідати один з яскравих зразків
українського бароко, козацький
Миколаївський собор (1668) з розлогими й одночасно масивними та
грайливими формами. Цікаві також
барокові церкви зі, здається, суто
місцевими „подвійними“ банями,
як-от Покровська (1757) чи Спасо-Преображенська (1757), в якій
була зупинка процесії під час перепоховання Тараса Шевченка, і її
ж намагалися підірвати нацисти під
час окупації. Романтичне враження
справляє невідреставрований Благовіщенський собор (1702–1716),
збудований у вірнопідданому екстазі
на честь Полтавської битви, а церква Іоанна Богослова (1752), завдяки
своїм витонченим і „повітряним“ рисам, нагадує фахівцям творіння архітектора Івана Григоровича-Барського. Дещо несподіваною пам’яткою
є електростанція в стилі спрощеного
українського модерну.
Зрештою, в Ніжині приємно просто поблукати старими вуличками,
серед будиночків, парків і церков.
Поспостерігати за людьми. Іноді
вони не зовсім передбачувані: наприклад, літня жінка, що розбирала
сміття коло Покровської церкви
й мала під оком синець та явно не
тиху і спокійну старість, раптом заговорила до мене про те, яка красива
Покровська церква і який чемний
та добрий тут священик, не те, що
в сусідньому храмі Московського патріархату. А ще – попросила згадати
про неї в статті.
Олег Коцарев, Харків
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Мереживна точність Якова Гніздовського
Якова Гніздовського у світі знають як
американського графіка, народженого
в Україні, й передусім за філігранні
дереворити (чи як сам казав – дереворізи) за мотивами живої природи.
Соняшники, кукурудза, химерно покручені дерева, різні звірі, зображені
з дивовижною точністю, а разом з тим
дещо абстрактно – ось його улюблені
герої. Однак творчий та життєвий шлях
митця був складнішим, ніж може видатись на перший погляд.
Майбутній художник народився
1915 року в селі Пилипче на Борщівщині, у родині з дворянським
корінням. Навчався у Чортківській
гімназії, де почав малювати „дівчатам до альбомів“, згодом у Львові.
Класичну мистецьку освіту отримує
у Варшавській та Загребській Академіях, фактично під час Другої світової війни. По закінченню навчання
опинився у Мюнхені, у таборах для
переміщених осіб, де познайомився
з інтелектуалами МУРу (Мистецький Український Рух), які всупереч
обставинам видавали щомісячний
журнал „Арка“. Його ілюстрації та
мистецтвознавчі статті з’являються
у часописі поряд з творами Юрія
Шевельова, Віктора Петрова, Івана
Багряного… Художника спіткала доля
багатьох із його покоління – в Україну повернувся лише прах (перепохований на Личаківському цвинтарі) та
дещо із творчого доробку.
У 1949 році Гніздовський переїздить до США та знаходить роботу
рекламного художника, насолоджуючись стабільністю після повоєнної
Європи. Однак випадок підштовхнув
його все змінити. У кафе митець
побачив, як жінка впустила на підлогу якусь картку. Вихований чоловік
подав її дамі – виявилось, що це
реєстраційна форма до виставки
Інституту мистецтв Міннеаполісу.
Художник-емігрант не лише взяв у ній
участь, але й отримав другу премію
за дереворит „Кущ“ (1944). Несподіваний успіх підштовхнув зробити
сміливий і дещо наївний крок – переїхати до Нью-Йорка, озброївшись
вирізками з газет, невеликими заощадженнями та сильним бажанням
займатись лише творчістю. Фінансові проблеми, які одразу ж почались,
були не такими тяжкими, як проблеми стилю та форми – художник
із класичною освітою стикнувся
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з розмаїттям образотворчих засобів, характерних для тогочасного
мистецтва. Первинним було бажання малювати (у картині „Переміщені
люди“ 1948 року Гніздовський показав себе майстром психологічного
реалізму), однак олійний живопис
швидко поступився експериментам
у скульптурі та кераміці. Можливість
вільного вибору (знаменита американська мрія) стала проблемою
– обдарований художник бачив
стільки ймовірних шляхів розвитку,
що не знав, котрий обрати.
З
експериментальної
кризи
Гніздовського вивела спостережливість. „Я почав знаходити свій шлях
у власному помешканні, коридорі,
тротуарі, стеблинках трави поміж
бруківкою навпроти будинку, у якому
жив. Куди б я не пішов, речі ставали

яснішими та більш помітними. Я мав
нездоланне бажання зобразити їх
усіх“. Важливе впродовж багатьох
років питання – як саме? – стає
другорядним. Художник малює урбаністичні пейзажі, ненадовго переїздить до Парижа (1956–1958),
де знаходить сімейне щастя і стає
більш успішним у фінансовому плані.
У 1958 році, через чотирнадцять років після свого першого деревориту,
він повертається до ідеї створити галерею своєрідних „портретів“ дерев.
Наступні два роки експериментує
у цьому напрямку, долаючи залишки невпевненості. Це проявляється
у боротьбі проти меж – до того
Гніздовський автоматично малював
рамку (символічний кордон між собою і світом) у всіх графічних творах,
однак поступово відмовляється від
неї.
Єдина проблема, яка залишається
– вибір об’єкту зображення. Не маючи коштів заплатити позувальникам
і терпіння пояснювати людям на ву-

лиці, чому він їх малює, Гніздовський
знаходить більш сумирних моделей
– рослин та тварин. Ботанічні сади
та зоопарк у Бронксі відтоді стали
основними джерелами його натхнення, адже тварини позували
„за горішки“, а „відволікти“ рослини
міг лише сильний вітер. У близькому
контакті з природою художник створює свої найзнаменитіші роботи,
в яких осібні риси поєднуються з декоративним абстрагуванням. Один
зі знакових шедеврів, дереворіз
„Вівця“ (1961), є портретом тварини
з зоопарку, і разом із тим, – наче
збірним образом усіх представників
цього виду. Продемонструвати неповторну повторність, досконалість
живих істот, форма яких завжди індивідуальна, але разом із тим строго
впорядкована за єдиним зразком
– основна мета графічних робіт Гніздовського. Його дереворізи напрочуд клопіткі у виконанні, вимагають
високої майстерності та точності
штриха (варто лише зблизька роздивитись „Соняшник“), тому, окрім
замилуваності природою, дають
відчуття її розумності.
Гніздовський, попри світову славу,
загадковий – в тіні любленої публікою графіки залишаються його
самобутні пейзажі, натюрморти,
скульптури. Досліджуючи різні
аспекти творчості художника, мистецтвознавець Дмитро Степовик робить висновок про найоригінальнішу
рису його мистецтва, яка змушує
запам’ятовувати наче прості роботи
– впритул студіюючи об’єкти зображення, через деталі, взяті в своїй
конкретній предметності, художник
намагається говорити про загальне,
зображає не речі, а людські уявлення
про них.
Тамара Злобіна,
Кам‘янець-Подільський – Львів

Гніздовський у медіа
У фільмі „Години“, присвяченому
Вірджинії Вульф, у інтер’єрі кухні
з’являється дереворит „Вівця“. Білий
Дім при президентстві Джона Кеннеді прикрашали „Соняшник“ та „Сад
взимку“. У 1971 році Славко Новицький зняв документальний фільм „Вівці
у дереві“, у якому показано творчий
процес від начерку до фінального
друку (нагорода Blue Ribbon, American Film Festival).

музика
„Літературна“ музика
Коли ліра була ще передусім
музичним інструментом, а не напівстертим символом, поети не мислили
своєї, так би мовити, професійної
діяльності, без мистецтва музичного
перформансу. І мудрі люди кажуть,
що численні літературні аудіопроекти, які з’являються останнім часом
у наших навушниках, – це, можливо,
втілення повсякчасного прагнення
людства повернути свої золоті часи.
Щоправда, інші мудрі люди зазначають у відповідь, що нові формати
існування літератури наводять на
думку, що сучасний читач уже нудиться в компанії друкованого слова,
втративши вміння зробити власний
крок сприйняття назустріч літературному твору.

Юрій Андрухович та
Karbido „Цинамон“
(з додатком „Індія“)
Серед речовин-засобів зміни свідомості, що їх пропагують назви дисків
з аудіотрилогії Юрія Андруховича
(„Самогон“, „Цинамон“ та „Абсент“),
„Цинамон“, без сумніву – найбільш
екзотичний. І не тому, що цей засіб
важко дістати. Адже це неправда: на
відміну від самогону і абсенту, цинамон у відповідній крамниці може купити навіть дитина. Але справа тут саме
у них, у „Цинамонових крамницях“
Бруно Шульца, видатного польського письменника, що прожив свій вік
у галицькому Дрогобичі, створюючи
химерний, чудернацький візійний світ.
Справа у цьому незвичному методі
зміни свідомості: через запах, смак,
колір, звук… До речі, про звуки. Якщо вірити прес-релізам до туру на
підтримку альбому, все, записане на
ньому, що не є читанням Юрія Андруховича і музикою польського гурту
„Karbido“ – це звуки, впольовані на
вулицях Єрусалиму та Гонконгу. Втім,
досвідченого поціновувача електроніки цим не злякаєш. Тому „Karbido“
„беруть“ не нагромадженням, а відмежуванням. Якщо „Цинамон“ – це
радіотеатр, то найбільш гідні подиву
актори у ньому – саме ці „сторонні“
звуки: незнаний шум, звук птаха, що
злітає, акустика приміщень, у яких
ніхто з нас не був. У центрі уваги тепер не оповідь штибу „Сто баксів на
місяць, і всі…“, а синтетичний образ,
який виникає з образу поетичного,

даного у вірші, розгортається в образі акустичному і триває у майже реальних відчуттях запаху, смаку і навіть
простору. Відтак добре знайомий нам
світ „Екзотичних птахів і рослин“ (хоча
до настільки химерного світу ніяк не
пасує означення „добре знайомий“),
стає у такій інтерпретації іще більше
експресивним („Танґо “Біла троянда”“) і ще більш моторошним („Зміна
декорацій“).
Трилогії гарні тим, що створюють
традиції. Як пам’ятаємо, після виходу
польськомовної версії „Самогону“
через певний час з’явилося і українське „спеціальне видання“. На
момент написання цієї рецензії україномовного „Цинамону“ у крамницях
поки що не видно. Відтак додається
іще один вид екзотики – слухати, як
Патріарх нашої літератури читає
переклади своїх текстів польською.
Здається навіть, що інша мова змінює
не лише інтонації, але і голос.

**********

– витворюється. Перший – це буденний „Світ надійних та вічно помитих
машин, / озер блакитних та озер металік. / Запахів піци та соків-фреш, /
вибритих тіл та вибрито-свіжих газонів“. А інший – світ особистий, світ
весняний, бурхливий, в якому „Вітри
женуть / У штормі веснянім / Дві
сили й сторони: / Життя та смерті“.
А лірична героїня альбому – десь
у березневому межисвітті, де „Вже
і не зима… Ще і не весна…“.
Можна пригадати багато випадків, коли музика „приводила“ поезію
до читача, робила її зрозумілішою,
знищувала бар’єри сприйняття. На
мою думку, у творчості сестер Тельнюк завжди відбувалося дещо якщо
не протилежне, то абсолютно не
подібне. Їхні пісні чи, можливо, музично-поетичні композиції, як на мене,
завжди ускладнювали, додавали
щось своєрідне і дивне до первісного
поетичного твору, закликали слухача
зробити іще один крок. Оригінальне
інтонування, повторення одного рядка, возведення його у багатоголосся
і навіть, як здається, усвідомлений намір іти не найпростішим шляхом, не
зовсім тим, що його „підказує рядок“
– одна з ознак тої „альтернативності“, що приваблює у творчості гурту.
Красномовний приклад цього прийому – композиція „Жовта троянда“,
у якій ритм, музичний малюнок вступають в діалог із ритмом поетичного
рядка, у результаті чого повністю
змінюються наголоси, постають такі
очуднені слова, як „троянда“, „шпа-

Тельнюк: Сестри
„Сонмо“
На запитання „що таке Сонмо?“
однозначної відповіді не дає ані
однойменна пісня, ані весь альбом.
Коментарі до альбому, що їх авторки озвучили на прес-конференціях,
присвячених його виходу, можна
інтерпретувати так: ця підкреслена
семантична невизначеність назви
– запрошення до співтворчості.
Якщо попри знайому стилістику
і впізнаваний почерк із „завитками“
та ознаками попередніх епох у музиці, крізь які тривала творчість дуету,
кожен новий альбом Галини та Лесі
Тельнюк – це окремий світ, то „Сонмо“ – це, певно, два світи одразу.
Один із них розсипається, інший

лерах“ і „вітром“ з наголосами на
останніх складах, витворюючи дивну
нечувану мову, лише схожу на нашу.

**********
Галина Романенко, Київ
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культревю

рецензії т

Bідданим читачам
Українські літературні школи
та групи 60–90-х рр. ХХ ст.
Антологія (Авторський проект
Василя Габора). Львів, Піраміда,
2009, 620 с.
Прикметною рисою більшості
книжок, виданих у серії „Авторський
проект Василя Габора“, є не тільки те,
що це антології, зі смаком і концептуально оформлені, а й те, що всі вони
мають як історичне, так і літературне
значення, – сьогодні тексти „Незнайомої“ (Незнайома. Антологія української „жіночої“ прози та есеїстики
другої пол. ХХ – поч. ХХI ст.), „Дванадцятки“ (Дванадцятка. Наймолодша
львівська літературна богема 30-х
років ХХ ст.: Антологія урбаністичної
прози), „Бу-Ба-Бу“ (Бу-Ба-Бу (Юрій
Андрухович, Олександр Ірванець,
Віктор Неборак): Вибрані твори:
Поезія, проза, есеїстика „Бу-Ба-Бу“)
книголюбові – не обов’язково літературознавцю! – приємно читати
в недільний вечір під ковдрою та
світлом лампи, з горнятком чаю.
Книжка „Українські літературні
школи та групи 60–90-х рр. ХХ ст.
Антологія“ не є винятком. У „Передньому слові“ упорядник зазначає,
що цю книгу присвячено і „відданим
читачам“ і „молодому поколінню
любителів поезії“.
У книжці представлено літературні угруповання, географія яких
вельми широка, і це дає зрозуміти,
що поезія і в другій половині ХХ
століття, тобто вже в епоху, певною
мірою глобалізовану, формується не
тільки навколо мегаполісів (хоча тут
також), а й у невеликих містах України. Отож, тут представлено групи
не тільки Києва, Харкова і Львова,
а й Івано-Франківська, Тернополя,
Ніжина, Бахмача. Читач знайде тут
інформацію про такі літературні
угруповання: Київська школа, ДАК
(Бахмацька школа), ЛуГоСад, БуБа-Бу, Пропала грамота, Музейний
провулок, 8, МЮННА ТУГА, Нова
деґенерація, Червона фіра, Друзі
Еліота, Західний вітер, Нечувані.
В жодному разі не нехтуючи систематичністю, упорядник вказує на те,
що деякі групи („Пси святого Юра“,
„Гурт імені Марка Пекельного“, „Нас
– троє – вість“) не ввійшли до антології, однак чесно наводить аргументацію цього. Також у „Передньому
слові“ Василь Габор застерігає, що
в окремих літгрупах представлено
не всіх учасників (це, як він пояснює,
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пов’язано як з об’єктивними, так
і з суб’єктивними причинами), проте
в історіях про літугруповання подано інформацію про кожного з них.
Важливо те, що в підготовці цього
видання взяли участь чимало знавців
поезії: Володимир Моренець, Віктор
Неборак, Іван Лучук, Тетяна Каунова-Кордун, Микола Ільницький,
Мар’яна Комариця, Тарас Пастух.
Для демонстрації кожної групи
подано офіційну інформацію про неї
(на кшталт енциклопедичної статті),
де зазначається, коли угруповання
виникло/сформувалося, хто до нього входив (часом подано варіації,
пов’язані з тим, що різні дослідники
й поети бачили склад групи по-різному), які цілі ця група ставила або які
настрої переважали у творчості поетів, також штрихами зазначено внесок цього угруповання в українську
поезію. Після офіційної інформації
подано бібліографічний перелік
статей або книжок про групу. Хоч
упорядник у „Передньому слові“
й зазначає, що в бібліографічний
перелік увійшли не всі статті, а тільки
найцікавіші, однак із переліку в кілька десятків пунктів розумієш, що таки
багато з них були цікавими.
Після „офіційної інформації“
читач може перейти, сказати б, до
суб’єктиву – антологія містить статті
про кожну групу (або про окремих
поетів групи), відібрані з літературознавчих журналів, авторських
архівів, зі збірок поетів. Характерно, що є і статті стилю, що тяжіє до
наукового (на кшталт статей Володимира Моренця), й есе, написані
поетами „поезією в прозі“ (таким,
наприклад, є есей Олега Лишеги
„Adamo et Diana“).
Для любителів самої поезії, а не її
критики, навіть і схвальної, усе це був
лише вступ. Після нього читач може
перейти до віршів поетів (перед цим,
звісно ж, іще характеристики самих
поетів, де так само подано офіційну
інформацію про них). Можливо,
комусь здасться, що в антології небагато віршів кожного поета. Втім, їх

цілком достатньо, щоби читач зрозумів, чи подобається йому поезія цього автора і чи надалі він шукатиме
його збірки.
Трапляється, що наведено не тільки вірші, а й есе поетів про своїх попередників: Віктор Кордун писав про
Федеріко Ґарсія Лорку („Федеріко
Ґарсія Лорка здалеку“), Костянтин
Москалець – про Грицька Чубая
(„П’ять медитацій на ,Плач Єремії‘“),
Юрій Андрухович – про Томаса
Стернза Еліота („Слово всередині
світу“) і про Богдана-Ігоря Антонича
(„Антонич: серцевина екзотики“),
Віктор Неборак – про Володимира
Свідзинського („Смерть і вічність у
поезії Володимира Свідзинського“)
і про Євгена Плужника („Світ, народжений без пострілів“). Закрадається думка, що у книзі про українські літературні течії й школи другої половини ХХ століття упорядник прагнув
згадати також про деяких модерних
і не лише українських поетів. А може,
виходячи з принципу „слова Петра
про Павла більше скажуть про Петра, ніж про Павла“, читачеві надано
можливість зрозуміти поета глибше,
не тільки з його віршів. Таким чином,
антологія демонструє як рівень української поезії, так і рівень української
критики.
Чому нині така книжка має бути
цікавою? По-перше, ці вірші просто
приємно читати – така поезія залишається молодою і прекрасною.
По-друге, цікаво простежити тенденції і настрої тогочасся (а період
чотирьох десятиліть, який охоплює
антологія, є досить тривалим, і стає
очевидним, що поети з різницею навіть у півпокоління різняться своїми
вподобаннями, цілями, світоглядом).
Крім того, як зазначає Василь Габор
у „Передньому слові“, ці групи можуть бути цікавими не самі по собі,
а тому, що з них вийшли талановиті
й самобутні.
В есе „Воскресіння чаю“ Костянтин
Москалець пояснює, як поетів групи
„ДАК“ (Бахмацька школа) об’єднував
дух чайного ритуалу, і наводить суттєву деталь: „Використану заварку
ДАК ніколи не викидає до смітника. Її
витрушують на квітник. Використана
свята трава повертається в землю.
Вона дуже добре підживлює квіти.
Цей мертвий чай воскресає в палахкотінні троянд і білосніжній чистоті
хризантем“ (c. 199). Якщо шукати
метафоричного визначення ролі поезії попередніх десятиліть, то кращих
слів годі знайти.
Анастасія Левкова, Київ

ї та анотації
Пруст навпаки

Шпорлюк Роман. У пошуках
майбутнього часу: статті та есеї
/ Роман Шпорлюк. Київ, Грані-Т,
2010, 256 с. (Серія De profundis).
Складається враження, що принцип укладання збірки статей Романа
Шпорлюка таки має в собі щось
прустіанське. По-перше, відсилає до
давноминулих подій сам задум: у видання вміщено передовсім публікації
з часопису „Сучасність“, які побачили світ ще у далеких шістдесятих-вісімдесятих роках. По-друге, впадає
в око „ретроспективність“ добраних
праць, що їх розташовано у зворотному хронологічному порядку,
себто від найсвіжіших до найбільш
у часі віддалених. Проте, як підказує
назва збірки, керівникові проекту
Діані Клочко й самому авторові
йдеться зовсім не про ностальгію за
колишнім. Навпаки, висновує пані
упорядник, історія – це не стільки те,
що відбувалося „з кимось і колись“, як
те, що „продовжує відбуватися тут
і вже“. Відтак історія є сьогоденням,
відкритим у прийдешнє. Пропоноване увазі читача видання спонукає
дивитися уперед, конструювати
майбутнє української нації власними
зусиллями, адже, за словами Романа
Шпорлюка, „макропроцеси“ часто
є „продуктом тисяч і мільйонів ,мікрорішень‘“.
Роман Шпорлюк, доктор історичних наук, вихованець Люблінського,
Оксфордського та Стенфордського
університетів, авторитетний дослідник явища націоналізму та феномену
виникнення модерних націй, постає
зі сторінок збірки запеклим противником будь-якого тоталітаризму,
захисником права людини і суспільства самовизначатися, отримувати
можливості вільного розвитку, долучатися до світових культурних,
наукових і матеріальних надбань.
Трагічній абсурдності, ба навіть
фарсовості тоталітаризму Шпорлюк
протиставляє демократичні цінності,
виробленні західною думкою, які
полягають насамперед у принципі
діалогу, дискусії задля вирішення
конфліктних питань. Приклад Польщі
періоду між двома світовими війнами
вчить: навіть демократизм може нести у собі загрозу диктатури, коли
його розуміють як владу більшості,
а не як захист прав меншості.
Автор постійно тримає в полі зору українське питання, навіть коли
пише про, здавалося б, віддалені

від української дійсності явища: демографічну ситуацію в країнах
Середньої Азії чи федералізацію
Іспанії. Насправді віхи націєтворення багатьох європейських народів
мають чимало спільного. Шпорлюк
кількаразово звертається до прикладу Каталонії, що навіть в умовах
жорсткої центристської політики
Мадриду спромоглася не лише зберегти, а й посилити власні позиції
у регіональному розподілі сил усередині Іспанії. Каталонія стає таким
собі дороговказом, як слід рухатися
Україні, аби вберегтися від руйнівних асиміляційних процесів, що набирали обертів на теренах СРСР.
Шпорлюк наполягає на потребі
модернізувати українську націю,
яка, на його думку, досі перебуває
у процесі становлення, що свідомо
гальмувався радянським режимом.
Нація формується не тільки і не
стільки як мовна чи територіальна, а
й економічна спільнота. Отож варто
приділяти увагу таким вагомим націєтворчим факторам, як зростання
промислової незалежності, що має
посприяти підвищенню соціального
статусу української ідентичності.
Варто рухатися у напрямку від
України рустикальної до України модерної, яка запропонувала б проект
міжкласової солідарності.
Разом із тим, автор збірки погоджується, що „нема хліба без свободи“, тобто не все визначається економічним зростанням українського
суспільства. Покликаючись на авторитет Карла Дойча, одного зі своїх
духовних гуру, Шпорлюк стверджує,
що чи не найголовнішим чинником,
який формує націю, є спільна історична пам’ять. Російська домінанта
в радянській державі призвела до
дедалі більшої „націоналізації“
комуністичної ідеології; на практиці
це означало провадження русифікаторської політики в усіх республіках
Союзу. На думку Шпорлюка, русифікація України найперше була спрямована на присвоєння українського
історичного минулого. Радянська

влада прагнула до „офіційного володіння історією“, а саме українське
минуле, як стверджував ще 1911
року „чорносотенець“ Савєнко, дало Російській імперії її велич. Зайве
говорити, наскільки проблема історичної пам’яті залишається актуальною для України і до сьогодні, коли
проросійськи налаштовані політичні
кола так уперто прагнуть створити
спільну зі „старшим братом“ візію
української історії…
Водночас Шпорлюк закликає
тверезо оцінювати власне минуле
та майбутні перспективи України.
Перепрочитання історії потребує не
так брому, як усебічного, врівноваженого висвітлення. „Комплекс жертви“ українства підважується тим, що
досить часто українці самі виступали
учасниками російської імперської політики: згадати хоча б кавказькі війни
часів Шевченка, колонізацію сходу
Росії, заселення казахських степів,
русифікацію балтійських країн. Від
себе додам, що подібна взаємодія
метрополії та колоній є прикладом
внутрішньої колонізації, коли підконтрольні землі перебувають не
за океаном, але поряд з імперським
центром. При цьому населення внутрішніх колоній допомагає метрополії встановлювати владу над іншими,
ще віддаленішими територіями. На
жаль, не лише ірландці, валійці та
шотландці опинялися у ролі носіїв чужої експансії. Цю не дуже заздрісну
функцію виконували і наші співвітчизники, будучи самі заручниками
російської імперської політики.
Для сучасного українського читача дослідження Романа Шпорлюка
є корисними можливістю подивитися
на себе очима західної людини. Такий погляд „збоку“ має як недоліки,
так і переваги. Зрештою, сам автор
визнає, що його особлива позиція
стосовно української дійсності не
завжди забезпечує її адекватне
розуміння. Дійсно, Шпорлюк не
відчуває у повній мірі усіх тих „тектонічних зрушень“, що формують обличчя українського сьогодення, як їх
можуть відчути пересічні громадяни
України. Однак зовнішній погляд має
і позитивний момент: він дає змогу
не потонути у морі дріб’язкових реплік, випадків, казусів і відокремити
справді суттєве, показове, від незначного і минущого. Зрештою, пан
Шпорлюк оптимістично дивиться на
українське майбуття: воно бо відкрите, і відкрите для всіх нас.
Ольга Максимчук, Київ
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культревю

фільм

Україна в Каннах: місія можлива
Цього року на найпрестижнішому
кінофестивалі світу Україна була не
гостем, а повноправним учасником,
адже вперше у каннський конкурс
потрапив український фільм. Ним
стало „Щастя моє“ Сергія Лозниці.
Крім того, у позаконкурсній програмі показали „Шантрапу“ грузинського класика, що живе у Франції,
Отара Іоселіані, до ствoрення якого
також причетна наша країна (саме
країна, а не держава, адже у створенні обох фільмів брала участь
приватна продюсерська компанія
SOTA Cinema Group).
Звичайно, основною подією
стала конкурсна картина Сергія
Лозниці „Щастя моє“. Фестивальна
публіка прийняла фільм по-різному,
проте ніхто не залишився байдужим, що в калейдоскопі фестивальних вражень – річ велика.
Стрічка зачіпає, шокує, тормосить, розбурхує емоції. І робить це
набагато активніше, ніж спроби
інших конкурсантів наситити свої
картини сценами соціальної несправедливості.
Лозниці про справедливість взагалі не йдеться як про якусь – соціальну чи моральну – категорію.
Це історія молодого далеконобійника, який потрапляє в російську
глибинку і там пропадає. Жорстка
картина, без лаку та буферних зон,
сконструйована з історії та історій
(наприклад, у фільм включені дві
новели часів ІІ cвітової війни, ніяк
сюжетно не пов'язані з основною
дією). Для того, щоб знати чому
ми такими стали, потрібно знати
якими ми були – так вважає Сергій
Лозниця. Режисер не залишає глядачам ані надії, ані ілюзій. Проте
залишає враження сильного кіно,
яке подекуди грішить незначними
сюжетними провалами. Утім, їх
компенсують чудові діалоги та
блискуча операторська робота
(над стрічкою працював румунський оператор Олег Муту, що зняв
також „4 місяці, 3 тижні та 2 дні“, яка
отримала „Золоту пальмову гілку“).
У конкурсі стрічка виглядає більш
ніж достойно й наразі є одним із
найцікавіших фільмів конкурсної
програми, таким, що зачіпає за
живе.
Прем'єру, що відбулася пізно
ввечері в театрі Люм'єр, відвідав
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міністр культури України Михайло
Кулиняк. „Сьогодні ми переживаємо подію радісну й хвилюючу: український фільм увійшов до основної
конкурсної програми законодавця
світової кіномоди – Каннського
кінофестивалю. Як міністр, я обіцяю, що держава й надалі створюватиме всі необхідні умови для
повноцінного розвитку національного кінопроцесу. Зараз наше
Міністерство розглядає можливість
підтримки картини „Щастя моє“
в прокаті, щоб фільм, який уперше
вивів Україну на червону доріжку
найпрестижнішого кіноогляду сві-

а потім, після перебудови – від цензури економічної.
Варто згадати ще одну цікаву
подію: одним із перших фільмів,
що були поставлені у розклад фестивалю за декілька годин до його
офіційного відкриття, став фільм
„Три історії Галичини“ львів'янки
Олі Онишко, який вона поставила
спільно із Сарою Фархат.
Стрічка розповідає про те, як
можна в кривавій м'ясорубці воєн
та катаклізмів залишатися людьми,
як різні нації можуть співіснувати
на одному подвір'ї без сутичок та
бійок. Здається, прописні істини.

ту, побачила максимальна кількість
глядачів“, – сказано на офіційному
сайті міністерства. Проте всі дієслова про державну допомогу наразі залишаються в минулому часі.
Поживемо – побачимо.
В іншому, менш парадному залі,
показував нову стрічку „Шанпрапа“ Отар Іоселіані, до стоворення
якої, як і до створення картини
Сергія Лозниці, причетна SOTA
Cinema Group. Перед показом
Іоселіані промовив декілька не
надто приємних слів на адресу
Тієррі Фремо, арт-директора Канн
через те, що його стрічка не потрапила до основного конкурсу. На
прем'єрі, зокрема, був присутній
і актор Богдан Ступка, який виконав у фільмі одну з ролей. Проте,
він лише промайнув на декілька
секунд. „Шантрапа“ – це історія
молодого режисера, який спершу
потерпає від політичної цензури,

Проте як часто у ХХ столітті їх дотримання ставало подвигом.
Перша історія – єврейська. Про
родину з Борислава, яку переховувала українка, чий син служив
у нациській поліції. І як потім ця
родина переховувала її сина від
радянської влади.
Друга – українська, про Олю Ільків, зв'язкову УПА, в якої відібрали
дітей; про польського священника,
що дбає про українські храми та
єврейські цвинтарі… Цей фільм про
маленьку територію землі, пломеніючу територію, з якою разом палали
її мешканці. Саме так говорить про
своє життя одна з героїнь картини.
Документальний фільм про землю,
затиснуту між Гітлером та Сталіном.
Стрічку було показано в рамках
програми української кінофундації,
яка уже втретє відкриває в Каннах
український павільйон.
Катерина Сліпченко, Канни
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Тема:
або хрест зніми,
або труси одягни

База ЧФ РФ у Севастополі
– це символ російського
панування в Україні,
символ впливу та контролю.
Але до останнього часу
цей символ сприймався
українською владою
адекватно – як чужорідне
тіло, яке необхідно терпіти
до 2017 року через власні
недолугі дії на початках
незалежності. Відтепер, ЧФ
РФ в Криму сприймається
відверто неадекватно – як
запорука безпеки в регіоні...
Михайло Самусь

Тема: на лапу

Моя резолюція
Тіньовий ресурс
республіки
Дорогі жарти
Україна: Анатомія
корупції
Житло для
письменника

