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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Підло вимагати від людей
самогубства, коли з цим
завданням не впоралася
навіть державна та воєнна
потуга цілої незалежної
країни… Ті, хто нерозсудливо
волів би бачити в Криму
другу Чечню, можуть
облишити свої сподівання:
з часів втрати власної
державності кримці
ніколи не підіймали
антиколоніальних повстань
— навіть коли мали всі
причини для цього.
Олекса Гайворонський
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Наш читачу!
Україна має нового, легітимно обраного президента. Вперше
від 1991 року вибори завершилися після першого ж туру.
Для багатьох, хто голосував за Петра Порошенка, він не був
ідеальним кандидатом – за нього віддали голос, щоб уникнути
трьох тижнів очікувань та нестабільності.
Новий президент стоїть перед неймовірними викликами. Поперше, стабілізувати ситуацію на Сході країни, де триває АТО.
Це нелегко, адже через дірявий кордон проникають терористи та
зброя. Владімір Путін стверджує, що на території України немає
російських військ, його не хвилює, що наразі на Донбасі воюють
тисячі громадян Російської Федерації.
По-друге, Порошенко мусить справитися з економічними
проблемами. Ситуація вкрай складна, але може бути й гірше.
Внаслідок боротьби на Сході чимало підприємств не працюють.
Порошенко готовий підписати економічну частину Угоди про
асоціацію. Україні потрібна солідна економічна підтримка, але
без реформ не обійтися.
Ще до інавгурації новий президент отримав добру міжнародну
підтримку. 4 червня у Варшаві він зустрівся з американським
лідером Бараком Обамою. Символічне значення цього сигналу
дуже сильне, на практиці це означає, що Україна не сама, а Росії
варто зважати на це.
Факт беззаконної анексії Криму Російською Федерацією не
отримав підтримки в міжнародному товаристві. На півострові досі
живуть громадяни України, в тому числі – кримські татари. Окрім
Петра Порошенка до Варшави запросили Мустафу Джемілєва,
3 червня саме він був головним героєм. Лідер кримських татар
отримав премію Солідарності. Під час її вручення був присутній
і Барак Обама, що можна розцінити як сигнал підтримки для
цього малого народу. Кримські татари опинились у вкрай важкій
ситуації. Крим – їх Батьківщина, і для багатьох з них рідною
є Україна. Татари мають великий досвід боротьби з радянською
тоталітарною системою, і в цій боротьбі в підсумку вони виграли.
На жаль, українська держава, якій вони повірили, не мала
можливості захистити їх. Але це не звільняє Україну від захисту
своїх громадян, навіть якщо тепер вони знаходяться на окупованій
території.
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А мене з'їдає, що...

вдома на чужині

6

Від моменту виходу попереднього
числа журналу відбулося так багато,
що про одні події доводиться говорити мимохідь, а про деякі взагалі забувати. Низка важливих виборів, зміна
європейської влади, і зустрічі, зустрічі,
зустрічі... Однак свій особистий приз
за „результативність“ віддаю колишньому комісару ЄС з питань розширення
і європейської політики сусідства, чеху
Штефану Фюле. Європейський Союз
не визнає анексії Криму і не забуде про
кримських татар, – заявив він під час
70-ї річниці депортації кримських татар.
Чергова його заява на самому кінці каденції, – що Україні, Грузії, та Молдові
треба дати перспективу членства в ЄС.
В інший час це були б найголовніші заяви його кар’єри, порівняно з тим, що
він декларував раніше. Кульмінація буквально вибухнула на самому схилкові.
Прикро?..
Тим часом травневі європейські вибори (і виборці) теж багато чого
сказали. Перша, добра і найголовніша
інформація: євровибори, які тривали
чотири дні (22–25 травня), підтвердили
сильну позицію німецької канцлер Ангели Меркель, яка матиме чималий вплив
на те, хто займатиме важливі посади
в Європейському Союзі. Погана: успіх
євроскептиків у виборах до Європейського парламенту ускладнить роботу
у важливих для європейської політики
галузях. Крайні і євроскептичні угруповання здобули близько сотні місць
у новому Європарламенті (із 751). Не
потішили й виборці – у таких важливих, зокрема й для України, виборах
найнижчою була явка саме в приязних
Україні центральноєвропейських державах. Загалом у ЄС явка сягала 43 відсотків. Найнижчою була в Словаччині,
Чехії, Словенії і в Польщі, де голосувало
трохи більше 20 відсотки виборців.
Цікаво: якби вибори до Європарламенту відбувалися лише серед
шкільної молоді, то в Польщі переміг
би антиєвропейський Конгрес нових
правих Януша Корвіна-Мікке (на
євровиборах здобув 7%). Натомість
у 1077 школах Польщі ця ультраправа партія здобула 27,19% у виборах,
організованих Центром громадянської
освіти. Вибір польської молоді не є
несподіванкою, вважають соціологи,
і наголошують: це бунт, характерний для
молодого покоління. Проте через кілька
років дізнаємося, наскільки „бунт“ переоцінив свої світоглядні настанови.
Наприкінці травня російські авіаційні інспектори здійснили спостережні
польоти над Латвією та Литвою.
Цілком офіційно. Як це можливо?
– все відбувалося в рамках реалізації

міжнародного Договору про відкрите
небо. Все відбувалося за узгодженими
зі спостерігачами маршрутами, а латвійські і литовські фахівці на бортах
контролювали порядок застосування
спостережної апаратури. Договір про
відкрите небо був прийнятий 27 державами-учасницями Організації з безпеки
і співробітництва в Європі 1992 року,
його мета – зміцнення взаєморозуміння
і довіри.
Щоправда, Росія по-своєму розуміє
„відкритість“ неба: балтійські країни
неодноразово повідомляють про порушення їхнього повітряного простору військовими літаками з аеродромів Калінінградської та Псковської
областей РФ. Саме тому, певно, три
невеличкі держави величезний наголос
зробили на проведенні навчань – як
окремо, так і разом із країнами-партнерами з НАТО. Так, у середині червня
в Латвії, Литві та Естонії відбуватимуться
військові навчання, у яких візьме участь
кількість військових, найбільша з часів
вступу цих держав до НАТО. Командувач
навчаннями „Удар мечем‒2014“ у Литві
генерал-майор Алмантас Лейка навіть
заявив, що вперше в Литві можна буде
побачити данські танки „Leopard-2A5“.
Таким чином, танки по литовській землі
їздитимуть уперше з моменту виведення
російських військ у 1993 році.
Мільярд доларів на збільшення
військової сили Сполучених Штатів
у Центральній і Східній Європі – це
остання ініціатива президента Барака
Обами. Згоду на використання ресурсів
має ще висловити Конгрес США. Плани
передбачають збільшення військової
присутності американців у східній частині континенту. Нова ініціатива повинна
уможливити також співробітництво США
з країнами з-поза НАТО: Україною, Грузією і Молдовою. У той самий час міністр
закордонних справ Польщі Радослав
Сікорський під час спільного брифінгу
із держсекретарем США Джоном Керрі
сказав, що обидва вони погоджуються
з тим, що міжнародна спільнота мусить
підтримати Україну, а також, що інтервенція на Сході України, постачання
зброї чи терористів з метою дестабілізації країни повинна припинитися.
Тим часом у Варшаві під час святкування 25-річчя перших частково
вільних виборів у Польщі, на якому
були присутні президенти багатьох
європейських країн і США, Барак
Обама запевнив центральноєвропейців у міцному союзі зі Сполученими Штатами. „Вас зрадили друзі тоді,
коли вони були вам найбільше потрібні.
Тому від імені США і НАТО прагну підтвердити наше постійне зацікавлення

в польській безпеці. П’ята стаття
[Вашингтонського договору – Ред.]
однозначна: атака на одного означає атаку на всіх. І ми виконаємо
наші союзницькі зобов’язання. Ми
будемо з вами, адже ваша свобода
– це наша свобода. Польща ніколи
не залишиться сама“, – наголосив
Обама.
Польський президент Броніслав
Коморовський ініціював заклик
до пошани прав людини і засудження насилля. Так звана „Варшавська декларація свободи“ заявляє про прагнення до цінностей, які
є спільним спадком вільних народів.
Анексія Криму порушує фундаменти політично-правового порядку
в Європі і підриває функціонування
цілої міжнародної системи, – наголошується, зокрема, в декларації.
„Від імені кримськотатарського
народу я хотів би висловити сердечну подяку Польщі за те, що
вона робить у питанні захисту
наших прав. Я сподіваюся, що
ця підтримка буде до самого
кінця, тобто повернення свободи
в Криму і гарантування дотримання прав“, – сказав кримськотатарський дисидент Мустафа
Джемілєв, отримуючи в той же
день Нагороду солідарності. Глава
кримських татар наголосив, що режим у Криму багато в чому нагадує
радянський. „Це той режим, з яким
багато десятиріч ми вели боротьбу“,
– говорив він. „У цей момент ситуація
виглядає дуже непередбачувано. Ми
можемо очікувати всього“, – сказав
Джемілєв. Політик повідомив, що
кримськотатарський народ зазнає
ксенофобських утисків. Попри те,
що протягом останніх 23 років незалежності в Україні не було схожих
до європейських стандартів життя,
кримські татари звикли мати свободу. „Зараз ситуація є цілком інша.
Серед кримських татар є тенденція
покидати свою землю. Ми вважаємо,
що це дуже погано, адже десятиріччями ми боролися за те, щоб повернутися на свою батьківщину. Кожен
день окупації є великим ударом для
нашого народу“, – наголосив у Варшаві Мустафа Джемілєв.
На підтвердження цього представники громадських організацій зі
східної і південної України говорять, що в результаті російської
анексії Криму, а також дестабілізації ситуації на Сході України, ці
території покинуло близько 100
тисяч людей. Водночас активісти визнають, що достовірність цієї цифри

не можна визнати однозначно. Один
із громадських активістів Микола Подоляка каже, що тільки в Луганській і
Донецькій областях налічується
близько 70 тисяч емігрантів. Однією
з вимог активістів цих рухів є прийняття відповідних законів, які допоможуть захистити права біженців.
Але повернімося до Обами в Європі. Після зустрічей президентів
у Варшаві відбувся саміт країн НАТО з Центрально-Східної Європи.
Переговори стосувалися української
кризи та російської агресії в Україні,
безпеки в регіоні, зокрема енергетичної, а також приготувань до
вересневого саміту НАТО в Уельсі.
Серед гостей саміту були президенти Литви, Латвії, Чехії, Словаччини,
Угорщини, Румунії, Болгарії, Словенії та Хорватії. Після „варшавського“
періоду настав „нормандський“
– майже всі учасники варшавської
зустрічі перемістилися через день
до Франції, де відбулися урочистості з нагоди 70-річчя висадки військ
союзників антигітлерівської коаліції
в рамках операції операції „Оверлорд“ під час Другої світової війни,
що відкрила Другий фронт. Серед
світових лідерів – президент США
Барак Обама, канцлер Німеччини
Ангела Меркель, президент Франції
Франсуа Олланд, прем’єр Великобританії Девід Камерон, королева
Єлизавета ІІ, а також президент Росії
Владімір Путін і новообраний президент України Петро Порошенко. Як
повідомило бюро президента Франції, після зустрічі президентів Порошенка і Путіна обговорюватимуться
деталі реалізації перемир’я в Україні.
Розмова президентів України і Росії
тривала 15 хвилин. Бюро Олланда
зазначило, що розмови цих двох
політиків у Нормандії „відкривають
двері для визнання Росією нового
президента України“.
Однак... „Наступні 10 років будуть
дуже складні для України; це її початкова позиція – якщо навіть вдасться
стримати Росію, – ця позиція буде
набагато гірша, ніж Польщі в 1989
році“, – вважає політолог і відомий
публіцист „The Economist“ Едвард
Лукас. „На мою думку, Україна, а також Північна Африка – це найбільші
випробування, які повинен подолати
ЄС біля своїх кордонів. Ми не повинні мати величезних надій. Україна
знаходиться у безперервній фінансовій, економічній, конституційній
і величезній геополітичній кризі“,
– переконаний головний редактор
найбільшого британського тижневи-

ка. На його думку, проблеми України
пов’язані з дуже слабкими інститутами і заборгованістю. „Польща в 1989
році була (порівняно з Україною)
в хорошій позиції, бо тоді в Польщі
було дуже багато ентузіазму, міжнародна спільнота дуже підтримувала
поляків, усі хотіли допомогти, швидко зменшувався державний борг
країни, з’явилися широкі можливості
для експорту в інші країни, чого Україна зараз не має. Україна не має
Бальцеровича, Валенси, Міхніка, не
має людей, які визначали б напрям,
щоб вести країну у цей складний
для неї час“, – зазначив Лукас. Він
зауважив, що на Майдані в Києві
були прекрасні люди, представники
громадянського суспільства, однак
бракувало тих, хто міг би зайнятися
політикою. Навіть якщо вдасться
стримати Росію, то необхідно відбудувати громадські інститути в Україні
і докласти великих зусиль, аби країна почала економічно розвиватися,
– переконаний Едвард Лукас.
„Росіяни руйнують у Криму
українські пам’ятники [гетьманові
Сагайдачному – Ред.], а нам не
можна перенести монумент, який
увічнює постать радянського
злочинця“, – це слова Казімєжа
Кєйда, бургомістра невеличкого
містечка Пєнєнжно у ВармінськоМазурському воєводстві Польщі.
Бургомістр, на своє нещастя, вирішив перенести пам’ятник радянському генералові Івану Черняховському
з центру міста на військове кладовище. Фігура Черняховського була
встановлена у Пєнєнжні після Другої
світової війни, генерал вважався
у СРСР видатним полководцем. Однак у польський історії його постать
асоціюється передусім з каральним
акціями проти солдатів Армії Крайової та Віленщині та пацифікацією
населення Вармії та Мазурів. Справа перенесення пам’ятника здобула
розголосу завдяки губернаторові
сусідньої з Пєнєнжном Калінінградської області Ніколаю Цуканову. Ну,
а оливою у вогонь стала кульмінація
спалаху патріотичних емоцій у росіян на хвилі „повернення Криму“.
Наразі сторони не поступаються
– ані в Пєнєнжні з Києвом, ані в Калінінграді з Москвою. Чим усе завершиться – сподіваюся, дізнаємося вже
в чергових випусках моєї рубрики.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Євразійський союз –
не більш ніж типовий
кремлівський пасквіль інтеграції
Так це для цього воно було
треба? Задля такого „ніц“
Україні було заблоковано
дорогу в Європейський Союз?
Оце викликало Майдан
і скинуло українського
президента? Через це нині
гинуть люди на Сході України?
Євразійське економічне співтовариство (скорочено ЄврАзС, англійською – EEU), засноване 29 травня
у казахській столиці Астані, за своєю
суттю не представляє нічого більшого, ніж дуже недосконалий митний
союз трьох країн: Казахстану, Російської Федерації та Білорусі. Країн,
які, в принципі, і не дуже мають що
продавати.
У Казахстану і Росії майже така
сама економіка, що стоїть і падає
на експорті корисних копалин,
передусім нафти і газу. Білорусь,
колись відома як „монтажний цех
Радянського Союзу“, від останніх
двох членів EEU відрізняється тим, що
щось все-таки продукує, але її експорт і її промисловість, знову ж таки,
готові приймати лише Росія і країни
колишнього Радянського Союзу,
адже жодних технологічних перлин
вона не пропонує.
Але це не заважало російському
президентові Володимиру Путіну назвати цю подію „епохальною“. „Нині
ми разом створюємо могутній центр
економічного розвитку, великий
регіональний ринок, який об’єднає
більше 170 мільйонів людей. Наше
співтовариство володіє величезними
засобами корисних копалин. Разом
із тим країни трійки мають розвинуту
промисловість, виробничу базу та
величезний кадровий і культурний
потенціал. Географічне розташування дозволяє створювати маршрути
не лише регіонального, але також
глобального значення“, – сказав
президент Росії.

Незадоволений Лукашенко
Насправді ЄврАзС – це лише „Росія плюс“, до 145-мільйонного ринку
якої долучиться двадцять п’ять мільйонів населення з Білорусі і Казах8

стану. У порівнянні з Євросоюзом,
південноазіатським АСЕАН, США чи
Китаєм, це інтеграційний карлик – як
з огляду економічних показників, так
і з огляду кількості населення. Єдине,
що може в EEU справити враження
– це її територія і певною мірою
запаси корисних копалин у Росії та
Казахстані – Білорусь практично
нічого не має. „Контролюємо двадцять відсотків запасів природного
газу і п’ятнадцять відсотків запасів
нафти“, – сказав Путін.
Що цікаво, саме у випадку газу
і нафти їм не вдалося заключити
договір про митний союз, на що
звернув увагу білоруський президент Александр Лукашенко, який
сподівався, що після вступу в EEU
його країна зекономить на продажу нафтопродуктів білоруських
нафтопереробних заводів мільярди
доларів. Точно так само марно очікувала звільнення від мита білоруська
фармацевтична промисловість. „Це
не той договір, на який сподівалася
Білорусь і про який говорили наші
партнери, передусім Російська Федерація“, – сказав Лукашенко, який
до останнього відмовлявся підписувати даний договір. „Ми думали, що
це буде повноцінний Митний союз.
Але потім у Москві щось порахували, заплакали і дійшли висновку,
що без обмежень у фармацевтичній
промисловості їм не бути ринком із
нафтою і газом“, – сказав він. Нафта
і газ, два найбільш важливі експортні
компоненти Росії і Казахстану, не
будуть частиною Митного союзу
принаймні до 2025 року.

Ані демократія,
ані спільні цінності
В ЄврАзС, усупереч тому, що його
подають як конкурента Європейському Союзу, немає жодних політичних
основ, у договорі дослівно стоїть, що
кожна з держав залишає за собою
повну самостійність. Не було створено нічого на зразок Європейського
парламенту чи Європейської комісії.
Таким чином, EEU відстає навіть від
неблагополучного проекту Союзу
Білорусі та Росії, який без особливого прогресу в інтеграції нібито

існує з 1996 року. В установчих документах ЄврАзЕС, які мають майже
тисячу сторінок, між іншим прописано, що кожна держава зберігає свій
державний устрій. На практиці це
означає, що всі три напівдиктатори
можуть правити на свій спосіб. ЄврАзЕС щось міняє лише у випадку
Казахстану, який – як слабка країна,
прилегла до Китаю – ще більше наблизиться до Росії. І її президент Нурсултан Назарбаєв реалізує нарешті
свою ідею Казахстану як „моста між
Сходом і Заходом“.
Напівфабрикат Путіна ніяк не
можна порівняти із тим, що отримає
Україна від інтеграції з Європейським Союзом, який, окрім свого
економічного розвитку, пропонує
Україні можливість стати частиною
простору демократії, верховенства
права і поваги до прав людини, тобто речей, про які Путін, Лукашенко
і Назарбаєв навіть не насмілювалися
говорити.
Гіркою таблеткою для Путіна мусить бути те, що Крим не є частиною
EEU. А Україні можна лише побажати, аби нею вона також не стала.
Лубош Палата,
редактор „Млада Фронта
Днес“, Прага

Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів Олександра Рибалка

Олександр Рибалко:

„У Криму постало потужне
формування митців традиційної
культури“
Україна зрозуміла,
що втрачала Крим
досить довго, тоді коли
його таки втратила.
Крим не розумів, що
відходячи від України,
він таки багато чого
втрачає. Тому в Україні
навздогін анексії
Криму прийнято Закон
про статус корінних
народів, презентовано
нові книги про Крим,
українці намагаються
зрозуміти, „чого не
добачили“ у відносинах
із Кримом.
Натомість в самому
Криму за часів
української
незалежності було
запущено маховик
відродження культури
корінних народів,
і російська окупація
його може хіба що
пригальмувати,
але не зупинити.
Про це говоримо
із дослідником
практичної культури
національних
меншин в України,
промоутором етнотуризму на Півдні
України Олександром
Рибалком.

Олександру, чого бракувало Криму в його полікультурності на момент 1991 року, чого досягнуто було на момент російської окупації?
Чи відновив якимось чином Крим за
цей час своє обличчя?
В Україні, на жаль, була відсутня
етнонаціональна політика. У державі
не було розроблено чіткої концепції
щодо реалізації культурних потреб
різних народів. Ці спільноти розвивалися у рамках дозволеного і власних
спроб. Краще розвивалися багатші
спільноти, які мають власні материнські країни – Німеччина допомагала
німцям, Ізраїль – євреям тощо. Корінні
ж народи України залишилися сам на
сам, і їхній поступ у відродженні їхньої

культури та спадщини був сповільнений. Натомість та відносна воля,
відсутність заборон все ж надавала
певний коридор можливостей.
Для прикладу, мені дуже цікава
спільнота кримчаків [тюркомовний
народ юдейської віри – Ред.] . Їх майже повністю знищили, їх нараховується десь біля однієї тисячі чоловік (до
двох тисяч є караїмів, також тюрко-,
а радше кипчацькомовних юдеїв),
ця громада на межі зникнення. При
цьому вони створили єдиний у світі
музей кримчацької культури у Сімферополі, в приміщенні колишнього
кримчацького дитсадка. Цей музей
„живий“, його співробітники проводять постійну дослідницьку роботу,
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активно долучилися до створення туристичного маршруту слідами їхньої
культури. Вони постійно нагадують
суспільству про сумні дати в своїй
історії, як 11 грудня 1941 року, коли
були розстріляні кримчаки в Криму.
На кримчацькій синагозі каал створили меморіальну таблицю до цієї дати.
Зараз там житловий будинок, але зовнішні культові ознаки він зберіг.
Ти говориш, держава не заважала.
А коли заважала?
У цьому контексті передусім варто
говорити про кримських татар. Держава не заважала, але їм не сприяла
– існувала негласна сегрегація за
національною ознакою при наборі до
органів міліції [в міліції був лише один
полковник кримський татарин, але він
приїхав міліціонером уже з Узбекистану – Ред.], дуже важко проходило
створення національних шкіл, ніхто
не збирався відшкодовувати чи повертати відібране в 1944 році майно.
З Криму були депортовані також
італійці, німці, кримські татари, греки,
вірмени, болгари, ассирійці. Представники цих народів досі мають
певну образу, що закон про статус
депортованих не був прийнятий своєчасно, що ніхто перед ними не вибачився. І ці люди, котрі зараз відходять
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в кращі світи, відходять з образою за
цю пляму „зрадників“, звинувачення в
тому, у чому їхньої вини немає. А для
багатьох із них нерідко це важливіше,
ніж матеріальне відшкодування за завдані депортацією збитки.
Наскільки важливим для цих людей
які повернулися, є запровадження
елементів їхньої культури в оточуюче життя? Ресторани з етнічною
кухнею, впровадження зовнішніх
елементів в оздоблення… Як реалізовується таке прагнення?
Це важливо для будь-якого народу,
але для кримських татар це особливо
важливо – бо вони справедливо вважають, що через цю жахливу депортацію чимало елементів культури просто було втрачено, вона опинилася
на межі існування. Вони докладають
чимало зусиль, аби просто-на-просто певні елементи відтворювати, досліджувати. І це все впроваджується
– як сказано, в кафе і ресторанах
традиційної їжі, оздобленні будинків,
виготовленні предметів народного
промислу. Це своєрідна мода, і до
речі в одязі так само вони мають
своїх модельєрів, намагаються використовувати етнічні елементи під час
весільних обрядів для молодят. Звісно, що за це кримські татари чіпко

тримаються. Цей процес розвивався
теж завдяки тому, що було і є кому це
досліджувати, так само як і є кому це
розвивати. Існує потужне формування митців традиційної культури, які діляться цим з охочими – дизайнерами
екстер’єрів і інтер’єрів, рестораторів,
модельєрів.
Чи покращився стосунок до корінних народів з боку російськомовного населення за час незалежності
України? Чи є усвідомлення, що для
цих людей іншої батьківщини немає? Що їхня культура може бути
цікава?
Видається, що позитивні зміни таки
трапилися. Місцеве населення, яке
оселилося в Криму після депортації
і знищення корінних народів, зустрічало після 1989 року кримських татар
досить ворожо. Побоювалися, що
ті будуть виганяти їх з зайнятих хат і
земель, побоювалися чужості іншої
культури і релігії. Кримські татари поводяться і поводилися мирно, завжди
наголошували що їхня боротьба за
повернення велася виключно мирним
шляхом. Тому зі свого боку до місцевого населення вони неприязні не виявляли, - теж зважаючи на умови, в яких
опинилися. Не замикалися – друзів
серед кримських татар можна було

Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів Олександра Рибалка

досить легко завести, спілкуватися із
ними. Тому з часом кримські росіяни
почали приходити до думки що татари
не такі й страшні як видавалося, і процес гармонізації відносин поміж цими
суспільностями почав укріплюватися.
Чимало зробили освітяни, науковці,
існує програма толерантності і добросусідства, розроблена для Криму
і адаптована. Ми навіть відчували,
що ось-ось, після тих 20 літ співжиття
зникнуть останні підозри і недовіра.
Діти ходили до спільних класів [окремих кримськотатарських шкіл всього
16, а дітей шкільного віку 50 тис.
– Ред.], а діти завжди краще стирають
тертя, були міжнаціональні шлюби,
спільний бізнес тощо.
Наскільки дієвими були ці програми, про які згадуєш? Я пам’ятаю,
коли за сприяння посольства Чехії
в Україні відкрито туристичний
центр в Бахчисараї. І вагу цього
кроку оцінили представники усіх
локальних національностей…
За моїми враженнями, якби таких
програм не було, невідомо як би поточилася ситуація під час анексії Криму [йдеться про загрозу погромів на
етнічному ґрунті – Ред.]. А Бахчисарай
дійсно був флагманом позбавлення
совєтськості. Це навіть за кримськими мірками невелике місто, але там
проживає чимало креативних людей,
які люблять своє місто і за нього переживають. З українців там Олекса
Гайворонський, працівник музею
в Ханському палаці, мав власну програму на кримськотатарському каналі
АТР, де промував автентичну культуру
Криму. Чимало активістів культури
ведуть бізнес, зокрема готельний чи
ресторанний. Бахчисарай гостинне
місто, і навіть чимало сімферопольців
любило проводити там свої вихідні.

За твоїми прогнозами, чи зрозуміє
і сприйме цю ситуацію російська
влада, котра представляє, за власною конституцією, федерацію,
в тому числі суб’єктів національних
меншин? Важко судити, не знаючи
суто російських умов, але й кримські були не схожі на середньоукраїнські.
Треба уточнити, про стосунки із яким
народом ітиметься. Бо, приміром,
етнічні греки в Криму радо сприйняли „приєднання“ до Росії. Натомість
кримські татари його не прийняли.
Вони бойкотували „референдум“
16 березня. І вочевидь, природною
реакцією з боку нової влади мало би
бути аналогічний стосунок до кримських татар. Маємо результат – заборону мітингу вшанування пам’яті
жертв депортації 18 травня в центрі
Сімферополя. Стало зрозуміло, що
нова влада не збирається йти на
поступки, рахуватися з потребами,
сентиментами, емоціями, культурою
кримських татар.
Фактично, цей поділ прихильників
колаборації Кремлю і його противників цілком по-іншому змусив нас
поглянути на кримську мозаїку. Не
підтримали анексію кримські татари
та етнічні українці. Відомо, що багато
греків підтримало, німці, можливо,
вірмени, і це може бути причиною
нового витка напруженості поміж
різними групами. Українці опинилися
у дуже пригнобленому становищі.
Звільнили директорку української
гімназії в столиці Криму і намагаються
перевести школу на російську мову.
Але не всі українці з походження
є такими свідомими українськими
патріотами…
Звісно, тих свідомих є менше. Особисто бачив таких, які брали участь

у референдумі за приєднання до
Росії, голосували „за“ і в цьому радо
признавалися [деякі робили це після
того, як на їхню думку, „слабка“
українська влада здала Крим Росії
– за свідченням головного редактора УЖ Петра Андрусечка, котрий
поспілкувався із таким українцем із
Севастополя – Ред.].
А ті, для кого українськість не пусті
слова – це українці що живуть
у Криму віднедавна чи нащадки
прибулих раніше?
Здебільшого українці це нащадки тих,
хто переселився після Другої світової. Видавалася газета „Кримська
світлиця“, гуртувалися біля церков
Київського патріархату, користувалися в публічній сфері українською
мовою. Вони використовували існуючі можливості і для них це було
важливо. Примітно, що найкращі
стосунки із кримськими татарами виходило налагодити саме українцям.
Виробився певний фактор довіри
– шансів порозумітися незнайомим
до того представникам цих народів
значно більше.
Це все не означає відсутності
також серед етнічних росіян „політичних українців“. Знаю дівчину
Любу, яка вивчила українську мову
самотужки, створила організацію
„Український дім“, яка мала на меті
збереження саме української культури в Криму, бо на її думку власне
українська культура потерпала. Тому
власним прикладом показувала, хто
потребував захисту. Тепер Люба
мусила виїхати до Львова. Зрештою,
як чимало українців, активістів місцевого Євромайдану, що змушені були
покинути Крим.

Кримськотатарські митці сучасності
Після повернення на свою Батьківщину кримські татари
активно розпочали відроджувати своє традиційні художні ремесла, але й також розвивати нові напрямки
сучасних видів декоративно-прикладного та ужиткового
мистецтва. Зокрема, під орудою знаного митця Мамута
Чурлу утворився проект „Кримський стиль“, який має на
меті вивчення та відродження традиційних орнаментів,
технік, виготовлення сучасних творів на їхній основі,
а також збереження, подальший розвиток та популяризацію мистецтва кримських татар.
Лише деякі імена
• Мамут Чурлу (живопис, кераміка, вишивка),
• Айдер Асанов (філігрань)
• Ельміра Асанова (філігрань)

• Рустем Скібін (кераміка)
• Абдюль Сеїт-Аметов (кераміка)
• Юлія Тулупова (вишивка)
• Ельміра Сеїт-Аметова (розпис на батіку)
• Марина Курукчі (кераміка)
• Зера Аблязісова (розпис на склі)
• Сабріє Еюпова (ткацтво)
та багато багато інших
Але сьогодні цей потужний процес в умовах окупації
Криму Росією опинився під загрозою. Багато митців вимушені були залишити свою Батьківщину, на яку вони не
так давно повернулися, і тепер намагаються прововжувати розплочату справу в екзилі.
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Тема:

острів несвободи
Фото: Іво Докоупіл
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острів несвободи

Українці та кримці.
„Спалах захоплення“
Не вимагайте від кримців згадати про шаблі. Це не матиме жодної
користі. Краще прислухатися до них: чим вони зараз живуть, як вони
бачать власне майбутнє? Їхній історичний досвід підказує їм щось таке,
що вони не квапляться відрікатися від братерства з нами – та на щось
чекають. Дай Боже, дочекаємося разом.

З певністю не буде перебільшенням
сказати, що позиція кримськотатарської спільноти в кримських подіях
2014 року викликає величезне зацікавлення як в Україні, так і за її межами. Цей інтерес цілком природний:
бо якщо позиції решти учасників
подій (сепаратистські прагнення проросійських рухів та державницькі
позиції українських активістів) легко
прогнозовані навіть тими, хто знає
Крим лише поверхово, то стосовно
кримських татар робити такі інтуїтивні прогнози та висновки значно
важче. Адже інтереси цієї спільноти
не настільки очевидні сторонньому
спостерігачеві, а шлях до розуміння
цих інтересів лежить через ґрунтовне
знайомство не тільки з бігом політичних подій у Криму протягом останніх
десятиліть, але й із закономірностями
багатовікового історичного процесу,
що передував подіям сьогодення.

Помилкові висновки
Аналітика
кримськотатарської
тематики не є чимось рідкісним: нею
активно займалися дотепер і ще активніше займаються зараз. Але без
урахування необхідності залучати до
аналізу дані як політології, так і історії, значна частина запропонованих
відповідей на запитання „чого ж таки
насправді хочуть кримські татари?“
в кращому випадку характеризувалася неповнотою, а в гіршому – цілковитою хибністю висновків та прогнозів.
І це має не тільки академічно-теоретичне значення. Роздуми на цю тему
мають свій практичний вимір, і деякі
помилкові висновки минулого, справивши вплив на державну політику
у Криму, в результаті дорого коштували позиціям України на півострові.
В останні, „постмайданні“, місяці
одним із нових трендів в українському
суспільстві стало всезагальне захо14

плення та навіть свого роду „закоханість“ українців у кримських татар. По
українських містах організовуються
різного роду політичні та культурні
заходи – чи то на підтримку кримців,
чи то спільні з їхніми представниками;
набуло нового імпульсу зацікавлення кримськотатарською культурою,
кримськотатарська та українська
символіка не просто сусідують на цих
заходах, але й стають матеріалом для
різноманітних інновацій плакатної
графіки, в котрих дві варіації прадавнього тризубого символу – тамга
ханського роду Гераїв та знак київських Рюриковичів – переплітаються
одне з одним, створюючи єдине ціле.

Спалах любові
Причини цього захоплення очевидні: у часи, коли Україна втратила
Крим, кримськотатарський рух залишився не тільки найбільш потужною,
але, власне, єдиною організованою
політичною силою на півострові, що
вголос заявила про незгоду зі зміною
статусу автономії та твердо підтримала конституційну єдність країни.
Звісно, позитивні тенденції в ставленні українців до своїх кримськотатарських співвітчизників можна лише
щиро вітати – тим паче, що кримці
й справді гідні такого захоплення. Але
того, хто спостерігає за ситуацією
здавна та пильно, цей раптовий „спалах любові“ ладний дещо здивувати.
Адже, власне, у 2014 році кримські
татари не зробили та не проголосили
абсолютно нічого такого, чого б вони
не робили та не проголошували протягом останньої чверті століття. Їхня тверда проукраїнська позиція та підтримка
європейських прагнень українців проголошені й доведені ділом уже досить
давно. Ще в 1990-х роках кримських
татар напівжартома називали „єдиними справжніми українцями в Криму“

– і в цьому влучному вислові було тим
більше правди, чим послідовнішою
була їхня підтримка України в Криму
та чим організованіше виглядав їхній
всенародний рух на тлі нечисленних,
розрізнених та маловпливових організацій кримського українства. Не варто
забувати й того, що кримські татари
становили, за кількома винятками,
весь депутатський корпус Народного
Руху України в Автономній республіці
Крим (до 14% місць у кримській Раді)
– адже саме Народний Рух, чия патріотична ідеологія близько збігалася
з політичними принципами лідерів
кримських татар, був „юридичним
прикриттям“ позбавленого будь-якого
офіційного статусу Меджлісу. (Тут
треба пояснити, що Меджліс є не
політичною партією, а, радше, аналогом „ради міністрів“, котрій через
своїх представників у всенародно
обраному „національному парламенті“, Курултаї, делегує повноваження
весь кримськотатарський народ; тож
єдиний можливий статус формальної
легалізації Меджлісу – це не партійна
чи громадська організація, а перетворення його на палату парламенту
в тій кримськотатарській національній
автономії в Криму, на створенні якої,
замість „територіальної“ автономії
АРК, наполягали і Курултай, і Народний Рух). Навіть якщо взяти такий популярний нині аспект, як „братерство
Майдану“, то „кримськотатарська
сотня“ Майдану–2014 теж уже мала
свій прецедент на Майдані–2004
(причому, здається, навіть численніший). Та й щодо налагодження співпраці з європейськими і міжнародними
суспільними інституціями, фондами,
неурядовими організаціями тощо
кримські татари з самого початку були
поперед усіх у Криму, тому і слово
„євроінтеграція“ для них вже давно
має цілком живі і конкретні конотації.

Текст: Олекса Гайворонський, Бахчисарай
Фото: Леньяра Абібулаєва

Право на самовизначення
Тож, Україна справді має підстави
для захоплення кримцями – і має їх
вже здавна. Не можна казати, що
вона не була свідома цього, але
справжній підйом відчуття братерства
між українцями та кримцями спостерігаємо лише тепер. Унікальним є те, що
нинішній тренд проявляється не тільки
на „народному“ рівні, але й у давно
очікуваних (хоча й трагічно запізнілих) законодавчих кроках. Варто згадати, наприклад, березневу Постанову Верховної Ради щодо гарантій прав
кримськотатарського народу. В цьому
документі кримські татари, по-перше,
офіційно визнані в Україні корінним
народом, а по-друге, отримали
гарантію реалізації їх невід’ємного
права на самовизначення у складі
незалежної України.
За цими декларативними пунктами стоїть ціла історія сподівань,
розчарувань та запеклих дискусій.
Кримськотатарський етнос, що сформувався на території Криму через
асиміляцію найдавнішого автохтонного населення півострова з кількома
послідовними хвилями різноплемінних
прибульців пізніших епох, є корінним
етносом Криму за всіма ознаками.

У часи, коли Україна
втратила Крим,
кримськотатарський
рух залишився не
тільки найбільш
потужною, але, власне,
єдиною організованою
політичною силою
на півострові, що
вголос заявила про
незгоду зі зміною
статусу автономії та
твердо підтримала
конституційну єдність
країни.
Але, аби офіційно визнати той простий факт, що в Україні є два народи,
котрі не мають історичної батьківщини
ніде за межами українських територій
(себто українці та кримські татари),
країні довелося втратити контроль

над Кримом – бо ж на дату підписання
Постанови пішов уже другий день по
тому, як Москва оголосила півострів
своїм новим володінням. Та сама сумна подія подолала й упередженість
Києва щодо дражливого питання про
„суверенітет“ кримськотатарського
народу.
У зв’язку з цією останньою подією
пригадується травень 2005 року,
коли новообраний президент України
під оплески своїх кримських прихильників прибув у Бахчисарайський
Ханський палац на нараду з лідерами
Меджлісу. Перша вимога, висунута
президентом до співрозмовників
у музейному приміщенні, де раніше
засідали кримські хани, спантеличила
присутніх. Президентові йшлося про
скасування Меджлісом уже призабутої Декларації про суверенітет кримськотатарського народу. Прийнята
ще 1991 року на популярній тоді
хвилі народної законотворчості, декларація не містила жодних закликів
про відокремлення Криму від України,
але затверджувала суверенітет кримськотатарського народу як суб’єкта
політичних відносин та проголошувала його право на самовизначення
законними шляхами. Меджліс нео15
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дноразово підкреслював, що такою
формою самовизначення, згідно
з Декларацією, обрана національна
кримськотатарська автономія в складі
незалежної України. Але, певно, хтось
з оточення переконав президента, що
кримські татари нібито плекають таємні сепаратистські наміри. Меджліс
відмовився скасовувати всенародно
прийнятий документ, завдяки котрому
й існував сам, і омріяного порозуміння між владою та кримцями так, на
жаль, і не склалося.

Свідоме розхитування корабля
Вину за яловий вистріл президента по уявній, неіснуючій загрозі
слід покласти, найвірогідніше, на
тих „експертів з кримських питань“,
що ще задовго до того скеровували
увагу вищого керівництва держави
у хибному напрямку. Адже упереджене ставлення до кримських татар було
звичною справою і при попередніх
адміністраціях, не становлячи таємниці ані для Меджлісу, ані для кримськотатарського загалу. Не завдаючи собі
клопоту розібратися в делікатних питаннях міжетнічних стосунків у Криму
(а можливо, з якихось причин і не маючи зацікавлення в успіху державної
політики України в цьому напрямку),
деякі з „творців державної політики“
не тільки воювали з вітряками уявних
загроз, але, як видається, і свідомо
розхитували корабель. Бо важко пояснити чимось іншим невтомні спроби
чиновників розколоти єдність кримських татар та штучно сформувати
якісь „альтернативи“ Меджлісу з поодиноких прихильників комуністичної
чи проросійської ідеології з числа осіб
кримськотатарської національності.
Всі ці проекти не мали жодного авторитету серед широкого загалу, але
незмінно користувалися підтримкою
можновладців. (З приходом у Крим
нової, російської, адміністрації ці політичні клуби стали в авангарді залучення кримських татар до російської
політичної орбіти – користуючись усе
тією ж самою прихильністю держави
та продовжуючи виконувати звичну
їм роль „політичної противаги“ Меджлісу).

„Загроза ісламістського
екстремізму“
Певно, за схожим шаблоном організовувався і штучний розкол кримських татар на релігійному ґрунті,
коли від юрисдикції тісно пов’язаного
з Меджлісом Духовного управління
кримських татар відколювалися різноманітні мусульманські секти, зокрема
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й такі, котрі в інших країнах визнані
екстремістськими. Чиновники не афішували своїх зв’язків із цими течіями,
але виявляли дивну прихильність до
їхніх потреб, що живило підозри про
негласне втручання держави і в цю
чутливу сферу. Очевидно, потреба
в наявності „екстремістських елементів“ у Криму була велика, адже
відомо, що помітне місце у звітах до
Києва займала „загроза ісламістського екстремізму“ – при тому, що
серед мусульман Криму це явище не
існувало як таке (і, здається, створити
його штучно також так і не вдалося).

Кримці стали гідними
та дуже лояльними
громадянами
нашої держави.
Їхній український
патріотизм випливає
з інших підстав,
ніж українське
походження – тож
тим цінніше, що
значна більшість
з кримських татар не
відмовляється й надалі
від українського
патріотизму.
До стратегії „війни з вітряками“
слід, безперечно, віднести й постійні
тривожні сигнали про сепаратистські
прагнення кримців, які нібито хочуть
чи то незалежності, чи то приєднання
до Туреччини (при тому, що найбільша доля кримськотатарських „незалежників“ у відповідних опитуваннях
не перевищувала 8%). Таким чином,
серед державного керівництва створювалося спотворене, химерне уявлення про загрози, з якими Україна
мусить мати справу в Криму. Події
2014 року найпереконливішим чином
показали, що загроза українському
суверенітету в Криму виходила зовсім не від кримських татар. Свідомим
чи несвідомим було таке відвертання
уваги на неіснуючі проблеми замість
реальних загроз – залишається тільки
здогадуватися… Не виключено, що це
стало просто наслідком ліні та непрофесіоналізму, а рецепти державної

політики, вироблені для Криму, були
просто скопійовані з методичок та
інструкцій, виготовлених для органів
російської державної влади на Кавказі (де, на відміну від Криму, насправді
присутні й сепаратисти, й екстремісти,
й безліч інших реальних, а не уявних,
загроз).

Крим є Україною
Таке ставлення, повне незаслужених підозр та недовіри, здавалося б,
мусило відвернути кримськотатарське
суспільство від України в ситуації, що
склалася навесні 2014 року. Тим паче,
що спроби російської влади нав’язати
співпрацю з кримськотатарськими
лідерами були на початку сповнені
проявів підкресленої толерантності,
прихильності, готовності зробити для
депортованих народів значно більше,
ніж робила Україна, а також рясніли
райдужними прикладами процвітання національних меншин у Росії. На
згадані декларації ж Верховної Ради
Кремль відповів цілим президентським
указом про „реабілітацію“ кримських
татар (бо в Москві добре знали, що
кримськотатарські народні депутати
вже багато років просили київських
колег прийняти детальний Закон про
відновлення прав депортованого народу – але так і не допросилися…).
Втім, незважаючи на це все, в буремних подіях 2014 року Меджліс
залишився на проукраїнських позиціях. Це досить сміливе та ризиковане
рішення вже почало дорого коштувати кримським татарам: йдеться
про символічні, але емоційно дуже
болісні рішення влади про заборону
в’їзду до Криму славетному лідеру
кримських татар Мустафі Джемілєву,
і про заборону проведення масових
ювілейних заходів до 70-річчя депортації кримськотатарського народу на
центральній площі Сімферополя, і про
виклики кримськотатарських діячів до
російської прокуратури… По відході
з Криму української влади в Меджлісі розпочалася дискусія щодо того,
чи припустима взагалі співпраця
з владою російською. Перемогла та
прагматична позиція, що в певних
межах, необхідних для захисту співвітчизників, така співпраця необхідна, але своєї загальної позиції щодо
державної належності Криму Меджліс
таки не змінив: Крим є Україною.

Рано чи пізно зайди
полишать Крим самі
Оцінюючи таку позицію, треба усвідомлювати одну просту, але не відразу
очевидну для нас, українців, річ: крим-

Текст: Олекса Гайворонський, Бахчисарай
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чим головам“ на материку, що розчаровані миролюбністю кримських
татар та очікують, що кримські татари
мусять підняти якийсь бунт, котрий
„поверне Крим Україні“. Підло вимагати від людей самогубства, коли
з цим завданням не впоралася навіть
державна та воєнна потуга цілої незалежної країни… Ті, хто нерозсудливо волів би бачити в Криму другу Чечню (тим самим повторюючи помилку
„кабінетних стратегів“), можуть облишити свої сподівання: з часів втрати
власної державності кримці ніколи не
підіймали антиколоніальних повстань
– навіть коли мали всі причини для
цього. Їх занадто мало для цього,
а часи, коли кримські хани виводили
в похід до чверті мільйона воїнів, давно відійшли в історію. Та кримці мають
іншу, ефективнішу зброю: історичну
пам’ять про те, що найсуворіші режими та наймогутніші володарі рано
чи пізно полишали Крим самі, навіть
без найменшого їхнього втручання.
Це – одвічний закон кримської історії,
і прямі нащадки корінних народів півострова добре його знають.

Браття по схожості
історичної долі

ські татари, власно кажучи, не були
конче зобов’язані зберігати вірність
України. Їхня батьківщина увійшла до
складу нашої країни в той час, коли
всі без винятку кримські татари після
1944 року проживали на сталінському
засланні у Сибіру та Середній Азії,
а повернувшись звідти в 1990-х роках, застали свої споконвічні землі вже
в складі України. Кримці стали гідними
та дуже лояльними громадянами нашої
держави. Їхній український патріотизм
випливає з інших підстав, ніж українське походження – тож тим цінніше, що
значна більшість з кримських татар не
відмовляється й надалі від українського
патріотизму.
Сам кримськотатарський етнос
виник через зустрічі, зіткнення,
взаємодію та взаємовплив різних

цивілізацій, що протягом тисячоліть
володіли Кримом. На очах далеких та
близьких предків кримських татар над
півостровом змінилося стільки знамен
і гербів, що чергова зміна прапору,
здавалося б, мусила відчуватися
лише як дрібний епізод у боротьбі
не дуже численного (лише близько
250 тис. осіб у Криму) корінного
народу за своє виживання. Взагалі,
на інших історичних прикладах,
кримцям не було властиво надмірно
сумувати, коли одні зайди-колонізатори виганяли з Криму інших зайд
(це спокійне ставлення до політичних
перемін не раз надавало колонізаторам різних часів привід звинувачувати кримських татар у „браку патріотизму“ та „схильності до зради“).
Це важливо враховувати тим „гаря-

Проте в нинішній ситуації є дещо,
що не має аналогів у давніх історичних процесах. А саме те, що після
чергового перевішування прапорів
над Кримом кримські татари в переважній більшості не залишися байдужими до зміни чужинських володарів,
а пов’язують свої сподівання з поверненням у Крим Української держави.
Бо не вважають українців чужинцями.
Це – нетипове та унікальне явище
у довгій історії кримців. Можливо,
причини його полягають в тому, що
в 1991 році володарем Кримського
півострова вперше в його історії стала
не чергова колонізаторська імперія,
а стражденна країна, яка сама повною мірою відчула на собі жахи колоніалізму. Цій країні (навіть незважаючи на порожні спроби її владників)
так і не вдалося наслідувати звички
та прийоми, властиві колонізаторам,
– і можливо, саме через це українцям
вдалося стати не чужинцями, а братами іншому народу-мученику, що волею історії опинився в межах спільної
з українцями держави. В обох народів
є підстави шанувати один одного,
і хай це взаємне захоплення не буде
скороминущим, бо ґрунтується воно
на обопільній схожості історичної долі, що вистраждана в муках останніх
століть.
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Крим: анексії,
депортація, окупації
В перші дні анексії Криму перед очима кримських татар
проминуло не лише їхнє особисте життя, а й уся трагедія, що
її зазнали їхні предки, на долю яких випало кілька окупацій,
а також виселення. Звичайно, зараз 2014 рік ХХІ століття і слово
„депортація“ в сучасному словнику має бути відсутнім. Але ж ще
кілька тижнів тому такими самими анахронізмами здавалися
й слова „анексія“ чи „збройне захоплення невідомими“. Через
70 років люди знову думають про повторення трагедії, яка
стала невід’ємною часткою кримськотатарської ідентичності,
частиною самозбереження і національної пам’яті.

В XV столітті виникає держава
Кримський ханат, починає формуватися кримськотатарський народ, який
донині несе прадавні традиції інших
культур та народів, які населяли Крим.
Кримські татари (кримськотатарською
qırımtatarlar), або кримці (qırımlar),
– народність, яка сформувалася на
Кримському півострові. Їхня самоназва
– „киримли“. Говорять кримськотатарською мовою, що належить до тюркської мовної сім’ї. В основному кримці
– мусульмани-суніти. Монгольський
історично-політичний чинник відіграв
важливу роль у виникненні кримськотатарського народу, прискорив процес
симбіозу різноетнічних народностей,
проте самі монголи, як свідчать сучасні
дослідження, зокрема генографічні,
практично не залишили на півострові
ані мовних, ані антропологічних слідів.
На думку історика Леонтія Войтовича,
в етногенезі кримських татар взяли
участь близько 30 племен і народів.

Чорне століття
По закінченню російсько-турецької
війни 1768–1774 років був підписаний Кючук-Кайнарджийський мирний
договір, відповідно до якого Кримське
ханство визнавалося незалежним
(до цього – васальна залежність від
Османської імперії). В 1783 році Катерина ІІ видала указ про приєднання
Криму до Російської імперії, хоча
раніше зобов’язувалася не змінювати
його статусу. Указ суперечив умовам
Кючук-Кайнарджийського миру і був,
по суті, протизаконним актом. Зразу
ж після входження російського війська
почали відбуватися перші переселення
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кримських татар. Тисячі людей втікали
на територію тодішньої Османської
імперії. Через півстоліття, а саме після
Кримської війни 1853–1856 років,
у якій Росія зазнала поразки, проти
татар почали застосовувати примусове виселення. Царські чиновники заявляли про те, що „татарський чинник
небезпечний для держави“. Місцеве
населення побоювалося репресій
і масово почало залишати Батьківщину.
За даними Г.Левицького, відбувалися
розстріли російськими козаками невинних селян-татар, які нібито намагалися
перейти на бік ворога (Левицкий Г.П.
Переселение татар из Крыма в Турцию
// Вестник Европы. 1882, октябрь,
с.596-639.). Позиція першої особи
держави – царя Олександра ІІ – також
була ворожою до кримських татар:
„Копия. Конфиденциально. Ваше сиятельство, Милостивий Государь, Граф
Александр Григорьевич. На письмо Вашего сиятельства от 29 сентября имею
честь уведомить, что в заседании Комитета по заселению Крыма, бывшем
у меня в доме 20 августа, под моим
председательством, Действительный
Статский Советник Гернгрос, объясняя
цель своей командировки, между прочим сказал, что Государю Императору
неудобно удерживать татар и что его
Величество изволит смотреть на выселение их, как на факт благоприятный,
потому что они не способны к земледелию, развитие й усовершенствование
коего в Крыму весьма желательно. Вашего сиятельства покорнейший слуга
Григорий Жуковский. 2.X. 1860 г.“ (Из
Архива Новороссийского Генерал-Губернатора 1860 г. № 138).

За офіційними даними – за паспортами й посвідченнями, лише за
два роки (1860–1862) переселилися
181 тисяча 177 душ обох статей. Та
була ще й нелегальна еміграція. Щоб
хоча би приблизно уявити розміри
цієї переселенської хвилі, досить сказати, що в одному Перекопському повіті спорожніло 278 селищ, і за даними
земства, до 1870 року 244 із них залишалися в руїнах; усього ж у колишніх
чотирьох кримських повітах татари
покинули 687 селищ, із яких 315 зовсім спорожніли (Памятная книжка
Таврической губернии за 1889 г. под
редакцией Вернера – том IХ).
Загалом від анексії Криму у 1783 р.
і до початку ХХ століття, за різними даними, рідну землю покинули від 800 тисяч до мільйона осіб, що, безперечно,
мало неабиякий вплив на подальший
розвиток народу.

Швидкий кінець
радянської „татаризації“
Після встановлення радянської влади, як і в інших республіках, розпочався
процес коренізації, тут – „татаризації“:
відкривалися татарські школи, розвивались освіта і наука, проте дуже швидко
це закінчилося. Показово, що розправа з кримськотатарською елітою відбувалася майже в той самий час, коли
і „справа Союзу визволення України“,
сфабрикована ОГПУ Української РСР
проти української наукової та церковної еліти. На місце коренізації прийшла
тотальна русифікація. Тому зовсім не
дивує, що чимало кримських татар, як
і росіян, українців, білорусів та багатьох інших народів СРСР, у 1941 році

Текст: Арзи Османова (Бахчисарай), Андрій Живачівський (Варшава)
Фото: архів авторів

зустріли німців зовсім не вороже, бо,
на відміну від совєтів, німці відкривали
мечеті, національні школи. За різними
даними, з німцями співпрацювали від
9 до 19 тисяч кримських татар, проте
не можна не згадати й того (в Росії про
це зараз воліють не згадувати, але це
достовірні факти), що близько 15 тисяч
росіян з Криму сформували козачий
корпус СС, росіяни Криму поставили
майже 45 тисяч солдат до 11-ої німецької армії, також входили в інші німецькі
формування – якщо говорити про
територію всього Радянського Союзу,
то саме росіяни становили найбільшу
кількість колабораціоністів. Персонаж
книжки британської письменниці Лілі
Хайд про кримських татар „Омріяний
край“, який у романі є етнічним росіянином, каже: „Якщо б ми всі мали тримати відповідь за те, що робили під час
окупації, мабуть, більшість із нас висіла
б на вуличних ліхтарях“. Утім, треба
згадати й те, що в лавах Червоної армії
воювали близько 35 тисяч кримських
татар, були кілька Героїв Радянського
Союзу, серед них і національний герой,
двічі Герой Радянського Союзу льотчик
Амет-Хан Султан.
Проте влада вирішила пришити тавро зрадників на весь народ. Згідно з
офіційними даними, операція з виселення розпочалася на світанку 18 травня,
а завершилася 20 травня о 16.00. Тобто менш ніж за три доби було виселено
цілий народ. 18 травня стало чорним
днем в історії кримськотатарського народу. За даними українського вченого
Аркадія Наберухiна, який досліджує
цю тему, під час транспортації померли 7889 осiб (натомість офіційна циф-

На жаль, у Криму
на чолі уряду
протягом усіх років
незалежності України
були антитатарські
сили. Постійне
протистояння
кримців із місцевими
урядовцями, більшість
яких була відкрито
вороже налаштована
і робила все, щоб
якомога менше уваги
приділялося кримцям.
ра – 191 смертний випадок). Історики,
пов’язані з кримськотатарським національним рухом, наводять ще більш
вражаючі цифри. Вони твердять, що
з 423 тисяч депортованих 195 тисяч
загинули в дорозі та протягом перших
півтора року життя у спецпоселеннях
(тобто 46 вiдсоткiв виселених). Слід
додати, що всіх кримських татар,
які воювали в лавах Червоної армії,
після закінчення війни у 1945 році
було відправлено до спецпоселень.
Крим на 50 років спорожнів – він
був заселений іншими, але втратив
свою „родзинку“ – як інакше можна
сказати про край, позбавлений свого
автохтонного народу, що жив на цій
землі споконвіку?

„Зрадники“, які їдять людей
В офіційних документах тих часів
депортація називається „переселенням“, а потяги з вагонами для худоби
називаються „пасажирськими“, не
кажучи вже про те, що згадується про
їжу і медичне обслуговування під час
„подорожі“. Цей злочин десятиліттями
був замовчуваний, але на сьогодні
оприлюднено безліч документів, спогади про ті страшні злочини проти
кримців зафіксовано як письмово, так
і сучасними мультимедійними записами. Дорога була довгою, людей везли
до Середньої Азії через степи, через
пустелі близько 4–6 тижнів. Зупинки
були короткі, можливості поїсти не було, навіть води не мали змоги напитись.
Люди вмирали від голоду, від спеки,
а від знесилення організму починались
епідемії. Тіла мерців кілька діб могли
їхати з живими людьми, а на зупинках
не давали можливості поховати мерців
за мусульманським звичаєм, тож залишали їх просто на узбіччях.
Кожна родина має свої трагічні історії, пізнаючи які, можна осягнути масштаб нелюдяності тих дій і шкалу несправедливості того режиму. Доки чоловіки
були на фронті у лавах радянської армії, у їхні доми вривалися солдати й під
дулами вогнепальної зброї наказували
виходити з хати. Населення, яке складалося зі старих, жінок та дітей, зігнали
на головних площах населених пунктів.
Зі спогадів дізнаємося: на той момент
більшість думали, що їх розстріляють,
тому нічого з речей з хати не брали.
Але план був іншим: їх повантажили
на військові машини й повезли до найближчого залізничного вокзалу, почали
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острів несвободи

запихати у товарні вагони, не розбираючи, де яка сім’я, де чия дитина. Внаслідок цього часто сім’ї опинялися у різних
вагонах, потім у різних країнах і ніколи
не знаходились.
Доки кримські татари їхали до місць
депортації, там поширювалися чутки,
спрямовані на виклик ненависті до
майбутніх прибульців. Окрім того, що
розповідали про „зраду“, додавали,
що приїдуть дикі люди, які їдять людей,
вбивають дітей, та інші історії, які могли
б вороже налаштувати місцеве населення. Чутки розповсюджувались, і на
момент прибуття кримців платформа
для ненависті і ворожості була успішно
збудована.
Знесилені, голодні і вбиті горем
люди, які дорогою втратили значну
частину своїх родин, зіткнулися з новою проблемою. В населених пунктах
ніхто не хотів допомогти, навпаки:
коли бачили кримських татар, у них
кидали камінням, обзивали їх. Кримці,
які опинилася в таких умовах, мусили
жити поза населеним пунктом у саморобних землянках, які для деяких стали
могилами. На щастя, були райони, де
радянська пропаганда не мала успіху.
Недовіра до чужинців була великою, та
все ж у таких місцях місцеве населення
приймало переселенців з Криму в якості робочої сили, натомість виділяли
барак і годували. Золоті та срібні прикраси їм обмінювали на хліб і борошно.
Життя „спецпоселенцев“ зводилося до
важкої фізичної праці в місцях спецпоселень, з повним підкоренням спецкомендатурам.

Нема такого народу
Кримці не мали жодних громадянських прав, їх використовували лише як
робочу силу. Дискримінаційними були
умови праці: важка фізична робота,
не було можливості вибору місця праці,
тобто самостійно ніхто не міг улаштуватися на роботу, що підтверджує наступний документ: „в числе неиспользуемых по специальности специалистов
и квалифицированных рабочих имеются лица, которые до переселения из
Крыма работали в органах связи и на
железнодорожном транспорте, где их
использовать согласно директивного
указания НКВД СССР № 1/1447 от
4 августа 1945 года запрещается“.
Для всіх громадян, згідно з Конституцією 1936 року, проголошувалося
ПРАВО на працю, а не ОБОВ’ЯЗОК.
Щодо спецпоселенців, то в документах
говорилося про те, що „всі працездатні
спецпоселенці зобов’язані займатися
суспільно-корисними
справами“.
У зв’язку з цим НКВД організовувало
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трудове працевлаштування спецпоселенців у сільському господарстві,
в промислових підприємствах, на будові, в колгоспах. За порушення трудової
дисципліни спецпоселенців притягували
до відповідальності.
Особливо принизливими були регулярні відмітки в комендатурі, які обмежували пересування. Ті, хто завдяки
листуванню або через розпитування
торговців знаходили рідних, загублених
під час депортації, не могли зустрітися.
Тих, хто порушував цей режим і всетаки вирушав у сусіднє село, бо почув,
що там живе його знайомий або родич,
саджали за ґрати, могли посадити і на
20 років.
Зрозуміло, що після того, як радянська машина викреслила кримських
татар з енциклопедій, наукової літератури, з кінця 1950-х років в переписі
населення була відсутня така нація.
У відносинах з іншими народами було
заборонено згадувати, що вони кримські татари, тих, хто мав необережність
випадково про це сказати, саджали,
тож доводилося називати себе місцевими назвами.

Тим часом у Криму...
Тоді, коли народ Криму на нових
поселеннях боровся за виживання,
нова політика „російського Криму“
розгорнула масштабну діяльність:
здійснювалося залюднення новими жителями, статус краю був спрощений із
Кримської АРСР до Кримської області,
створювалася і пропагувалася нова
ідеологія, а точніше, навіть міфологія.
Протягом перших років після „очищення“ Криму від корінного населення було
змінено назви всіх населених пунктів,
гір і річок. Академія наук СРСР, окремі
історики почали писати „правильну історію російського Криму“.
Після смерті Сталіна в березні 1953
року була відчутна деяка лібералізація режиму, що позначилося й на
житті спецпоселенців. Демократичні
настрої особливо стали відчутними
після ХХ з’їзду КПРС, де влада зняла
з депортованих народів статус спецпоселенців. У 1956 році було дозволено
деяким народам повернутися на Батьківщину: 24 листопада було прийнято
Постанову Політбюро ЦК КПРС „Про
відновлення національних автономій
калмицького, карачаївського, балкарського, чеченського та інгушського
народів“, а на початку 1957 року
– Накази Президіуму Верховної Ради
СРСР про повернення згаданих народів у місця попереднього проживання.
Однак (sic!) кримські татари в цей перелік не увійшли. Відмова в поверненні

кримців до Криму була пояснена тим,
що півострів уже заселений і є територією УРСР, а в складі РФСР є Татарська
АРСР, де мають право оселитися кримські татари. Керівництво Української
РСР наприкінці 1956 року видало указ
про заборону кримцям оселятися на
території Кримської області.

Право на повернення
Почався
національно-визвольний
рух кримських татар. Дедалі голосніше
лунали голоси кримців на чужині, часи
змінилися, Сталіна вже не було, і народ
плекав надію на повернення. Кількість
звернень, що були написані кримськими татарами в 1950–80-х роках – про
утиски, нищення культури, про мрію
повернутися на Батьківщину в Крим,
– годі порахувати навіть приблизно.
Рух на той час не був централізованим
і скоординованим. Уже в 1961 році виник „Союз кримськотатарської молоді“
– нелегальна підпільна організація. Саме члени цієї організації стали одними
з перших заарештованих за „наклеп
на політику радянського уряду“ – Марат Омеров і Сеїт-Амза Умеров, Рефат
Годженов, Ахмед Асанов. Був також затриманий і Мустафа Джемілєв, але за
кілька днів його разом із Р.Годженовим
й А.Асановим було відпущено. Керівником історичного відділу був Мустафа
Джемілєв, який після багатьох процесів
і років ув’язнення став політичним
лідером та моральним авторитетом
кримських татар, є ним і зараз.
14 листопада 1989 року Верховна
Рада СРСР прийняла Декларацію „Про
визнання незаконними і злочинними
репресивних актів проти народів, підданих примусовому переселенню,
і забезпечення їх прав“, а 7 березня
1991 року – Постанову „Про скасування законодавчих актів у зв’язку
з Декларацією Верховної Ради СРСР
від 14 листопада 1989 року “Про
визнання незаконними та злочинними
репресивних актів проти народів, які
зазнали примусового переселення, та
забезпечення їхніх прав”“. Отже, було
визнано законним право на повернення в „місця історичного проживання“,
відбувся перегляд справ, порушених
за участь у кримськотатарському національному русі.

Територія нерозуміння
Розпочалося повернення кримських
татар на їхню історичну батьківщину,
але, як і слід було очікувати, вони не
могли повернути собі будинків батьків
та дідів – більшість із цих будинків були
або заселені новими мешканцями,
або в непридатному для користування

Текст: Арзи Османова (Бахчисарай), Андрій Живачівський (Варшава)
Фото: Леньяра Абібулаєва

стані. Кримські татари змушені були
купувати нові ділянки, будувати нові
будинки, переважно далеко від місць,
звідки походили. До автохтонного
народу, який повертався, тут ставилися вороже – по-перше, боялися, що
татари вимагатимуть повернути своє
майно, по-друге, людей, які жили тут
у 1944–1990-х, годували міфами про
те, що татари – зрадники. Траплялися
збройні напади. На жаль, у Криму на
чолі уряду протягом усіх років незалежності України були антитатарські
сили. Постійне протистояння кримців із
місцевими урядовцями, більшість яких
була відкрито вороже налаштована
і робила все, щоб якомога менше уваги приділялося кримцям. Усім у Криму
і багатьом в Україні добре знаний факт
силового розгону кримських татар
на Ай-Петрі в 2007 році під керівництвом тодішнього начальника міліції
Кримської АР Могильова (8 листопада
2011 – 27 лютого 2014 – Голова Ради
міністрів АРК).
Навіть за часів „помаранчевої“
влади у Криму були умови „радянської
демократії і свободи“. Зв’язок пересічних українців з кримськими татарами
за 23 роки на рівні молоді, простого
населення міцнішав. Мистецькі обміни,
студентські табори сприяли побудові
спільної ідентичності. Проте це відбувалося за межами Криму, а півострів так
і залишався територією нерозуміння,
шовінізму і нетерпимості.

І знову виклики до ФСБ
Всі роки з часу проголошення у 1991
році незалежності України, кримськотатарський народ завжди стояв на чітких
проукраїнських позиціях, в основному
саме кримці представляли Крим на
Майдані 2004-го і 2013–2014 років.
Кримські татари у політичному процесі
завжди підтримували національно-демократичні сили (НРУ, „Наша Україна“, БЮТ). Але українська влада так
і не сформувала чіткої політичної лінії
стосовно корінного народу Криму. Зрештою, саме поняття „корінний народ
Криму“ ВР України було прийнято вже
під час окупації Криму у 2014 році, як
і визнання Меджлісу представницьким
органом кримських татар. Незважаючи
ні на що, кримці вийшли на майдани
27 лютого заради українського Криму,
але й тоді почувалися покинутими напризволяще Києвом перед обличчям
ворога.
Однак, попри відсутність чіткої програми стосовно кримських татар із боку
центральної української влади (кримська міліція у випадку збройних нападів
на кримських татар була в кращому
випадку бездіяльною, частіше – ставала
на бік проросійських сил), незважаючи
на ворожість росіян, які живуть у Криму,
корінний народ почав відроджуватися,
налагоджувати своє соціальне, культурне і національне життя.
Однак анексія 2014 року переломила цей процес. 18 травня 1944

року став невід’ємною частиною ідентичності кримських татар. Думка про
повторення трагедії 44-го нібито позбавлена логіки, але як можна описати
трагізм відчуттів та переживань старих
людей, які малими дітьми пережили
депортацію в 1944 році, коли їхніх
дітей та внуків знову викликають до
ФСБ (КДБ), проводять обшуки в їхніх
будинках, або забороняють вшанувати загиблих предків і відзначати день
депортації 18 травня? Переживання,
які випали на долю кримців у середині
минулого століття, ніяк їх не покинуть,
особливо коли по вулицях ходять
озброєні „зелені чоловічки“. В цей
час, на початку ХХІ століття, багато
кримських татар знову змушені виїздити, а ті, хто лишаються, знають, що
можуть наразитися на репресії з боку
російської влади. Втім, після майже
півстолітніх поневірянь, страху немає
– часи знову важкі, проте кримці знають, що й після темних днів приходять
світлі. Народ нищили століттями, але
він вистояв, тож вистоїть і тепер. Про
мужність і патріотизм кримських татар
говорить уся Україна, про долю кримців говорять лідери провідних держав
світу. Хотілось би закінчити цю статтю
часто повторюваними кримськими татарами фразами: Qırım! Vatan! Mıllet!
(Крим! Батьківщина! Нація!).
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Мустафа Киримоглу – син Криму
Людина в історії, якій вистачило сили подолати сталінізм у душі,
в совісті, в політиці, в суспільстві і в державі.

Восени цього року Мустафа
Джемілєв відзначить 75-річчя. Йому
не виповнилося ще й чотири роки,
як 18 травня 1944 року, разом з
усією сім’єю і всім народом, за наказом сталінської диктатури він був
депортований з Криму в Узбекистан.
Для кримських татар це було вже
фактично четверте насильне вигнання
з теренів батьківщини після першої
анексії Криму Росією в 1783 році, але
цього разу вже поголовне. Для його
батьків це була вже друга депортація.
Ще в 30-ті роки його сім’я, що жила
в родовому гнізді в селі Ай-Серез
під Судаком, була розкуркулена
і вислана на Урал. Але батько й мати
втекли звідти, і оселилися спочатку
в Мелітополі, а перед самою війною
перебралися до рідного Криму. Сім’я
не наважилась їхати в Ай-Серез, бо
на них там уже чатували, а стиха оселилась у родичів у селі Бозкой тоді ще
Франдорфського, а тепер Нижньогірського району. 13 листопада 1943
року саме там і народився Мустафа,
але місцем народження записали рідний Ай-Серез, бо ніхто з Джемілєвих
не уявляв себе десь-інде, крім батьківщини. Сталінський режим вважав, що
„кримськотатарське питання“ після
травня 1944 року вирішене остаточно і безповоротно – в Криму не залишилося жодного татарина. Але Сталін
не врахував, що вже є на світі малий
Мустафа, який виросте і перекреслить його злочин, який зможе повернути
народ на Батьківщину, за що співвітчизники назвуть його Абдульджеміль
Кирим-оглу, тобто Син Криму.

„Російська Федерація проти
Мустафи Джемілєва“
До 1955 року сім’я жила в Андіжанській області (Узбекистан), а після
скасування комендантського режиму
переїхала в Мірзачуль. В 1959 році
Мустафа закінчує школу і має намір
вступити на факультет сходознавства
Ташкентського університету, але йому
відмовляють, бо кримських татар туди
не брали. А як же „рівність“, проголошена в Сталінській конституції? – це
був перший камінь в ідеологію спротиву режимові. В 1961 році Мустафа
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бере участь у створенні нелегальної
організації „Союз кримськотатарської молоді“. У віці 18 років він
виступає з доповіддю про етапи історії кримських татар. Він бере участь
в агітаційній роботі в Ташкентській області, однак потрапляє під нагляд КДБ,
і за звинуваченням в антирадянській
діяльності його звільняють з роботи на
авіаційному заводі в Ташкенті. В 1962
році він вступив на гідромеліоративний факультет Ташкентського іригаційного інституту, однак з третього
курсу його виключають за поширення
серед студентів рукописного нарису
з історії тюркської культури в Криму
в XIII–XVIII століттях. Режим гадав, що
Мустафу „армія виправить“, однак,
посилаючись на релігійну заборону
воювати, Мустафа відмовляється
служити в Радянській Армії, за що був
засуджений на півтора року позбавлення волі.

Повернення
кримськотатарського
народу мало б стати,
але не стало останньою
крапкою в руйнуванні
сталінської системи
гноблення та
дискримінації народів.
На волю Мустафа виходить в 1967
році і тепер уже не обмежує свою діяльність лише Узбекистаном, встановлює контакти в Москві з учасниками
правозахисного руху, що тільки зароджується, з іноземними кореспондентами та намагається через них інформувати світову громадськість про
переслідування інакодумців у СРСР та
про дискримінацію кримських татар.
В 1968 році він публікує заяву проти
окупації військами Варшавського
договору Чехословаччини. Наступного року, в травні 1969-го, разом
із іншими чотирнадцятьма найбільш
відомими правозахисниками Мустафа Джемілєв став співзасновником

„Ініціативної групи захисту прав
людини в СРСР“. В 1969 році групу
заарештовують, а справу Джемілєва об’єднують зі справами Петра
Григоренка та Іллі Габая. Пізніше
Петра Григоренка передали в руки
каральної психіатрії, а ташкентський
процес Джемілєва і Габая став одним
із перших судових переслідувань радянських правозахисників. Мустафа
захищався самотужки, він довів, що
його документи про життя кримських
татар містять не „наклеп на радянський лад“, а правдиву інформацію,
і навпаки – радянські газети та постанови влади про кримських татар
дійсно є наклепом про його народ,
а його переслідування та дискримінація є злочинними. Але хіба міг радянський суд визнати правоту дисидентів?
Іллю Габая та Мустафу Джемілєва засуджують до трьох років позбавлення
волі, але Мустафу, на відміну від
Габая – до суворого режиму.
Виходить він на волю в 1972 році,
але направлений під адміністративний
нагляд та працює інженером в радгоспі. Радянська влада оцінила рівень
знань та правової свідомості Джемілєва, тому кадебісти намагаються не
випустити його ні з поля зору, ні на волю. В 1974 році його засуджують до
таборів суворого режиму в Омській
області. І в 1976 році на закритому
засіданні Омського процесу, на який
не допускають навіть Андрія Сахарова та Олену Боннер, його засуджують
до 2,5 років знову суворого режиму.
Пізніше матеріали процесу видані
книгою „Російська Федерація проти
Мустафи Джемілєва“, вона стала
„підручником“ легального правозахисного руху в умовах радянської
диктатури.
Вп’яте Джемілєва засуджують
в 1979 році вже до 4 років поселення
на Колимі (Якутія). Саме там вони знайомляться, а потім активно листуються
з В’ячеславом Чорноволом, обговорюють майбутню співпрацю та умови
звільнення як України, так і Криму.
Вийшовши на волю, він знову береться редагувати і видавати підпільний
„Інформаційний бюлетень ініціативної
групи кримських татар імені Муси

Текст: Микола Семена, Сімферополь
Фото: Леньяра Абібулаєва
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Мамута“, за що в листопаді 1983
року його знову заарештовують,
і в 1984 році засуджують Ташкентським обласним судом до 3 років
знову ж суворого режиму. За непокору адміністрації 1986 року закритим
судом у таборі його засуджують ще
на 3 роки, але вже умовно – через
потужну міжнародну кампанію захисту радянських дисидентів. В 1987
році разом із 16-ма іншими ініціаторами вони створюють Центральну
ініціативну групу Національного руху
кримських татар. У травні 1989 року
на Всесоюзному з’їзді НРКТ Мустафа
Джемілєв створює Організацію кримськотатарського національного руху
(ОКНР), який обирає його головою
організації.

На Батьківщині
Того ж року Мустафа Джемілєв
разом зі співвітчизниками і ОКНР
переїздить до Криму, що означає
перехід центру визвольного руху
на Батьківщину. В червні 1991 року
в Сімферополі, вперше після 1917
року, обирається і починає роботу
другий Курултай кримськотатарського народу, і він обирає Меджліс,
який, так вийшло, Мустафа Джемілєв буде очолювати понад 23 роки.
Повернення
кримськотатарського
народу мало б стати, але не стало
останньою крапкою в руйнуванні
сталінської системи гноблення та
дискримінації народів. При створенні
автономії в Криму Меджліс не був
введений до складу Верховної Ради
у повному складі, як пропонувалось,
а реалізація обмежилася політичними
заявами. Кримськотатарському народові не було повернуто відібране
майно, вони отримали лише часткове
представництво в органах влади,
Меджліс не був визнаний представницьким органом, а топоніміка
Криму до цього часу залишається
сплюндрованою перейменуваннями
1945–1948 років, яким намагалися
стерти з лиця землі навіть пам’ять про
кримських татар.
Отже, сім засуджень, понад 15
років радянських тюрем суворого режиму, запекла боротьба зі сталінськими методами політики в сталінській
країні. Так, Мустафа Джемілєв – лише
один із багатьох учасників правозахисного руху в СРСР, один із тисяч
героїв, які підняли свій голос проти
деспотичного режиму. Однак є одна
вирішальна риса, яка відрізняє його
зусилля з-поміж інших. Він зробив те,
чого не змогли зробити інші ветерани
і учасники опору сталінському режи24

мові. Саме Джемілєв став ініціатором
і організатором успішного переходу
кримськотатарського національного
руху від аморфних форм стихійного,
але безуспішного, спротиву до нових
і ефективних організованих форм
боротьби – створення фактично ідеологічної партії ОКНР, яка перейшла до
створення виборних представницьких
органів народного самоврядування.
Саме такі органи корінних народів
пізніше були визнані Декларацією
ООН про корінні народи як законні
та повноправні. Декларація визнала за офіційними владами всіх країн
мати справи саме з представницькими органами корінних народів як їх
законними представниками, а не зі
штучно створеними маріонетковими
угрупованнями. Отже, колишні вимоги
України Януковича та нинішні Росії
Путіна про нелегітимність Меджлісу
(навіть незаконність і нелегальність!)
і необхідність реєстрації у відповідності з їхніми законами, стараннями
Мустафи Джемілєва по обранню
Курултаю та Меджлісу, роботи їх
делегатів, втратили сенс ще в 1991
році – міжнародне право, всупереч
диктаторській сталінсько-радянській

Джемілєв став
ініціатором і
організатором
успішного переходу
кримськотатарського
національного
руху від аморфних
форм стихійного,
але безуспішного,
спротиву до нових
і ефективних
організованих форм
боротьби.
традиції, зараз визнає їх законними
та здатними представляти інтереси
своїх народів. Це, на жаль, з великим
запізненням визнане вже в постмайданній Україні з прийняттям законодавчих актів про визнання корінного
статусу кримських татар в Україні.
Цього, на жаль, ще й до цього часу
не хочуть визнавати в Росії, де досі
лунають гучні, але пусті слова про реабілітацію. Указ Путіна виявився лише
декларацією, яка нічого не змінила,
бо кримські татари реабілітовані ще

радянською владою СРСР та РРФСР
в 1989 та в 1991 роках, настав час
зробити подальші кроки, на які готова
Україна, однак не готова Росія…

„Мов скеля непорушний!“
– Батьківщина не продається
18 березня 2014 року Владімір Путін уже втретє (першого разу – в 1783
році, другого – в 1917-ому) анексував Крим, і сьогодні, сидячи в Кремлі,
як і Сталін, знову сподівається, що
кримське питання вирішене остаточно
і безповоротно. Але „кремлівський
пустомрійник“ цього разу просто
грає „ва-банк“, оскільки на відміну від
Сталіна, він добре знає, що в Криму
є кримськотатарський народ, є Курултай і Меджліс, є Мустафа Джемілєв,
які не дадуть йому цього зробити, бо
Батьківщина не продається. Джемілєв
бореться проти сталінізму, Російська
Федерація відроджує сталінізм. Тому
вже знову, як і на Омському процесі,
Російська Федерація проти Мустафи
Джемілєва – Росія заборонила йому,
народному депутатові України, кандидату на присвоєння Нобелівської
премії миру, в’їжджати до Криму, де
розташований його дім, де живе його
сім’я. Кримська самопроголошена
влада цього року заборонила проведення навіть жалобного мітингу на
честь 70-річчя депортації в Сімферополі, але попри заборону мітинг
відбувся. „Росія хотіла заборонити
нам навіть плакати за своїми героями,
однак це в неї не вийшло“, – кажуть
кримські татари. Путін має знати:
Мустафа Джемілєв сказав – Крим буде повернутий Україні якщо не через
2–3 місяці, то через 2–3 роки…
Нещодавно американський історик
Пол Гоубл провів паралелі з травнем
1944 року та нинішньою ситуацією
в Криму. „Те, що було зроблено 70
років тому, – жахливо, і ми завжди
маємо про це пам’ятати. Те, що відбувається зараз, – продовження того
акту геноциду. І у нас є шанс, бо ми
повинні зробити щось. Ми маємо
стати поруч із кримськими татарами
та українцями проти московського
імперіалізму“, – зазначив він. Отже,
трагедія кримських татар – то модель
політики і щодо України. За планами
сталінського режиму українці так
само мали бути депортовані, як
і кримські татари, просто у Москви
забракло поїздів.
Сьогодні в Криму небезпечна ситуація. Росія, на відміну від України,
заперечила статус кримських татар як
корінного народу, не визнає Меджліс
як представницький орган народу, за-
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боронила масові заходи, на противагу Державній програмі репатріації та
облаштування, яку Україна реалізує
вже 20 років, видала лише голослівний указ, яким укотре вже після
актів 1989 і 1991 року лише „реабілітувала“ кримських татар, давно
вже реабілітованих історією. Сьогодні
в Криму підняти прапор України – це
екстремізм. Незважаючи на це, частина політиків не тільки влаштувала дискусію з приводу того, чи боротися, чи
змиритися, але й пішла на співпрацю
з окупаційним режимом. І лише Мустафа Джемілєв стоїть, мов скеля непорушний. В ефірі кримськотатарського
телеканалу ATR він заявив: „Я не чекав таких вчинків від своїх товаришів.
Проте, якщо з’явилася така гниль, її
потрібно відрізати й викинути. Іншого
шляху немає“. За його словами, „на
позачерговому Курултаї їх необхідно
виключити з Курултаю і Меджлісу“.

Людина як спростування
російського міфу
Кримські татари мають досвід життя
в Російській імперії з 1783 до 1954
року, але висновки, здається, зробили не всі. „Ми маємо справу з державою, яка не рахується з міжнародними
нормами, але є реальність, якої ні
одна держава не може уникнути. Це
ізоляція, вона буде продовжуватися.

Джемілєв бореться
проти сталінізму,
Російська Федерація
відроджує сталінізм.
Тому вже знову, як
і на Омському процесі,
Російська Федерація
проти Мустафи
Джемілєва.
Росія буде нести значні економічні
збитки“. На його думку, звільнення
півострова від російської окупації
– це основне питання для нового президента України, і повернення Криму
займе від двох-трьох місяців до двохтрьох років. За його словами, вже
зріє серйозне невдоволення навколо
самого президента Росії Владіміра
Путіна і його авторитарного режиму,
що призведе до швидкої розв’язки.
Мустафа Джемілєв заявив, що
„Крим повернувся до маразматичного періоду Брежнєва“ – Крим перетворений на регіон, де панує офіційно
освячена владою злочинність так званої „самооборони“, де порушуються
права людини, де не діють закони, де

один диктатор може видати указ про
заборону масових заходів, хоч такого
права, згідно із законом, не має навіть
президент.
Чому російські політики бояться
Мустафу Джемілєва? Для держави,
що володіє ядерною зброєю, боятися 75-річного невисокого на зріст
чоловіка – сором! Але Росія не знає
сорому. Вони бояться його тому, що
його життя, його боротьба, сам вигляд
Мустафи Джемілєва, визнаного в усьому світі Сина Криму, – це спростування російського міфу, який сьогодні
оберігається Кремлем, як зіниця ока.
Правознавці відзначають, що сьогодні
все законодавство Росії „заточується“
на підтримку цього міфу. Міфу про Росію як сильну і авторитетну державу.
Яка ж вона сильна, якщо боїться маленького татарина? Яка авторитетна,
якщо Рада безпеки ООН, Генеральна
Асамблея ООН голосують проти неї,
а всі світові лідери засуджують і закликають схаменутися? Росія сьогодні
– це шкідливе кошеня, яке світова
спільнота намагається присоромити
і навчити жити в цивілізованому суспільстві.
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острів несвободи

Кримські метаморфози
Російська анексія Криму вкотре викликала
кардинальне переформатування інформаційного
простору на півострові, де практично зникли
кримськотатарські та українські видання, натомість
буйним цвітом забуяли російські часописи.
На прилавках газетних яток привільно
розляглися „Российская газета“, „Известия“, „Комсомольская правда“, російські бульварні видання, московська
і краснодарська „жовта“ преса. Припинили вихід кримськотатарська газета
„Голос Крыма“, фінансована раніше
бюджетом України, зникли „Яны дюнья“,
„Qirim“, а об’єктивні раніше „Крымская
газета“ та „Первая крымская“ змінили
редакторат і рясно вкрилися статтями
з виправданням агресії; припинили вихід фінансована вже вигнаною з Криму
„макеєвською“ командою чиновників
„Республика“, зникла з інформаційного простору проросійська монархічна
газета „Крымское время“, пов’язана
з нардепом Львом Миримським. Орган
Меджлісу кримських татар газета „Авдет“ отримала від „прокуратури“ попередження про недопущення публікації
екстремістських матеріалів (у їхньому
московському розумінні, звичайно), але
головний редактор Шевкет Кайбуллаєв
заявив, що газета редакційну політику
змінювати не буде, бо екстремізму як
такого в газеті не було й раніше. І лише
дві газети тільки посилили попередню
редакційну політику: єдиний на півострові українськомовний щотижневик

„Кримська світлиця“ став іще більш
підкреслено українським, а промосковська „Крымская правда“ зраділа
від того, що її пророцтво „Мы вернемся
к тебе, Родина!“ збулося, і стала ще
більш антиукраїнською.

Завершальний акорд
медіарусифікації
Загалом, інформаційний простір
Криму зараз переважно став частиною московської пропагандистської
машини, спрямованої на зміцнення
русифікації у всіх галузях суспільства,
викорінення всього українського,
зміцнення диктаторського режиму,
фактичне повернення до „совка“.
31 травня 2014 року прозвучав завершальний акорд медіарусифікації
– в Криму було ліквідовано Кримське
відділення Національної спілки журналістів України і створена структура
Російської спілки, підпорядкована
Москві. І хоч інформаційний простір Криму – це живий і рухливий
організм, який постійно зазнає змін,
що зумовлюються трансформаціями
в суспільно-політичній ситуації, але
й на ньому стали рости метастази темників, цензури, московської „твердої

руки“, домінування одного політичного напрямку та придушення свободи
слова, перешкода вільній циркуляції
інформації. Простежимо ж переформатування кримської інфосфери
з часів незалежної України.

Кримські медіа – совість Криму
Це інтегральне відображення свідомості соціуму, в якому домінують 58%
етнічних росіян, які формують 90–95%
суто російського і російськомовного
контенту Криму, це також вкраплення
24% русифікованих українців, з яких
свідомих своєї ідентичності відсотків
п’ять, і 14% кримських татар, багато
з яких уже просто втомилися „боротися з системою“. Це джерела слабких
потічків незалежної проукраїнської
свідомості, мрій та сподівань. Тому
вона, ця кримська суспільна совість,
– переважно монархічна, тоталітарна,
русифікована, візантійсько-азійська
за характером, глибоко „совкова“.
Цей фактор і вилився в „торжество
референдуму“ 16 березня 2014 року,
та вигуки „Нарешті ми вдома!“. Росія,
можна сказати, не прийшла з Півночі, а вийшла зі спальні або з кухні
кримчан…

Острів несвободи
Жодне видання Криму не може собі зараз
дозволити функцію контролю за владою.
Тотальна зачистка інформаційного
простору в Криму, яка почалася ще
до березневого „референдуму“ з відокремлення Криму від України, триває
й сьогодні. І якщо випадків побиття, викрадення працівників ЗМІ та псування
журналістської техніки після „референдуму“ фіксується певною мірою менше
ніж до нього, це не означає, що тиск
припиняється. Він просто набуває нових форм – з журналістами проводять
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„довірливі“ бесіди співробітники ФСБ,
чи викликають на допити в поліцію (для
прикладу, звинувачують головреда
кримськотатарської газети „Авдет“
у екстремізмі). Також можуть чинити
адміністративний тиск – наприклад,
наполегливо рекомендувати полишити орендоване приміщення. Але така
„виховна робота“ – мало не щастя,
у порівнянні з імовірністю зустрітися
з особистою армією самопроголоше-

ного кримського прем’єра Аксьонова
– кримською „самообороною“, з рук
яких неушкодженим та з цілою технікою не виривався майже ніхто.

Сумний результат
Щоб зрозуміти, яким є інформаційний простір Криму зараз, треба
окреслити для себе головні чинники,
які тим чи іншим способом впливають
на право кримчан обирати та спо-
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Звичайною нормою в Криму стало ототожнювати нову київську владу із фашизмом. Якщо ще три місяці тому в їх число
потрапляли лідери трьох опозиційних на той час партій – Яценюк, Тягнибок і Кличко, то тепер у фашисти „Крымская
правда“ записала Яценюка – як прем’єра, Турчинова – як в.о. президента, Коломойського – вочевидь, як особистого ворога
Путіна (цікаво, що цей „фашист“ є лідером єврейської громади в Дніпропетровську), а Ляшка – за роль „радикального“
паяца, фінансованого невідомо з яких джерел.

„Крымская правда“
У радянські часи в інформаційній
сфері на півострові, як і деінде на
„шостій частині земної кулі“, панувало
„слово партії“ – офіційні компартійні
видання „Крымская правда“ (Сімферополь) і „Крымская газета“ (Ялта) та

комплекс малоформатних районних
газет. Заборона КП України, ліквідація
цензурних комітетів, створення незалежної Української держави, законодавче проголошення свободи слова
та свободи інформації викликали нові
тенденції в комплексі ЗМІ. Позбавлені

державного фінансування, малі газети
або вмерли, або перетворилися на
провладні бюлетені. Обком КПУ встиг
передати частину „золота партії“
„Крымской правде“, яка під час приватизації акціонувалася та привласнила
колись державну друкарню і запаси

живати якісну інформацію. Так ось,
журналісти незалежних видань вимушені покинути півострів. І, як у випадку
з інтернет-виданням „BlackSeaNews“,
журналісти евакуюються цілими редакціями; проти журналістів застосовуються сили так званої „самооборони Криму“; далі продовжують зникати
активісти (зараз невідома доля трьох
зниклих), що свідчить про небезпеку
стати „незручним“ нинішній кримській
владі; велика кількість громадських
активістів полишила Крим ще в березні; українські канали і радіостанції
виключені з інформаційного простору
Криму, на їх частотах мовлять російські ТБ та радіо; українські тижневики
в кіосках замінено на російські.

До цього переліку чинників можна
додати і те, що вплив інтернет-ЗМІ на
кримчан ніколи не був значущим. За
глобальною статистикою Bigmir.net,
доля кримських користувачів в загальноукраїнському сегменті інтернету не
перевищувала трьох відсотків, або
90 тисяч користувачів щоденно. Для
Криму, де постійно мешкають принаймні 1,5 мільйони, цей показник дуже
малий.
За результатами дослідницького інституту Геллапа і американської Ради
директорів мовлення, така зачистка
інформаційного простору дає свій
сумний результат. Улюблені українські
ЗМІ кримчани замінили російськими,
і перша п’ятірка рейтингу популярних

засобів масової інформації в Криму
складається виключно з російських
ЗМІ, на відміну від 2012 року, коли ця
п’ятірка була суто українською.

Мова ворожнечі
А тепер давайте подивимось, що
залишилося в інформаційному меню
кримчан. І наскільки адекватно сьогодні може сприймати події в Україні
людина, яка опинилася в кримській
інформаційній блокаді.
У романі-антиутопії Джорджа Орвелла „1984“ дуже детально описано, як
в абсолютно тоталітарній державі підтримувалося почуття ненависті до внутрішніх та зовнішніх ворогів. „П’ятихвилинки ненависті“ Орвелла сьогодні ви27

острів несвободи

вихованки Московської школи журналістики Наталії Астахової „Принесенные ветром“ – за якою виходило, що
господарі в Криму – росіяни, а решта,
в тому числі й корінні кримські татари
– принесені вітром.

Кримська світлиця

паперу, перереєструвалася в „незалежну російську газету України“ та
стала, фактично, органом спочатку
залишків комуністичних, а потім відверто проросійських, сепаратистських
суспільних сил. Газета, що видається
вже більше 90 років, заснована більшовицькою владою після захоплення
Криму в 1918–1920 роках, вітала
розкуркулення, колективізацію, потім
депортацію кримських татар і ліквідацію КримАРСР в 1944 році, пізніше публікувала суцільний „одобрямс“ передачі Криму до складу України в 1954
році і обґрунтовувала необхідність
цього кроку, друкувала репортажі про
будівництво Північно-Кримського каналу і відбудову Криму Українською
РСР після війни, а з 1991 року на території України веде, фактично, інформаційну війну проти України як держави,
українців як народу, проти української
мови, проти кримських татар і проти
відновлення їхніх прав.
Шляхом облудних політичних маніпуляцій з обіцяним на „референдумі“
2014 року відновленням колишньої
Кримської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки зразка
1921–1944 років, Крим, фактично,
перетворився на „Республіку Крим“ та
став „заповідником переляканих комуністів“, „уламком совка“. Проросійська
преса на чолі з „Крымской правдой“
стала флагманом п’ятої колони в інформаційній сфері України загалом. „Мы
вернемся к тебе, Родина!“ – програмна
стаття редактора Михайла Бахарєва,
підкріплювалася в тому ж руслі „мовою
ворожнечі“ на адресу українців, яких
іменували не інакше як „бандерівцями“, та кримських татар, ставлення до
яких було запрограмоване статтею

Але треба дивитися правді прямо
у вічі. На жаль, за всі 60 років перебування Криму в складі України,
тим більше за 23 роки незалежності
України, ні українській політичній
системі, ні українській медіасфері, ні
українській культурі і освіті не вдалося побороти російського шовінізму
в Криму. Причина проста – вони не
були наступальними і агресивними, як
кримчани в переважній своїй більшості
розуміють мову сили. І навіть сьогодні,
коли вже видно все безглуздя того, що
натворила кримська і російська влада
з анексією півострова, кримська місцева преса намагається задурити голови
аудиторії сентенціями на кшталт слогана від Сімферопольського міського голови Віктора Агєєва: „Симферопольцы
с пониманием относятся к проблемам
переходного периода – греет радость
воссоединения с Россией“. Кого гріє,
а кого й ні. Бо Росія принесла в Крим
перш за все поліцейський характер
держави. На свята відтепер у столиці
створюється „стерильна зона“. Саме
зона – центр міста обноситься залізною огорожею, і щоб потрапити
до нього, треба вистояти чергу і пройти через рамки-металодетектори,
„шмон“ особистих речей і перевірку
документів. А всі незгодні оголошуються екстремістами й терористами
у повній відповідності з тоталітарним
російським законодавством…

В 1991 році в Криму розпочалася
інтелектуалізація медіасфери. Як конкуренти шовіністичним виданням стали
виходити „Кримська світлиця“ українською мовою, кримськотатарською
„Достлукъ“ („Дружба“, на зразок німецької „Фройндтшафт“, що видавалася в Цілинограді для німецької громади),
російською „Таврические ведомости“,
„Авдет“, „Голос Крыма“ тощо.
Давно йшлося про те, що українці
в Криму існують на правах діаспори
у власній країні, в російському оточенні
вони мріяли про свою українську газету.
Однак єдина „Кримська світлиця“, заснована спочатку Спілкою письменників та „Просвітою“, весь час відчуває
брак фінансування, українська держава так і не взяла єдину українську газету
Криму на державне фінансування, хоча
з кримського бюджету виділялися кошти
і російськомовним, і кримськотатарським виданням. Казали: україномовна
газета в Україні – це не преса національних меншин, а тому фінансуватися
з бюджету вона не може. До сьогодні
„Кримська світлиця“ виходить на свій
страх і ризик, шукаючи кошти у благодійників, часом перериваючи вихід,
часом не сплачуючи гонорару, часом
заборговуючи за друк і розповсюдження, але – несе читачам-українцям
полеміку з русифікаторами. Газети доставляються по всій Україні, в тому числі
до Львова і Києва, її передплачують навіть українські діаспори за кордоном.
Кабінет Міністрів за законом про
пресу національних меншин фінансував кримськотатарські „Голос Крыма“
як додаток до „Голосу України“. „Достлук“ з часом перереєструвалася як
самостійна газета кримськотатарською

даються лише пародією на цілодобове
мовлення російського ТБ, яке не гребує
мовою ворожнечі, безапеляційно називаючи українську владу „нацистською
хунтою“. Хочете зненавидіти незалежну
Україну? Цілодобово дивіться НТВ та
телеканал „Звезда“.
І не має нічого дивного, коли така
упереджена риторика та відверті
фейки за відсутністю інформаційної
альтернативи з телеекранів переходять у побутові розмови та життєві
переконання. А у свідомості людей, які
донедавна не мали нічого проти української державності та територіальної
цілісності України, сам факт існування
прихильників незалежності України
ототожнюється з тяжким злочином.

Для прикладу, перша шпальта кримського випуску газети „Комсомольская правда“ від 9 травня, де на тлі
фото палаючого Будинку профспілок
в Одесі читаємо великими літерами:
„Русичи, вперед! Жизнью доказать
любовь к Отечеству…“. Або, телерадіокомпанія „Крим“ пропонує програму
„Інформаційна війна“, у якій ведучий,
колишній директор Ялтинської кіностудії Дмитро Таран, розповідає глядачам,
кого „правильно“ називати фашистом.
Дуже цікавою видається інструкція,
як треба реагувати відвідувачам ринку, якщо вони раптом побачать, що
журналісти роблять репортаж про
дефіцит продуктів або зростання цін:
„Будьте внимательны на рынках. Если

подставные актеры рассказывают
что-то плохое, вмешайтесь. Потому
что на самом деле это кредит Крыму“,
– говорять кримчанам з телеекрану.
І не майте сумнівів – у стосунку до
журналістів, особливо, якщо вони працюють на українські ЗМІ, ця інструкція
буде виконана.
Останнім наведемо приклад неприкритого використання мови ворожнечі в кримській пресі. Причому
слово „використання“ буде не зовсім
правильним. Деякі ЗМІ спілкуються зі
своєю аудиторією виключно мовою
ворожнечі. Ілюстрований приклад
– номер газети „Кримська правда“
від 6 червня, де вийшов матеріал з побажанням до української влади: „Ми
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мовою „Qirim“, і зараз вона теж втратила фінансування і періодично припиняє
вихід. На голодному пайку всі українські
роки виходять „Яны дюнья“ („Новий
Світ“), найстаріша кримськотатарська
газета, яка була започаткована ще
в довоєнний час, журнал „Йылдыз“
(„Зірка“), а також газети кримськотатарською мовою в регіонах, наприклад,
у Судаку.

Професійний злочин
На противагу їм автономістська,
а зрештою, і сепаратистська, кримська влада освятила медіа російською
мовою. З формуванням автономної
Верховної Ради (а тепер так званої
„держради“) стала виходити як орган
„парламенту“ щоденна газета „Крымские известия“. Ця газета, однак, не
стала трибуною для всіх фракцій Ради
і всіх політичних течій в Криму, а рабськи служила домінуючій фракції – спочатку мєшковському „Русскому блоку“,
потім комуністам, потім регіоналам,
потім клановій команді прийшлих „донецьких“. Зараз „Крымские известия“
охоче публікують явну брехню про
„фашистів“ та „бандерівців“ в Україні,
про загрозу „Правого сектора“, про
„хунту“, облудні „заяви“ „держради“
про „відсутність в Україні легітимної влади“, і вже образи на щойно обраного
президента Петра Порошенка. Все це
– професійний злочин, за який журналістам доведеться колись відповісти нарівні з воєнними злочинцями, бо анексії
ніколи вічними не бувають…
На півострові з середини 90-х стали
виходити численні приватні газети.
Намагаючись стати популярними,
вони розробляли редакційну політику
в руслі загального кримського про-

хочемо, щоб всі ви подохли, щоб ви
всі повиздихали, тварюки!“.

Без контролю
Але справа не лише в тому, що ЗМІ,
які зараз працюють в Криму, прославляють самопроголошений кримський
уряд Аксьонова та сепаратистів на
Сході країни, виключаючи альтернативні точки зору та використовуючи
мову ворожнечі у ставленні до всього
українського. ЗМІ в Криму, фактично,
втратили функцію контролю влади.
І не лише в фінансових питаннях (бо
неможливо контролювати бюджети,
які керуються вручну, та рішення, які
оприлюднюються лише після прийняття). Яскравим прикладом цього можуть

російського тренду. Так, газета
„Крымское время“, яку пов’язують
з бізнесменом та депутатом Львом
Миримським, в політичному плані
стала рупором російської громади,
яка жила то ідеями „тесного союза
з Россией“, то „вступлением Украины
в Таможенный союз“, то „АнтиНАТО“,
то чисто монархічними ідеями 400річчя „правления дома Романових“,
а зараз, мабуть, тимчасово припинила
вихід…
В інформаційний простір півострова вільно заходили філії російських
видань. В Криму стала поширювати
інформацію російська агенція „Новий
Регіон“, головна контора якої знаходиться аж на Уралі. За характером повідомлень „НР“ радше була агенцією
дезінформації, оскільки часто публікувала фейки про Україну і про Крим.
Кожної весни – щось для дискредитації
кримського курорту, а з останніх
– „новина“ про втечу озброєних бойових дельфінів в Севастополі, фальшиві
листи Мустафи Джемілєва в Туреччину, тенденційні репортажі з Майдану
тощо. Сьогодні, вже „на російській
території“, популярність „НР“ спала
– тривіальна новинна стрічка, яка мало
кого цікавить…
Серед „пересічних“ кримчан користуються попитом, як і раніше, „жовті“
та бульварні російські і проросійські видання – дотепер в ятках розбираються
„Комсомольская правда – Крым“, були
популярними одіозні „Вести“, „ВестиРепортер“ і тому подібне.
Проросійський характер текстів
інтернет-видання „Крымское эхо“
також не був довго втаємничений. Севастопольська агенція „Леус-інформ“
опублікувала бухгалтерські документи

стати такі процеси розконсервування
свердловин та розвороту річки БіюкКарасу до водогону Північно-Кримського каналу. Якщо раніше втілення
будь-якого проекту, який міг так чи
інакше вплинути на екологію, супроводжувався численними громадськими
обговореннями, а прийняття подібних
рішень без консультацій зі спільнотою
могло призвести до акцій протесту,
то сьогодні жодне масове видання
Криму, жодна місцева чи російська
телекомпанія навіть не намагаються
оцінити екологічні наслідки цих процесів. Але якщо знаходяться видання,
які це питання цікавить, то журналісти
стикаються з іншою проблемою.
Екологи, які раніше не гребували

про фінансування „Эха“ через Краснодарське управління ФСБ Росії. Навіть
це було можливим в Україні, бо „куди
дивилося СБУ“ при режимі Януковича,
читачі, мабуть, уже знають…

Мова Езопа проти
методів Геббельса
Сьогодні кримська інформаційна
сфера в лещатах російського законодавства „про несвободу преси“ та
„обмеження інформації“. Наприклад, як
свідчить заступник головного редактора
Першого кримськотатарського телеканалу ATR Ліля Буджурова та журналісти
ТРК „Чорноморська“, до них приходили
співробітники вже кримського управління ФСБ. Вони повідомили, що ведуть
моніторинг передач, і виставили ряд заборон, що дорівнює зовнішній цензурі,
хоч і за російським законодавством
цензура в ЗМІ заборонена, і попередили про відповідальність. В Криму
не можна говорити „анексований“,
„окупація“, критикувати владу, слід
також мовчати про військових і про
можливість повернення Криму в Україну
– бо все це екстремізм. Крім того, вони
винесли фактичну заборону на прямий
ефір. Відтепер за все, що буде сказане
гостями студії, відповідає головою керівництво каналу.
Але і мовчати не можна, тому журналісти прогресивних кримських ЗМІ
посилено вивчають „мову Езопа“,
а проросійські „пропагандисти“ – „мову“ і методи Геббельса. Проте, в Росії
є власне Міністерство інформації та
комунікації, а в Криму вже створено
його філію, тому колишні „вчителі“ цього ремесла тепер часто „нервно курят
в сторонке“…

можливістю донести свої побоювання
через медіа, сьогодні просто не йдуть
на контакт. Якщо розуміти загрозу, під
якою в Криму зараз майже кожен, хто
не прославляє наосліп рішення влади,
така поведінка не видається дивною.
Але не можна говорити, що зникнення незалежних медіа та громадянського суспільства в Криму – це
наслідок присутності Росії на півострові. Російські правозахисники, які
знайомі з ситуацією в Криму, кажуть,
що в жодній з областей путінської Росії такої катастрофічної ситуації нема.
Тож з точки зору свободи слова та
громадянських свобод Крим не путінський. Він аксьоновський.
Сергій Мокрушин, Сімферополь
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Кримський соловей
на ймення Ельвіра
Кримськотатарська музика
є унікальною і багатогранною.
У ній поєдналася мелодика
Балкан, Близького Сходу,
української Буковини, італійської
та грецької музики. Це не дивує,
адже кримськотатарський
народ сформувався на території
Криму на основі племен та
народностей, що проживали на
території Криму, що і дало таке
різноманіття музиці та традиціям
кримців.
Кримськотатарська сучасна музика
почала свій розвиток не так давно,
і основними жанрами є кримськотатарська етнічна музика та популярна
музика. Жанром, що динамічно розвивається у кримських татар, зараз
є етноджаз, рок-музика, хіп-хоп та
реп. Одним із рушійних чинників
у розвитку сучасної кримськотатарської музики став перший комерційний телеканал АТР, який мав кілька музичних проектів, зокрема „Music Live“
та конкурс кліпів „Meydan.FM“. Саме
завдяки „Music Live“ кримськотатарська публіка вперше познайомилася

з такими виконавцями, як рок-гурт
„Shatur Gudur“, бардом Асаном Фаетонджі, гурт „Alfa Leo“ та іншими.
Конкурс кліпів „Meydan.FM“, який
цього року проходив уже вдруге, дав
широке визнання Ельвірі Сарихаліл,
виконавиці автентичних кримськотатарських пісень, яка постійно
експериментує з музикою та робить
різні проекти, що поєднують кримськотатарську етнічну музику та джаз,
рок, фьюжн та соул. В 2013 році вона
стала переможницею конкурсу з роботою на старовинну кримськотатарську пісню „Геджелер, узун геджелер“,
зроблену у стилі класичного кіно.

Вникнувши у музичну тканину
За словами самої співачки, для неї
дуже важливою є духовна складова її
творчості. Співачка постійно виходить
за рамки „класичного підходу“ до автентичної музики, адже будь-які обмеження заважають творчій особистості.
Ельвіра має дивовижну властивість
проникати у музичну тканину інших
етносів, знайти в цій музиці нішу для
себе, де вона може показати щось
своє.

Ельвіра пише музику на тексти
сучасних кримськотатарських поетів.
Отримала класичну освіту у Харківській консерваторії за класом „оперний
вокал“. Учасниця багатьох фестивалів
та конкурсів, зокрема „Країна мрій“,
„Мистецтво толерантності“, „Фестини
кримськотатарської культури у Львові“,
Міжнародного конкурсу тюркомовних
виконавців „Turkvizion 2013“, джазового фестивалю „Флюгери Львова“.
Минулого року Ельвірі вдалось
реалізувати один з найцікавіших, на
думку багатьох музичних експертів та
колег-музикантів, українських музичних
проектів 2013 року. Проект „SunSay&
Elvira Sarykhalil“ – це перший в історії
української музичної сцени спільний
українсько-кримськотатарський проект, створений музикантами гурту
„SunSay“ та Ельвіри Сарихаліл. Уперше програма була презентована під
час 10-го ювілейного Міжнародного
етнічного фестивалю „Країна мрій“,
ініційованого Олегом Скрипкою. Народження проекту відбулося в Криму,
в селищі Кучук Узень (Малорічінське),
саме з цих південнобережних кримських країв походить Ельвіра. Творчий

Кримськотатарський джаз – існує!
Ще донедавна я не був
до кінця впевнений, чи існує
поняття „кримськотатарський
джаз“. Хтось каже, що немає
ані такого поняття, ані напряму,
хтось стверджує, що це лишень
відгалуження від напряму „world
music“. Я сумнівався, доки
не познайомився з Олексієм
Коганом, що його нині
називають „людиною-джазом“.
У розмові з ним мені відкрилося, що
кримськотатарський джаз таки існує
як окремий напрям. Олексій дослівно сказав так: коли кримські татари
грають джаз, я впізнаю їх, навіть не
дивлячись на сцену, вгадую мелодичний малюнок, ламані ритми (метроритміку). Багато слухачів і музикантів
захоплюються саме цими складними
ритмами. Сьогодні мені зрозуміло:
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кримськотатарський джаз направду
є унікальним.

„чабан-мюзік“
Негативний вплив депортації на культуру годі переоцінити. Багато чого було
втрачено, зокрема в музиці. І ось зараз,
коли відроджується народна музика,
з’являється кримськотатарський джаз.
Дедалі більше молодих кримськотатарських артистів починають грати
джаз, спираючись на фольклор. Звісно,
можна сказати, що кримськотатарський
джаз іще на стадії формування, але це
непересічне явище вже має своїх знаменитостей. Передусім це відомий гітарист-віртуоз Енвер Ізмайлов, єдиний,
до речі, джазовий музикант, який має
звання народного артиста України. Енвер грає на гітарі особливим методом,
який називається „тепінг“ (легеньке
постукування по струнах між ладів на

грифі), – Енвер був одним із перших, хто
цей метод застосував. 1986 року Енвер
Ізмайлов із групою „Сато“ записав вініл під назвою „Ефсане“. Мабуть, цю
дату й альбом можна назвати початком
кримськотатарського джазу. Пізніше
цей виконавець створює ще один цікавий музичний проект – тріо „Мінарет“
із двома віртуозними музикантами Рустемом Барі й Наркетом Рамазановим.
Зараз в Енвера Ізмайлова діє постійний
проект „Карадаг“, куди він запрошує
грати молодих і талановитих музикантів. Власне, завдяки цьому проектові
молодим відкривається дорога в світ
джазу й шоу-бізнесу. На сьогодні Енвер
випустив близько 10 дисків із власними
авторськими композиціями, зокрема
тут є чимало композицій, в основі яких
лежить кримськотатарська народна
музика. Попри те, що музичні критики називають Ізмайлова джазовим

Таміла Ташева, Кримськотатарське земляцтво у Києві
Фото: Ернес Сарихаліл

пленер „SunSay“ та Ельвіри Сарихаліл у
Криму, біля моря, надихав на створення
сонячної, легкої за звучанням, наднаціональної музики, адже Крим, з його
багатонаціональністю та древньою історією, зберіг музичні традиції багатьох народів й відобразився у музиці
кримських татар. Так, проект є одним
з найцікавіших музичних експериментів
2013 року.

музикантом, сам він називає напрям,
у якому працює, „чабан-мюзік“. З цією
назвою – цікава історія: було чимало
суперечок, чи Енвер грає джаз, чи етноджаз, чи ворлд-мюзік і, щоб уникнути
незгод, виконавець охрестив його „чабан-мюзік“, від кримськотатарського
„чабан“ – пастух.
Заслуга Енвера Ізмайлова в тому,
що він один із небагатьох, хто, перебуваючи на засланні, зумів зберегти
та ще й примножити кримськотатарську
музику, і вже після повернення до рідного Криму надихнути своїм прикладом
артистів-початківців, стати для багатьох
наставником.

Соціальний складник джазу
Інший визначний представник напряму „кримськотатарський джаз“ – гурт
„Хаят“. Ці хлопці зуміли створити мікс
– змішати джаз із багатющим пластом
кримськотатарської весільної музики.
Саме тут відчутні всі грані дивовижної
музики кримців. Тут вгадується вплив
Сходу, Балкан і країн Середземно-

Наперекір окупації
Цього року Ельвіра Сарихаліл зі
своєю творчою командою готує новий
сюрприз – етно-рок проект „Elvira
Sarykhalil & Alfa Leo“. „Alfa Leo“ – це
рок-гурт, який грає у стилі модерн-рок
і завоював свою аудиторію поціновувачів якісної музики та соковитого
звучання рок-музики. Проект буде
презентований на „Країні мрій“, яка

мор’я, а коли додаються ще й нотки
джазу, мало кого „Хаят“ може залишити байдужим. Колектив тільки починає
виступати на великій сцені, але їх уже
встигли оцінити слухачі фестивалю „Live
in Blue Bay“ у Коктебелі.
Ще один вартий уваги музикант
– композитор Усеїн Бекіров, він створив
бенд із музикантами Ігорем Закусом,
Олександром Павловим та Олександром Поляковим. Головна родзинка
цього колективу – кримськотатарська
музика, грамотно покладена на джаз.
Усеїна часто порівнюють із Вагіфом
Мустафою-заде – 2013 року у Львові
він виступив зі співачкою Ельвірою Сарихаліл. Цей союз породив іще один
джазовий проект, в основі якого лежать
кримськотатарські пісні. Маю надію,
що він матиме продовження. І якщо для
Ельвіри це був експеримент – співати
кримськотатарські пісні під джаз, то є ті,
хто робить це постійно та професійно.
Одна з таких талановитих співачок –
Айсель Балич, володарка надзвичайно
красивого сильного голосу з широким

пройде 5–6 липня цього року. Незважаючи на окупацію Криму Росією,
на всі складнощі, в яких перебуває
кримськотатарська культура і музиканти зараз, кримські музиканти не
перестають творити, брати участь
у фестивалях та конкурсах.

діапазоном. Айсель працює в напрямку
„етноджаз“ і комбінує азербайджанський, узбецький фольклори і, звісно ж,
кримськотатарські народні пісні. Зараз
Айсель готує велику сольну програму
авторських композицій і давніх кримськотатарських пісень.
Окрім яскравих емоцій, етноджаз
несе в собі ще й соціальний складник.
Якщо фольклор у чистому вигляді потрібний зазвичай самому етносові,
якому він належить, то синтез фольклору з сучасними напрямами музики
(в нашому випадку – джаз) стає
зрозумілим широкому споживачеві,
й артист служить свого роду рупором,
він знайомить світ із окремим народом,
з його культурою. Для нас, кримських
татар, це надзвичайно важливо, і хоча
джаз не є класикою, для нас це музика,
яка претендує на вічність. І я дуже сподіваюся, що кримські татари зроблять
свій внесок у світову музичну культуру
й індустрію.
Халіл Халілов, Сімферополь
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Омріяний край Лілі Хайд
Ця книжка не є епопеєю, зрештою, на епопею вона
й не претендує, – це радше родинна сага, яка показує
невеликий „шматок“ історії окремого народу.

Кримськотатарська література,
як і кожна національна література,
представляє унікальний досвід свого
народу. Наприклад, відомий кримськотатарський просвітник, засновник
першої масової газети кримськотатарською мовою Ісмаїл Гаспрінський
(1851–1914) писав романи, повісті
й оповідання на історичну тематику.
Шаміль Тохтаргази (1881–1913),
Асан Чергеєв (1879–1946), Мемет
Нузет (1888–1934), як і російські
й українські письменники того часу,
виступали в своїх творах проти гніту
поміщиків, за соціальне визволення,
але в кримськотатарському випадку
додався ще й протест проти релігійного фанатизму. В оповіданні Номана
Челебіджихана (1885–1918) „Молитва ластівок“ (1913) йдеться про
закриття кримськотатарських шкіл.
Між іншим, слова вірша саме цього
автора – „Я присягнув!“ – стали національним гімном кримських татар.
Кримськотатарський письменник, який
зазнав сталінських репресій, Умер Іпчі (1897–1955) написав кіносценарій
про народного героя „Алім“. Про найбільшу трагедію кримськотатарського
народу писали Ешреф Шем’ї-заде
(1908–1978) – поема „Стіна сліз“
(1969), Шаміль Алядін (1912–1996)
– історичний нарис „Жертви Кремля“
(1995) та повість „Я – ваш цар і бог“
(1995) і багато інших авторів.
Письменники покоління, яке творило в 1970-х – 2000-х, висвітлювали
в своїх текстах утому від років, проведених на чужині, заохочували кримських татар повертатися на батьківщину і висловлювали радість від цього
повернення (наприклад, вірш „Море“
Сеїтумера Еміна або поетична збірка
Лілі Буджурової „Сльози народу“).

Добрі адвокати
Те, що національна література описує болючі сторінки історії й сучасності свого народу, – дуже потрібна для
самого народу річ, це така собі терапія, адже біль, зокрема колективний,
потрібно ословлювати. Але, як і кожна
література, творена мовою, що нею
говорять кілька сотень тисяч людей,
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історії, якщо намагаються вникнути
в усі перипетії, у переживання тих, кого описують, то можуть стати добрими
адвокатами чи принаймні промоутерами певної спільноти у світі.
Адвокатом кримських татар я б назвала британську журналістку, письменницю Лілі Хайд, переклад чийого
роману „Омріяний край“ нещодавно
вийшов українською мовою. Зайве
пояснювати, наскільки ця книжка
зараз на часі, хоча в країні авторки
вона вийшла задовго до анексії Криму
Росією – в 2008 році, потім, у 2011
році, була видана французькою,
а в 2013-ому – кримськотатарською.
Мабуть, зараз було б доречно перекласти цей роман і іншими європейськими мовами.

Повернення

У своєму творі Лілі
Хайд зосереджується
на поверненні
кримських
татар із заслання
додому. 10 років
ця журналістка
пропрацювала
в Україні, зробила
десятки інтерв’ю
про депортацію
та репатріацію
кримських татар.

вона не може, на жаль, цей досвід
представити світові, оскільки твори,
написані такою мовою, дуже рідко перекладають на загальнознані чи просто більш поширені. Добре, коли за
минувшину й сучасність „малих“ або
просто малознаних народів беруться
автори з відоміших літературних традицій. Якщо ці письменники чутливі до

У своєму творі Лілі Хайд зосереджується на поверненні кримських
татар із заслання додому. 10 років ця
журналістка пропрацювала в Україні,
зробила десятки інтерв’ю про депортацію та репатріацію кримських
татар.
Треба сказати, що період репатріації був дуже неоднозначним і болісним
– як із погляду міжетнічних конфліктів
(тутешні росіяни здебільшого вороже
ставилися до татар у Криму і чинили
різноманітні перешкоди на шляху
їхнього повернення додому), так
і з суто психологічного погляду, адже
на період 1980–1990-х років, коли,
власне, більшість кримських татар
і поверталася до Криму, вже встигло
вирости покоління, яке народилося
в Узбекистані, і їм не так легко було
звикнути до цього нібито рідного (так
вчили змалечку), але все ж таки чужого краю.
Власне, цей болісний процес звикання і є головною темою роману. Лілі
Хайд показує, у яких важких умовах
гартувалася любов до своєї історичної батьківщини у щойно повернених
із заслання кримських татар.
Оповідь ведеться від імені 12-річної дівчинки Сафі. Як і більшість її
співгромадян, вона ледь не з віку немоляти росла з переконанням, що її

Текст: Анастасія Левкова, Львів

батьківщина – Крим, і рано чи пізно
туди слід повернутися. Коли родина
– батьки, брат, дідусь – повертаються
до Криму, на них чекає сила-силенна
проблем: влада не дозволяє їм будувати будинок, тому вони змушені
незаконно захоплювати землю (цей
процес відомий як „самозахоплення земель“) під будівництво; міліція
й місцеві росіяни різними методами
чинять їм перешкоди (кульмінаційний
момент – бульдозер зрівнює з землею
неймовірними зусиллями майже збудований дім); дорога до школи Сафі
далека й непривітна, а в самій школі
їм подають радянську версію історії
(зокрема й про кримських татар як
зрадників) – Сафі пробує сперечатися з учителем, але марно. За умов
побутового й душевного некомфорту
Сафі сумує за тим місцем, де вона
виросла, – будинком і школою в Самарканді (Узбекистан).

уже йшлося, вона психологічно тонко
лавірує між нюансами почуттів і ситуацій і описує також винятки – ті винятки,
які були, якщо можна так висловитися,
типовими. Наприклад, були росіяни,
які тепло ставилися до татар, розуміли
їхнє горе, розуміли, чому вони повернулися, й намагалися їм допомогти
або принаймні не заважати.

Наголоси на важливих деталях
Фабула роману веде нас лише крізь
кілька місяців, але через спогади героїв, через діалоги письменниця торкається багатьох історичних моментів:
споконвічної поліетнічності Криму,

Були і типові винятки
Попри те, що авторка обережна
з фактами й розуміє, що кожен із них
може бути інтерпретований по-різному, вона не боїться братися за неоднозначні теми. Психологічно тонко
Хайд зображує нюанси почуттів кримських татар у цій складній ситуації. Наприклад, про Сафі дізнаємося: „Вона
ніколи не ставила під сумнів ті важливі
речі, яким батьки вчили її з раннього
дитинства: що вона кримська татарка,
що її справжній дім – у Криму і що найважливіша річ, яку вона має зробити,
– це повернутися додому й повернути
свій дім собі. А тепер вона ні в чому
не була певна. Як міг Крим бути її
справжнім домом, якщо вона не знала тут нічого і нікого, натомість люди
на кшталт Лєни й Андрія жили тут усе
своє життя?“. До переїзду все було
просто: Сафі вірила старшим, зокрема й тóму, що її батьківщина – в Криму
і сам Крим – найкраща у світі земля.
Тепер, побачивши цей край на власні
очі, вона вже не може думати, як раніше. Сафі багато чого переосмислює,
по суті, дорослішає.
Але й дорослі теж багато чого переосмислюють. Як ми знаємо, більшість
кримських татар таки залишаться
в Криму, не повернуться в місце заслання (хоч Лілі Хайд описує й такі
випадки – вони, очевидно, траплялися), але їхня любов до рідного краю,
вміння відстоювати свої права – як національні, так і права людини – будуть
гартуватися в дуже складних умовах.
Герої роману вигадані, але події, які
описує Лілі Хайд – реальні, вона намагається описати типові ситуації. Як

Через опис стосунків
між представниками
різних етносів, через
діалоги Лілі Хайд
також наголошує на
тому, що міжлюдські
взаємини є настільки
ж важливими,
а може, навіть більш
важливими, ніж
міжетнічні, але і ті
і ті багато в чому
взаємопов’язані.

більш-менш забезпечене (мама займала досить високу посаду). Через
опис теперішньої ситуації перед нами
постає Крим 1990-х – чужий і непривітний, і навіть ті герої, що пам’ятають
Крим свого дитинства й молодості,
розуміють: їхня батьківщина вже не
така...
При цьому всьому чітко виписана
згуртованість кримських татар – її
роль справді годі переоцінити, як тепер знаємо, саме вона, а також віра
в краще майбутнє, в право жити на
своїй землі, а також сильна воля
допомогли кримцям відстояти свої
права у дуже несприятливих для цього
умовах. Ідеться, власне, не тільки про
національні права, а й про невід’ємні
права людини, зокрема право на повагу до гідності. Недаремно, коли після безпідставного арешту співбратів,
після інших злочинів кримської влади
проти них, кримські татари днями
й ночами стоять навколо Верховної
Ради Криму, до них приєднується
російська чи українська пара, пояснюючи, що боротьба кримських татар
за свої права актуальна і для інших
кримчан, для інших громадян цієї країни й має стати спільною справою.
Через опис стосунків між представниками різних етносів, через діалоги
Лілі Хайд також наголошує на тому,
що міжлюдські взаємини є настільки
ж важливими, а може, навіть більш
важливими, ніж міжетнічні, але і ті і ті
багато в чому взаємопов’язані.
Британська авторка зуміла наголосити на важливих деталях, пояснити
іноземцям певні складні речі. Після виходу цієї книжки українською лунали
голоси: чому цього не зробили українці? Чому українські письменники не
описували цієї сторінки в історії свого,
сказати б, співнароду? Адже це ті речі, які стосуються не винятково кримських татар, – вони сталися з ними,
але на сьогодні це вже стало спільною
справою, спільною долею. Є надія,
що в майбутньому з’явиться більше
книжок – і іноземних, і кримськотатарських, і українських авторів – про
долю кримських татар у час депортації, в час репатріації і в час анексії
Криму Росією вже тепер, у 2014 році.

взаємин між росіянами й кримськими
татарами в різні історичні періоди,
депортації, життя на засланні. Через
спогади дідуся читач дізнається про
те, як жилося в Узбекистані щойно після виселення з Криму. Через спогади
Сафі пізнаємо життя в Узбекистані,
але вже інше: привітне, з друзями,
33
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Часу залишилося вкрай мало
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Хотів би озвучити одну непопулярну річ.
Дещо вже почало набридати, як смаковито
люди знущаються із так званих „колорадів“
[окреслення проросійськи налаштованих
громадян України, через використання
помаранчево-чорних кольорів так званої
георгіївської стрічки; асоціація з окрасом
колорадських жуків – Ред.]. Чи ви були колинебудь в робітничому містечку на Донбасі?
Ви собі уявляєте, як виглядає місто, котре
вмить збідніло 24 роки тому? Чи намагалися ви уявити собі 25-літнього хлопця, який
ніколи не покидав межі Донецької області?
Нормальної роботи у нього ніколи не було.
Освіти він адекватної не отримав, на батьків
не мав жодного сподівання. У нього, скорше
за все нема айфону, але він так само має
справжніх друзів. Він ніколи не вживав дорогі
напої в пафосних столичних закладах, але
він також пережив перше кохання. Чверть
століття він живе як всі навколо. Намагається
заробити, на вихідних спілкується із друзями, вечорами дивиться телевізор.
Ось уже шість місяців на нього здійснюється шалений психологічний тиск, скалу якого
важко навіть уявити Уся гебістська пропагандистська гармата спрямована безпосередньо на нього. Він повністю оточений брехнею,
йому створено цілком апокаліптичний образ
світу, у якому його ж співгромадяни прагнуть
спаплюжити все святе, що він має. Він живе в
страху. Він дійсно боїться міфічного правого
сектора. У телевізорі йому розповідають про
кровожерних бЕндерівців, у церкві роками
розповідають байки про атаку Заходу на
Русський світ, а інтернет-сторінки третього
калібру лякають геями, котрі не проти зґвалтувати його дідуся-ветерана. І тут у нього
з’являється шанс виправити цю ситуацію.
З’являється надія врятувати себе і сім’ю
– підтримати ідею створення ДНР [Донецької
Народної Республіки]. Для більшості ідея
ДНР не означала нічого більше, ніж спроба
протистояти зовнішній загрозі, у яку вони довірливо повірили.
Усе починалося з безневинних мітингів, із
піклуванням організованих Партією регіонів
та комуністами під прапорами РФ. Потім час
полетів швидше, за пару тижнів йому видали
автомат, і тепер він має захищати нав’язану
йому ідею, в яку він щиро вірить. Я не певен, що його можна ненавидіти, позбавити
імення і вбити. Він не найманець, не солдат
іноземної держави. Він звичайний хлопець,
котрого довго обманювали. Він винен лише
в тому, що народився у зруйнованій державі,
в місці, де тамтешні еліти не дозволили йому
та його місту розвиватися. Він лише заручник
країни, в якій ми живемо.
Ця країна не змогла йому гарантувати
життя, вільне від брехні, бандитів, коруп-

ціонерів та ментів [захланних міліціонерів
– Ред.]. Не можна його ненавидіти лиш за те,
що його роками дурили при мовчазній згоді
кожного, хто не надавав значення свавіллю
на Донбасі. Не можна отак просто взяти
і перетворити його дружину на вдову, сина
на сироту, не будучи переконаним, що всі
інші методи вже безсилі. Ті, хто пройшов
Майдан, мають добре розуміти, що буде
відбуватися із друзями загиблих. За битого
двох небитих дають.
Якесь падло вимислило дуже трафне гасло
„Київ не чує Донбас“. Можливо, у красивій
презентації на столі Ахметова чи Януковича
його було представлено як черговий вдалий хід, котрий дозволив би налаштувати
електорат Сходу проти непідконтрольних
кандидатів із Центру. Але загалом „Київ не
чує Донбас“ це ємний діагноз як Києву, так
і решті України. Ані Київ, ані вся Україна не
розуміє, що відбувається на Донбасі. І вже
точно не більше, ніж жителі Донбасу розумілися на тому, що відбувалося на Майдані.
Немає сенсу шукати сьогодні винних у тому,
що ніхто роками не цікавився ситуацією
у промислових регіонах країни, але від цього діагноз не стає менш влучним.
Нині як ніколи важливо простягти руку заблудлим не зі своєї волі людям з цього регіону. Нині кожен, хто вважає себе українцем,
повинен зв’язатися із прихильниками ДНР,
вислухати їх і по можливості донести, що
люди їх не ненавидять, а бажають лише миру
і щасливого життя в одній країні.
Припиніть ображати прихильників ДНР, досить поширювати матеріали про те, що вони
поголовно всі виродки, п’яниці й наркомани.
Досить до них ставитися як до ворогів. Вони
обдурені люди. Чи ви думаєте, що вас ніколи
не обманювали? Реєструйтеся в цих убогих
„Одноклассниках“ [соціальна мережа на пострадянському просторі, також діє мережа
„ВКонтакте“ - Ред.] та розмовляйте із ними.
Вислуховуйте їх, запевняйте у тому, що ненависті по відношенню до Донбасу серед населення України немає. Телефонуйте друзям,
родичам, визнавайте свої помилки, вчіться
прощати, спробуйте бути більш сприйнятливими на чуже горе. Варто зрозуміти, що
це гебня розпалює громадянську війну. 80%
ополченців сьогодні – іноземні найманці,
котрі з’їдуть так само швидко, як і приїхали.
Нам залишаться вбиті горем люди, які волатимуть про помсту. Потім щось пояснювати
буде вже пізно. За будь-яких обставин кожен
із нас має постаратися доступними способами переконати прихильників ДНР в тому, що
воювати їм нема з ким. І головне, це зрозуміти самим. Часу залишилося вкрай мало.

Інстинкт самозбереження
Сів і намагаюся згадати: коли ж це я нас, громадян України, востаннє хвалив? Перебрав написане років за десять – і бачу: ніколи. То, може,
хоч один раз уже б нарешті годилося? Скажімо,
за президентські вибори.
Якщо
вірити
Освальдові
Шпенглеру
(а я в цьому питанні йому вірю), те, що ми звично
називаємо великими історичними епохами, є не
так епохами, тобто умовними проміжками в загальній течії часу, як окремими живими істотами
з притаманною їм органічною цілісністю. Власне
такий величезний, але цілісний живий організм
Шпенглер і називає окремою культурою. В основі кожної такої культури лежить окрема „душа“,
яка і забезпечує згадану цілісність, пронизуючи
собою весь „організм“ і символічно пов’язуючи
всі його елементи.
Інакше кажучи, сумлінний спостерігач – приблизно так твердить Шпенглер – у межах кожної
культури обов’язково зауважить певну подібність між абсолютно далекими, здавалося б,
один від одного складниками. Де б, здавалося,
твоя душа, а де математика? Що, здавалося б,
спільного, між тесанням каменю і записуванням
нот? А тим часом – доводить Шпенглер – усю,
приміром, греко-римську античність можна пояснити через „аполлонівську душу“, символом
якої виступає скульптурно оформлене, чітко обмежене в просторі тіло. Відтак своє вираження ця
„тілесна душа“ знаходить і в античній математиці
з її скінченним числовим рядом, і в композиції тодішніх храмів, і в одноголоссі тодішньої музики.
Натомість схильна до безмежного дерзання „фаустівська душа“ Західної Європи з однаковим
успіхом висловила себе і в нескінченних числах,
і в наведених на небачені цілі стрілах готичних
соборів, і у виконуваній в тих соборах поліфонічній музиці. При цьому зрозуміло, що творці з однієї галузі культури часто могли не мати поняття,
чим займаються їхні колеги з іншої, але якось так
виходило, що в підсумку всі вони працювали на
все ту ж упізнавану цілісність.
Одне слово, було би бажання, а об’єднавчі
символи завжди знайдуться. Узяти до прикладу
Чернівці. Ще пів року тому ніщо начебто нічого
такого не віщувало: ані солодощів тут як слід поїсти не було де, ані Петра Порошенка ніхто майбутнім лідером країни не бачив. І раптом цієї весни буквально за лічені дні, по-перше, у Чернівцях
відкрилися філія „Львівської майстерні шоколаду“
і „Панська цукерня“, а по-друге, Порошенко став
Президентом України. І хоча сам Петро Олексійович до майстерні з цукернею безпосереднього
стосунку не має, на глибшому – символічному
– рівні важко не пов’язати ці факти між собою.
Шоколад – він же і на розумову діяльність позитивно впливає, і на самопочуття. Якщо в міру.
Ну добре, а тепер серйозно. Маємо дякувати
Путіну чи донбаським сепаратистам, але перед
лицем реальної загрози громадяни України
продемонстрували 25 травня подиву гідний ко-

лективний політичний розум. У сенсі громадяни
притомної і причетної до європейського культурного організму частини України – без Криму
і більшості Донбасу. Але все одно – подиву
гідний, особливо на тлі деяких „старих європейських демократій“ на кшталт Франції, в якій того
ж дня на виборах до Європарламенту найбільше
відсотків зібрала партія крайньо правої русофілки, а отже, й ідіотки Марін Ле Пен. І після цього
хтось в Європі (враженій масовим психозом Росії
нема що дивуватися) продовжуватиме називати
нас націоналістами, антисемітами й бандерівцями? Нас, які віддали голові Єврейської общини
Рабіновичу більше голосів, ніж „свободівцю“
Тягнибоку і „правосекторівцю“ Ярошу разом? Олександр
Нас, які навіть у „бандерівській“ Галичині скину- Бойченко,
ли Ярошу й Тягнибоку два відсотки на двох? Якщо Чернівці
так голосує націоналістичний народ, то цікаво
було би побачити на цьому світі хоча б один не
націоналістичний.
Але ще цікавіше інше. Не думаю, що Петро
Порошенко, який виграв у першому турі з результатом майже 55%, має серед нас бодай
5% справжніх прихильників. Однак цього разу
ми відкинули особисті симпатії й антипатії,
а головне – перестали наївно мріяти про те, що
в політиці можна вибрати абсолютне добро. Бо
в політиці не буває добра, а буває лише вибір
між більшим і меншим злом, і саме в умінні їх розрізняти й полягає політична мудрість громадян.
Чи то пак – інстинкт самозбереження. 25 травня
2014 року цей інстинкт вимагав не розтягувати
президентські вибори на два тури і проголосувати за того кандидата, який має найбільше шансів
чимшвидше налагодити відносно нормальне
життя в країні.
Якщо тепер Петрові Порошенку вдасться
в будь-який спосіб – мирний чи військовий, терапевтичний чи хірургічний – нейтралізувати вплив
кримінально-совкового Донбасу на подальшу
долю України, значить, ми не помилилися. А якщо
не вдасться? Значить, я даремно вперше в житті
нас усіх похвалив.
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о сі жт ріінв шниемс в о б о д и
м

Ми не вибрали Порошенка.
Ми всьогонавсього на нього
погодились.

Остап Дроздов, Львів

Сам по собі він не відповідає жодним
критеріям Майдану. Тому що доларовий
мільярдер. Тому що брав участь у схемах
„роботи“ з бюджетом. Тому що на політичному рівні співпрацював із режимом.
Він не є президентом Революції. Тож його
перемогу я оцінюю так: втомившись від
антиукраїнських олігархів, люди обрали
собі українського олігарха. В мене запитання: а що, без олігархів – ну ніяк?
А тепер усе залежить від самого Порошенка. Від його бажання стати ІНШИМ
президентом, а не просто наступним.
Суспільство повинно загнати нового президента у стійло, яке він сам собі визначив.
Воно називається „жити по-новому“. Якщо
він знову почне бавитися в квотний принцип призначень, у кулуарні домовленості
з олігархами, в тіньові тендери-держзакупівлі – буде там, де Янукович зараз.
Хоча... Порошенко є більш небезпечний,
ніж Янукович. Бо набагато розумніший
і гнучкіший. Чи потрібен Україні „розумний і гнучкий новий Янукович“ - питання
на майбутнє. Коли я кажу „новий Янукович“, то маю на увазі авторитарні нахили.
Вони чітко простежуються. Найгірше
– президент таки мусить бути жорстким
у наших умовах. Але ніхто не знає, де
закінчується принциповість і починається
золотий батон.
Проти Януковича нас було 80%. Проти
Порошенка нас удвічі менше. Це –проблема. Не думаю, що це перехідний президент. Навпаки: думаю, він надовго. Бо
може домовитися з олігархами. З Коломойським і Пінчуком уже домовився. А ще
він знає, як домовлятися з народом. Особливо нашим. Кепська ситуація.
Залишається уповати на його власну
амбіцію увійти в історію. Він може це
зробити – спробувати перезаснувати цілі
сфери. Але для цього він повинен щодня
жертвувати своїм рейтингом. Його основний ворог – це рейтинг. Я бачу, що Порошенко став заручником безпрецедентної
цифри „55%“. Жоден політик за всю історію України не набирав стільки. І тому
Порошенко буде дуже дбайливо ставитися до свого рейтингу. А це – катастрофа.
Він буде працювати на рейтинг, а не на
Україну, яку треба різати без наркозу.
Усі схеми придумані до нього і працюють
безвідмовно. Доведеться убити в собі
бізнесовий азарт до збагачення. Якщо
говорити пафосно, Порошенкові треба
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вбити себе в собі. А я не вірю, що крупний
бізнесмен відмовиться від непоганого
відкату, який сам проситься в руки. Принаймні я таких не зустрічав. Порошенко
мусить згоріти заради фундаментального
перезаснування країни. Пожертвувати
собою. Не знаю, не знаю…
А якщо чесно - я щиро хочу, щоб у нього
все вийшло. Бо на виборах переміг не Порошенко, а вимога людей жити по-новому. Вперед на міни.

З краю:
Безумовне завдання
номер один
– перемога над
сепаратистами на
Донбасі. Порошенко
вже заявив, що його
позиція залишається
незмінною: амністія
та переговори тим,
хто складе зброю
і не був причетний
до тяжких злочинів,
і покарання та
фізичне знищення
всіх озброєних
терористів.
Фото:
Петро Андрусечко

з краю

Вибори із запахом Пороху
Своїм феноменальним
результатом на виборах Петро
Порошенко має завдячувати
вкрай щасливому збігу обставин
і правильній поведінці на
Майдані і після нього. Юлія
Тимошенко, навпаки, зробила
все, щоб програти.
Нинішні президентські вибори
в багатьох аспектах були безпрецедентними для України. Пальців рук
заледве вистачить, щоб описати всі
їхні особливості: вперше кампанія
йшла в умовах війни, не інформаційної, а цілком реальної, зі зброєю та
жертвами; вперше на значній території країни вибори взагалі не могли
відбутися – мова в першу чергу про
окупований Росією Крим, в другу
– про підконтрольні бойовикам-сепаратистам регіони на Сході України;
вперше серед лідерів гонки не було
жодного проросійського кандидата
– як наслідок, ці вибори стали єдиними
за останні десять років, на яких питання про розкол між Заходом і Сходом
не поставало апріорі і так далі.
Але головна особливість полягає
в тому, що українці, знову ж таки, вперше за роки незалежності, не прагнули
обрати на виборах „президента своєї
мрії“. Більшість громадян пішли на дільниці і вистояли довжелезні черги задля
того, щоб у постреволюційній Україні
нарешті і якомога швидше з’явилася
абсолютно легітимна влада. І не так
було важливо, яке прізвище носитиме
голова держави, головне, щоб він якомога оперативніше вирішив цілий ряд
нагальних завдань (найперше, звісно,
боротьба з сепаратизмом). Крім того,
за чинною Конституцією, повноваження президента є досить обмеженими,
тож більший вплив на подальший курс
держави матимуть дострокові парламентські вибори, проведення котрих
чекає переважна більшість населення.
Через сукупність цих причин уся президентська кампанія, котра в мирний
час є головним змістом суспільно-політичного життя, у масовій свідомості
відійшла на задній план. Звісно,
українці уважно слухали виступи та
дебати кандидатів, дивилися політичні
ток-шоу та читали агітаційні листівки
– але присвячували цьому значно
менше часу та уваги, ніж обговоренню
новин з Донбасу. Більшість політиків
ухопила цей настрій – тому, у порівнянні з попередніми кампаніями, агітації
було не так уже й багато. Наприклад,
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у Києві наближення виборів з їхніми
обов’язковими бігбордами, лайтбоксами та агітаторами на вулицях стало
доволі помітним лише у травні.

Тактика проти емоцій
Як наслідок, уперше з 1991 року
вибори президента відбулися в один
тур – Петро Порошенко отримав підтримку 54,7% виборців. Це є справді
феноменальний результат з огляду на
те, що ще рік тому межею амбіцій Порошенка було балотування на посаду
мера Києва, про що він довго та безрезультатно домовлявся з опозиційними
партіями (втім, і самі вибори у столиці
тоді так і не оголосили). Півроку тому,
на початку Євромайдану, всеукраїнський рейтинг Порошенка коливався
на рівні статистичної похибки, але
з початком революційних подій почав
повільно, але впевнено зростати.
За оцінками більшості експертів,
„феномен Порошенка“ можна пояснити його вдалим позиціонуванням
та поведінкою під час Майдану. Коли
майданівська публіка ще була переконана у дієвості мирного протесту,
Порошенко особисто зупиняв „радикалів“, які намагалися штурмувати
адмінбудівлі чи вступати у силову
боротьбу з міліціонерами. Коли тренд
змінився, і протестувальники почали масово брати в руки коктейлі
Молотова, Порошенко намагався
утриматись від публічного осуду таких
дій. Він завжди був серед його лідерів,
але все ж тримався дещо осторонь
„опозиційного тріо“ у складі Арсенія
Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока. Останні своїми нерішучими,
недолугими, або й просто кумедними
діями та заявами впевнено „спалили“
власні рейтинги, а на Порошенка, який
стояв за їхніми спинами, невдоволення
протестувальників не поширювалося.
Крім того, така поведінка не викликала
агресії і в тих українців, котрі поставилися до Майдану без великого захвату
– певно, тому Порошенко став лідером
президентських перегонів у всіх без
винятку областях України.
Крім того, на його перемогу вже
в першому турі спрацювали ще декілька факторів. Найголовніший – домовленість з Віталієм Кличком, який знявся
з президентської кампанії на користь
Порошенка в обмін на підтримку
останнього на столичних перегонах.
Відповідно, рейтинг Кличка, хоча вже
й не такий великий, як на початку Революції, перейшов до його партнера.

Крім того, Крим та значна частина
Донбасу були позбавлені можливості
голосувати (лише близько 20% донеччан та 12% луганчан отримали таку
потенційну можливість). Нескладний
аналіз кількісних результатів виборів
доводить, що якби вибори відбулися
по всьому регіону, в першому турі
Порошенко б не переміг. Хоча серед
тих жителів Донбасу, хто все ж проголосував, він і став лідером симпатій,
але необхідних 50% підтримки не мав
і близько.

Невдалий похід за
президентством Юлії
Володимирівни
Технологи Порошенка відчули запит
українців на те, щоб якомога швидше
покінчити з навколовиборчою боротьбою та кинути всі сили на боротьбу
з терористами – і через підконтрольні
медіа, експертів та лідерів думок почали просувати ідею про категоричну
необхідність обрати голову держави
вже в першому турі. І це спрацювало.
„Все одно Порошенко стане пре-
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зидентом, так навіщо ще морочитися
з другим туром, якщо все ясно?!“ – такі
розмови можна часто було почути на
вулицях українських міст.
Натомість головний опонент Порошенка, Юлія Тимошенко, навпаки,
діяла всупереч настроям більшості
українців, що й мало наслідком її нищівну поразку у понад 40% відриву від
переможця. Її 12,8% – це електоральне ядро екс-прем’єрки, що лишається
більш-менш сталим упродовж багатьох років.
Невдалий похід за президентством
для Юлії Володимирівни почався ще з її
першого виступу на Майдані невдовзі
після звільнення з в’язниці. Типова для
неї риторика „домайданного“ періоду
викликала обурення у значної частини
революційного натовпу. Пізніше Тимошенко будувала всю свою кампанію
на протиставленні, в першу чергу – на
протиставленні себе та олігархів, під
якими мала на увазі насамперед Порошенка. Натомість країна вимагала
об’єднання як на ділі, так і в риториці,
тоді як до олігархів загалом ставилася

без агресії, а один з найбільших багатіїв країни, губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський, і взагалі користується симпатією мільйонів українців завдяки своїм успіхам у боротьбі
з сепаратистами.
Тимошенко постійно намагалася
перевести питання виборів в емоційну площину, у звичне для себе „голосуй серцем“, тоді як народ вимагав
тверезих поглядів, спокійних оцінок
і реальних планів дій. Тимошенко
годинами не сходила з телеекранів,
– а українці почали віддавати перевагу не словам, а вчинкам. Тимошенко, прямо чи опосередковано,
займалася антирекламою свого опонента, в той час як виборці втомилися
від бруду й „чорнухи“. Вона, згідно
зі старими політичними рецептами,
намагалася подати себе як політика,
який самотужки зробить Україну
сильною і багатою, тоді як мільйони
людей, які пройшли через Майдан,
вже не хочуть шукати собі „месію“,
натомість звикли покладатися лише
на себе і своїх однодумців.

Крім того, причини поразки Юлії
Володимирівни
варто
пошукати
і у слабкій організаційній роботі – за
даними УЖу, за час кампанії неодноразово мінялася структура штабів,
одних політтехнологів звільняли і брали
на роботу інших, багато її місцевих
штабістів насправді не докладали зусиль до перемоги свого кандидата, або
й негласно працювали на опонентів.
Однак найважливіша причина
– Україна після Майдану не хотіла
„старих“ політиків, а Юлія Тимошенко, за химерною народною логікою,
якраз і стала уособленням „політиків
з минулого“.

Радикальний прорив
Справжнім сюрпризом виборів стало третє місце Олега Ляшка з результатом у 8,3%. Епатажний нардеп, якого,
здавалося, досі мало хто в Україні
сприймав серйозно, впевнено обігнав
багатьох старожилів-важковаговиків
української політики. Такий результат
– наслідок уміння Ляшка вловлювати
поточні народні настрої та вміло на них
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з краю

5 травня 33% українців жалкують
про розпад у 1991 році Радянського
Союзу, але 49% – не жалкує,
водночас до президента РФ
Володимира Путіна 76% загалом
ставляться негативно.
5 травня Терористи намагалися
захопити міський відділ міліції
у Ровеньках Луганської області. Після
тривалих перемовин з активістами
і переконань їх у тому, що міліція
поза політикою, і що основні функції
міліції – це боротьба зі злочинністю
та охорона громадського порядку,
активісти залишили будівлю
міськвідділу міліції.
5 травня Самопроголошений
„народний губернатор“ Луганщини,
депутат від Партії регіонів Олег
Царьов заявив, що президентських
виборів у Луганській області не буде.
У свою чергу, сепаратисти планують
11 травня провести в області свій
референдум. У бюлетенях буде одне
питання: „Чи підтримуєте ви акт про
державну самостійність Луганській
народної республіки“.
5 травня Луганська облрада
вимагає від центральної влади
припинити „каральні операції“,
відвести війська від сепаратистів
і амністувати останніх, повернутися
до домовленостей від 21 лютого,
роззброїти „Правий сектор“ та
інші радикальні формування. На
думку депутатів Луганської області,
„в Україні йде громадянська війна,
спровокована чинною київською
владою та її покровителями“.

огляд подій

5 травня Терористи збили
ще один український вертоліт
під Слов’янськом. Військові
льотчики залишилися живими. До
цього терористи збили вже три
вертольоти українських Збройних
сил. Водночас, армійська авіація
знищила бронепоїзд сепаратистів
у Слов’янську.
5 травня Українські силовики
взяли Слов’янськ у щільне кільце,
просуваються вглиб міста. Під
контроль взята найбільша висота
та телевежа на ній. 6 військових
загинули, два десятки поранені,
з боку терористів вбитих сотні,
зокрема, була знищена засідка із
800 бойовиків.
5 травня Найбільший приватний
банк України „ПриватБанк“ вводить
ряд обмежень у роботі з готівкою
у Донецькій та Луганській областях
у зв’язку із загрозою життю
співробітників і клієнтів. Раніше
на Донбасі були захоплені кілька
інкасаторських машин цього банку.
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піаритись. Варто віддати належне і особистій хоробрості нардепа – на відміну
від багатьох „серйозних“ політиків,
його можна було помітити у перших лавах під час боїв на вулиці Грушевського
та інших „гарячих точках“ Майдану,
а згодом – в охоплених антитерористичною операцією регіонах Сходу
України. Ляшко тижнями перебував
на Донбасі, допомагаючи українським
військовим і супроводжуючи свої дії
вправним піаром. Прості та рішучі
месиджі, які озвучує Ляшко, припали
до душі багатьом українцям, котрі не
надто знають про сумнівну в багатьох
аспектах біографію депутата і його
зв’язки з попередньою владою. В будьякому разі, своїм результатом Ляшко
забезпечив собі місце у вищій лізі української політики на довший час – тим
більше, що після виборів він не став
святкувати успіх, а одразу повернувся
на Донбас, про що негайно сповістив у
своєму „Фейсбуці“.
Несподіванкою став також низький
результат лідерів націоналістичних
партій, особливо на тлі загального
зростання патріотичних настроїв у суспільстві. Так, лідер ВО „Свобода“ Олег
Тягнибок набрав лише 1,2% голосів, а
провідник „Правого сектора“ Дмитро
Ярош – тільки 0,7%. Ярош, фактично
не вів передвиборчої кампанії, зосередивши свої зусилля на боротьбі зі
східноукраїнськими сепаратистами.
Та й загалом, ажіотаж довкола „Правого сектора“, як показали вибори,
був лише медійним. Тягнибок, на відміну від Яроша, активно проводив
кампанію, однак, схоже, часи розквіту
„Свободи“ вже минули. За півтора
року в парламенті, куди „Свобода“
пройшла, отримавши понад 10% підтримки, партія запам’яталася переважно скандальними діями та заявами
окремих її членів, що й мало наслідком
такий результат її очільника.
Окремо варто згадати про справжній курйоз виборів, обґрунтувати
який майже неможливо, – сьоме
місце бізнесмена Вадима Рабіновича
з 2,25% голосів. Офіційній російській
пропаганді, котра місяцями твердила про засилля ультранаціоналістів
і розквіт антисемітизму в Україні,
важко буде пояснити, як президент
Всеукраїнського єврейського конгресу
Рабінович набрав більше, ніж „бандерівські вожді“ Тягнибок та Ярош разом
узяті.

бливо нічого – перемога Порошенка
вже в першому турі була цілком прогнозованою. Тепер у фокусі суспільної
уваги – завдання, які виборці ставлять
перед новим головою держави.
Безумовне завдання номер один
– перемога над сепаратистами на
Донбасі. Порошенко вже заявив, що
його позиція залишається незмінною:
амністія та переговори тим, хто складе
зброю і не був причетний до тяжких
злочинів, і покарання та фізичне знищення всіх озброєних терористів. Збіг
це чи ні, але вже наступного дня після
виборів антитерористична операція
суттєво активізувалася, і сепаратисти
зазнали безпрецедентних досі втрат
у живій силі та техніці.
Завдання номер два – проведення
дострокових парламентських виборів,
котрі мають завершити постреволюційне перезавантаження влади.
Порошенко вже пообіцяв, що буде
домагатися їх проведення в досяжній
перспективі. Але з реалізацією цієї
обіцянки можуть виникнути проблеми. Конституція дає голові держави
вичерпний і короткий список приводів
для розпуску Верховної Ради, і створити їх можна буде лише штучно (наприклад, розваливши парламентську
коаліцію або заблокувавши на місяць
трибуну ВР). На політичне самогубство
(саморозпуск) цей парламент навряд
чи піде, адже сотні депутатів ще не
встигли відбити затрачені на обрання
кошти та (або) не мають реальних
шансів на переобрання (наприклад, ті,
які активно співпрацювали з режимом
Януковича і публічно виправдовували
його злочинні дії). Як Порошенко буде
вирішувати ці проблеми, поки невідомо.
Зрештою, завдання номер три,
яке стоїть перед новим президентом,
є незмінним упродовж останніх двадцяти років: провести реформи у різних галузях, подолати корупцію, зробити
прозорою систему державного управління, забезпечити свободу слова і так
далі. Часу на все це у п’ятого голови
держави не так багато, хоча запас довіри у Порошенка є, варто поглянути
хоча б на результати виборів. Але
якщо, скажімо, через рік громадяни
зрозуміють, що вони не почали „жити
по-новому“ (головне гасло кампанії
Порошенка), його високий рейтинг
упаде з такою ж швидкістю, з якою він
зріс. І виборці почнуть говорити про
новий Майдан і нову революцію.

Єдність, вибори, реформи
Результати виборів українці обговорювали, мабуть, лише пару-трійку
днів. Власне, обговорювати було осо-

Мілан Лєліч,
оглядач журналу „Фокус“, Київ

Мерські вибори в Херсоні цікаві
з двох причин. Вони засвідчили,
що український Південь – не
Росія і показали, що міським
головою в українському місті
може стати людина, для якої
порядність і репутація – не
порожні слова.
У дев’яностих на Херсонщину
дивились, як на частину так званого
„червоного поясу“, територію, де
комуністична, навіть радянська,
ідеологія панувала досить довго.
Звісно, що доказом цього ставали
і електоральні уподобання виборців.
Передусім у російсько-радянському
дискурсі воліли перебувати мешканці
південно-східних районів, де значна
частина російськомовних, а також
позбавлених кореня будівничих Нової
Каховки – міста-супутника Каховської
ГЕС. Проте регіони навколо Херсона
та правобережні райони вже в 2004
році обнадіювали – один із округів
(183) проголосував за Ющенка.
Також область, а особливо саме
місто Херсон правлячі політичні сили
намагалися зробити частиною великого імперського міфу про те, що все
цивілізоване сюди прийшло разом із
Катериною ІІ та Григорієм Потьомкіним (засновник Херсона). Сприяла
цьому особиста позиція колишнього
мера, а нині народного депутата, члена Партії регіонів Володимира Сальдо
та його команди. Попри неоднозначну
позицію краєзнавців та істориків, історія Херсона часів Потьомкіна почала
активно з’являтися в інформаційному
просторі. Кожне міське свято супроводжували костюмовані персонажі
часів Російської Імперії, в місті з’являлися пам’ятники, на офіційних сайтах
та туристичних буклетах звідкись
з’явився недолугий твердий знак у слові „ХерсонЪ“. Мешканцям це ніби і подобалось, але великого ідеологічного
змісту російській історії українського
Херсона ніхто особливо не надавав.
Якось непомітно „ХерсонЪ“ просто
став частиною буденного життя. В часи
Януковича актуальними стали побоювання щодо „повзучої русифікації“.

Майдан на площі Свободи
З початком Євромайдану Херсон
змінився – майданівці ходили маршами містом, закидали яйцями офіси
Партії регіонів, збиралися на головній
площі міста – площі Свободи – щодня. Хоча велелюдним херсонський

майдан важко було назвати. Зазвичай
його відвідувало трохи більше 100 активістів, протестні акції були мирними
і жодних протистоянь ані з правоохоронними органами, ані з політичними
супротивниками майданівці не мали.
Все змінилося 23 лютого, коли обурені подіями у Києві мешканці міста
вийшли на мітинг та власноруч знесли
величезний пам’ятник Леніну на площі
Свободи (у Миколаєві це зробила
влада міста). На місці, де колись стояв
вождь комуністів, тепер величезний
прапор і меморіал на честь Небесної
Сотні. Саме з цього дня все більше
і більше людей долучалися до українізації Херсона, саме відтоді українська
символіка і відчуття того, що люди
пишаються бути частиною України,
оселилися на вулицях міста. Численні
проукраїнські акції (в тому числі на
мосту через Дніпро як символу єдності
країни), тисячі прапорів на автівках
(автоколони об’їздили ціле місто, зі
спальними районами, де їх всюди
вітали херсонці), оселях, магазинах,
офісах та навіть на одязі херсонців
стали вже звичним явищем.

Херсон = Україна
Соціологічні опитування показують,
що 82% херсонців є беззаперечними
прихильниками Єдиної України. Звісно, важко уявити, що в українському
місті можливі якісь інші погляди, але
якщо ми поглянемо на сусідні обласні
центри, то виявиться, що лише в Херсоні сепаратисти та проросійські рухи не
тільки не проводили якихось масштабних акцій, але й взагалі були практично відсутні. І це не просто інформація,
що дає привід тішитися від раптового
спалаху патріотизму. Така принципова
позиція херсонців вщент зруйнувала
плани по утворенню Новоросії, чи
як там сепаратисти Сходу планують
назвати свою недодержаву. Яка Новоросія можлива, коли в її географічному
центрі знаходиться настільки проукраїнське місто?
І хоча соціологічні дослідження
в інших областях також фіксують
виключно проукраїнські настрої місцевого населення, останні вибори
міських голів, які відбувалися в Одесі,
Миколаєві та Херсоні одночасно
з виборами президента, остаточно
довели, що в Херсоні відбулися зміни
набагато кардинальніші, ніж у сусідів.
Миколаїв та Одеса обрали собі очільниками колишніх регіоналів. І лише
Херсон, місто, де останні десять років

6 травня Крим за приєднання до
Росії фактично не голосував – така
заява з’явилася на сайті Ради при
президенті Росії з питань розвитку
громадянського суспільства та
прав людини. За даними членів
президентської ради, на березневий
референдум про статус Автономної
Республіки прийшли щонайбільше
30% громадян. І лише половина
з тих, хто з’явився на референдум,
проголосували за приєднання до
Росії.
6 травня Вашингтон і Брюссель
погрожують Росії санкціями за
саботаж виборів в Україні.
6 травня Верховна Рада прийняла
рішення про продовження мобілізації
та ротацію призовників, які уже
відслужили 45 днів. Бійців АТО
прирівняли до учасників бойових дій.
6 травня Фракцію Компартії
видалили із закритого засідання
Верховної Ради. Таке рішення
депутати прийняли шляхом
голосування. Причиною стали
сепаратистські заяви Симоненка.
6 травня Програма МВФ допускає
рекапіталізацію банків на 15
мільярдів. НБУ може в 2014 році
надати кредити Фонду гарантування
вкладів або викупити на цю суму
державні облігації, випущені урядом
для рекапіталізації банків.
6 травня Тимошенко заявила,
що ніколи не об’єднається
з Порошенком.
7 травня Екс-начальник ГУ МВС
України в Одеській області Дмитро
Фучеджі оголошений у розшук.
У рамках досудового розслідування
одеських подій затримані три
співробітники міліції, які не
забезпечили достатню охорону
затриманого Фучеджі.
7 травня Міжнародний валютний
фонд надав Україні кошти за
програмою stand by тривалістю
24 місяці на суму 17,1 мільярда
доларів під 3% річних. Раніше
МВФ перерахував Україні перший
транш – 3,19 млрд. доларів кредиту
stand by.
7 травня Із Севастопольської бухти
та озера Донузлав повернено Україні
чергову групу допоміжних суден ВМС
України, які у березні були захоплені
російськими військовими в ході
окупації Криму.
7 травня „Міністра оборони“
так званої ДНР Ігоря Какідзянова
затримали за замах на вбивство
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Херсонський перелом
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та інші злочини. Паралельно
Маріупольську міськраду
звільнено від сепаратистів, біля
будівлі розбирають барикади.
Тим часом терористи звільнили
трьох співробітників „Альфи“,
яких захопили у полон і раніше
утримували у Слов’янську. В обмін на
це відпустили сепаратиста Губарєва.
7 травня Європейські фахівці
ідентифікували людей, які,
прикриваючись місцевим населенням,
захоплюють адміністративні будівлі
і відділки міліції на Сході України – це
російські спецпризначенці. Про це
у середу в Києві повідомив міністр
закордонних справ Великобританії
Вільям Хейг.
7 травня СБУ отримала докази
підготовки та координації російською
стороною заходів з проведення
у східних областях України так
званого „референдуму“ зі створення
„Донецької народної республіки“
з заздалегідь відомими результатами.
8 травня Очільники української влади
оголосили про ініціативу проведення
загальноукраїнських круглих столів
національної єдності.
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8 травня Слов’янські терористи
захопили в полон знімальну групу
телеканалу ICTV, відібравши у
її членів техніку. „Після фраз на
кшталт “українські журналісти
– всі фашисти”, “нарешті ви нам
попались”, наші аргументи, що ми
лише хочемо зафіксувати події,
були марними“, – розповіла шефредактор Ірина Соломко. „Я би вас
заарештував, але вам пощастило, що
вас багато, а у мене вже весь підвал
переповнений“, – заявив керівник
терористів.
8 травня У Миколаєві СБУ затримали
двох осіб, які планували здійснити
9 травня вибухи під час покладання
ветеранами квітів. Встановлено,
що зловмисники організовували та
координували сепаратистські заходи
місцевих проросійських радикалів,
а також забезпечували їхню
взаємодію зі спецслужбами Росії.
8 травня Прем’єр Арсеній Яценюк
пропонує зафіксувати у новій
Конституції право місцевих громад
надавати спеціальний статус
поширеним у них мовам.
9 травня У п’ятницю, в ході
антитерористичної операції
в Маріуполі, семеро людей загинули,
ще 39 отримали поранення
і доставлені до лікувальнопрофілактичних установ міста. Як
відомо, в Маріуполі у п’ятницю
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безальтернативно панували Партія
регіонів та комуністи, віддав перемогу
представнику колишньої опозиції – Володимиру Миколаєнку.

Фронда не пройде!
Херсон дуже довго чекав на вибори.
Попередній міський очільник Володимир Сальдо ще 2012 року обрався
депутатом до Верховної Ради, міська
рада обрала собі його найближчу
соратницю Зою Бережну секретарем
і, фактично, Херсон залишився без обраного людьми голови. Так могло тривати ще довго, якби не стався Майдан.
Фактично, з падінням пам’ятника
Леніну і справді щось зламалося
у свідомості містян. Люди почали
з цікавістю відвідувати засідання сесій
міської ради. Раніше те, що відбувалося
в сесійній залі, мало цікавило когось,
окрім нечисленних громадських діячів
та журналістів. Але від лютого 2014
року люди почали масово приходити
і спостерігати за тим, що роблять депутати. Для прорегіонівської більшості
це стало неприємним сюрпризом.
Депутати від Партії регіонів, відверто
остерігаючись присутності херсонців
за їх спинами, масово почали виходити з фракції і заявляти про свою проукраїнську позицію. Так у Херсонській
міській раді з’явилася нова більшість,
яка проголосувала за зняття регіоналки Зої Бережної та обрала собі нового
керівника – Володимира Миколаєнка,
депутата міської ради від ВО „Батьківщина“. Саме тоді було Верховною Радою призначено позачергові вибори
Херсонського міського голови.
В час, коли Росія відверто почала
військову агресію в прикордонному
до Херсонщини Криму, коли трагічна
загибель людей на Майдані шокувала
українців, важко було вести передвиборчу кампанію якимись традиційними способами. Відчуття небезпеки, яке
панувало у суспільстві, не давало можливості говорити про якісь буденні для
міської влади речі. „Побутові“ питання
з життєдіяльності міського господарства самі собою відійшли на другий
план, хоча міська влада вже з новим
очільником усе одно продовжувала їх
вирішувати в умовах бюджетної кризи.
Поки інші кандидати на посаду Херсонського міського голови, незважаючи на особливості часу, в якому ми всі
опинилися, продовжували агітувати
людей звичними продуктовими пакетами та листівками про все хороше
проти всього поганого, Володимир
Миколаєнко в першу чергу приділив
увагу інформаційній політиці. В умовах
російської інформаційної експансії він

обрав собі девіз: „Херсон – це Україна“ – таке просте, але таке важливе
сьогодні твердження. Його заяви, які
він поширював через особисту сторінку у „Фейсбуці“ та через інші соціальні мережі, дуже швидко ставали
популярними не тільки в Херсоні, але
й далеко за його межами. У своїх
зверненнях до херсонців Володимир
Миколаєнко постійно розповідав про
те, що саме робить міська влада для
того, аби в Херсоні зберігався спокій, яким чином бороняться кордони
області, яку роботу проводять правоохоронні органи. Так, у місті, через
яке проходять поїзди з Криму, силами
міліції, прикордонників та самооборони постійно затримували людей, які
приїздили „допомагати“ в організації
проросійських мітингів, локалізувались сепаратистські акції та постійно
декларувалася позиція офіційного
очільника міста щодо однозначної політичної позиції – проукраїнської.

Врешті український мер!
І це спрацювало. Як заявляють спостерігачі, які слідкували за перебігом
виборів у Херсоні, це були перші вибори, які пройшли абсолютно без
використання
адміністративного
ресурсу – у ньому не було потреби.
27 травня Херсонська міська виборча
комісія оголосила остаточні результати виборів Херсонського міського го-
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групою терористів, чисельністю
близько 60 осіб, озброєних
автоматичною зброєю, була
здійснена атака на міськвідділ міліції.
За словами міністра Авакова,
в результаті бою 20 терористів
знищені, 4 взято в полон.
9 травня Депутат-регіонал, власник
„Смарт-холдингу“ Вадим Новинський
заявив, що готовий розглядати
пропозиції щодо продажу його
активів у Криму.
9 травня Великобританія готується
разом зі США та ЄС запобігти
використанню Росією газу
і нафтопродуктів як „зброї“ проти
країн-споживачів. Для цього в планах
Заходу – вести будівництво в Європі
терміналів скрапленого газу, в той
час як США знімуть обмеження
на експорт сланцевого газу. Крім
того, ЄС планує вкладати кошти
у створення нових трубопроводів
для транспортування газу із Заходу
на Схід і налагоджувати експортну
мережу з Північної Америки.

сидять на своїх посадах і вже самі стали корупційною схемою, дуже важко
сприймають нового очільника міста.
Два місяці на посаді в.о. Херсонського
міського голови Володимир Миколаєнко стикався і з повним ігноруванням
своїх наказів, і з відвертим саботажем.
Проте, працюючи в таких умовах, коли стара система чинить шалений опір
і не бажає реформуватися, мер Херсона не пішов на поступки і, розуміючи
вимоги Майдану, завдяки якому він
прийшов на посаду, вперто продовжує
зміни у міській владі. Мер Миколаєнко
зможе розпочати необхідний і такий
бажаний людьми процес люстрації.
Сьогодні часто питають, що ж насправді змінилося в країні після Майдану. Ніби сидять на місці ті самі народні
депутати, які ще в січні голосували за
диктаторські закони. Більше того, тепер вони є частиною більшості. Кожен
день журналісти викривають якісь корупційні схеми, що перейшли у спадок
від старої влади до нової, ми все частіше бачимо старих політиків у нових
партіях. Але Херсон, який раніше довів, що немає ніякої Південно-Східної
України з проросійськими поглядами,
оскільки у нас була, є і буде Україна,
тепер показав, наскільки Майдан змінив політику.
Катерина Гандзюк, Херсон,
співпраця – Роман Кабачій, Київ

9 травня Начальник Одеського
міськуправління міліції Андрій
Нетребський затриманий і
етапований до Києва.
9 травня У центрі Луганська,
де проходив мітинг з нагоди Дня
Перемоги, людям роздали прапори
так званої „Луганської народної
республіки“. Луганчани побачили
цей прапор уперше. Цьогорічні
заходи малочисельні. Разом із тим,
уночі біля прикордонного пункту
„Должанський“ сталося вбивство
терористами подружжя, 10-річна
дівчина поранена.
9 травня Донбас чекає катастрофа
протягом двох-трьох тижнів у разі
відділення самопроголошеної
„Донецької народної республіки“
від України, заявив очільник області
Сергій Тарута.
10 травня Зброя, яку використовують
проросійські терористи на Донеччині,
завезена в Україну з-за кордону. Про
це йдеться у заяві Міноборони.
10 травня Під Слов’янськом
затримали групу озброєних
терористів, які везли ящики з уже
заповненими бюлетенями для
голосування на „референдумі“ про
визначення статусу регіону. Загальна
кількість вилучених бюлетенів
перевищує 100 тисяч одиниць.
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лови. Володимир Миколаєнко набрав
майже 40% голосів, що говорить про
значний кредит довіри від херсонців.
Можна з упевненістю сказати, що
його перемога є однозначним індикатором того, що Майдан мав сенс, що
політика змінилася і вже ніколи не буде
такою, як раніше.
Володимир Миколаєнко не є багатієм, раніше працював моряком, останні
роки був державним службовцем. Він
мешкає у звичайній багатоповерхівці,
його діти й онуки живуть у Херсоні,
а сам він щодня їздить на роботу громадським транспортом. Після засилля
пафосних політиків з їх кортежами,
херсонці мають змогу щодня спілкуватися з мером на автобусній зупинці.
Під час кампанії Миколаєнку не потрібно було шукати способи запитати
в городян про їх проблеми, бо він сам
є звичайним херсонцем, який добре
знає всі ці проблеми, оскільки кожен
день сам з ними стикається.
Херсон і херсонці довели всій Україні, що жодна політична технологія не
спрацьовує, коли на політичну посаду
претендує просто порядна людина. Він
зміг довести всім, що є речі, які за гроші не купиш. Це порядність і репутація.
Звісно, на хвилі Майдану отримати
великий відсоток – це великий виклик.
У людей дуже високі сподівання, які
буде надзвичайно складно виправдати. Заскорузлі чиновники, які роками

9 травня Харківські сепаратисти
відмовилися проводити „референдум“
11 травня через розходження у
дефініціях.
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10 травня Комітет патріотичних сил
Донбасу закликає депутатів місцевих
рад та всіх громадян Донецької
області підтримати ініціативу
про проведення референдуму
щодо приєднання територіальноадміністративних одиниць регіону до
стабільної і мирної Дніпропетровської
області.
10 травня Озброєні сепаратисти
у Слов’янську більше не братимуть
полонених, а будуть натомість
вбивати всіх. Про такі плани заявив
самопроголошений „народний мер“
Слов’янська В’ячеслав Пономарьов
на урочистих заходах з нагоди Дня
Перемоги 9 травня.
11 травня Лідер сепаратистів
Роман Лягін заявив, що так звана
„Донецька народна республіка“ не
перешкоджатиме жителям Донеччини
брати участь у президентських
виборах 25 травня.
11 травня У Краматорську терористи
викрали трьох співробітників
аеродрому. Одна втекла з полону,
в одної зламане ребро, вирване.
12 травня Донецькі сепаратисти
проголосили себе суверенною
державою за підсумками свого
„референдуму“ і попросилися до
складу Росії. Про це заявив їхній
лідер Денис Пушилін. Громадянин
Росії Стрєлков оголосив себе
„головнокомандувачем“ і фактично
оголосив війну Україні. У Європі,
США та Україні вже заявили, що
сепаратистські опитування не мають
жодної юридичної сили і є нічим
більшим за провокацію.
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12 травня Під Слов’янськом відбувся
бій між двома групами терористів.
12 травня Бізнесмен Ринат Ахметов
підкуповував сепаратистів у
Донецьку, заявив лідер сепаратистів
Павло Губарєв. За його словами,
після того, як Партія регіонів
втратила довіру людей в Донецьку,
відновити її вже неможливо. Раніше
Ахметов неодноразово заявляв, що
підтримує єдину Україну. Крім того,
Ахметов закликав владу припинити
АТО.
13 травня Під Краматорськом
відбулося бойове зіткнення між
українськими силовиками й
проросійськими терористами,
загинули 6 військовослужбовців,
8 отримали поранення різного
ступеня важкості.
13 травня Північно-Кримський канал
припинив подачу води до Криму.
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Київ отримав
легітимну владу
Тандем „Порошенко–Кличко“
виявився виграшним для обох
політиків. Петро Порошенко
став президентом України,
перемігши у першому турі.
Віталій Кличко з великим
відривом від конкурентів обійняв
посаду київського міського
голови.
Фактично, Київ був „безголовим“
цілих два роки. З них – рік працював
з нелегітимним складом міської ради.
Колишній мер Леонід Черновецький
під тиском представників Партії регіонів подав у відставку у червні 2012
року. Його повноваження виконувала
секретар Київради Галина Герега.
Щоправда, посада мера вже не була
такою привабливою, як раніше. Відповідними змінами до Закону „Про
столицю“ регіонали розділили посади
голови Київської держадміністрації та
міського голови. І майже всі повноваження, які до того часу мав мер,
перейшли до голови КМДА – призначеного президентом колишнього
мера маленького міста Комсомольськ
Олександра Попова.

Довгоочікувані
столичні вибори
У червні 2012 року сплив і п’ятирічний термін повноважень Київської
міської ради, обраної на дострокових
виборах 2008 року. Правляча Партія
регіонів шукала різні приводи, аби
не проводити вибори у столиці. Логіку регіоналів легко зрозуміти: їхній
ставленик Попов, попри активну господарську діяльність у столиці, не користувався великою підтримкою киян.
А іншого кандидата у ПР не було.
Втратити стратегічне місто соратники
Януковича не могли собі дозволити.
Тому й вирішили… просто якомога
довше не проводити вибори.
Для того, аби „підстрахуватися“,
влада підключила ручний Конституційний суд, який у травні 2013-го
ухвалив рішення про перенесення
київських виборів на 2015 рік. Вони
мали відбутися разом із президентськими.
Але свої корективи вніс Майдан,
який „зніс“ центральну владу та змусив піти у відставку київську верхівку,
зокрема голову КМДА Олександра
Попова. До речі, саме Попова „при-

значили“ винуватим у першому розгоні Майдану беркутівцями у листопаді
2013 року. Наразі колишній чиновник
бере участь у судових засіданнях.
Після перемоги Майдану крісло
голови КМДА посів Володимир Бондаренко – представник команди Юлії
Тимошенко, популярний у Києві політик. Він взяв участь у виборах мера
Києва, та набрав лише 8,2%, посівши
третє місце. Друге ж посіла народний
депутат від „Батьківщини“ Леся Оробець – 10,3%. Але наздогнати Віталія
Кличка, чий результат склав майже
55%, не зміг ніхто. Як відомо, знаний боксер уже двічі пробував свої
сили у якості кандидата на посаду
київського міського голови – у 2006ому та на дострокових виборах 2008
року. І обидва рази програв Леоніду
Черновецькому.
Кому не позаздриш, так це Миколі
Катеринчуку, народному депутату від
„Батьківщини“. Йому явно не „щастить“ із Києвом. У 2008 році йому
вдалося провести до Київради п’ятьох
депутатів зі своєї Європейської партії.
Але троє з них майже одразу ж перейшли до промерської більшості Леоніда Черновецького. І за Катеринчуком
закріпився статус „лідера зрадників“.
Але він не полишив спроб завоювати столицю. У 2012 році, коли
теоретично мали б відбутися вибори
київського міського голови, він єдиний
проводив передвиборчу кампанію.
Оскільки Віталій Кличко на той момент
офіційно відмовився від мерських претензій, саме Катеринчука називали
фаворитом перегонів. Але за участі
Кличка Катеринчуку як кандидату на
мери вдалося отримати лише трохи
більше 5%, а його Європейська партія
з 2% не пройшла до Київради.

Без несподіванок
Загалом же київська кампанія виявилася доволі нудною. Після того,
як Віталій Кличко відмовився від президентських амбіцій на користь Петра Порошенка, зосередившись на
посаді мера, київський розклад став
більш-менш зрозумілим.
Єдиний скандал, який сколихнув
мирний перебіг столичної кампанії,
стався з Лесею Оробець. Завоювавши симпатії киян під час подій на
Майдані, вона доволі високо котирувалася у столиці. Саме тому, коли її

Фото: Петро Андрусечко

13 травня В.о. президента
Олександр Турчинов наказав Кабміну
розробити і впровадити механізм
щодо відчуження майна корупціонерів
на користь держави.
13 травня Верховна Рада схвалила
низку законів, які необхідні для
переходу до другого етапу плану
про лібералізацію візового режиму
з ЄС. Зокрема, парламент прийняв
скандальний закон щодо запобігання
та протидії дискримінації в Україні,
до якого було багато зауважень,
особливо у „Свободи“, а також
„візовий“ закон щодо державної
антикорупційної політики.
13 травня Виконувач обов’язків
президента, голова Верховної
Ради України Олександр Турчинов
підтримав створення в Україні
суспільного телебачення.
13 травня В.о. президента
Олександр Турчинов заявив, що
попросить розглянути питання
стосовно заборони КПУ, як
причетної до антидержавної
діяльності. Таким чином він
відреагував за виступи Петра
Симоненка, який звинуватив владу
в організації різанини в Одесі,
порівнявши її з інквізицією, обізвав
правоохоронців із західних областей
і Нацгвардію „головорізами“
і заявив, що вони нібито розстріляли
„мирну демонстрацію в Маріуполі“.

в останній день зняли з реєстрації, це
збурило всіх. Виявилося, що справа
у юридичному нюансі. На посаду
мера Оробець балотувалася як самовисуванець, а до Київради, будучи
безпартійною, вела партію „Нове
життя“. Це дало привід київському
тервиборчкому зняти її з реєстрації
з обох позицій, причому в останній
можливий день.
Леся Оробець вирішила, що це підступи команди Віталія Кличка, і прилюдно звинуватила його у нечесній
конкуренції. У Кличка від участі в афері відхрещувалися, аргументувавши
великим розривом між рейтингами
двох кандидатів. Щоправда, за кілька
днів ЦВК таки поновила кандидатку
на виборах. Це дало підстави деяким експертам запідозрити, що пані

Оробець зробила собі вдалий піар
на цьому скандалі.
Інших несподіванок під час виборів у Києві не було. Симпатії киян
до лідерів позначилися і на рейтингу
самих партій, що балотувалися до
Київради. Так, УДАР Віталія Кличка
отримав у столиці переконливу перемогу – близько 40% голосів киян.
Вочевидь, саме ця партія сформує
у Київраді більшість. Друге місце посіла Радикальна партія Олега Ляшка,
який показав несподівано високий
результат на президентських виборах. Третє місце з показником понад
7% належить ВО „Свобода“. Досить
непоганий результат показала і партія „Самопоміч“ мера Львова Андрія
Садового, який своєю виваженою
об’єднавчою позицією під час подій

14 травня Близько 68,1% жителів
України вважають росіян дружнім
народом, 22,8% так не вважають
– свідчать результати останнього
опитування Центру Разумкова.
14 травня Загальні збитки України
від анексії Криму Росією вже склали
більше трильйона гривень. Водночас,
за словами міністра, ця сума й
надалі зростатиме через щоденні
втрати, в зв’язку з неможливістю
користуватися українським
Чорноморським шельфом, де
„фактично незаконно Росія видобуває
і викрадає газ, який належить Україні“.
14 травня З початку березня на
Сході України було вчинено не менше
15 випадків нападів і захоплень
офісів ЗМІ та телевеж.
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огляд подій

14 травня На Донбасі від
застосування вогнепальної зброї,
яка потрапила до рук терористів,
уже загинули 78 людей, а також
125 людей захоплено у заручники,
заявив начальник Головного
управління Генпрокуратури
з нагляду за дотриманням законів
у кримінальному провадженні
Микола Гошовський.

з краю

15 травня У штабі АТО ротація:
прийшли люди з досвідом в Іраку.
Водночас, у районі населеного
пункту Староварварівка, в 30 км
від Краматорська, починається
фінальний етап операції українських
силовиків проти проросійських
терористів, повідомив керівник групи
„Інформаційний спротив“ Дмитро
Тимчук. Військові повністю зачистили
під Краматорськом замасковану
військову базу терористів.
Терористи займають оборону
в житлових будинках, де також
перебувають місцеві жителі.
15 травня У новому єврокубковому
сезоні міжнародні матчі дозволено
приймати лише двом стадіонам
України – НСК „Олімпійський“, що
у Києві, й „Арені–Львів“. УЄФА
офіційно заборонив „Шахтарю“,
„Дніпру“ та „Металісту“ проводити
матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи на
власних аренах.
15 травня На Сході України триває
спланована операція зі зриву
виборів. Верховна Рада прийняла
закон, який дозволить проводити
президентські вибори в умовах
дестабілізації на Сході. Органи
внутрішніх справ зобов’язані за цим
законом „не пізніш як за 8 днів до
дня виборів забезпечити цілодобову
охорону приміщень окружних
виборчих комісій“ та, за зверненням
ЦВК, органів ведення Держреєстру
виборців.

огляд подій

15 травня Великоновосілківський
район Донецької області взято під
контроль народним ополченням
і добровольчим батальйоном
територіальної оборони Донецької
області „Донбас“. Взятий під
контроль місцевий райвідділ міліції,
а співробітники „після проведення
профілактичної роботи“ приведені до
повторної присяги на вірність Україні.
15 травня Київське „Динамо“
виграло фінал Кубка України,
обігравши у Полтаві донецький
„Шахтар“ з рахунком 2:1.
Враховуючи події у країні, вперше
в історії оголосили про мирний пакт
непримиренні суперники за межами
стадіону (та і на трибунах також)
– ультрас киян і донеччан. Окрім
того, саме ультрас „Динамо“ змусили
МВС і ФФУ змінити своє рішення про
проведення фіналу без глядачів.
15 травня НБУ через сепаратистів
призупинив роботу свого управління
на Донеччині. Міністерство доходів
і зборів до четверга евакуювало
працівників Головного управління
міністерства Донецької області та
податкових інспекцій.
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на Майдані завоював симпатії всієї
України. А от колись популярна у столиці „Батьківщина“ Юлії Тимошенко
набрала трохи більше 4%.
Як новообраний мер, Віталій Кличко вже озвучив своє перше рішення
– розібрати барикади на Хрещатику
та звільнити адміністративні будівлі.
Багатьох це збурило, але насправді
всі розуміють, що від „правильного“
Майдану у столиці не залишилося
майже нічого. Фактично, революція
зробила свою справу – переобрала
владу. Тепер час для мирної кропіткої
роботи.
Щоправда, деякі експерти доволі
скептично ставляться до обрання Віталія Кличка. Так, на думку експерта
Костянтина Матвієнка, єдиний плюс
новообраного мера – це його популярність, здобута на боксерському
ринзі, а не у політиці.
„Кияни безвідповідально поставилися до виборів у столиці. Адже
Кличко – недосвідчений політик, він
не зможе керувати міськрадою. Його
світова слава не принесе інвестицій
до столиці“, – вважає політолог.
Крім того, є великі нарікання щодо
київської команди Кличка. До УДАРу
перекочували деякі одіозні політики,
зокрема, з „молодої команди“ Леоніда Черновецького. А у списку партії до
Київради експерти нарахували чимало бізнесменів, що мають інтерес до
нерухомості. Отже, не виключено, що
у столиці знову почнеться „дерибан“
землі та нові незаконні забудівлі. І завадити цьому має громадський контроль. Незважаючи на бажання Кличка
позбутися усіх згадок про Майдан
і розчистити барикади, навряд чи
кияни дозволять йому забути, чим закінчуються зловживання у владі.

Непрості мерські вибори
Під час правління Партії регіонів
своїх посад позбулися ще кілька
десятків мерів українських міст – обласних та районних центрів. Тому 25
травня місцеві вибори відбулися
і в них. Але, на відміну від доволі
мирної київської кампанії, дострокові
вибори мера в інших містах України
пройшли не так безхмарно.
Відзначилася Одеса, де балотувався колишній мер міста Едуард Гурвіц.
2010 року він спробував обійняти
цю посаду від партії Арсенія Яценюка
„Фронт змін“. Цього разу балотувався
від УДАРу Віталія Кличка. Але знову
програв своєму конкуренту Геннадію
Труханову. Як заявляв сам Гурвіц, опонент вів нечесну боротьбу, звинувачуючи його у кримінальному минулому.

Вибори мера відбулися і у Херсоні.
До останнього моменту було незрозуміло, чи зможуть вони відбутися
у місті на півдні Україні, що перебуває
у небезпечній близькості від тимчасово окупованого Криму. І справді, під
час кампанії були певні складнощі:
зокрема, міськрада не з першого
разу виділила гроші на проведення
виборів. Але в результаті на виборах
мера Херсона впевнену перемогу
здобув виконувач обов’язків, представник партії „Батьківщина“ Володимир Миколаєнко.
Кандидат від „Батьківщини“ Олексій Каспрук переміг і на дострокових
виборах мера міста в Чернівцях, де
три роки не було мера. Незважаючи
на те, що колишній очільник міста Микола Федорук на останніх місцевих
виборах отримав 65% голосів, уп’яте
очоливши місто, міськрада відправила його у відставку ще в березні 2011
року. На останніх виборах популярний політик вирішив не балотуватися,
„давши дорогу молодим“.

В очікуванні
парламентських виборів
Схоже, президентськими та місцевими виборами в Україні справа не
обмежиться. Новообраний президент
Петро Порошенко вже заявив, що для
повного перезавантаження влади
необхідно провести дострокові парламентські вибори. Більшість політиків його в цьому підтримують, адже
очевидно, що на хвилі останніх подій
новий склад Верховної Ради буде зовсім іншим, аніж зараз.
Але зрозуміло, що для того, аби
призначити вибори парламенту, необхідно заспокоїти Схід України. Якщо президентські вибори без голосів
Донбасу все-таки відбулися, навряд
чи такий „фокус“ можна повторити ще
раз. Донецька та Луганська область
– це майже 7 мільйонів українців, які
мають право на своє представництво
у найвищому законодавчому органі
країни.
Коли саме можуть відбутися дострокові парламентські вибори – достеменно невідомо. Називають дві
дати – жовтень та грудень 2014 року.
Все залежатиме від швидкості проведення антитерористичної операції
на Сході. Петро Порошенко пообіцяв, що вона буде блискавичною та
ефективною. Але як це відбудеться
насправді – покаже час.
Вікторія Чирва, Київ

Ще напередодні так званих
референдумів у Донецьку та
Луганську відбулася суттєва
зміна риторики президента
Російської Федерації В.Путіна.
І з нею відбулася зміна тактики
в неоголошеній війні проти
України. На тлі „відхрещення“
від діяльності терористичних
угруповань у східних областях
України акцент російської
сторони визначився на
активізації підривної діяльності
та набуття шаленого розмаху
тероризму.
Головна мета цього періоду, який
(як прогнозували фахівці ЦДАКР)
прийшовся на 20–25 травня,
пов’язувалася з модернізацією ідеї
Кремля – подальша активізація війни
за рахунок великої кількості найманців, що незаконно потрапляють на територію України із сучасною зброєю
російського виробництва.

Проблематичність подальшої
боротьби з українським
народом
Завдання періоду – доведення ситуації до масштабної громадянської
війни, поширення зон хаосу та нестабільності, залякування населення
і дискредитація влади, а зрештою
– зрив президентських виборів.
Реалізація цієї ідеї відбувалася із суттєвим посиленням підтримки парамілітарних збройних формувань, пропаганди всередині Росії, заохочення
будь-яких антиукраїнських заходів
(особливо в гуманітарний сфері) та
за рахунок використання гігантських
фінансових ресурсів, в тому числі для
підкупу українців у східних областях.
Варто наголосити на професійному
та досить вдалому перенесенні конфлікту у гуманітарну сферу із залученням значної кількості населення
Росії та використанням лідерів думок
із шоу-бізнесу, мистецтва, академічних структур тощо. Водночас, розмах вербування найманців по всій
території Росії, чисельні провокації
на кордоні з Україною свідчать не
лише про масштаб деструктивної
активності Кремля, але й про виснаженість значної частини російських

диверсантів на території України,
небажання підтримувати ідеї Путіна
та загалом проблематичність подальшої боротьби з українським
народом. У цілому активність АТО
забезпечила зрив планів Кремля та
успішне проведення президентських
виборів. Факти вдалих операцій
(особливо відбиття аеропорту та
знищення вантажівок з бойовиками)
на тлі проведених в один тур виборів
президента України надали нових
стимулів учасникам АТО та загалом
піднесення бойового духу всіх підрозділів, що беруть участь у боротьбі
з терористичними угрупованнями.
В українських сепаратистів з’явилися ознаки готовності відмовитися від
„плану Путіна“ в східних регіонах
України. Активізація терористичної
діяльності безпосередньо перед виборами глави держави була зупинена. Хоча й операція засвідчила низку
проблем українського силового
сектора: відсутність елементарних
навичок в організації переміщення
та всебічного забезпечення військ,
проблеми планування, розвідки, координації, оснащення. Особливою
проблемою залишається фактична
незахищеність українсько-російської
ділянки кордону. Наслідками цих
воєнних вад стали чисельні втрати
урядових військ. Однак внаслідок
втрат відбулися й значні ментальні
зміни, які наприкінці травня (тобто
через три місяці після початку війни)
характеризуються готовністю вести
вогонь на ураження ворога. Якщо
б такий рівень психічної готовності
був у перші дні березня, Україна не
втратила би Крим.

Економічний тиск Заходу
і зростаюча тривога
Слід також звернути пильну увагу
на той факт, що з другої половини
травня президент РФ В.Путін продовжив активну діяльність з формування
блоку союзників. З одного боку, це
свідчить про нестачу сил і намагання
заручитися підтримкою партнерів,
в тому числі і за рахунок економічних поступок з метою отримання
політичної та економічної підтримки.
Йдеться про розвиток відносин із
Китаєм. Щоправда, російський лідер

15 травня Путін заявив ЄС, що
переводить Україну на передплату
за газ. Яценюк парирував, що це
порушення договору і Україна не
платитиме авансом.
15 травня Експорт товарів з України
вперше за 8 років перевищив імпорт.
Профіцит зовнішньоторговельного
балансу України за підсумками
першого кварталу 2014 року
становив 1,307 мільярда доларів.
15 травня 52% українців позитивно
або радше позитивно ставляться
до бойкоту російських товарів,
згідно з інтернет-дослідженням TNS
в Україні. При цьому трохи більше
третини (39%) респондентів відповіли,
що самі їх бойкотують.
16 травня Єврокомісар
з питань розширення Євросоюзу
і європейської політики сусідства
Штефан Фюле заявив, що ЄС
готовий підписати економічну частину
асоціації з Україною 27 червня.
16 травня Україна потребує
посилення своєї армії за рахунок
озброєнь США, щоб захиститися
від російської агресії. Про це у своїй
статті, опублікованій у „The Wall
Street Journal“, пише секретар Ради
нацбезпеки і оборони України Андрій
Парубій.
16 травня У Луганську сепаратисти
викрали голову Окружної виборчої
комісії №106 у Жовтневому
районі міста, голову ОВК №105
теж намагалися викрасти. Раніше
повідомлялося, що сепаратисти
вже захопили дві ОВК в Луганській
області – №111 в Антрациті та
№109 в Красному Лучі.
16 травня Компанії групи
„Метінвест“, основним акціонером
якої є СКМ Рината Ахметова,
підписали з так званою „Донецькою
народною республікою“
меморандум про порядок і безпеку.
У меморандумі закріплені спільні
ініціативи щодо забезпечення
громадської безпеки в Маріуполі
та пропозиції до київської влади.
Зокрема, київську владу просять
прибрати військові блокпости з доріг.
„Порядок на в’їздах до Маріуполя
має забезпечувати міська міліція
за підтримки народної дружини“,
– сказано в меморандумі.
17 травня Учасники круглого
столу національної єдності
у Харкові запропонували
розглянути у Верховній Раді проект
„Меморандум миру та злагоди“.
Його підписали на круглому столі
в Харкові і готують третій.
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огляд подій

Травнева ретроспектива
та моделювання
майбутніх дій Кремля

з краю

17 травня Влада Криму не дала
кримським татарам провести акцію
„Запали вогонь у своєму серці“.
Площу Леніна у Сімферополі
оточили військові. 16 травня
так званий „прем’єр-міністр
Криму“ Сергій Аксьонов підписав
розпорядження про заборону
масових заходів на території Криму
до 6 червня у зв’язку з „напруженою
обстановкою на південному сході
України“.
18 травня У Слов’янському
районі через пошкодження
знеструмлені 22 трансформаторні
підстанції, в результаті чого понад
2 тисяч абонентів залишилися без
електропостачання.
19 травня Власник компанії
СКМ Ринат Ахметов закликав
робітників своїх підприємств вийти
на попереджувальний страйк
проти сепаратизму і підкреслив,
що категорично проти так званої
„Донецької народної республіки“.
19 травня Будинок українського
олігарха Рината Ахметова посів
шосте місце у рейтингу двадцяти
найдорожчих будинків планети.
19 травня Лише 4,9% громадян
України хотіли би, щоб Віктор
Янукович повернув собі пост
президента. Про це свідчать
результати опитування Центру
Разумкова. Проти цього виступають
90,3% опитаних (переважна
більшість жителів усіх регіонів – від
97% на Заході до 82% на Сході
країни).
20 травня Переміщення українців
з одного регіону в інший почалося
перед березневим референдумом
у Криму і з того часу стабільно
зростає. Кількість таких внутрішньо
переселених осіб сягнула майже 10
тисяч. Про це йдеться у повідомленні
Агентства ООН у справах біженців.
20 травня Члени виборчих комісій
від Компартії масово намагаються
зірвати вибори в Дніпропетровській
області шляхом виходу з виборчих
комісій.
20 травня Абсолютна більшість
українців – 73,4% – вважають, що
Україна має залишатися унітарною
державою. Про це свідчать
результати загальноукраїнського
соціологічного дослідження
„Україна напередодні
президентських виборів,
травень“. Воно було проведене
силами трьох служб: Центром
соціальних та маркетингових
досліджень „СОЦИС“, Київським
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певною мірою маніпулює досягнутими в КНР результатами: газ з Росії
в Китай спрямовуватиметься лише
з 2018 року, тоді як відторгнення від
Європи починається вже зараз. Утім,
для аналітиків більш важливий сам
факт такого пошуку і поступок РФ
– він є дешифруванням зростаючої
невпевненості верхівки Кремля.
Таким чином, переговори РФ з КНР
засвідчили зростаючу тривогу Москви щодо подальшого економічного
тиску Заходу та, зокрема, негативних результатів економічних санкцій
для РФ. Путін продемонстрував світові намір готовності повернутися до
часів протистояння двох полюсів. Зокрема, західний світ украй негативно
сприйняв заяву Путіна під час міжнародного бізнес-форуму в СанктПетербурзі про те, що „однополярна
модель світу не відбулася“.
Варто також згадати, що хазяїн
Кремля залишив собі шлях до політичного маневру на міжнародній
арені. А саме, зробивши низку заяв.
Передусім, що „президентські вибори в Україні – рух у правильному
напрямі“. А по-друге, заяву під час
Санкт-Петербурзького бізнес-саміту,
де він зробив натяк на проблематичності для РФ подальших санкцій та
ізоляції.

Ще одна фаза активізації
терористичної діяльності
Декілька діб напередодні президентських виборів стали другою
(після травневих свят) критичною
точкою в історії українсько-російської „гібридної“ війни, і той факт,
що Україна впоралася зі стабільним
проведенням виборів глави держави,
посилило її у боротьбі із Кремлем
Путіна.
Однак уже станом на 26 травня
стало цілком зрозуміло, що результатів підривної діяльності Росії
на території материкової України
недостатньо для військової агресії.
Можна цілком впевнено прогнозувати – спроби введення регулярних
військ РФ під виглядом проведення
миротворчої місії або „рятування“
російськомовного населення східних
регіонів України, скоріш за все, не
відбудеться. Водночас, до інавгурації
нового президента України варто
готуватися щонайменше ще до однієї фази активізації терористичної
діяльності – її Путін намагатиметься
використати як козир при проведенні
переговорів з новою українською
владою. Є всі підстави вважати, що
найближчим часом (до 10 червня)

Путін діятиме обережніше, але не
втратить рішучості отримати в результаті можливості маніпулювання
рішеннями нової української влади.
Задля цього глава РФ вперше заговорив про можливість діалогу з новим
українським керівництвом і визнання
його легітимності. Так чи інакше, керівника Кремля вразив той факт, що
форум проігнорували керівники провідних міжнародних компаній – через
негативне ставлення до анексії Росією Криму і ролі Москви в українській
кризі. Фактично, російський лідер
визнав курс на самоізоляцію вкрай
небезпечним для самої Росії.
Слід також зазначити, що дуже
важливим елементом підтримки
України з боку ФРН стало оприлюднення напередодні виборів в Україні
результатів дослідження „Deutsche
Bank“ з головним висновком: Захід
може дозволити собі жорсткі санкції
проти Путіна.

Як діяти далі?
Для реалізації нового етапу бо-

Фото: Петро Андрусечко

міжнародним інститутом соціології
та соціологічною групою „Рейтинг“.
20 травня Понад 6 тисяч кримчан
і жителів Севастополя виявили
бажання проголосувати в першому
турі на виборах президента за
межами Криму на материковій
частині України.
20 травня У відповідь на звернення
Ахметова, один із лідерів
терористичної організації „Донецької
народної республіки“ Денис Пушилін
оголосив про початок націоналізації
в регіоні. Він заявив, що Ахметов
нібито пішов „проти Донбасу“.
21 травня Європейська комісія
в рамках макрофінансової допомоги
Україні у розмірі 1 млрд. євро буде
здійснювати моніторинг фіндіяльності
„Нафтогазу України“, „Укравтодору“
і Державної іпотечної установи.
21 травня Генпрокуратура відкрила
кримінальне провадження проти
колишніх президента України,
генпрокурора, міністра внутрішніх
справ та інших високопосадовців
за фактом тиску на Митрополита
Київського і всієї України
Володимира з метою його усунення
від керівництва Церквою.

Оскільки російська агресія в Україні поставила
під сумнів готовність і спроможність НАТО
захистити свій східноєвропейський фланг, Києву
варто наполегливіше просувати ідею створення
оновленої системи безпеки за участі України
(а, можливо, й РФ). При цьому слід активніше
шукати союзників серед країн НАТО та,
зокрема, більше взаємодіяти зі США.
ротьби з агресією РФ склалися такі
вихідні дані, що їх важливо врахувати
при прийнятті рішень.
Перше. За три місяці своєї діяльності уряд А.Яценюка спромігся реалізувати лише частину завдань.
Фахівці вважають, що уряд виконав лише чотири цілі з 23, окреслених у його програмі. Серед найвагоміших проблем, які залишилися,
аналітики відмічають необхідність
розслідування вбивств на Майдані
та диверсифікацію джерел поста-

вок енергоресурсів. При цьому два
декларованих завдання уряду було
повністю провалено: збереження територіальної цілісності та розвиток
добросусідських відносин з Російською Федерацією. Уряду не вдалося
подолати потужну інформаційну
кампанію, а її найбільш негативними
наслідками стали наявність значної
частини місцевих мешканців, які
симпатизують
державі-агресору,
а також зрада місцевих політичних
еліт. Крім того, слід визнати, що уряд

21 травня Терористи ДНР остаточно
розсварилися. Лідер терористів
міста Слов’янськ В’ячеслав
Пономарьов виступив проти людей,
які називають себе керівниками
терористичної організації „Донецька
народна республіка“ і перебувають
у місті Донецьку. Пономарьов
пригрозив їм, що скоро його „армія“
прийде в Донецьк і наведе порядок.
Також стало відомо, що третина
членів так званого „уряду“ написали
заяви про відставку зі своїх посад,
однак бояться їх оприлюднити.
21 травня Міліція встановила вбивць
46 героїв „Небесної сотні“ під час
Майдану. 7 підозрюваних уже
затримали, а решта – у розшуку.
Здебільшого це колишні беркутівці.
Чимало з них переховується в Криму
та на сході країни.
22 травня Загальна кількість
загиблих військових у зіткненні
між терористами і силовиками під
Волновахою в четвер становить 16
осіб. Усі вони з Волині. В медичних
закладах області зараз перебувають
32 людини, які також отримали
поранення в результаті цього бою.
22 травня ЄС не проти купувати
російський газ на кордоні Росії й
України, а не на західному кордоні
України з ЄС, як це відбувається за
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нинішньої схеми. Київ наполягає, аби
європейські компанії купували газ
на східному кордоні України і самі
сплачували Україні транзитні кошти.
Раніше президент Єврокомісії Жозе
Мануель Баррозу у листі на ім’я
президента Росії Володимира Путіна
наголосив на готовності ЄС подавати
інформацію про обсяги газу, який
перетинає західний кордон України
та ЄС, але зажадав від України
та Росії, аби й вони надавали
інформацію про обсяги газу, який
перетинає російсько-український
кордон і транспортується
українською територією.
23 травня Німецькі економісти
підрахували можливі збитки від
штрафних заходів проти Кремля у
разі загострення ситуації в Україні.
Їхній висновок: Захід може
дозволити собі проявити твердість.
Про це пише „Німецька хвиля“.
Реальну небезпеку становили б лише
повне припинення експорту до ЄС
російських енергоресурсів або
ж дефолт РФ. Водночас експерти
вказують на проблеми, які внаслідок
„війни санкцій“ можуть виникнути
в окремих країн ЄС та галузей
європейської економіки.
23 травня Україна запропонувала
Криму купувати воду за ціною,
що в 50 разів перевищує раніше
встановлену. Якщо раніше вода
обходилася Криму в 6 копійок за
кубометр, то тепер ціна становитиме
3 гривні за кубічний метр. Збільшена
ціна потребує від Криму додаткового
виділення з бюджету 400 мільйонів
гривень на рік.
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23 травня Випускники гімназії №5
ім. Лесі Українки у Севастополі
прийшли на свято останнього
дзвоника в українських вишиванках.
24 травня З початку виборчого
процесу на Донбасі було скоєно
55 злочинів, пов’язаних з нападом
на приміщення окружкомів,
заволодінням виборчої документації
та оргтехніки. Ще 7 злочинів
пов’язано з викраденням і вбивством
членів окружкомів. Про це в ході
засідання ЦВК заявив заступник
міністра внутрішніх справ Сергій
Яровий. За словами Ярового,
правоохоронці готові забезпечити
охорону в ході голосування на
президентських виборах 25 травня
лише на семи з 22 окружних
виборчих комісій у Донецькій області
та на двох з 12 – у Луганській.
24 травня У Сєверодонецьку
озброєні представники так званої
„Луганської народної республіки“
об’їжджають виборчі дільниці та
50

фактично втратив контроль над двома регіонами материкової України.
Друге. Кордон України з РФ залишається відкритим, що стало
найбільш небезпечним викликом
на найближче майбутнє. Озброєні
найманці та диверсанти досить
легко долають перешкоди у вигляді
підрозділів Державної прикордонної служби. Цей фактор негативно
впливає на стабільність східних
регіонів та дозволяє Кремлю продовжувати диверсії невизначений час.
Прогноз ЦДАКР полягає у тому, що
щонайменше до інавгурації нового
президента України відбуватимуться провокації та диверсії у східних,
а, можливо, й у південних регіонах.
Передумови для цього залишилися,
а завдання Кремля полягатимуть
у демонстрації негараздів усередині
самої України – безвідносно результатів виборів.
З іншого боку, з’явилися ознаки
виснаженості як диверсантів, так
і українських сепаратистів, що приєдналися до них. А деякі лідери незаконних збройних формувань, за
наявною інформацією, намагаються
залишити міста під виглядом мирних
громадян.
Третє. Відбувся важливий початок
повної ревізії ставлення до Путіна
з боку вагомих представників європейської спільноти. Значна кількість
відомих людей та впливових політиків
відверто визначила президента РФ
як агресора. Збільшилася і кількість
росіян, що готові виступати проти
Путіна особисто та засуджувати дії
російського президента, в тому числі
позитивні зміни відбулися в середовищі російських журналістів та експертів.
Враховуючи все це, можна визначити наступні дії, які б вели до
стабілізації та започаткування переговорного процесу з РФ.

У політичній площині
За посередництва Заходу (або
самостійно) домагатися визнання
Москвою легітимності нової української влади та проведення рівнозначних переговорів. Вдала організація
та проведення переговорів може
покласти край неоголошеній війні,
однак рівень довіри Путіну не може
бути високим.
На цьому тлі вкрай потрібен розвиток співробітництва з західними
урядами та міжнародними організаціями. А також активізація переговорів з НАТО про отримання військово-технічної допомоги, в тому числі

про можливе сприяння США щодо
введення окремих антиросійських
заходів. Зокрема, підтримка ініціативи групи американських сенаторів
на чолі з сенатором США Джоном
Маккейном, що готує закон про надання Україні військово-технічної допомоги на 100 млн. доларів. А також
введення в дію документа під назвою
„Russian Aggression Prevention Act
2014“ („Акт про запобігання агресії
Російської Федерації 2014“, який вже
назвали „планом фінансування повалення Путіна“).
Оскільки російська агресія в Україні поставила під сумнів готовність
і спроможність НАТО захистити свій
східноєвропейський фланг, Києву
варто наполегливіше просувати ідею
створення оновленої системи безпеки за участі України (а, можливо,
й РФ). При цьому слід активніше
шукати союзників серед країн НАТО
та, зокрема, більше взаємодіяти зі
США.
Всередині країни цілком очевидна
потреба термінової ревізії діяльності
партій – аж до заборони тих, що
прямо вступають у конфронтацію
з конституційним ладом. Зокрема,
якщо перший секретар Слов’янського
міськкому КПУ став на шлях збройної
боротьби з урядом України, потрібно,
щоб або партія офіційно відмовилася
від такого члена, або заборонити
саму партію.

У економічній площині
Потрібна подальша безкомпромісна диверсифікація джерел постачання енергоносіїв в Україну. Водночас,
Україні не уникнути ринкової угоди
з „Газпромом“ – однак не варто йти
на політичні компроміси з метою
зниження вартості енергоносіїв,
оскільки Україна суттєво обмежує
себе у маневрі.
Слід звернути пильну увагу на
особистості серед представників
великого бізнесу в Україні. Зокрема,
можливе „перезавантаження“ та
зміна „правил гри“ з деякими з них.
Зокрема, з Ринатом Ахметовим.
Варто проводити заходи з обмеження взаємодії з РФ – в оборонно-промисловій сфері (можливо, за
виключенням проектів подвійного
призначення – у літакобудуванні,
космічній сферах). Однак також
необхідна нормалізація загальних
торговельних відносин.
Усередині країни потрібна зміна
роботи з населенням східних регіонів. Задля досягнення безумовної
підтримки населенням нової влади

потрібне озвучення ідей щодо децентралізації влади та формування мотиваційних пакетів для різних верств
населення. В тому числі підтримка
малого та середнього бізнесу на нових засадах, організація соціальних
програм (можливо, тимчасових).

У воєнній площині
Абсолютно необхідним є продовження АТО – ліквідація терористів
та контроль переміщення зброї. Варто блокувати кордони інших регіонів
з метою унеможливлення потрапляння ОВТ з Донецької та Луганської
областей. Однак першочерговим
завданням має стати „закриття“ кордону – унеможливлення (мінімізація)
проникнення розвідувально-диверсійних підрозділів та найманців. Для
чого варто використати технічне
обладнання НАТО та інших країн Заходу. Не виключена необхідність посилення кордонів з РФ армійськими
підрозділами – з чітким розподілом
сфер відповідальності.
Потрібна (суспільству передусім)
краща реакція на провокації: затримання чи ліквідація банд, які
прориваються через кордон з використанням автомобільної техніки,

знищення російських вертольотів
у разі проникнення на материкову
частину України.
Варто якомога скоріше отримати
від НАТО оборонні системи, які не
пов’язані з ураженням прямої дії.
Так, Пентагон розглядав можливість
фінансування для обладнання кордонів, надання засобів зв’язку та запчастин для авто.
Інформаційна політика має продовжуватися в бік прихованих інформаційних ударів по верхівці російського
істеблішменту. Варто залучати росіян
та західних громадських діячів (колишніх політиків, експертів) у боротьбі проти особистості Путіна – це стає
дедалі актуальнішим.
Отже, антитерористична операція
на сході України має продовжуватися і спрямовуватися на ліквідацію
діяльності російських диверсантів
у східних регіонах України, а зрештою, досягнення етапу стабільності
життя для мирного населення.

24 травня Міноборони
зафіксувало спробу перетину
двома вертольотами Мі-35
Збройних сил Російської Федерації
адміністративно-розмежувальної
лінії між Херсонською областю та
тимчасово окупованою територією
АР Крим. Після того, як військові
відкрили попереджувальний вогонь,
російські вертольоти полетіли назад.
24 травня У самопроголошеній
„Донецькій народній республіці“
стався розкол. На з’їзді „народних
представників“, який відбувався у
Донецьку в готелі Рината Ахметова,
керівництво ДНР розкололося на дві
групи, що підтримують різні погляди
на розвиток „республік“. З’їзд був
ініційований рухом „Юго-Восток“
на чолі з Олегом Царьовим, який
оголосив створення Новоросії. „Ми
не визнаємо президента і парламент
України. Донецька і Луганська
народні республіки є незалежними
державами“, – наголошував інший
лідер терористів.
24 травня На залізничній станції
„Харків-Пасажирський“ під час
спроби перетину російськоукраїнського кордону був
затриманий громадянин РФ.
Було з’ясовано, що 39-річний
громадянин РФ є снайпером
і брав участь у військових діях на
території Чеченської Республіки. За
свою „роботу“ він мав отримати
винагороду: за вбивство рядового
українського військовослужбовця
– $100, за офіцера – $1000, а після
повернення – ще 2000 євро.
24 травня Центральна площа
Дніпропетровська, яка раніше
носила ім’я Леніна, відтепер
офіційно буде називатися в честь
Героїв Майдану. Відповідне
рішення ухвалили депутати
Дніпропетровської міськради. Серед
варіантів також були такі назви, як
площа Єдності, площа Порозуміння,
площа Свободи і площа
Незалежності. В результаті назва
на честь Героїв Майдану набрала
найбільше голосів – 43%.

Валентин Бадрак,
директор Центру досліджень
армії, конверсії
та роззброєння, Київ
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Фото: Петро Андрусечко

Декілька діб напередодні президентських
виборів стали другою (після травневих свят)
критичною точкою в історії українськоросійської „гібридної“ війни, і той факт, що
Україна впоралася зі стабільним проведенням
виборів глави держави, посилило її у боротьбі
із Кремлем Путіна.

вилучають наявну документацію,
в тому числі знищують бюлетені.

культревю

Майстерня „Аґрафка“:

„Найважливіше
– виловити
ключі, які
відкриють двері
для візуальних
асоціацій“
Творча майстерня „Аґрафка“ – спільний проект
художників Романи Романишин та Андрія Лесіва.
„Разом у роботі і разом у житті“ – гасло з інтернетсторінки мистецького дуету. Творча майстерня
спеціалізується на художньому оформленні книжок
у різних його варіантах: ілюстрування, створення
книжок-картинок, артбуків. Попри свій юний вік,
майстерня „Аґрафка“ – одне з найвідоміших імен
у галузі української книжкової ілюстрації, зокрема
для дітей. У призовому фонді художників дві премії
Національного Форуму видавців, гран-прі премії
„Книжкове левеня“, а також унікальні для українських
ілюстраторів міжнародні нагороди – „Honorary
Mention to the Publisher“ 23-го Бієнале ілюстрації
у Братиславі, дві відзнаки Мюнхенської Міжнародної
бібліотеки для дітей та юнацтва „Білі круки“. Нагорода
„Opera Prima“, присуджена Романі Романишин та
Андрію Лесіву на конкурсі „Bologna Ragazzi Award
2014“ за книжку „Зірки і макові зернятка“, стала
одним із найбільших міжнародних успіхів української
дитячої літератури цього року.
У розмові з Романою та Андрієм ми говоримо не
лише про історію цього успіху, а й про авторський
метод ілюстрування поезії, про мистецький Львів
і львівське дитинство, яке вплинуло на унікальний
стиль „Аґрафки“ у роботі з дитячою книжкою, а також
про тенденції сучасної дитячої ілюстрації та шлях
української дитячої книжки до читачів з інших країн.
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Романо та Андрію, за останніх
декілька років стиль „Аґрафки“
став одним із найбільш упізнаваних в Україні у сфері книжкової
ілюстрації. Як кількома словами ви
могли б схарактеризувати особливості вашого творчого методу?
До кожного проекту ми підходимо
в особливий спосіб, намагаємося добути есенцію з тексту, аби створити
візуальний образ. Нам навіть важко
якось об’єднати наші роботи під єдиним стилістичним визначенням. Нам
завжди цікаво експериментувати
з техніками, кольорами і формами.
Кожен проект має свою індивідуальну
„режисуру“, і найважливіше – виловити ключі, які відкриють двері для
візуальних асоціацій. Знову ж таки,
оформлення дитячої книжки має абсолютно відмінні особливості від дизайнування книги „дорослого“ тексту.
І тут важливо розуміти закони жанру.
А як саме з’явилася нова мистецька
одиниця – спільна творча майстерня? Яку ідею чи подію ви вважаєте

Розмовляла Галина Ткачук, Київ
Фото з архіву Аґрафка

за точку відліку історії „Аґрафки“?
З книжковим дизайном та ілюстрацією ми вже працюємо близько десяти
років, але саму творчу майстерню
заснували наприкінці 2009 року, тоді
ж придумали назву майстерні та створили веб-сторінку agrafkastudio.com.
Почали працювати з книжками, ще будучи студентами Львівської національної академії мистецтв, тоді створили
перші обкладинки для львівського видавництва „Літопис“. Знаковою подією в нашому професійному житті була
робота над збіркою інтимної лірики
Івана Франка „Зів’яле листя“, виданою
в „Літописі“ в 2006 році. Це була наша
перша цілісна робота, в сенсі не лише
оформлення, а й макет, верстка, повне
графічне опрацювання.
Це видання „Зів’ялого листя“
Франка стало початком особливої
умовної серії української поезії
– „Проілюстровано “Аґрафкою”“.
Далі у ній з’явилися „Три перстені“
Богдана Ігоря Антонича, „П’ятикнижжя“ Грицька Чубая... Який ваш

підхід до роботи в оформленні поезії? І якими книжками ви плануєте
поповнити цю умовну серію?
Працюючи з текстами, зокрема
з поезією, нам дуже важливо виявити
особливий візуальний образ автора.
До прикладу, в збірці Франка, окрім
його автографів, використано архівні
фото жінок тієї епохи. В Антоничевих
„Трьох перстенях“ показано краєвиди його рідної Лемківщини, а також
фрагменти робіт знаного графіка,
сучасника Богдана Ігоря Антонича
та його близького приятеля Павла
Ковжуна. Двомовну збірку Віслави
Шимборської ми проілюстрували
на основі зображень каменів та
фрагментів паперових об’ємних
композицій, зроблених в техніці оріґамі. Тут також алюзія на захоплення
Шимборською створенням колажів
та особливого, дещо іронічного,
настрою, який тонкою ниткою пронизує поезію нобеліантки. Ще одна
алюзія в оформленні цієї збірки – гра
„камінь-ножиці-папір“. „П’ятикнижжя“
Грицька Чубая створене в значній мірі

на основі його авторського саморобного зшитку поезії – той самий колір
палітурки, формат, знову ж таки
колажі. Щоразу безпосередньо перед початком роботи над книгою поезій триває важлива і доволі детальна
дослідницька робота. Найновіша
поетична книжка, яку ми оформлювали, – „Гронінгенський рукопис“
Ірини Старовойт. Ми вирішили проілюструвати її на основі традиційних
голландських дельфтських кахлів,
а також свідомо обмежили кольорову
палітру лише до двох відтінків синього
кольору, книжка надрукована двома
пантоновими фарбами. А зараз ми
починаємо працю над новою збіркою
і от, власне, триває та дослідницька
частина роботи.
Двомовне видання вибраного Віслави Шимборської „Може, це
все / Może to wszystko“, про яке
ви щойно згадали, стало одним із
останніх прижиттєвих видань поезії
Шимборської. Розкажіть, будь ласка, про цю свою велику краківську
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культревю

пригоду і про досвід спілкування із
нобеліанткою.
На жаль, саме так і сталося: ця книга
стала останньою прижиттєвою збіркою поезій Віслави Шимборської.
Над цією книгою ми працювали
в рамках піврічної стипендії міністра
культури Польщі „Gaude Polonia“
в Кракові в 2010 році. Працювали
спільно з Андрієм Савенцем, який вибрав 40 віршів з десяти різних збірок
поетки і переклав їх українською. Усі
паперові елементи оріґамі ми створювали власноруч. Дещо складніше
було з камінням, знайти яке у Кракові
виявилося дуже складно. Тож каміння
нам передавали до Кракова потягами й автобусами друзі з України
(Сміються). Коли проект книжки був
готовий, ми надрукували 20 примірників і організували презентацію
в Краківській галереї „Znaczy Się“. На
презентацію запросили і саму пані
Шимборську, але зміг прийти лише
її секретар – письменник Міхал Русінек. Ми передали примірник книги
для пані Віслави і були надзвичайно
раді отримати через декілька днів від
неї листа, в якому пані Шимборська
писала, що їй надзвичайно сподобалася книга. Через декілька місяців, на
Краківському книжковому ярмарку
ми звернулися з пропозицією видати
книгу до видавництва „BoSz“ – і вони
радо погодилися. Особливо цінуємо
те, що книга видана без жодних змін,
так, як ми її запроектували, і видавець
залишив українські переклади віршів.
Спеціально розроблений „Аґрафкою“ графічний стиль для Львівського форуму видавців та Львівського
міжнародного дитячого фестивалю
для багатьох став частиною візуального сприйняття сучасного Львова.
А для вас особисто, наскільки
„Аґрафка“ – питомо львівське
мистецьке явище? Що у мистецькій
традиції рідного міста ви цінуєте
найбільше?
Львівське середовище для нас
характерне в першу чергу своїм
декоративним мистецтвом і графікою. Тут живуть знані художники, які
працюють з графікою, керамікою,
склом, але також і малярством та
іншими медіа. Навіть навчання в академії мистецтв має відчутний акцент
на декоративному мистецтві. Тому,
можливо, ця своєрідна львівська
декоративність відбивається і на
наших роботах, але ми не ставимо
собі за мету свідомо виявляти це
в ілюстраціях. Нам подобається поєднувати традиційні та сучасні медіа
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в мистецтві, міксувати їх. Та класична
мистецька освіта дає нам велику
свободу в сьогоднішній нашій роботі.
Це своєрідна абетка, базуючись на
якій, ми зараз працюємо як книжкові
ілюстратори і дизайнери.
А яким вам запам’яталося львівське
дитинство вашого покоління?
У дитинстві одним із улюблених віршів
був „Помаранч“ Вітя Вітька:
Два коти, три коти
з глини-теракоти
пішли на Підзамче,
знайшли помаранча.
Ці рядки дуже влучно описують дитинство у Львові: часті мандрівки на
Підзамче, відвідини керамічних майстерень батьківських друзів, хатній
кіт, що завжди кудись тікав. Багато
гарних спогадів з химерного і прекрасного міста. Львів завжди був особливим. Тільки тоді вулиці здавалися
ширшими, а будинки – вищими. Усе
інше, як і тоді, без змін – багато дощу
і неймовірні люди.
Які ваші дитячі враження щодо ілюстрацій в українських книжках для
дітей того часу? Кого з українських
художників-ілюстраторів ви вважаєте важливими для становлення
вашого авторського стилю?
Це „Два півники“, „Печу-печу хлібчик“ та інші прекрасні книжки, проілюстровані геніальним Володимиром
Голозубовим. „Колишися, колисонько“ та „Стоїть півень на току“ художниці Валентини Мельниченко. А ще
пригадуються неповторні ілюстрації
Геннадія Кузнецова до книжки „Про
дівчинку Наталочку та сріблясту рибку“ Миколи Трублаїні. На наш погляд,
роботи цих художників на сьогодні
недостатньо оцінені в Україні, хоча
відомі далеко за її межами. До прикладу, Володимир Голозубов став
єдиним серед українських ілюстраторів володарем „Золотого яблука“ на
Братиславському бієнале ілюстрації
в 1971 році. А ще неймовірними були випуски журналу „Соняшник“, де
ілюстратори багато експериментували і дизайнували. Ми й досі маємо
в себе на полиці більшість книжок
з дитинства.
Книжка „Рукавичка“ – ваш перший великий міжнародний успіх
у галузі дитячої ілюстрації – має
унікальну долю, оскільки пройшла
шлях від одиничного, колекційного артбука – аж до міжнародного
визнання. Наскільки цей шлях, на
вашу думку, може бути зразком

стратегії для молодих українських
ілюстраторів?
Свого часу ми зрозуміли одну просту
істину: запорука будь-якого успіху
– це ініціативність. Якщо маєш якусь
добру ідею, не чекай, доки тебе
попросять її реалізувати. Цього не
станеться ніколи. Просто починай її
реалізовувати. „Рукавичка“ справді
мала складну долю. Спершу ми
зробили власноруч один примірник
книги для участі у виставці артбуків
і паралельно почали розсилати
електронну версію до різних видавництв. Ми зверталися не лише
до українських видавництв, писали
також до ряду видавців за кордоном.
Коли не отримали жодної позитивної
відповіді, вирішили не опускати рук,
за власні кошти надрукували 100
примірників і пошили до кожного
з них фетрові футляри. Це була дуже
цікава робота, наша майстерня тоді
на деякий час візуально перетворилася з художньої майстерні на швейне
ательє (Сміються). Ці 100 примірників
ми надрукували якраз до свята Миколая і Різдва, і вони досить швидко
розкупилися – через кілька книгарень
і галерей у Львові. Також ми розіслали
багато книжок поштою в усі куточки
України. Таким чином про цю книжку
дізналося тернопільське видавництво
„Богдан“ і запропонувало нам видати
„Рукавичку“. Дуже важливо, що видавець погодився на цей експеримент та
ще й відтворив повстяний футляр у накладі книги. Як тільки були готові перші сигнальні примірники, ми надіслали книгу й ілюстрації до неї на бієнале
ілюстрації в Братиславі. „Рукавичка“
отримала там почесну відзнаку видавцеві – особлива нагорода, якою
відзначають книгу як цілісний об’єкт.
Це була перша відзнака української
книги на Братиславському бієнале за
часів незалежності України. Ми часто
жартуємо, що „Рукавичка“ пережила
голлівудську історію успіху – від малої
ролі в бродвейському мюзиклі (авторський наклад) до „Золотого глобуса“
(нагорода в Братиславі).
Нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому група дітей зі США
разом із дитячою письменницею
Оксаною Лущевською, натхненні
вашою книжкою „Ріпка“, створюють колаж за її мотивами. А як
сприймають вашу творчість діти
в Україні, адже для більшості з них
ваш стиль оформлення книжок, як
мінімум, незвичний?
Нам часто переказують позитивні відгуки, надсилають фото дітей за читан-

ням наших книжок. Це насправді дуже
приємно, адже ми створюємо книжки,
яких нам самим бракує в Україні. Ми
виростали не лише на українських
книжках, а й також на чудових чеських, словацьких, польських, німецьких, британських. Часто ілюстрації
в них кардинально відрізнялися від
українських, але нам вони страшенно подобалися. На нашу думку, діти
чудово сприймають як традиційні
реалістичні, так і нереалістичні ілюстрації, адже вони розвивають уяву,
спонукають до мислення.
Премія „Opera Prima“ засвідчила
зокрема й те, що ви гарно відчуваєте і розумієте світові тенденції
у роботі над дитячою книжкою. Із
цього погляду, яким чином, на вашу
думку, українська дитяча ілюстрація вписана у світовий контекст?
Як розвиватиметься світ української
дитячої ілюстрації найближчим
часом?
Власне зараз українська дитяча ілюстрація активно входить у світовий
контекст, адже ще кілька років тому
вона була фактично відрізаною від
світу. Для світової спільноти серед
українських ілюстраторів були відомими одиниці, українські художники
рідко брали участь в міжнародних
форумах і виставках, відповідно,
про них мало кому було відомо. Та
й навпаки: мало хто з відомих світових художників був знаний у нас. Зараз цей процес подолання взаємного
культурного вакууму активно триває,
і це надзвичайно добра тенденція. Гадаємо, в найближчі кілька років ми переживатимемо справжній міжнародний бум у зацікавленні українською
культурою – не лише традиційною,
а й сучасною візуальною.

Романа Романишин та Андрій Лесів

ЗІРКИ І МАКОВІ ЗЕРНЯТА
Маленька дівчинка на ім’я Дора понад усе любила рахувати. Числа,
цифри та всілякі формули оточували Дору змалку, адже її батьки
– відомі математики. Перед сном, на відміну від інших дітей, які, аби
задрімати, рахували слоненят, Дора лічила всіх звірів на світі, навіть
ламантинів, тапірів та качконосів.
Дора прагнула полічити геть усе навколо. Рахувала макові і рисові
зернята, горошки на своїй новій сукні, коралики у маминому намисті,
літери у татовій газеті.
Для розваги Дора викладала з макових зернят зображення свого
кролика Піфагора, а з горошин чорного перцю – сусідського кота
Борхеса.
Під час прогулянки парком Дора лічила листочки, кульбабки,
камінці, мурашок, що мандрували в різних напрямках, ґудзики на
пальтах перехожих та навіть дірочки у тих ґудзиках. У місті вона
нарахувала 458 цеглин середньовічної вежі, 15 ялинок у кінці вулиці та
ще 7 на алеї перед фонтаном.
Дора часто уявляла своє місто загубленим серед пустелі й думала,
скільки піщинок є у всіх пустелях та на всіх пляжах світу.
Повертаючись додому лабіринтом вуличок, Дора вийшла до площі,
звідки все видно, як на долоні, і опинилася коло озера. Скільки
ж краплинок води в ньому? А в морі? А в океані?
Вечорами Дора захоплено розглядала у телескоп зоряне небо
і, звісно ж, намагалася полічити всі зірки. В її кімнаті були моделі
Сонячної системи, мапи зоряного неба та ціла колекція метеоритів.
Зірки нагадували Дорі зернятка, якими мама годувала пташок
у парку. Дивлячись на Чумацький Шлях, Дора уявляла собі зоряний пил
і намагалася полічити кожну його частинку.
Розглядаючи нічне небо, Дора зрозуміла – зірок настільки багато,
що навіть усіх чисел, які вона знає, не вистачить, щоб їх порахувати.
Їх більше ніж мільйони, мільярди, трильйони...

Книжка „Зірки і макові зернятка“
стала для вас письменницьким
дебютом. Відомо також, що заплановано ще кілька книжок, для
яких ви будете авторами і текстів,
й ілюстрацій. Розкажіть, будь ласка, про ці задуми.
Нам дуже подобається працювати
з авторськими книгами, бо тут ми
можемо бути і режисерами, і сценаристами, і операторами, і навіть акторами (Посміхаються). Зараз триває
робота над новою книжкою. Це буде
історія про те, як знайти в собі сили
почати свою власну справу і довести
її до бажаного успіху, і звісно ж – про
надзвичайно важливе для цього відчуття підтримки друзів.

Для підрахунку зірок Дора спробувала використати складні
формули та рівняння з татової книги, але марно – це було дуже складне
завдання. Перед сном засмучена Дора спитала маму: „Чому мені
не вдається полічити всі зірки, хоч я знаю так багато чисел, формул
і рівнянь?“.
Пригорнувши Дору, мама відповіла: „Тобі обов’язково все вдасться,
просто треба йти до мети маленькими кроками. Кожне завдання, навіть
найскладніше, слід починати з простого –
з один, два, три...“
Дора усміхнулася і, полічивши всіх звірів на світі, навіть ламантинів,
тапірів та качконосів, солодко заснула.
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авторська колонка

Поки є ми і вони
Сам я з Галичини. Живу під Києвом.
У Криму, Донецьку, Луганську в мене
є добрі знайомі, друзі й навіть родичі.
Хоча комусь одному правда про ситуацію в Україні може здатися єдиною
та очевидною, від різних людей я чую
геть протилежне. Хтось, природно,
цілком на боці Майдану і виступає
за єдність України, а хтось (як тітка
з Ялти, що народилася і виросла під
Коломиєю) вірить у благо Росії.
Цікаво, що кожна сторона має
більш або менш вагомі аргументи на
користь своєї правоти й обидві перегинають палицю. Кожне на свій манір
і в своїх масштабах, але щось та
й замовчується, щось перебріхується.
Обидві сторони знайдуть, що казати,
обидві мають фото- й відеодокази
(дарма, що іноді липові). Будь-яку нісенітницю можна подати грамотно. Як
наслідок, кожна з реальностей придатна для того, аби в неї повірити.
Це як бійки під сільським клубом.
Не пригадаю, аби хтось колись чесно
хотів у всьому розібратися. Завжди
є свої і чужі, отже, й наперед задана лінія, якої варто триматися. Свій
– завжди благородний і невинний,
що б там не сталося. Чужий – слабак,
тупий і перший нарвався. На нього
котитимуть бочку і аргументи тут ні
до чого.
Я зовсім не маю на меті ганити
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українських військових, або виправдовувати росіян. Просто увесь цей
жах відбувається не тому, що хтось
комусь винен. Людей нацькували
одне на одного. Поставили по різні
боки бар’єру і зробили взаємними ворогами. Для переконливості нарекли
бандерівцями та москалями.
Але якщо – утопія, звісно – забрати
такі умовності, як Україна чи Росія?
Якби нівелювати всю політичну демагогію? Що, якби зникла необхідність
бачити ворога? Тоді б усі виглядали
однаково безглуздими у своїй стрілянині. Лишилися б люди, які є просто
людьми. Мають дім, люблять своїх
близьких і нормально ставляться до
далеких. Дивовижно, до чого може
довести пропаганда, яких масштабів
сягає людська захланність! Важко
уявити, що хтось може взяти до рук
зброю і вбивати задля того, щоб його
країна на мапі здавалася трохи більшою. Йдеться навіть не про власний
двір чи будинок. Воюють за картон, на
якому буде надрукована карта світу.
Тим, котрі захищаються, ніби й не
дорікнеш, та є ще одне „але“. Це сьогодні вони захищаються, а завтра можуть бути нападниками. Все залежить
від того, куди поверне політичний курс
держави. Добрим прикладом є Друга
світова війна, бо відомо, що порушення пакту Молотова–Ріббентропа

було всього лиш питанням часу і просто так склалося, що першим напав
Гітлер. Але ж могло бути все навпаки,
і тоді героїчна Червона армія, котра
боронила свою землю від нацистів,
здавалася б свавільним агресором.
Це з далекої перспективи, а зблизька
нічого би й не змінилося – звичайний
вояка так чи так виглядав би однаково. З таким самим автоматом, в таких
самих чоботях і з сім’єю, яка молиться, аби повернувся додому живим.
„Люди завжди можуть бути залучені до ігор своїх лідерів. Це легко.
Все, що вам потрібно зробити – це
сказати їм, що на них напали і звинуватити пацифістів у браку патріотизму і наражанні країни на небезпеку.
Це працює однаково в будь-якій
країні“, – сказав Гьорінг, коли його
судили у Нюрнберзі. І по один бік із
правосуддям стояв не менший убивця
– Сталін.
Люди бувають чорні, білі, смагляві,
брюнети і рудоволосі, довготелесі,
коротуни, худорляві, огрядні; люблять
рибу, птицю, яловичину, свинину, салати; запивають то все чаєм, кавою,
кока-колою, пивом, горілкою, соком; носять білі, чорні, рожеві зелені
шкарпетки… Було б добре, якби ніхто
їх не позбавляв цих відмінностей,
роблячи просто безликими „своїми“
і „ворогами“.
Богдан Ославський, Ворзель

фільм
Фестиваль „86“
Про маленькі містечка
згадують у випадку гучного
скандалу або якісної
культурної події. Загубленому
в лісах Чернігівської області
Славутичу пощастило. З 24
по 27 квітня тут тривав
фестиваль документального
кіно та урбаністики „86“, що
відбувається в Україні вперше.
На фестивалі можна було
переглянути прем’єрні покази
документальних фільмів,
поговорити про перспективи
атомної енергетики і дізнатися,
що таке документальний театр.
І нарешті знайти відповідь на
питання, яке страшно було
поставити вчителям географії
– що це за кружечок зі
стрілочкою на мапі навколо
Славутича.

наймолодшим містом Радянського
Союзу. До закриття ЧАЕС у 2001 році половина мешканців міста працювали на станції, та й нині кожен славутичанин так чи інакше пов’язаний
з Чорнобилем. Але 1986 рік – ще й
рік народження значної частини гостей та організаторів фестивалю. Тож
для похмурого настрою лишається
небагато шансів.
Місто Славутич є важливою частиною програми „86“. Модне сьогодні
слово „урбаністика“ присутнє в назві
фестивалю не тільки тому, що майже
всі фільми – про міста. У Славутичі
кожен гість відчув себе трішки дослідником міста, його архітектури
та унікального планування. Адже
Славутич – це музей ідей радянського містобудування, його прощальне
слово.

Славутич на перший погляд
Попри назву „86“, фестиваль запрошує поміркувати про майбутнє,
а не лише звертається до травми
минулого. Справді, забути про Чорнобильську трагедію в цьому місті
неможливо, адже з неї народився
Славутич. Збудований у 1986 році
для переселенців з Прип’яті, він став

Приїжджаю
до
Славутича
в останній день фестивалю, неділю. В автобусі, крім мене, немає
веселої фестивальної публіки. Люди
з повними сумками вертаються із
закупів у Чернігові. Фестиваль проводиться вперше, тож гостей зовсім
небагато. Частина людей виходить

ще до Славутича – Михайло-Коцюбинське, Линея, Пильня. Що далі, то
назви цікавіші: від Славутича до білоруського кордону не більше двадцяти
кілометрів. Та й до Росії – ближче як
до Києва.
Виходжу з автобуса і навіть не
запитую звичного „Як пройти до
центру?“. Згадую десь почутий вираз – місто білого янгола, і прямую
до білих будівель довкола площі.
Дитяча школа мистецтв, Кіноконцертний комплекс, мерія, а трохи
далі – універмаг „Дніпро“ та кінотеатр „Мінськ“. Не одразу зрозуміло,
котра з них належить мерії, а котра
– школі мистецтв. Будівничі міста
ніби хотіли сказати: міська влада та
школа мистецтв однаково важливі
для міста, вони тут практично рівноправні. Знали, що робили: сьогодні
третина населення міста – діти.
У Дитячій школі мистецтв саме
проходить майстер-клас українського
режисера-документаліста
Сергія Буковського, найбільше
відомого роботами про Голокост та
Голодомор. Сьогодні він представляє
проект „Чорнобиль. Пори року“, але
глядачів більше цікавить, як режисер
працює зі своїми героями. Власне,
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в якому настрої люди залишаються
після зйомок? „Щоб глядач плакав
наприкінці фільму, він мусить сміятися на початку“, „Людину потрібно
вміти вивести з розмови“, – записуємо тези Буковського.

Вулиця 77-ої Гвардійської
дивізії
На кінопокази йдемо до Кіноконцертного комплексу. Ілля Гладштейн,
співорганізатор фестивалю, розповідає, що всі майданчики місто надало
безкоштовно. Така відкритість Славутича – одна з причин, чому подія
відбувається саме тут.
„Нам цікаво було показати якомога ширшу географію, а як ми
знаємо, більшість документального
кіно виготовляється у Північній Америці. Тому ми свідомо не хотіли брати
фільми зі США та Канади. До них ми
висували жорсткіші критерії, а для
фільмів з інших частин світу йшли на
компроміс“, – пояснює кінопідбірку
співорганізаторка Надя Парфан. На
„86“ привезли фільми з Індії, Австрії,
Греції, Мексики, Росії, які ще ніколи
не демонструвалися в Україні. На
показах останнього фестивального
дня – мексиканська стрічка „Вулиця
Лопез“ Ґерердо Баррозо та Лізи
Тіллінґер. Чорно-білі замальовки
з життя вулиці в Мехіко неодмінно
нагадають роботи Дзиґи Вертова.
Другий фільм – „Труба“ Віталія Манського. Це стрічка про життя людей
поруч із газопроводом „Західний
Сибір – Західна Європа“. „Я навіть
не уявляла, що люди в Росії живуть
настільки погано. Але європейський
глядач не дивується таким картинам.
Мені здається, європейці сприймають це як такі собі лубочні замальовки, а не реальні умови людського
життя. Їм здається, у нас тут скрізь
тайга“, – ділиться операторка фільму
Олександра Іванова.
Під час наступної перерви у фестивальній програмі вирушаю шукати
хостел. На вулицях Славутича панує
тиша – нічого спільного з мексиканською вулицею Лопез, що від світанку до заходу сонця зайнята роботою.
А славутицькі вулиці, виявляється, ще
й назв не мають.
– Як пройти на вулицю 77-ої Гвардійської дивізії?
– Я навіть не знаю… – замислюється молода мама. – Ну, ми просто тут
усі по кварталах називаємо, адреси
з вулицями – це лише для офіційних
випадків. Зараз я подзвоню чоловіку,
він працює в ДАІ, точно має знати.
Стою під Табличкою „Талліннський
58

квартал“. Переді мною – дерев’яні
котеджі з білими дверима та віконницями. „Там далі вже балтійські
квартали, Ризький і Вільнюський, все
таке гарне, з дерева. І сосни“, – розповідає ще одна жіночка з дитиною.
Але про 77-ої Гвардійської дивізії
також чує вперше.
Славутич будували архітектори
з кількох республік Радянського Союзу. Відповідно, виникли назви: Київський квартал, Московський, Ленінградський, а також Єреванський,
Бакинський, Тбіліський. У кожному
кварталі є стилістичні цитати з певної
столиці, так що Московський з Тбіліським неможливо сплутати. У „кавказьких“ кварталах, окрім дитячих
майданчиків, на подвір’ях спорудили
мангали. У Єреванському будинки
збудовані з рожевого туфу – саме
цьому каменю вірменська столиця
завдячує своїм обличчям.

Славутич – особливий?
Закриває фестиваль документальна п’єса „Внутрішній Славутич“.
До Дитячої школи мистецтв нарешті
сходяться місцеві глядачі. Організатори Надя та Ілля просять вимкнути
мобільні телефони. „Ну, телефони
насправді можете залишити увімкненими. Якщо вам зателефонують
друзі, розкажіть, що ви у Славутичі,
на документальній виставі. Ми зачекаємо на вас“, – напівжартома
каже драматург-соціолог із Херсона
Микола Гоманюк. І трохи руйнує
урочисту атмосферу: „Балету не чекайте. Це – читка. Є такий жанр“.
У п’єсі „Внутрішній Славутич“ переплелися театр із соціологією міста.
Те, що ми бачимо на сцені – лише
частина проекту. Без попереднього
вивчення міста, його настрою та
особливостей, і звісно, без тривалих
інтерв’ю зі славутичанами п’єса була
би неможлива. Про що ці інтерв’ю?
Про повсякденне. Про інтер’єри.
З одного боку, предмети у наших
квартирах – речі буденні й нетабуйовані, а з іншого – навіть килим,
що колись висів на стіні, а тепер
лежить на підлозі в дитячій кімнаті,
може багато розказати. Розповіді
про конкретні речі, предмети завжди
виявляють щось загальніше й глибше.
Важливо тільки вміти слухати.
Невідомі нам славутичани розказують, як приїхали до міста,
отримали квартиру, почали облаштовувати житло. Як чекали, коли до
магазину привезуть дивани чи шафи.
Згадують, що тут ходили місцеві
гроші – „парашки“ (назва пішла від

прізвища мера), а також часи, коли
люди почувалися особливими, живучи в Славутичі. „Ну ви ж охопили
аудиторію, старшу п’ятдесяти років!“
– зауважує глядачка надмір ностальгії у текстах.
Славутич – особливе місто? За
цим питанням, яке наважуються
озвучити під час обговорення вистави, ховається ще одне, небезпечніше. Чи є у міста майбутнє? „Славутич тепер дійсно звичайне місто. Він
був особливим, але це в минулому“,
– прозвучала фраза з інтерв’ю. Але
самі актори та й численні глядачі
з нею незгодні. Як і мер міста, котрий
по завершенню вистави виходить на
сцену: „Я вам скажу: Славутич – незвичайне місто. Тому що у звичайному такий фестиваль не відбувся би“.
„Славутич – це мономісто, його
економіка прив’язана до Чорнобильської АЕС. Рано чи пізно
станція закриється, і багато людей
втратять робочі місця. Ми намагаємося думати на майбутнє, що варто
створювати інші сфери економіки та
пропонувати місту якийсь інший сценарій розвитку“, – озвучує амбітну
мету фестивалю організаторка Надя
Парфан.

Майже несовєцьке місто
„Це Даша і Маша, – показує мені
сторож двох псів, коли ми на світанку
виходимо з хостелу. – Люблять вони
мене. Їх там в МЖК кормлять кашею
одною, а я зварю крилишек, принесу
в бідончику. І вони мене до самого
дому проводжають, на другий кінець
города, в Бєлгородський квартал аж.
Ну це, правда, десять мінут отсюда“.
Дійсно, де б ви не були у Славутичі, до центральної площі – рукою
подати. І хоча місто не ідеальне, як
планували його будівничі, і не таке
перспективне, як би хотілося мешканцям, – воно особливе. Тут навіть
пам’ятника Леніну немає! Славутич
народився вже у пізньому, передсмертному СРСР, і тому ідеологія
присутня тут не так прямолінійно, як
у старіших радянських містах. Може
й тому мені з гонором кажуть місцеві:
„У нас ви російського прапора не
знайдете!“.
Світлана Ільченко, Київ

фільм
Хайтарма. Історія, емоція, кінематографія
„Хайтарма“ – просте,
незамислувате й тому дуже
зрозуміле кіно. Воно промовляє.
У ньому в одне сплетено кілька
сюжетних ліній: велика –
депортація кримськотатарського
народу, головна – життєва лінія
кримськотатарського героя, двічі
Героя Радянського Союзу АметХана Султана, яка розгортається
на тлі драматичних подій, та
додаткова – можна сказати,
зворушлива історія НКВДиста,
– яка тримає інтригу до кінця
фільму.
Отож, „Хайтарма“ – фільм про
депортацію кримських татар у 1944
році. Він художній, але не зовсім. Він,
як „Хоробре серце“ Мела Гібсона
– художній фільм на документальній
основі. Сам режисер і виконавець головної ролі Ахтем Сеїтаблаєв каже, що
його кіно на 90% історичне, лише 10%
художнього домислу. Однак глядачеві
може видатися, що історичне воно на
три чверті. Причиною цього є, скоріш
за все, те, що залишилося за кадром:
розмови творців фільму з кримськими
татарами, які пережили депортацію,
збір інформації, пошук оригінальних
елементів одягу та інша документальна праця, зроблена задля достовірності зображуваного у „Хайтармі“.
Глядач же, розбещений легкістю та
органічністю побудови стрічки, певно,
не завжди буде бачити за красивим
художнім викладом оцей документальний бекграунд.
Та воно й добре для фільму, який хоче промовити, який насправді має таку
важливу мету: нарешті промовити. Із
відкритим серцем та співпереживанням, через емоції, із плином стрічки
глядач вбирає і всотує факти. Проте
відповіді на питання „чому ж кримських
татар депортували“ – немає. Воно залишається відкритим. Але це не брак
фільму – це ще одне його драматичне
підсилення – кримські татари і справді
не знають, яка ж справжня причина
їхньої депортації (та й ніхто достовірно
не знає).
Інша справа, що фільм важкий
емоційно. Всі три лінії завершуються
по-різному драматично. Трагедія
кримських татар навіть не в тому, що їх
вивезли, і не в тому, що більш ніж третина людей померла дорогою до нового
місця проживання. Трагедія у тому, що
їх вивезли за зраду радянської Батьківщини, хоча вони воювали за неї. І це

видно як завдяки історії головного героя, так і через дрібніші деталі. Наприклад, з епізоду про одну бабусю, яка
на закид у зраді відповідає радянським
військовим, що п’ятеро її внуків померло за Радянський Союз, а шостому нехай самі скажуть, що він зрадник, коли
зустрінуть його на фронті – це, до речі,
взято зі спогадів.
Трагедію народу підсилено трагедією людини та її сім’ї. Амет-Хан
Султан, за логікою радянської машини, – зрадник. Адже він – кримський
татарин. Оскільки всі кримські татари
– зрадники, то і двічі Герой Радянського
Союзу – теж зрадник. Цікаво, що другу
свою найбільшу нагороду льотчик
отримав за бої вже після виселення
свого народу. Він продовжував воювати за ту свою велику Батьківщину,
що його зрадила. Зацікавлення та
усвідомлення таких речей, навіяне
переглядом фільму, не лише розкриває
драму людини, і навіть не обмежується
демонстрацією найгіршого епізоду
історії одного народу. Кіно зазирає
й натякає на глобальну абсурдність
й несправедливість, незрозумілість величезної держави. Отаким, здавалося
б, незначним у масштабах радянської
імперії штрихом.

Мова, музика і танець
Третя лінія сюжету – історія НКВДиста – невеликий бонус. Адже якщо глядач знає, що станеться з кримськими
татарами, приблизно здогадується,
що буде із головним героєм, то все
ж таки деякою загадкою триває оця
кінематографічна розповідь про ще
одну людину.
Приємною ознакою стрічки є ще
й те, що її створення від першого до
останнього моменту й штриха було
можливим в Україні. Ймовірно, глядачеві це не видасться таким вагомим,

як творцям кіно. Тому нам залишається
додумувати, у чому ж там складність
написання сценарію, підготовки документальної бази, пошук і підбір
акторів, операторів, інвесторів, консультантів та свідків історичних подій,
створення анімації, музики й проведення постпродакшну.
Окремо варто зазначити, що
у знімальної групи „Хайтарми“ був
лише один літак, а решта – це, власне, анімація. Тож на розсуд кожного
окремого глядача залишається оцінити
для себе, як творці фільму впоралися
з технічною стороною справи.
Проте важливішими видаються інші
елементи фільму: перше, це кримськотатарська мова. Персонажі, навіть
кримські татари, говорять нею не
постійно і не завжди, але це, мабуть,
приблизно відповідає реаліям, однак
цього достатньо, щоб не у двох словах
почути живе спілкування, особливо
якщо раніше не випадало такої нагоди.
Друге – це музика. Народна музика
Кримського краю і його народу. Це
спонукає відчути колорит іншої культури сильніше, ніж одяг чи архітектура,
які, зрештою, тут також гарно зображено. І третє – це танець, один із яких
– Хайтарма – Повернення, що є для
кримських татар чимось більшим, ніж
просто танець. Він символізує життя.
Зрештою, для українського глядача фільм є доброю нагодою почати
пізнання історії, культури, та й самих
людей, які поруч, але про яких той
же український глядач знає небагато.
Можливо запізнання народу, який став
через певні події дальшим, відірваним,
видасться справою запізнілою й даремною, але краще пізно, ніж ніколи,
і кращий початок – ніж солідарність
– придумати важко.
Маркіян Прохасько, Львів
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Етика – передусім.
Естетика – апріорі
Герасим’юк В. Кров і легіт:
вибрані вірші і поеми, Чернівці:
Букрек, 2014.
Декілька місяців тому на одному із
сайтів з’явився рейтинг найкращих
сучасних українських поетів і прозаїків. Голосували так само сучасні поети і прозаїки, яких було запрошено
як експертів. Першу поетичну трійку
замикав якраз Василь Герасим’юк.
Багато з його шанувальників із цим
рейтингом не захотіли б погоджуватися. Та й я теж. Бо як перший
може бути третім? Але ми живемо,
і в рейтингу були живі. Перші дві позиції займали Сергій Жадан і Юрій
Андрухович. Безсумнівно, талановиті письменники, але водночас вельми
медійні персони, які чи не щодня
дають коментарі в різні видання, щотижня пишуть колонки і час від часу
з’являються на телебаченні чи виступають на радіо. Тому зрозуміло,
що медійність відіграла чималу роль
у тому, що наразі вони посіли перше
і друге місця. Натомість перший із
погляду естетики в рейтингу лише
третій. Але в цьому нічого страшного. Він міг би бути й тридцять третім
чи триста тридцять третім. Його це
ніяк не зачепило би. Здається, цей
поет відпустив літературу від себе.
Залишив при собі лише поезію.
Підтвердженням цьому є й ставлення поета до видання власних
творів. Він каже, що зараз перебуває
в такому віці, коли вже нема куди поспішати. Тому й виходять його книжки
вкрай рідко. Найновіше видання, про
яке йтиме мова далі – „Кров і легіт“.
Це ніби одинадцята книжка поета,
хоча з попередніх книг є кілька вибраних. І це вибране, але в ньому
є трохи нових текстів. Десь так, як
у вітті смерек (саме так називається
перша збірка поета) є гілки з темною
хвоєю, а на кінчиках трохи світлозеленої хвої, яка виросла вже цього
року. Але виросла вона з т и х гілок.
„Кров і легіт“ – четверте видання
із серії „Третє тисячоліття: українська
поезія“. Раніше в ній виходили книжки
Леоніда Талалая, Ігоря Римарука та
Анатолія Кичинського.
Часто йдеться про естетичну вартість художнього твору. Як на мене,
визначальна риса Герасим’юка
у підході до письма – етика передусім. Хоча він у жодному разі не нехтує естетикою, бо вона апріорі. І ще
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поета трохи зачіпає, що зараз трохи
не так. Це бачимо вже з першого
тексту книжки: „…плоті стало багато,
музики мало…“. Однак в іншому вірші
про поезію, знову ж не називаючи її
на ім’я, автор підкреслює: „Від тебе
залишилось дуже мало. / Від мене
залишилась тільки ти“.
У другому періоді творчості Василя
Герасим’юка визначальний цикл „Суха різьба“. Один із віршів цього циклу
поет починає словами „Є різьба, що
тримає“, а закінчує: „Ти виживеш на
різьбі“. Це підтверджує поезію як
єдино можливий сенс життя поета.
Вона лишається після всього. Навіть
після того, як „Сейм обмілів“. Це
з вірша, присвяченого пам’яті Ігоря
Римарука, найближчого друга Герасим’юка. Відтак поет просить Бога
в іншому вірші: „Захисти цю розлуку.
Музику цю. Її лиш“.

Загалом у нових віршах багато викривальних мотивів щодо сучасного
буття. Зокрема, у диптиху „Двадцятий вік“ йдеться про приреченість нашого часу. Герасим’юк покладається
лише на вищу волю: „В смертельних
кільцях здавила / Історія, як змія. /
На силу не встала сила. / Хай буде
воля Твоя“. Цей вірш другий із диптиху і є точно давніший, бо вперше
публікований у книжці „Папороть“
(2006). Натомість перший ймовірно
писався опісля, але дати не вказано.
Так чи інакше, його рядки сумно-пророчі: „Почнеться у чотирнадцятім році. Міт / відступить у позачасся – до
коми й титла. / А після двадцятого
віку кривавий слід / Залишать сини
світла“. Про це ж говорить рядок із
ліричного вірша „Повторний сеанс“:
„... навіть вихід з Єгипту нині не вихід“. А у вірші „Ах лента за лентою…

Листопад“ йдеться про відсутність
волі. Поет нерідко в своїх творах
апелює до Святого Письма і різних
літературних текстів. Цього разу до
Шевченка: „Вража, зла тепер – в цих
панів і рабів. / Тільки що окропити
нею?“.
Тим не менше автор готовий за
все відповідати. Цікавий вірш про
алкогольний час молодості. Як сказав Герасим’юк на презентації: „Не
можу ж я викинути цю сторінку зі
своєї біографії“. Текст так і називається, як колись улюблений напій
– „Портвейн – 777“. Його зміст дуже
тонко говорить про в с е. Завершується готовністю до в с ь о г о: „Знаю
кому й за що відповім. / Не знаю
хто й коли відповість. / Знаю 777. /
Знаю 666“.
Нерідко зринають мотиви відчуття
приреченості власного минання:
„І в небо дивлюся – щомиті нове – /
Де птах: із хмари – в ріллю – і випірнає. / Я знаю в цю мить – не знаю
чому, а знаю: / Він мене переживе“.
Схожі мотиви повторюються і у вірші
„Увертюра“, де автор говорить, що
єдине, що ще вражає – це сни: „Мої
/ Крокви і кросна – / Сном з Дніпром / Т р и в а ю. / І хтозна, / Чи прокидаюсь, / Чи не“. Навіть закликає:
„Двома берегами Дніпровими /
Шепчу, як губами безкровними: /
Хай прийде царство Твоє“.
У нових віршах трапляються й звичні
для поезії Василя Герасим’юка образи й мотиви. Це „серпень за старим
стилем“, „космацькі отави“, поетичні
оповідання з гуцульського життя („Повінь восьмого року“), розважання
над давніми переказами й легендами
(„На Сокільській скалі“)…
У другому ж розділі дещо окремо
від інших віршів виглядає поема „Сон
у метро“. У тридцяти трьох строфах
поет метафорично показує невтішний теперішній стан багатостолітньої
боротьби. У стані напівсну-напівмарення у метро зринають і князь
Святослав, і сотенний „Святослав“…
А бачить це все поет, який намагається збагнути, чому так є. Або вже й не
намагається.
В сюїту „Доки?“ оформлено вісім віршів, перший з них теж раніше
публікувався у книжці „Папороть“.
Основне запитання: доки триватиме
те, що триває? „Лови!“ Бо наслідки
невтішні: „…лови, панове, / Мають
фінал. / Мерці ховають мерців“.
Поет хоче дізнатися, доки будемо
такими, як є? Бо зараз йому „однаково смердить у Карпатах / і на Подніпров’ю“. Майже в розпачі запитує

ї та анотації
в завершальній „Codi“: „Це справді
воля Твоя?“.
Завершує цю частину з довших
творів знову вірш із метафоричним
запитанням „Де гуцули?“. Лише тут
більш втішні висновки. Не просто:
гуцули – далі. Себто, ще трохи пройдете і надибаєте, а „Далі – гуцули“.
Себто, це вже однозначно. Нéзле,
якщо ці гуцули такі, як Василь Герасим’юк.
Це два розділи нових творів поета
у книжці „Кров і легіт“. Інші вісім розділів – тексти із попередніх книжок.
Але, звісно, все виглядає рівно.
Нічого не випадає. Від найсвіжішої
світло-зеленої хвої до найглибших
і найміцніших коренів.
Василь Карп’юк, Брустури

Недитячі репортажі
зі світу дитинства
Лесь Белей. Ліхіє дев’яності:
любов і ненависть в Ужгороді,
Київ: Темпора, 2014.
Коли я вперше побачила обкладинку, мою увагу привернули не так
„ліхіє“ – хоча найчастіше автору доводиться коментувати саме їх (мовляв, чому в назві транслітерована
російська, чи то суржик), попри те,
що пояснення міститься ще в передмові, – як солодкаво-кічева пара
„любов і ненависть“, що відразу нагадала про легендарний американський фільм британського режисера
Террі Гільяма „Страх і ненависть
у Лас-Вегасі“. У стрічці двоє друзів
їдуть у світовий епіцентр розваг, аби
написати репортаж про місцеву мотогонку, та їхня подорож обертається
низкою божевільних пригод і всіляких
галюциногенних досвідів. І хоч автор
міг зовсім і не мати цього на увазі, та,
здається, така асоціація не заважає,
а лише сприяє природнішому зануренню в атмосферу епохи (фільм
Гільяма, до речі, вийшов на екрани
1998-го). Адже дев’яності в Україні
теж були часом адреналіну, особливо інтенсивних насолод (бо багато
що взагалі смакувало вперше, щойно ставши доступним) і шалених
ризиків, наслідки яких ніхто не міг напевно передбачити. Та, на відміну від
США, в молодій українській державі
для гостроти відчуттів не доводилося
їхати в який-небудь Лас-Вегас, – уся
країна тоді була такою собі великою
гральною зоною, де за мить можна

було втратити все або ж, навпаки,
опинитися на вершині. Власне, це
і є одним із лейтмотивів розповіді.
Лесь Белей є упорядником окремої репортажної серії у видавництві
„Темпора“, де ще восени минулого
року з’явився переклад книжки
відомого польського репортера
і журналіста Маріуша Щигела про
1990-ті в Польщі („Неділя, що відбулась у суботу“). „Ліхіє дев’яності“
в певному сенсі читаються як авторська відповідь на згадане видання:
як і польський колега, Лесь Белей
пропонує сюжети про різні царини
життя – про бізнес і рекет, про типові
розваги, молодіжні субкультури, доступні насолоди, моду (в одязі, музиці, харчах, напоях, товарах тощо),
про телебачення, кафе і клуби, перші фестивалі, дискотеки, конкурси
краси. А ще описує низку суто регіональних явищ, пов’язаних передусім
із прикордонним статусом регіону.
Ужгородець за походженням, автор свідомо обмежився рідним краєм (не так містом, як Закарпаттям
загалом), хоч нерідко й виходить на
ширші узагальнення. Та, на відміну
від Щигела, Лесь Белей пише не
„зсередини“ епохи, а так би мовити,
постфактум. Ба більше, дев’яності
(на чому він сам неодноразово наголошує) були для нього часом дитинства і поступового дорослішання.
Тож не дивно, що саме розділи про
дитячий світ вийшли в книжці найсентиментальнішими (в доброму
розумінні): всілякі ігрові приставки,
тамагочі, тетріси, касетні магнітофони, жуйки, наклейки, липучі „лизуни“, перші комп’ютери і нарешті
перший інтернет через „дайл-ап“.
Кожен, хто застав бодай частину
того наївного, з нинішнього погляду,
світу розваг, не раз посміхнеться,
а то й зворушиться, читаючи його дотепні – а коли й драматичні – описи.
А драматичні, бо для звичайних дітей
дев’яності були також часом численних обмежень і недосяжних насолод,
яким доводилося шукати доступні
замінники: турецькі джинси замість
оригінальних американських, китайські підробні годинники та браковані
футбольні бутси і м’ячі (для хлопців)
або ж непривабливі на вигляд, але
натуральні, вітчизняні солодощі замість омріяної західної „хімії“.
Звісно, автор не покладається
лише на свої спогади чи, тим паче,
тільки власний досвід: для написання
„дорослих“ розділів він спеціально
досліджував місцеву періодику,
спілкувався з різними людьми, фраг-

менти інтерв’ю з якими є і в книжці.
А сюжети про місцевих бізнесових
і кримінальних босів різних рівнів
(зайве й нагадувати, що в 99% тут
можна ставити знак рівності) містять
чимало цікавої інформації. Тим паче,
Лесь Белей нерідко намагається бодай кількома реченнями перекинути
містки в „майбутнє“, розповідаючи
про те, що сталося з легендарними на той час персонажами вже
в 2000-х і далі.

Книжка читається справді легко
й приємно, не в останню чергу завдяки майстерному авторському
стилеві (тут відчутний, звісно, і його
журналістський досвід). Але при цьому, деякі твердження чи міркування
не раз справляють враження доволі
суб’єктивних. Так, обережний автор
відразу попереджає, що писатиме
не про 90-ті загалом, а про власну
візію того десятиліття, до того ж,
не в загальноукраїнському, а лише
в закарпатському масштабі. Так би
мовити, наперед захищає себе від
потенційних закидів у необ’єктивності чи неповноті аналізу. Та, здається,
тут Лесь Белей трохи лукавить: насправді він хотів написати не лише
про „свої“ дев’яності, про що свідчать
і численні інформаційні відступи
(про походження якихось речей,
явищ тощо), і не менш численні узагальнення – коли більш, а коли менш
слушні, – і про ті, і про нинішні часи.
В процесі читання не раз ловиш себе
на думці, що з багатьма твердженнями хочеться посперечатися. Або
ж узагалі поставити їх під сумнів.
Та стосується це не так фактів, до яких
автор ставиться по-журналістськи
обережно, як інтерпретацій – коли він
намагається дати відповіді, чому щось
відбувалося саме так, а не інакше.
У кожному разі, загального позитивного враження від книжки це
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не псує. Автор справді дає відчути
атмосферу десятиліття і описує чи не
всі найколоритніші особливості тих
часів. Залишається тільки додати,
що книжка є першою з запланованої
„регіональної“ серії про українські
дев’яності, і після Ужгорода читачеві
обіцяють „показати“ й інші міста в ті
такі „ліхіє“ часи.
Роксоляна Свято, Київ

Лишега без назви
Лишега Олег. Зима в Тисмениці,
Київ, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2014.
Книжок Олега Лишеги завжди
ждуть: вони нечасті, але щоразу знакові. У 2014-ому видання поета в серії „Українська поетична антологія“
знову чекали (до цього тут вийшли
важливі „вибрані“ інших культових
авторів – Юрія Андруховича, Ліни
Костенко, Тараса Мельничука тощо).
„Зима в Тисмениці“ (так називалася й
одна з частин першої книжки Лишеги
1989 року) містить майже всі художні тексти, які поет написав за життя.
Вона складається з кількох частин,
котрі, в основному, повторюють попередні поетичні книжки, а також
містять п’єсу „Друже Лі Бо, брате Ду
Фу“ і переклади з англійської віршів
Девіда Герберта Лоуренса, Езри Паунда та Робінзона Джеферса.
Перша частина „Зима в Тисмениці“ представлена тринадцятьма

„піснями“, що є тринадцятьма своєрідними відтинками часу, у яких поезія триває; вони уречевлені в просторі слова, котре, при всіх відомих
нам своїх потугах, будучи певною
рамкою, ледве справляється з обширом тих полотен, які в неї вкладається. Уже першим віршем з цього
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блоку („пісня 822“) поет констатує:
„словник безсилий“, а в „пісні 43“
„вони“ (це, певне, ми, читачі-інтерпретатори) „спотворили“ його „пісню“: „Це була добра пісня, \ Але
вони не зрозуміли і спотворили її..
\ А я ж вклав у неї все своє життя..“.
У цих рядках автор сам задає метод до прочитання: ніякого методу,
жоден метод не пізнає розмаху
цього тексту, який надто вразливий
до будь-яких узвичаєних підходів
трактування, а якщо бути точнішим
– у нас просто нічого не вийде. Тобто: цей вірш потребує читання, а не
прочитування, сприймання, а не розуміння, співжиття, а не споглядання
за існуванням іншого.
Все це продовжується і в дальших
текстах. „Снігові і вогню“ – другий
блок книжки – за способом писання
виглядає швидше творенням певних
опуклих речей, а не втіленням поетичної мови. Ось окремі назви
текстів: „Ведмідь“, „Глек“, „Пагін“,
„Унява“, „Шовковиця“... Вони, попри
наші сподівання побачити в тексті виписаний портрет одного з „персонажів“ цього ряду, представляють хіба
фрагмент, одну зі з’яв многоликого,
мінливого, але впійманого на мить
образу, котрий, попри кількасторінкову свою історію в книжці, може
виглянути лише в якімсь однім рядку
(ми побачимо лише тінь Куниці чи Ворона, слабку еманацію образу, а не
цілого „персонажа“), а решта віршового обширу – будуть обставини для
вписування інших предметів; однак
це не означає, що заявлена в назві
постать не вирине в іншому, „чужому“ вірші, де в титулі вказаний інший
„герой“. І: усе це дозволяє говорити
про письмо Лишеги як творення
певної галереї, де образи набувають
такого рівня динамізму, що можуть
досить вільно пересуватися у просторі книжок, наших рецепцій, а отже,
ці вірші дуже живі, надто живі, щоб
називатися віршами.
Далі читаємо частину „Нерест
верхоплавок“. Сама назва цього
найближчого до нас періоду творчості Лишеги свідчить про ущільнення світу поета, котрий наважується
на звуження просторовості до такої
міри, що в ній починається вже нелюдське, а дійсно органічне світу,
який у слові втілено. Однак, попри
назву, у розділі маємо вірш „Верхоплавка“ і два цикли, назви яких
обіцяють розширення світу через
перехід у інші сфери: „Радощі буття“ і „Сон“. Тут поет звертається до
попередніх книжок, образів, тем,

проживає їх заново: „Сніже, ти
дивний гостю, \ Ти прийшов до нас
подивитись, \ Що буде після тебе? \
Дивись – ще нічого немає, \ Кволий
світ спинається тільки на лікті... \ Ми
вже забули тебе... \ нас вже бавила
танцем висока вода... \ нас ліс якось
в сутінках обдарував \ Своєю меланхолійною усмішкою дитини... \ Ти
знову прийшов...“. І тут складається
враження, що історичний час згортається, перероджується таким чином,
що все можна прожити ще раз, робити це багато разів, споглядати за
самим становленням часу.
Перекладна частина книжки
дає уявлення про традицію, яка
має стосунок до творчості Лишеги
– це вибрані переклади англійських
і американських модерністів, які
змінили обличчя світової поезії ХХ
і ХХІ століть. Відомо, що Олег Лишега
перекладав також Томаса Стернза
Еліота, Сільвію Плат, Генрі Девіда
Торо й інших, але вони чомусь не увійшли до книжки, яка вельми пильно
і трепетно формувалася поетом. Ці
переклади дуже органічно вписують
книжку в русло тієї поезії, яка нашому читачу знайома дуже приблизно,
а тому є вельми свіжою.
Ну і про п’єсу: про неї говорити
важко, а може, і не варто взагалі
– її треба просто читати; вона означена жанром містерії (коли театр
переростає театр), а це означає, що
градус авторової творчості й нашої
співтворчості, розмежування літератури й життя – стають поняттями
настільки умовними, що говорити
про це буде дикістю.
Вітаю нас із цією книжкою. Закликаю до читання її і проживання цією
поезією – без очікування відповідей,
без філософських угрузань, без того,
чого ми зазвичай хочемо від поезії,
без визначень і називань.
Мирослав Лаюк, Київ
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Підло вимагати від людей
самогубства, коли з цим
завданням не впоралася
навіть державна та воєнна
потуга цілої незалежної
країни… Ті, хто нерозсудливо
волів би бачити в Криму
другу Чечню, можуть
облишити свої сподівання:
з часів втрати власної
державності кримці
ніколи не підіймали
антиколоніальних повстань
— навіть коли мали всі
причини для цього.
Олекса Гайворонський
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