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На чужині все не так. Але
що робити, якщо за 21 рік
я жодного разу не відчував
себе в Україні, як на чужині?
Що робити, якщо після пари
тижнів гостювання в Баку,
мене тягне назад, до київських
вуличок. До ритму, атмосфери,
людей, до яких я звик.
До „дякую“, „будь ласка“,
„а пішли-но на львівські
пляцки“. Для мене повна
нісенітниця фрази „свій серед
чужих“, „чужий серед своїх“.
Азад Сафаров
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Наш читачу!
Україна вже більше року перебуває в стані війни. І незважаючи
на те, що офіційно на Сході країни триває лише АТО, а на папері
діють положення Мінських домовленостей, – гинуть люди. Навесні
минулого року, після втрати Криму, Донбас став центром подій.
В різних районах прихильники сепаратизму і проросійські агенти
займали адміністративні будівлі. Спочатку всі ці події і їх учасники
виглядали як погана імітація Майдану.
Втім, справжні організатори швидко зрозуміли, що в такий
спосіб своїх цілей не досягнути. В середині квітня Слов’янськ
зайняли вже озброєні найманці. Російські агенти в керівництві
українських силових служб і структур спрацювали добре. Те, що
можна було взяти під контроль протягом кількох днів, розрослося до
масштабів озброєного повстання на території двох областей і могло
перекинутися далі.
Цю війну Донбасу і Україні нав’язали. Сусідка України дуже
постаралася. Через рік Росія хоче, аби мілітаризований Донбас
залишався інструментом впливу на Київ. Кремль не цікавлять
долі людей, що там залишилися. Їх просто використали. Інша
справа, що багато з них самі цього хотіли. І дурість не звільняє від
відповідальності. Важко повірити, що молодь у ХХІ столітті радіє від
отримання паспортів так званої Луганської Народної Республіки.
Документів, які варті лише паперу, на якому вони надруковані,
і з якими не можна в’їхати навіть до Росії.
Російські медіа вже більше року голосять про десятки тисяч
біженців, що шукають притулку в найбільшій країні світу. Щоправда,
в інтернеті є достатньо доказів розчарування, а сам Володимир
Путін нещодавно заявив, що біженці з Донбасу повинні самі
заробляти на своє утримання.
Натомість російські медіа не кажуть про тих, хто втікає з Росії
і колишніх радянських республік до огорнутої війною України.
В більшості це люди, які самі можуть забезпечити себе. І мають плани
на майбутнє. В попередньому житті їм бракувало лише свободи.
Можна сказати, що відбувається своєрідний обмін між Україною і її
сусідами – кількість на якість. Чи Україна має шанс стати меккою для
творчих людей з Росії і пострадянського простору? Все залежатиме
від реформ в Україні.
Зрозуміло, що Росія буде ускладнювати цей процес і з цією
метою використовуватиме всі можливі засоби. Чи недавні голосні
вбивства колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега
Калашникова і скандального проросійського публіциста Олеся
Бузини мали на меті розгойдування ситуації? А може, мотиви були
зовсім інші? Можливо, ми ніколи про це не дізнаємось.
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приємності життя, – ми би
поїхали до США чи Франції,
такі можливості існували. Ми
спиралися на думку, що треба
діяти. В будь-якому випадку
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Цю весну для нашого регіону можна
спокійно назвати „весною маршів
і парадів“: її розпочали американські
військові, що пройшлися Центральною
Європою, і певно закінчать ЛГБТ-рухи,
які наприкінці весни починають свій
„сезон“. Якби „Нічних вовків“, пропутінського байкерського клубу, не було,
його варто було би створити. Ну, погодьтеся: у той час, коли офіційна Росія
фактично ізольована від західного світу
і щосили намагається показати свій парад Перемоги, ця організація зібралася
бравурно проїхати Європою на честь
річниці закінчення Другої світової війни. До самого Берліна мотоциклісти
планували добиратися через Білорусь,
Польщу, Словаччину, Австрію, Баварію
і Чехію.
Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка назвав мотопробіг на його
планованій стадії реакцією уряду Росії
на проїзд американського конвою, що
відбувся перед тим. Його точку зору
поділив і міністр закордонних справ
Чехії Любомир Заоралек, який назвав
мотопробіг провокацією. „Думаю, що
цей проїзд не став випадковістю. Незабаром після того, як Європою проїхав
американський конвой, з’явилася інформація, що цими ж країнами поїдуть
росіяни-мотоциклісти“, – зауважив
прем’єр-міністр.
Американський конвой проїхав країнами Центральної та Східної Європи
в кінці березня – на початку квітня.
Американські військові провели похід
по шести країнах, починаючи від держав Балтії і до Чехії з Німеччиною. Під
час маршу до колони американських
сил приєднувалися й інші формування,
розміщені в цих країнах. Цим маршем
військове керівництво США вирішило
„продемонструвати підтримку і прихильність американців союзникам з НАТО“, а 10-та, ювілейна подія для деяких
країн регіону була головною новинною
подією впродовж кількох днів – так було
в балтійських державах і у Чехії (що
цікаво, не в Польщі). Прагою американська колона пройшла 24 квітня, тому
що в цей день американський генерал
Джордж Паттон наказав звільнити Прагу в кінці Другої світової війни. Біля американського посольства колону вітали
десятки глядачів, деякі з них були в історичних костюмах. В одному з джипів
конвою приїхав і американський посол
у Празі Ендрю Шапіро. Дипломат заявив, що події, що відбулися 70 років
тому, пов’язані з сучасністю, оскільки
„проект вільної Європи досі триває“.
Проте – до „Нічних вовків“. Після довгої дискусії мотоциклістів не пропустила
спочатку Польща, а відтак і Литва, ці

держави першими „прийняли удар“ цієї,
на переконання багатьох, провокації.
До Польщі і Литви російські байкери
намагалися в’їхати кількаразово, проте
весь час отримували відмови.
Проте за кілька днів з’явилася інформація, що група російських мотоциклістів прибула в Угорщину. Російський пропагандистський телеканал
„LifeNews“ повідомив, що байкери,
яким Польща і Литва відмовили у праві
в’їзду на свої території, попрямували на
південь. Телеканал оприлюднив заяву
одного з представників „Нічних вовків“,
Алексєя Ґаліцького, який стоїть на тлі
парламенту в Будапешті. Він попередив
про плани продовжити мотопробіг до
Берліна, „незалежно від обставин“.
„Угорську стежку“ байкерів, щоправда,
ніхто пізніше не підтвердив, проте взагалі курйозним стало рішення берлінського суду, який – після офіційного
недопущення мотоциклістів у ЄС! – скасував заборону в’їзду пропутінської
групи до столиці Німеччини. Раніше,
коли справа байкерів щойно „набирала обертів“, і невідомо було, чим провокація закінчиться, федеральна поліція
Німеччини відмовила у в’їзді „Нічним
вовкам“. Однак адміністративний суд
Берліна у травні ухвалив, що в поліції
не було достатніх підстав вважати, що
росіяни становили загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам.
Щоправда, навіть всередині „антивовчої“ Польщі були чималі суперечки: пускати чи ні. Так, відомий
опозиціонер Адам Міхнік наголошував,
що треба впустити, надати поліцейську
охорону і довезти до кордону з Чехією
та Німеччиною – мовляв, хай там вирішують. У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Ґжеґож Схетина
наголосив, що польські служби прийняли правильне рішення, не впустивши
„вовків“. На його думку, таке рішення
показало, що „польська держава існує
практично, а також може приймати
й виконувати рішення“. „Демонстрація
та політична провокація“, яку застосовували „Нічні вовки“, „не сприяє
добросусідським польсько-російським
взаєминам“, додав міністр.
Я вже неодноразово звертав увагу,
що до Чехії певні концепти зовнішньої політики приходять із запізненням. Приблизно піврічним. Це вчергове підтвердив голова опозиційної партії
„TOP 09“ Карел Шварценберґ, глава
парламентського комітету з міжнародних питань і колишній голова чеського
МЗС: він у квітні заявив, що Євросоюз
повинен допомогти Україні, як колись
допомогли американці Західній Європі.

„Я очікую, що відновлення зв’язків
з Україною принесе нам великі вигоди. Але спочатку ми повинні поставити Україну на ноги“, – сказав
Шварценберґ. Слова гарні, тільки
дискусія про „план Маршалла“ для
України вже прокотилася Європою
у другій половині минулого року.
Зате майже синхронно в Чехії
й Польщі змінилися міністри
юстиції. Президент Чехії Мілош
Земан 12 березня призначив нового
голову відомства, ним став тридцятип’ятирічний Роберт Пелікан. Він замінив Олену Валкову, яка написала
заяву про відставку ще 1 березня.
Новому міністру належить провести
низку нововведень і змін, зокрема,
внести поправки до Закону про неплатоспроможність, знизити витрати
на пенітенціарну систему.
Зате в Польщі 4 травня міністром
юстиції став Борис Будка, він замінив на цій посаді Цезари Ґрабарчика, який подав у відставку через
скандал. Скандал був пов’язаний
із не досить прозорим отриманням
міністром дозволу на носіння зброї.
„Перевагою нового міністра є його
професійний досвід та молодий вік“,
– зазначила під час призначення голова польського уряду Ева Копач.
Незважаючи на персоналію міністра юстиції, чехи бачать загрозу
в Росії. За даними соціологічного
опитування компанії „Ipsos“, більше
двох третин респондентів – близько
68% – стурбовані діяльністю з боку
російських спецслужб. У 61% громадян Чехії є страх з приводу того, що
Російська Федерація може напасти
на країни Балтії. Ставлення президента Мілоша Земана до Росії, про
що ми вже неодноразово писали,
не підтримує 63% чехів. Громадяни
Чеської Республіки (62%) вважають,
що для відбиття можливої загрози та
захисту своєї країни Чехія повинна
тісніше співпрацювати з країнами,
які входять до Північноатлантичного
Альянсу. У ході опитування було поставлено питання, що саме має зробити Євросоюз і НАТО, щоб допомогти Україні. Більшість респондентів відповіла, що необхідно навчати
українських вояків і продовжувати
посилювати економічні санкції проти Росії. Третина чехів говорять про
те, що потрібно допомогти Україні
зброєю, а 29% висловилися за відправку іноземних військ в Україну.
Чехи недарма згадали про загрозу з боку Росії для балтійських держав: на початку травня
у Литві за підозрою в шпигунстві

затриманий громадянин Росії 1977
року народження, штатний співробітник Федеральної служби безпеки
(ФСБ). Департамент держбезпеки
Литви зібрав і передав до прокуратури дані, які дозволяють припустити, що затриманий здійснював спрямовану проти Литви розвідувальну
операцію, мета якої – пробратися
в державні відомства, в правоохоронні служби і в розвідку. Член
парламентського комітету нацбезпеки і оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що затримання
російського агента безпеки – це
якісно новий момент. Досі публічно
повідомлялося або про висилку
з Вільнюса працівників російського
посольства з дипломатичним статусом, або про затримання громадян
Литви, які працювали на іноземну
розвідку. „Нині ж затриманий штатний співробітник спецслужб Росії,
який, ясна річ, не мав дипломатичного прикриття, просто працював на
території Литви, тому і був затриманий“, – наголосив Анушаускас.
Хоча з Балтії є і добрі новини:
впродовж останніх шести місяців
збільшилася кількість російськомовних мешканців Латвії, які підтримують міжнародні санкції проти
Росії. Про це повідомила депутат
Європарламенту Сандра Калнієте,
посилаючись на результати дослідження, проведеного Центром дослідження громадської думки Латвії.
У той час як у серпні минулого року
антиросійські санкції підтримали
лише 9,5% російськомовного населення країни, у лютому 2015 року
показник склав уже 13,2% – і лише
ті респонденти, які „повністю підтримують“ антиросійські санкції.
Хоча, що цікаво, у східній частині
країни, яка мовно та економічно міцно пов’язана з Росією, у серпні 2014
року санкції проти східної сусідки
підтримували 17% усього місцевого
населення, а у лютому – вже 29,9%.
Видання „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ повідомило, що
НАТО і Росія відновили „гарячу лінію“, що з’єднує Кремль з військовим
керівництвом Альянсу. Доступ до
зв’язку з Москвою мають командувач силами НАТО в Європі та голова Військового комітету Альянсу.
Настав час нової залізної завіси
– вважає колишній держсекретар
у Міністерстві закордонних справ
Польщі Павел Коваль. На його погляд, нині бракує лише заяви відомого політика, який підтвердив би, що
маємо нову залізну завісу: „Виникає

питання про статус України. Нині
йде реальна дискусія про те, з якого
боку цієї залізної завіси знаходиться
Україна. В цілому відносини формуються, як у період холодної війни,
це означає замороження розвитку
багатьох держав і суспільств між
Росією та Євросоюзом“, – зауважив
Коваль.
І все ж проблема біженців в ЄС відтісняє питання України на другий
план. Європейська спільнота розпочинає розробляти стратегію боротьби з нелегальною імміграцією осіб
з Африки за рахунок війни на сході.
Про це йдеться у документі, який підготувала Рада Європейського Союзу. До червневого саміту спільнота
в основному займатиметься стратегією, що пов’язана із прийняттям
біженців, боротьбою з нелегальним
переправлянням людей з Африки та
допомогою у розвитку. ЄС критикують за відсутність конкретних рішень
у питанні біженців, які намагаються
дістатися на старий континент через Середземне море, тому тепер
спільнота кидає усі сили на цей напрямок і розпочинає працювати над
стратегією. „Ця робота вестиметься
за рахунок того, що питання сходу,
зокрема України, будуть менш важливими“, – признаються євросоюзні
дипломати. За їхніми словами, майбутнє європейських санкцій щодо
Росії також обговорюється. Вірогідно, вони будуть продовжені до кінця
року, бо таке рішення було прийняте
ще раніше і пов’язане з дотриманням
Мінських домовленостей.
У Варшаві 4 травня відбувся похорон польського державного
і політичного діяча Владислава
Бартошевського. З видатним професором попрощалися президенти
Польщі та Німеччини. У роки війни Бартошевський був солдатом
Армії Крайової, яка боролася за
відродження Польщі, потрапив
у концтабір Аушвіц, у 1944-му взяв
участь у Варшавському повстанні.
Пізніше популярність Бартошевському принесли праці з історії Польщі
та журналістська діяльність. Після
1989 року він двічі був міністром закордонних справ Польщі. Владислав
Бартошевський багато зусиль присвятив польсько-єврейському діалогу, підкреслював важливість пам’яті
про Голокост в Європі.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Айдос Садиков:

„Україна нині — це місце, яке
притягає активних людей“
Айдос Садиков, бізнесмен та опозиціонер із казахстанського міста
Актобе та його дружина Наталія, журналістка опозиційної „Республики“,
прилетіли до Києва в березні 2014-го. Це сталося після кількамісячного
ув’язнення Айдоса та морального переслідування Наталії. Певну опіку над
ними взяв польсько-український фонд „Відкритий діалог“, проте на новому
місці обживатися довелося передусім власним коштом та зусиллями.
УЖ поговорив із Айдосом про їхню діяльність в Україні та перспективи
України як майданчика поширення демократії на терени країн СНД.
Як пройшов рік вашого перебування в Україні?
Рік був досить спокійним. Тут ніхто нас
не переслідував, не було особливих
проблем, ми вже відвикли від тих
арештів, постійного тиску, під яким
знаходилися. За цей час я займався
активною опозиційною діяльністю
— було створено декілька організацій
спільно з українцями, представниками інших народів. Став співголовою,
зокрема, в такій структурі, як Інтернаціональна ліга Майдану (є там
люди з України, США, Азербайджану, Ічкерії (Чечні), кримські татари).
Провели низку успішних акцій. На
етапі завершення створення Антидиктаторського фронту — це буде ширше
об’єднання, яке включає і те перше,
і чимало опозиціонерів з інших країн.
Збираємося багато що реалізувати. Постійно підтримую контакти
в Казахстані, з опозиціонерами, які
там залишилися і намагаються щось
корисне робити.
Який у вас в Україні статус?
В грудні 2014-го ми отримали статус
політичних біженців. Досить нормально цей процес пішов, хоч нам говорили, що в Україні це проблематично.
Ми надали стос документів, ну і все
було вирішено.
Наскільки великою є громада казахів в Україні?
Дуже мала, якщо порівнювати
з іншими пострадянськими народами
— вірменами, грузинами, азербайджанцями. Ті, які є, ще з радянських
часів тут осіли і мають свою меншинну організацію, знаходяться під
патронатом посольства Казахстану
і мало на що впливають.
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Чи можна говорити про різні ступені активності власне казахів і казахстанців як громадян країни?
Ті казахи, яких я бачив тут, у суспільному житті України теж себе не
проявляють. Живуть собі, вирішують
особисті проблеми.
Бачив молодих студентів у казахських типових шапках і з прапорами на Майдані...
Це приїздили з Казахстану час від часу. З місцевих я бачив одну казашку,
котра брала активну участь у Майдані, але вона більше з українцями себе
асоціює, її чоловік українець, тож
з громадою казахів не спілкується.
Для неї Казахстан залишився десь
далеко в пам’яті.
Ви обрали Україну для вимушеної
еміграції, знаю ваших співгромадян-опозиціонерів, які поїхали
до Польщі. Можна сказати, що ви
тут „закріпилися“, чи рушатимете
далі?
Ми обирали країну не за принципом
зручності чи приємності життя, — ми
би поїхали до США чи Франції, такі
можливості існували. Приїхати,
отримати статус, жити на допомогу
життям мирного обивателя в демократичній країні, — навіщо це потрібно? Ми спиралися на думку, що треба
діяти. В будь-якому випадку треба
буде повертатися на батьківщину.
Україна нині — це місце, яке притягає
активних людей, з тої ж таки Росії чимало приїздять.
Але чи має взагалі Україна такий
шанс — бути майданчиком для експорту демократії в СНД? Чи поки
йде війна, про це важко говорити?

Назагал в українській ментальній
і державній традиції — варитися
у власній склянці, не помічаючи
проблем навколо — не звертається
увага на стратегічно важливі для
нас сусідські землі, як Білорусь чи
Придністров’я, а що говорити про
Казахстан чи Киргизстан.
Коли ми приїхали в Київ, я не знав тут
жодної людини. Збиралися приїхати
раніше, ще в грудні (2013-го), але
дружина довго залагоджувала справи і приїхали вже після Майдану. Я би
говорив окремо про українців і українську державу. З простими українцями все гаразд. Держчиновники,
депутати, журналісти, які обслуговують політичне життя — у них стосунок
до Казахстану та інших країн СНД
нульовий. Проводимо прес-конференцію із нормальним фактажем
по тій же Чечні, по грузинській темі,
по казахській... — приходить кілька
блогерів. Причому розсилка працює
нормально, інформацію більшість
ЗМІ отримували.
Ставиш питання депутатам з приводу ситуації в Казахстані, Назарбаєва
— бояться відкрито говорити; Ляшко
лише одного разу висловився, Леся
Оробець в час свого депутатства,
Мустафа Джемілєв (дуже конкретно
і гарно висловив свою позицію) — все.
Решта мовчать. Ставиш їм запитання
з приводу обіцяного Назарбаєвим
вугілля — мовчать, немов мають інтерес у Казахстані, бояться зіпсувати
з Назарбаєвим стосунки.
На зустрічі з Саакашвілі я ставив
запитання: „Учора ви були президентом, нині приватна особа,
радник Порошенка, ваша думка про
Назарбаєва — можна вважати його
диктатором, чи навпаки, людина

Спілкувався Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів

опинитися у владі, або ж їх відстріляли. Можливо, зміни відбуватимуться
повільно, але в цілому — в України
немає зворотнього шляху, як би не
хотіли її розвернути.

робить щось позитивне? Враховуючи розстріли в Жанаозені, визнання
анексії Криму“...
Але ж це питання не лише до зовнішніх гравців, а й до казахстанської опозиції — як боротися із Назарбаєвим так, щоби не розвалити
країну?
Зазвичай питають, чи піде Путін на
Казахстан, і ваше питання в цьому
сенсі сформоване краще. Люди не
розуміють, що оскільки наша країна
є у Митному союзі з Росією, то у нас
з ними й так спільна економіка, і Путіну немає сенсу його завойовувати.
Тому основне наше завдання — змінювати внутрішній порядок, режим
Назарбаєва. Деякі з тих, хто називає
себе опозиціонером, — а вони для
мене радше блогери, — основний
опір ставлять на „загрозі Путіна“,
а для мене зрозумілим є те, що Казахстан уже не є самостійним гравцем,
і треба повернути йому цю роль.
Чи є в Україні люди, які розуміють
цю проблему і готові будуть допомагати (принаймні тоді, коли
скінчиться війна)? Ми сидимо в 20
метрах від офісу об’єднання ГУАМ,
про діяльність якого не чути роками, натомість вже після Помаранчевої революції були сподівання, що
Україна стане промоутором змін
у СНД...
Я і мої колеги, в тому числі українці,
усвідомлюємо, що перемогти Росію
зовнішнім тиском неможливо. Вони
можуть тривалий час існувати на
хлібі з молоком. Зашорені люди, які
24 години на добу слухають по телебаченню, якою великою людиною
є Путін і яку велику країну він будує.
Росію можна підважувати зсередини
— ми маємо контакти з активістами
в національних автономіях Поволжя,
в Татарстані, Башкортостані, Північному Кавказі. Допоки Росія не
розвалиться як імперія, вона нестиме
загрозу. Тому таким організаціям, як
наша, та іншим буде необхідна підтримка з боку України, нехай навіть
неофіційна. Увага з боку якщо не влади, то окремих політиків, депутатів.
Але наразі й вони малоактивні.

наскільки нинішня українська
влада, президент Порошенко залежить від підтримки Лукашенка
і Назарбаєва?
В моєму розумінні, якщо спостерігати
за реакцією властей, депутатів, навіть свого часу досить радикальних,
зараз відкрито про Назарбаєва
мало хто висловлюється. Вочевидь,
панує думка, що на цих двох можна
якось впливати, тому варто з ними
підтримувати „нормальні“ відносини.
Як на мене, це дурня. Ані Лукашенко,
ані Назарбаєв не відійдуть від Путіна;
якщо вони це зроблять, посипляться
їхні режими. Можливо, внутрішні
українські проблеми більше забирають уваги, але немає розуміння цього
очевидного факту.
Для того, аби змінити цей підхід,
я порадив би українським політикам
подивитися казахстанське телебачення. З 11 каналів, які транслюються,
5 — російські, 5–6 — казахстанські.
Як вони подають ситуацію в Україні?
„На Сході України воюють ополченці.
В Україні розруха і хаос. Не дай Боже
трапитися такому в Казахстані, як
в Україні...“ — ці месиджі офіційних
ЗМІ і є позицією влади в Астані.
У вас у владі сидять бізнесмени,
немає українських Саакашвілі, який
про себе сам говорить, що він дещо
шалена людина. Але щоб зламати
систему, треба бути трохи не сповна
розуму, пасіонарієм.

Мені видається, що в Україні лише
виростає покоління людей, які на
цьому розуміються. Хоч, для прикладу, Роман Безсмертний із посади посла в Білорусі повернувся
з набагато сильнішим багажем
необхідності сприяння змінам
у наших сусідів. На вашу думку,

Жувати час від часу краватку?..
Це свідчення відсутності комплексів.
Не завжди зміна влади це зміна
підходів. У наших сусідів киргизів
відбулося дві революції. Одна еліта
змінила іншу, а люди з народу, які
могли би прийти, або ж виявилися
недостатньо сильними і здібними, аби

У чому полягає ваш зв’язок із батьківщиною? Ви зустрічаєтеся із співвітчизниками, їздите десь із ними?
Поки що нікуди не виїздили, оскільки
наші паспорти як політичних біженців
ще не готові. Натомість сюди приїздять з Казахстану представники
опозиції, яка нині після кількох років
репресій серйозно ослаблена і дещо
розсварена, але принаймні є розуміння, що далі треба рухатися в інший
спосіб, той шлях, яким ми йшли
раніше, не годиться. Наші попередні
лідери не знали реальної ситуації,
не розуміли, як працювати з активістами, були слабкими особистостями.
Не було людей рівня Мандели чи
Саакашвілі.
Наскільки вдається виховувати дітей в казахському дусі? Якою мовою говорите вдома?
Вдома говоримо по-різному. Діти
ходять в український садочок, вчать
українську мову, іноді вдома намагаються говорити українською. Книжки
дитячі поки що не читають, їм усього
2,5 і 4 роки.
Я чув, що в Казахстані досить сильно працює політика на відродження рідної мови, є центри з вивчення,
безплатна література, диски...
Це оманливе враження. Залежно
від того, чи це провінція, чи Алмати,
чи Астана. Ще візьміть до уваги той
факт, що в Україні до розпаду СРСР
75% населення були українцями (не
говорю тут про мову), а Казахстан
був республікою із найменшою кількістю корінної людності — 33%. Окрім
того, казахи, особливо в містах, були
дуже розмиті російськомовними народами. Приміром, у моєму класі із
40 осіб було всього 5 казахів. Це все
були наслідки Голодомору, цілини тощо. Ще 50–100 років такої політики
і казахів би не стало, як це відбувається із багатьма народами в Росії.
Натомість в Україні, гадаю, буде
все нормально. Є безліч активних
ініціативних людей, які не збираються
терпіти негативний вплив та відповідні тенденції, а відразу включаються
у боротьбу з ними, готові навіть на
третій Майдан, хоч зараз він як такий
не потрібен, це була б катастрофа
передусім для економіки.
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Тема:

кількість
на якість
Фото: Український журнал
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Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: Український журнал

Ненька для скривджених чи
дійна корова для амбітних?
Україна перетворюється на мекку демократії і вільнодумства
для громадян країн СНД. Добре це чи зле для самої України?

Нещодавно президент Порошенко
вручив „за заслуги“ український паспорт російській журналістці Катерині
Сергацковій. Саме вона стала одним
із символів тих жителів колишнього
Радянського Союзу, які в останньому
часі переїжджають жити і працювати
в Україну. Оскільки в Україні нехай
хитка, але таки демократія і свобода
слова, люди з вільними поглядами
не можуть себе припнути і чекати,
аж доки на авторитарні режими від
Ташкента до Москви впаде манна
небесна і створяться умови для відповідного професійного і особистісного розвитку. Ці люди не бажають
бути новими Аннами Політковськими
з простреленими головами. І ставити
їм перепони для переїзду в Україну
невірно в корені, навпаки, варто навчитися їхній досвід і уміння обертати
на користь Україні.

Космополітична Україна
Але в частини українського суспільства є свої побоювання і вона не
бачить причин надавати преференції
для неофітів тризубистого паспорта, бо набіжать натовпи „моторол“
і окупують Україну зсередини. Я би
не боявся „моторол“, бо вони якраз
воліють думати, що українська держава як така не має права на існування
і що з паспортом Росії їм буде краще
– як це робили тривалий час кримчани
і передусім севастопольці ще до окупації, отримуючи паспорт Росії і саме
тим розвалювали нашу державність.
Боязнь може викликати хіба що „інтелектуальна окупація“, але про неї пізніше. Натомість тут хочу підкреслити
– Україна давно вже не є вузькоетнічною державою і люди з неукраїнськими прізвищами і народжені нерідко
не в Україні роблять для неї набагато
більше, ніж деякі доморощені на -енко
чи -ук, -юк. Ба більше, американський
історик Тімоті Снайдер говорить про
українців, як про справжню космополітичну і водночас європейську націю.
Співзасновниця найбільш потужного
політичного веб-ресурсу „Українська
правда“ Олена Притула народжена

в Росії, другий партнер Притули по УП
Георгій Гонгадзе був напівгрузином.
Грузином є також засновник порталу
„Історична правда“ Вахтанг Кіпіані.
Напівросіянином є співзасновник
найбільш інтелектуального тижневика
„Український тиждень“ Юрій Макаров. Українським євреєм є публіцист
Віталій Портников, який досить довго
жив і працював у Москві. Список такого роду можна продовжувати, але
всі ці люди є політичними українцями,

Я би не боявся
„моторол“, бо вони
якраз воліють думати,
що українська держава
як така не має права
на існування і що
з паспортом Росії їм
буде краще – як це
робили тривалий час
кримчани і передусім
севастопольці ще до
окупації, отримуючи
паспорт Росії і саме
тим розвалювали нашу
державність.
є патріотами України і мають перед
нею заслуги.
Чи є політичною українкою Катерина Сергацкова? Вона принаймні
декларує бажання такою стати, але
вона не одна. „Нових українців“
чимало, найбільш відомі принаймні
в медіа-середовищі – це телеведучий
Євген Кисельов (один із засновників
російського НТВ), блогер та політоглядач тижневика „Новое время“ Іван
Яковина (раніше працював у досить
вільній до певного часу „Лента.ру“),
колишній журналіст російського

„Коммерсанта“, а нині один із прессекретарів „Правого сектора“ Артем
Скоропадський (українське громадянство вже отримав), продюсерка
„головних новин країни“ „Подробности недели на Интере“ Марія
Столярова (приїхала в Україну слідом
за Кисельовим), колишній головред
українського „Forbs“ Володимир Федорін, телеведучий каналу „Україна“
Олексій Суханов і чимало інших. Що
це за люди і чи повинні українці боятися, що вони вивернуть нашу країну
навиворіт і перетворять її на „іншу
кращу Росію“?

Побутові шовіністи
Спробуємо зрозуміти їхні інтенції
з висловлювань самих „нових українців“. Марія Столярова, вочевидь, належить до тих росіян, котрі приїздили
в Україну також на запрошення медіахолдингів як „кращі“ (бо ж московські)
топ-менеджери. Їм нерідко закидали
русифікацію культурного простору,
проросійський фарватер новин і таке
інше. Нещодавно Столярова дала інтерв’ю медіа-виданню „Телекритика“,
у якому зокрема говорить про мотиви
свого переїзду в Україну та потребу
свого тут перебування. Момент перший: „Я працювала на дивному каналі
“Общественное телевидение России”
як шеф регіонів. Це людина, яка встає
по Хабаровську і лягає по Калінінграду. На подібну посаду я перейшла на
РЕН-ТВ. Коли я не знайшла у своїх
журналістах бажання і явної можливості їхати в Україну – я сказала:
“Колись же я працювала журналістом!” І поїхала“. Тобто – необхідність
самовираження. Момент другий:
„Я впевнена категорично, що ця війна громадянська, оскільки вважаю
росіян і українців одним народом.
Поясню чому. Я сама з Харкова, прожила в ньому до 11 років, мої бабуся
і дідусь поховані на Пушкінському
кладовищі. Інші бабуся і дідусь поховані в Білорусі. Так сталося, що батьки
мої познайомилися в Москві. І я не
розумію, як можна взяти і відкреслити
нас один від одного. Це буде означа11
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лекритика“ винесла порівняння про
один народ у заголовок, і думаю, ці
слова коштували Столяровій кількох
серйозних розмов і, маю надію, її погляди таки зміняться.

Українець з російським
паспортом
Натомість Євген Кисельов, котрий
в Україні дещо довше, досить часто
розвіює поверхові підходи росіян
до „близькості“ українців. Для нього
очевидним тепер є факт, що російськомовність Києва є позірно оманливою. „Тільки згодом розумієш, що
стоїть за цією російськомовністю. Це
всього лиш певна міська традиція.
При цьому хоч трохи освічені люди
говорять обома мовами. Згодом
розумієш, що у Києві дивляться передусім україномовне телебачення…“,
– говорить він виданню GQ. У розмові з „Телекритикою“ ображається,
коли його називають російським
журналістом: „Я український журналіст, тому що працюю в українській
пресі, на українську аудиторію, і мій
найбільший біль – аби в Україні все
було в порядку. Лише паспорт у мене
російський“.
Кисельов є прикладом того, що
можна вчитися весь час, не цуратися
цього, бути мостом поміж країною,
звідки виїхав, і другою батьківщиною.
Що переїзд сюди це теж певного роду
подвійна відповідальність перед народом, який тебе породив, і народом,
який тебе прийняв. З боку українців
стосовно цих людей повинна бути як
дещиця субординації, так і розуміння.
Приміром, Іван Яковина, за власним
визнанням, намагається писати на
міжнародну тематику, менше про
Україну, бо нерідко чує на свою адресу „Ага, москаль! Засунь свої поради
куди подалі“.

Ці люди їхали і їхатимуть, основне питання
в тім, чи Україна спроможеться зробити їх
своїми союзниками, адвокатами і просто
„своїми“.
ти, що я відмовляюся від тих коренів чи
від цих? Ось як?“.
Столярова визнає, що в Києві працює „половина її курсу“ з журналістики Московського університету, як теж
переконує, що люди з російськими
паспортами тут потрібні, бо це надає
можливість працювати на окупованій
території. Її позиція – приклад суто побутового шовінізму, яким оперували
12

й 23 роки тому, коли Україна стала
незалежною і противники незалежності покликалися на „у мене тьотя
в Магадані“, тому незалежність це
дурня. Наскільки „клінічний“ цей випадок? Гадаю, він виліковний. Бо коли
Катерина Сергацкова пише про межі
толерантності для новоприбулих, то
вони мають також стосуватися рівня
поваги до приймаючої сторони. „Те-

Альтернативний світ
Ці люди їхали і їхатимуть, основне
питання в тім, чи Україна спроможеться зробити їх своїми союзниками,
адвокатами і просто „своїми“. Як написав нещодавно Віталій Портников,
„виникнення “російського світу”, альтернативного путінському, відбувається саме по собі тому, що не може не
відбуватися“, але додав – „Україна
зовсім не “інша Росія”, вона просто
не Росія“. Українськість та демократичність проекту „Україна“ повинні
огорнути і включити в себе, м’яко коригуючи, цей альтернативний світ.

Текст: Катерина Сергацкова, Київ
Фото: архів

Вікна в Росію
Трохи більше року тому, невдовзі після анексії Криму, у Києві
відбувся форум інтелігенції „Росія–Україна: діалог“, ініційований
російським політв’язнем, а нині засновником громадського руху
„Відкрита Росія“ Міхаілом Ходорковським. Тоді він прорік ключову
фразу: „В результаті амбіцій нашого президента надовго, або
назавжди заблокована можливість для Москви стати центром ваги
всього східнослов’янського світу, і тепер місце слов’янського центру
може повернутися до Києва“

Це досить суперечливе твердження
досить довго обговорювали в кулуарах форуму, а згодом і на „Фейсбуці“
українські та російські інтелігенти,
і один відомий український художник,
як пригадую, сказав: „Нехай краще
вже слов’янський світ навколо чогось
іншого об’єднується, а до нас гарні
росіяни нехай просто в гості їздять“.
З того часу відбулося чимало
подій. Слідом за анексією Криму
почалася антитерористична операція в Слов’янську, яка до літа розгорнулася в повномасштабну війну,
Донецьк і Луганськ були захоплені
бойовиками і російськими політтехнологами, а в серпні на територію Укра-

їни з боку Ростова-на-Дону зайшли
регулярні російські війська.
Учасників організованого Ходорковським форуму в Росії почали називати „п’ятою колоною“ та „націоналзрадниками“. А невдовзі Федеральна
служба безпеки знайшла і справжніх
„зрадників“ серед російських громадян, що не підтримали агресію щодо
України (щоправда, за заведену на
багатодітну матір Світлану Давидову
кримінальну справу прокуратура вже
вибачилася).
Російська інтелігенція за цей час
встигла розколотися на два табори –
„кримнаш“ і „намкриш“ [останній вислів – це алюзія на російський вислів

„нам крышка“, себто кінець – Ред.],
а сам Ходорковський втратив в очах
українців бали після своїх нечітких
заяв, чий же все-таки Крим. Список
„гарних росіян“, котрих українці згідні
приймати в гості, дуже скоротився.
У тому числі, на жаль, і трагічним
шляхом: влітку від хвороби померла
велика прихильниця Майдану Валерія
Новодворська, а навесні біля Кремля
був убитий Борис Нємцов, який готував доповідь про російське вторгнення
в Україну.

Паралельна Росія
За 2014 рік 120 росіян попросили статус біженця в Україні з по-

Міхаіл Ходорковський: „В результаті амбіцій нашого президента надовго, або назавжди заблокована можливість для
Москви стати центром ваги всього східнослов’янського світу, і тепер місце слов’янського центру може повернутися до Києва“.
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літичних мотивів. Цьогоріч їх число,
ймовірно, буде зростати, а довіра до
них – падати (на момент написання
статті таких людей є вже 15). Після
тих травм, котрі гірші представники
Росії завдали українцям, лояльність
у питанні „повернення слов’янського
центру до Києва“ та складу цього
самого „центру“ сильно змінила вектор. Українець з набагато більшою
готовністю приймає на своїй території
представників Грузії, Словаччини та
Польщі, ніж громадян Росії. Нам тут
окупанти, навіть такі ось хороші, як
ви, не потрібні, мовби говорить українець до росіянина. І останній з виглядом вибачення розшаркується і йде
геть. (Або не йде).
Росіянин, вочевидь, міг би й замислитися про еміграцію дещо раніше,
в році так 2008-му. Це був якраз
той рік, коли „щось пішло не так“.
У травні, перед Днем перемоги, президентом Росії став прем’єр-міністр
Дмітрій Мєдвєдєв, а прем’єр-міністром – президент Владімір Путін.
Відбулась рокіровка, досить, правду
кажучи, очікувана, але мало хто
розумів, наскільки вона виявиться
фатальною і до яких наслідків приведе
країну. Це був найбільш „ситий“ рік
за всі російські „нульові“, споживча
спроможність в Росії досягла піку,
квартири і авта розкуповувалися,
мов гарячі пиріжки, завдяки кредитам,
рекламний ринок демонстрував небувалу зрілість, а гедонізм зростав,
немов на дріжджах.
Народу, та й інтелігенції, котра слідом за всіма „клюнула“ на позитивну
динаміку побутового комфорту, на
політику було начхати. Протестувати
не хотів ніхто, окрім „Іншої Росії“ та
„лимонівців“, яких вважали маргіналами. На противагу ситій та розімліло-міщанській – тоді вже звучало це
магічне путінське слово „стабільність“
– Росії виставляли бідну, нездарну
Україну, поділену і пограбовану Помаранчевою революцією.
Але вже в тому ж таки 2008-му
існувала паралельна Росія, у якій
якимось дивним чином опинилася
і я, на той час головред регіональної
опозиційної газети. Паралельна Росія означала майже щоденні візити
людини з невиразним обличчям та
посвідченням співробітника ФСБ, котрий натякав, що писати про злочини
режиму Мєдвєдєва–Путіна немодно;
погрози анонімних недоброзичливців,
конфіскації редакційних комп’ютерів
міліцією та інші негаразди. Того переломного року я покинула Росію,
і – проминувши потягом прикордон14

ний пункт „Червона Могила“, зайнятий нині проросійськими бойовиками,
– опинилася в Криму. Той факт, що
Крим український, сумнівів у мене не
викликав ніколи.

Нова російська діаспора
у Києві
Переїзд із Росії в Україну на той час
не вважався якимось сильним жестом,
який подобається всім друзям у соцмережі. І для українців, і для росіян це
був досить дивний вчинок. Ключовим
контраргументом була українська бідність, багато хто на той час, навпаки,
намагався виїхати з України в Росію,

У Росії одне за
одним зачинялися
вікна можливостей,
а в Україні ці вікна
були відчинені навстіж:
втілюй мрії, які хочеш,
будь тими змінами, до
яких прагнеш. Ми вже
чудово розуміли, яких
змін хочемо і точно
знали, що у Росії їх
досягти не зможемо.
І 2009-й, і наступні
роки показали, що
Україна має потенціал
і шанс стати успішною
проєвропейською
країною, у Росії
ж такого шансу немає.
очікуючи на фантастичний прибуток.
Але такі, як я, втікали, звісно, не від
ситості, а від безвиході – це слово тоді
не було ще таким популярним – на
свободу, на свіже повітря.
У Росії одне за одним зачинялися
вікна можливостей, а в Україні ці вікна
були відчинені навстіж: втілюй мрії, які
хочеш, будь тими змінами, до яких
прагнеш. Ми вже чудово розуміли,
яких змін хочемо і точно знали, що
у Росії їх досягти не зможемо. І 2009-й,
і наступні роки показали, що Україна
має потенціал і шанс стати успішною
проєвропейською країною, у Росії
ж такого шансу немає. Здібним росіянам, які бажали проявляти ініціативу,

загрожувала в’язниця, це було очевидним. Невдовзі з країни розпочався
активний відтік мізків: до Євросоюзу
емігрували досвідчений економіст,
віце-ректор Російської економічної
школи Сергій Гурієв, відомий журналіст Олег Кашин, бізнесмен Євгеній
Чичваркін та багато інших. Їхній досвід був би безцінним для України,
обери вони її за мету виїзду.
У таких, як я – емігрантів, які обрали Україну як найбільш близьку
географічно та ментально країну, не
було статусу біженця, посвідки на
тимчасове проживання і, тим більше,
українського громадянства, через
що доводилося раз на квартал перетинати кордон, щоразу побоюючись
депортації і арешту. Не було у нас
і достатнього розуміння українського
контексту. Натомість була енергія
і альтернативне бачення того, як
робити тут те, що в Росії неможливе.
Нині, у набагато складніший період
російсько-українських відносин, ця
енергія виросла в рази. Саме росіяни
набагато сильніше за представників
Грузії, Польщі чи Словаччини відчувають відповідальність перед українцями. Саме вони готові щиро, і без
цього менторського тону (оскільки
революційні події досить чітко дали
зрозуміти, хто готовий до дій, а хто
лишень до порад – навчимо, мовляв,
молодшого брата, як потрібно) ділитися досвідом та допомагати в облаштуванні нової України.
Для прикладу, соратник Бориса
Нємцова Віктор Майстренко, який виїхав в Україну, займається визволенням з полону українських військових
та волонтерів і допомогою переселенцям. Опозиціонерка Ірина Белачеу
організовує заходи „Вільної школи
спротиву“ для росіян, а колишня учасниця ядра московської опозиції Ольга
Курносова допомагає російським
біженцям та ділиться своїм досвідом
політичного активізму. Важливим є те,
як будуть будуватися відносини поміж
українцями та приїжджими росіянами.
Результат залежить передовсім від
приймаючої сторони, від толерантності українців, здатності відділити
зерна від полови і готовності надавати
свободу дії там, де це потрібно.
Поступово у Києві обживається нова
діаспора росіян-неофітів із міцною
внутрішньою мотивацією, це важливо
оцінити, оскільки хоч відносини з Росією і зіпсуті на роки вперед, ми назавжди залишимося сусідами, а нові
„російські українці“ стануть свого часу
нашими вікнами в нову Росію. Адже
і Росія колись стане вільною.

Текст: Азад Сафаров, Київ
Фото: Український журнал

Україна – моя друга Батьківщина
Журналіст українського „5 каналу“, етнічний азербайджанець Азад
Сафаров розмірковує про роль двох вітчизн у своєму формуванні.
Редакції УЖ він запам’ятався проникливим порівнянням українців
зі східними народами після перемоги своїх революцій. Запис Азада
у „Фейсбуку“ 24 лютого 2014 року: „Єгиптяни б стріляли всю
ніч з калашів, пускали салюти. Турки б кричали, били в тарілки,
галасували. Українці не радіють, вони плачуть, носять квіти на
Майдан і згадують, згадують кожного вбитого. Прекрасна нація“…
У дитинстві я завжди дивувався,
чому мої батьки переїхали зі столиці
Азербайджану, з Баку, до Донецька?
Чому не до Москви? В ті часи більшість людей, які не могли знайти заробітку на Кавказі, їхали до Москви.
Мегаполіс, більше людей, більше компаній, більше роботи, більше можливостей... Тепер я готовий розцілувати
батьків за те, що вони позбавили мене
такої участі.

Чому я вважаю Україну своєю
другою Батьківщиною?
За всі ці роки мене ніхто не обзивав
„хачиком“, „чорним“, ніхто не тикав
пальцем. Ані під час навчання, ані на
роботі ніхто не ставився до мене, як
до другого класу. Жодного разу я не
чув від сторонніх „понаїхали“, „приїжджі“. Перший час мене дивувало,
що роботодавці взагалі не цікавляться

моєю національністю. Їм це було просто байдуже. Вони дивилися на професійність і працездатність. Це було
зовсім не те, про що я наслухався
від своїх родичів з Москви. Мій шеф
на „5 каналі“ брав мене на роботу,
знаючи, що я дуже погано говорю
українською.

Чому я вважаю Україну своєю
другою Батьківщиною?
Мої родичі, спілкуючись зі мною
по скайпу, або під час моїх поїздок
до Баку, часто намагаються переконати мене переїхати назад додому,
до Азербайджану. Вони кажуть: „На
чужині все не так“. Але що робити,
якщо за 21 рік я жодного разу не
відчував себе в Україні, як на чужині?
Що робити, якщо після пари тижнів
гостювання в Баку, мене тягне назад, до київських вуличок. До ритму,

атмосфери, людей, до яких я звик. До
„дякую“, „будь ласка“, „а пішли-но
на львівські пляцки“. Для мене повна
нісенітниця фрази „свій серед чужих“,
„чужий серед своїх“.

Чому я вважаю Україну своєю
другою Батьківщиною?
У цій країні що не рік то революції,
мітинги, протести. Я дуже жалкував,
що пропустив Майдан 2004 року, бо
мешкав тоді у Донецьку. Проте останні
вісім років, будучи журналістом, я був
присутній на всіх політичних подіях.
Мовний майдан, податковий майдан,
Врадіївська хода, Революція Гідності.
Те, що я бачив взимку 2013–2014 року, назавжди закарбувало в пам’яті,
яким має бути справжній народ, і як
він має захищати свої ідеали і цінності. Те, що я бачив взимку 2013–2014
року, зробили такими дрібними
15
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Те, що я бачив взимку
2013–2014 року, назавжди
закарбувало в пам’яті, яким
має бути справжній народ,
і як він має захищати свої
ідеали і цінності.

і жалюгідними відмовки народів інших
пострадянських країн, де скаржаться,
що подолати тирана неможливо. Коли
в Білорусі спецслужби на очах публіки
ловлять одного – десятеро тікають
і ховаються, коли в Росії ОМОН б’є
одного – сотні ховають свої голови.
В Україні, коли на Інститутській стріляли в одного, за ним так само з простими металевими і дерев’яними щитами
йшли всі інші. Як можна не любити цей
народ і цю країну?
В Україні люди чотири довгих місяці
мерзли на вулиці. Їх били, розганяли,
обливали водою при мінусовій температурі, роздягали і принижували,
а вони знову повертались. Їх виганяли
з одних приміщень, спалювали їхні речі, а вони вмить звозили нові намети,
їжу, чай, ліки, шини. Як? Як можна не
бажати бути хоч маленькою частинкою цього народу? Мати хоч щось
спільне з цим народом.

Чому я вважаю Україну своєю
другою Батьківщиною?
Мені дуже шкода всіх тих, хто
Героями загинули на Майдані. Але
саме ціною великих втрат українці
виросли, Майдан з вулиць перейшов
до квартир і до „Фейсбуків“. Українці
досягли того, чого, як на мене, навіть
16

Грузія не змогла. Навчили політиків
і чиновників боятись і слухатись себе.
Привчили їх дослухатися до найменшого незадоволення людей. Навчили
їх звітувати. Українці навчились бути
громадянським суспільством. Жоден
президент, прем’єр, жоден диктатор
усередині або поза країною не зможе ніколи підкорити цей народ. Цей
народ добровольців, народ волонтерів, народ, який за годинку може
зорганізуватись в соцмережах вийти
на великий мітинг. Народ, що вже
півтора року живе в режимі нон-стоп
і не здається. Не опускає рук, бореться і бореться. Як можна не поважати
і не захоплюватись таким народом?
Народ, який не називає своїх синів
солдатами, а лише – бійцями. Бо
ставляться до кожного на фронті як до
героя, до захисника, а не до гарматного м’яса.

Чому я вважаю Україну своєю
другою Батьківщиною?
Україна не дала мені ані золота, ані
коштовностей, ані квартири з низьким
відсотком кредиту, ані крутої медичної
страховки, ані стабільної валюти, ані
стабільної старості. Але всього цього
мені і батьки не дадуть. Хіба через це
я маю менше їх любити? Мені дико чу-

ти від людей крикливі фрази на кшталт
„А ЩО ДЛЯ МЕНЕ ЗРОБИЛА ЦЯ
КРАЇНА?“. А що має робити країна?
Тільки народити і дати можливість жити. Все інше – це справа людини. Все
інше – це здібність і здатність людини
поліпшувати себе і свою країну. І зараз ви тільки озирніться, подивіться,
скільки громадських організацій,
волонтерів, активістів працюють над
покращенням цієї країни. Скільки
простих школярів готують на перерві
маскувальні сітки, скільки звичайних
домогосподарок стоять біля плити,
щоб приготувати на фронт млинці чи
котлети.
Куди б я не поїхав, в жодній пострадянській країні, навіть у своєму
улюбленому Азербайджані, в моїй
першій Батьківщині, я не зустріну такої
організованості і відданості людей.
Не знаю, ким би я виріс, і яким би
я був, якби жив деінде, а не в Україні.
І знати навіть не хочу. Ця країна навчила мене багато чому. Точніше не
країна, а люди, бо люди – це обличчя
країни. Я не знаю, де буду завтра
і післязавтра. Але зараз я можу лише
подякувати Богові, що в сумці, яку
я щодня ношу з собою, лежить синій
паспорт громадянина України.

Текст: Ілля Лукаш, Київ (Бішкек)
Фото: Сергій Старостенко

Забуті в Азії…
Понад 300 тисяч українців досі живуть у країнах Центральної
Азії. Попри присутність цілої низки зірок української політики та
культури азіатського походження, ця діаспора ніколи не була в центрі
уваги суспільства. Остання надія на повернення „азійських“ українців
пов’язана з успіхами держави на шляху євроінтеграції. Інакше на
решту наших земляків у регіоні чекає асиміляція та забуття.
За 20 років після розпаду Радянського Союзу українці в країнах Центральної Азії зазнали більшого скорочення
чисельності, аніж під час Другої світової війни. Здавалося б, розвал каральної імперії, яка всіляко забороняла та
обмежувала збереження національної
ідентичності, мав би дати поштовх для
єднання українців за кордоном. Проте
лише в Казахстані протягом 90-х років
кількість українців зменшувалася щороку на 20%. З понад 1 млн осіб, за
даними перепису 1986 року, станом
на 2012-й залишилося дещо більше
300 тисяч. В усіх інших країнах Центральної Азії ситуація значно гірша.
В Узбекистані за той же час кількість
українців зменшилася з 150 тис. до
100 тис. (за даними 2000 року, потім
етнічну статистику в країні закрили);
в Киргизстані – зі 108 тис. до 26-ти;
в Таджикистані – з понад 40 тисяч до
однієї.
Причому, якщо в 90-ті українці або
виїжджали до Росії та України, або
виживали і майже не займалися збереженням національної ідентичності,
в 2000-х почав діяти „російський фактор“. По-перше, понад половина українців регіону або не знали рідної мови,
або не вважали її рідною, спілкуючись
виключно російською; по-друге, російська діаспора лякала українських лідерів розколом „слов’янської діаспори“
в оточенні потужних громад азіатських
народів. Це призвело до нівелювання
українського фактора та втрати всіх
можливих важелів впливу.

Відновлюючи свою ідентичність
Наразі на п’ять незалежних держав
регіону – немає жодної україномовної
школи, а українські осередки тримаються на власній ініціативі небайдужих
активістів та фольклорних колективах.
Коли я почав відновлювати власну
українську ідентичність, то вирішив шукати співвітчизників. У п’ятимільйонному Киргизстані є лише одна українська
організація – Українське товариство

Початок Євромайдану
змінив моє сприйняття
України, і я почав
проводити акції на
підтримку Революції
Гідності в Бішкеку.
Усе завершилося
спаленням моєї
фотографії групою
з понад півсотні
агресивних молодиків
біля американського
посольства із гаслами
„Не дозволимо
бандерівцям
робити свій Майдан
у Киргизстані!“.

„Берегиня“. При ньому діє ансамбль
національної пісні, на офіційних святах
миготять вишиванки та вінки, а українські свята відзначають у вузькому колі.
Єдину кафедру української словесності закрили після Євромайдану, а попи
місцевої єпархії Російської Православної Церкви відмовлялися правити
службу за жертвами Голодомору та
забороняли ставити свічки на честь
українських героїв.
Після поїздки на Світовий форум
українських молодіжних організацій зарубіжжя у вересні 2013 року
я повернувся повен сподівань зібрати
молодих співвітчизників Киргизстану
в потужний осередок. Проте українці
виявилися найстарішою (за середнім
віком активістів) діаспорою країни,
а мої однолітки аж ніяк не хотіли вважати себе українцями, не дивлячись
на очевидні прізвища та походження
батьків. Я й сам тоді геть не знав української, тому на свята діаспори збирав
щонайбільше 5–7 молодих людей.
Початок Євромайдану змінив моє
сприйняття України, і я почав проводити
акції на підтримку Революції Гідності
в Бішкеку. Це призвело до шаленого
опору з боку прокремлівських журналістів та активістів. Щодня про мене
писали ганебні статті, вигадували новіші
страшилки. Усе завершилося спаленням
моєї фотографії групою з понад півсотні
агресивних молодиків біля американського посольства із гаслами „Не
дозволимо бандерівцям робити свій
Майдан у Киргизстані!“. Внаслідок цього, я був вимушений тікати в Україну.

В пошуках свого місця
Тоді мене шокувало, що в акціях на
підтримку України приймали участь переважно зовсім не українці, а просто
небайдужі люди різних національностей. Шевчуки, Демченки, Власенки та
Голенки навіть не хотіли визнавати себе українцями і лише крутили пальцями
біля скроні на мої заклики підтримати
Євромайдан.
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кількість на якість

В Україні ж я побачив, що про існування української діаспори в Азії ніхто
не здогадується, а держава запропонувала мені 170 гривень щомісячної
допомоги, якщо я зберу з півсотні
довідок. Звісно ж, що я відмовився від
такої не надто спокусливої пропозиції
та зосередився на вивченні мови та пошуку свого місця на Батьківщині.
Причому, при значній увазі в Україні
до діаспори з Європи та Північної Америки, саме з Центральної Азії вийшов
цілий ряд значних українських постатей. Віталій Кличко народився у селищі Біловодське (Північний Киргизстан),
Володимир Кличко – у Семипалатинську (Казахстан), Олег Скрипка походить з Таджикистану (Советабад),
а співачка Джамала – моя землячка,
народилася в місті Ош у Південному
Киргизстані.
Як би привабливо не звучали досягнення відомих українців, які походять
з країн Центральної Азії – пересічним
переселенцям доводиться будувати
життя з нуля після переїзду. І українська
держава ніяк не допомогла іммігрантам у інтеграції. Хоча єдине, чим може
посприяти держава насправді – лише
не заважати будувати нове життя.
Тетяна Виговська – конфліктолог
міжнародного класу, переїхала з чоловіком Іваном Каменком до Києва
у листопаді 2013 року. Одразу після
переїзду зареєструвала українську
філію громадської організації „Egalitee
International“, яка у березні цього року
отримала нагороду французького уряду за досягнення в конфліктологічних
дослідженнях.
„Я вважаю, що які б закони не приймали і які б умови не створювали, повернення на Батьківщину – це справа
кожного особисто. Мені пощастило,
що мати добре пам’ятала Львів, де вони жили до переїзду в Киргизстан, що
в родині завжди лунали розмови про
те, що було б непогано повернутися
на Батьківщину. Тому коли питання про
переїзд з Киргизстану постало уповні
– ніяких сумнівів в тому, куди саме їхати, не виникало“, – каже Тетяна.

Чи є кого повертати?
Наразі сім’я Виговських-Каменків
подає проекти в різні міжнародні організації з метою продовження своєї
діяльності в Україні, якої так потребує
країна у стані війни та внутрішніх
конфліктів. Також виховують трирічну
доньку Світлану.
„Я розуміла, що на мене ніхто не
чекає та ніхто нічого мені не повинен.
Може тому чиновники ставилися до
нас добре, допомагали з реєстрацією
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організації. Себто персональне ставлення було дуже приємним. Інша справа – стан держави взагалі. Впевнена,
що якщо Україна покаже гарні результати у реформуванні та розвитку – це
стане найкращим поштовхом для інших
українців в тому, щоби повертатися на
Батьківщину“, – зазначає Виговська.

Нема кому і нема куди
переїжджати
Андрій Шаєнко також свідомо повернувся до України з Кустанайської
області Казахстану у червні 2013
року. Займається приватним підприємством, виховує 16-річного сина. Каже,
що попри офіційну толерантність, казахська влада роками працювала на
посилення російських та українських
поселень за рахунок місцевого населення з інших регіонів.

Керівники діаспори
в Казахстані
та Киргизстані
переконані, що
Україна таки могла
б додати стимулів
для помітного
повернення українців
на Батьківщину.
„Мені стало образливо за батьків,
чесно кажучи. Мій тато разом з іншими
українцями та росіянами розбудовували Північний Казахстан. Коли я навчався у школі, треба було добре постаратися, щоб знайти казаха у місті,
де я жив. Коли ж ми зібралися переїжджати в Україну – стало навпаки,
треба було довго шукати не казахів.
До того ж, влада давала їм підйомні,
пільги, ось вони і стали, як то кажуть,
“пальці гнути”. Ми почали відчувати
зневагу до себе“, – каже Андрій.
Він вважає, що йому пощастило із
вибором країни, бо довелося багато
їздити по Росії та порівняти рівень життя
в різних країнах. Проте Андрій не
бачить перспектив повернення решти
українців Казахстану додому.
„Не думаю, що можна якось повернути тих українців, які ще залишилися
там, в Україну. Вони внаслідок пропаганди перевзулися у росіян! Яка там
Україна? Нас навіть друзі-українці, які
переїхали в Росію, видалили з друзів
у соцмережах та вважають ворогами“,
– говорить Шаєнко.

Проте керівники діаспори в Казахстані та Киргизстані переконані, що
Україна таки могла б додати стимулів
для помітного повернення українців на
Батьківщину.
„Потрібна програма повернення
українців на кшталт німецької чи російської. Їм же дають і певні підйомні гроші, і ділянки землі, у Прибалтиці навіть
повертають конфісковане комуністами
майно предків! У нас же ось скільки
українців поїхали з Киргизстану, але
повернулися, бо їхати нема куди, та
і працювати також нема де“, – каже
керівник Українського товариства Киргизстану Володимир Нарозя.
На його думку, наразі українці, які
ще залишилися в Азії, влаштовані та
інтегровані в суспільство: мають пенсії,
житло, соціальні зв’язки, тому важко
уявити умови, заради яких вони готові
кинути все і їхати в Україну.
Голова Українського об’єднання
„Ватра“ та головний редактор газети
„Українські новини“ (виходить у столиці Казахстану Астані) Тарас Чернега
вважає, що поверненню українців
Казахстану на Батьківщину заважають
в тому числі історично обґрунтовані
причини.
„Чому середньоазіатська діаспора
виявилася настільки схильною до асиміляції, причому переважно з росіянами? Бо сюди їхали чи засилали селян,
трударів та інший робочий люд. Звісно
ж, що інтелігенція також була, але її
кількість була недостатньою для збереження національної самоідентифікації.
Саме тому кількість українців, за даними перепису населення, з 2009 року
по 2012 зменшилася з 333 тисяч до
302-х. Ці люди не виїжджали, а просто
“змінювали” національність у паспорті,
тому зрозуміло, що такі люди ні про
яке “повернення” не думають“, – каже
Чернега.
Він також упевнений, що успіх України на шляху євроінтеграції може як
посилити позиції українських діаспор
по всьому світу, так і спричинити нову
хвилю повернення українців на Батьківщину.
„Хочеться жити із суспільством, яке
змінюється, реформується. Теоретично, ситуація для повернення в Україну
наразі є дуже привабливою, можна
долучитися до змін, які там відбуваються. Проте поки закордонні українці не
побачать конкретних змін – вони не
будуть міняти своє облаштоване життя.
Саме тому я навіть не можу пригадати
прикладів повернення, принаймні
за останні два роки“, – підсумовує
Чернега.

Текст: Анастасія Левкова, Львів

Чого шукають західні риби
в українському морі?
„Риба шукає де глибше, а людина – де краще“. Через економічні
причини погляд українських риб у пошуках кращого життя
найчастіше спрямований у бік Заходу. Тож українцям нерідко
буває дивно, коли натрапляють на тих, хто із Заходу приїхав
в Україну, себто чий погляд у пошуках цікавого життя був
спрямований на Схід.

У цій статті йтиметься про громадян
Євросоюзу, які живуть в Україні. Що
було їхньою мотивацією для переїзду
в Україну? Що їх сюди притягує? І ще
одне важливе питання – які переваги
від присутності громадян ЄС в Україні
постають перед нами, українцями?
Для опису я умовно поділила іноземців із ЄС, які живуть в Україні, на
кілька категорій, але слід пам’ятати
про те, що певні особи можуть належати до кількох категорій одразу.
Тут не йтиметься про тих іноземців, які
переїхали в Україну, повертаючись на
батьківщину своїх предків, – їхня мотивація більш зрозуміла й у загальному її
можна означити словом „сантимент“.
Не йтиметься і про тих, хто приїхав
сюди за скеруванням згори – як-от
про дипломатів або працівників певних компаній, – вони або не мали
вибору, або вибір був невеликий, тож
в Україні вони не за власним бажанням
(щоправда, дехто з таких іноземців,
живучи тут певний час, починають
щиро любити цей край і намагаються
залишитися тут надовше – наприклад,
пролонгують термін перебування. Такі
іноземці переходять до якоїсь із інших
категорій, про які йде мова у цій статті).
Для написання матеріалу я спиралася
на досвід спілкування з кількома десятками іноземців із ЄС – жителями
українських міст (переважно Львова
та Києва), на спостереження за їхньою
поведінкою і ходом мислення – дехто
з цих іноземців є моїми близькими
друзями.

Молочні ріки й кисільні
береги для „лінивців“
В американсько-європейській молодіжній комедії „Євротур“ (2004)
(принагідно скажу, що цей фільм
демонструє та ще більше вкорінює
вже наявні стереотипи щодо певних

держав) четверо молодих американців
під кінець своєї подорожі потрапляють
до Словаччини. На той час вони вже
мають обмаль грошей і хвилюються
про те, де зможуть поселитись і чим
харчуватись. Утім, хвилювання марні
– на свої кілька доларів вони спроможні влаштувати бенкет у найдорожчому
в цій країні готелі.
Цей епізод із фільму спадає на гадку, коли йдеться про платоспроможність громадян ЄС в Україні. Маючи
зарплати в євро і за мірками своїх держав, вони можуть жити тут цілком пристойно – саме це і стає причиною для
переїзду деяких: є категорія іноземців,
які, маючи стабільний прибуток за кордоном, що до нього не слід докладати
великих зусиль (наприклад, здають
помешкання у столиці своєї батьківщини), переїжджають в Україну і можуть,
не працюючи, жити тут у своє задоволення, зокрема багато мандрувати.
Чимало таких іноземців обирають для
життя великі міста, де є доступ до всіх
товарів і послуг і де є вдосталь того, що
називають social activities (концерти,
фестивалі, різноманітні тусівки). Таких
іноземців немало є у Львові та в Одесі,
в інших містах, де атмосфера сприяє
вальяжному, розслабленому способу
життя.
Таким чином, мотивацією для переїзду таких іноземців в Україну також
є економічні причини. І якщо українці
емігрують у країни добробуту з ціллю
працювати й заробити, то для іноземців-„лінивців“ в Україні ціллю є – не
працювати й менше витрачати.

Вигода для „бізнесменів“
„Made in Ukraine“ – такі лейбли нечасто побачиш на товарах у Європі,
однак чимало фірм, засновниками
яких є країни ЄС, працюють в Україні. Керівники цих підприємств – німці,

голландці, данці, французи, швейцарці
тощо – розповідають, що в Україні
їх приваблюють фахівці, які можуть
працювати за нижчу оплату, ніж у їхніх
країнах (себто дешева робоча сила,
хоч це прикро звучить), низька плата
за електрику, воду тощо, низькі орендні плати, а також зручне розташування, яке передбачає вдалу логістику.
Це можна було б розглядати як безперечний позитив: „бізнесмени“ сприяють зайнятості українців; можна було
би сподіватися, що вони встановлять
європейські стандарти умов праці.
Наприклад, на одному німецькому
підприємстві під Львовом я побачила,
як директор дбав про те, щоб було
дотримано всіх правил безпеки, а для
працівників там були передбачені
душові кабіни, зручні перевдягальні,
обіди у їдальні за рахунок фірми.
Але в більшості випадків буває так,
що керівники або власники фірм
користуються прогалинами в нашому
законодавстві або й беззаконням
у нашій країні та грубо порушують
права своїх працівників-українців – не
виплачують або затримують зарплати
(при тому, що ці зарплати й без того
низькі), пропонують погані умови праці, оформляють українських працівників за договором підряду (і ці договори
підряду тривають по 9 місяців і більше)
або взагалі не оформляють, через
що ті не мають права на лікарняні
й відпустки.
З цього можна зробити висновок,
що під впливом беззаконня людина
може перестати дотримуватися морального імперативу, і їй не завадить
те, що вона – європеєць. Окремо наголошую на цьому, бо в Україні часто акцентують: для того, аби дотримувалися
закону, потрібно бути європейцями.
Але методи праці іноземців в Україні
демонструють, що навпаки: аби бути
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європейцями, слід встановити верховенство закону.

Клондайк для „письменників“
„Письменниками“ в цій статті умовно
називаю тих, для кого економічні причини для переїзду в Україну грають
щонайменшу роль, а щонайбільшу
– прагнення пізнати цю країну, зрозуміти процеси, що в ній відбуваються.
Такими „письменниками“ можуть бути
справді письменники, як-от британка
Лілі Хайд (Lily Hyde), яка написала
книжку про репатріацію кримських
татар Dreamland (2008) (українською
видано у 2014 році під назвою „Омріяний край“) або франконімкеню Софі
Ламброскіні (Sophie Lambroschini), чию
книжку Les Ukrainiens („Українці“) минулоріч видано в Парижі. До цієї ж категорії відношу журналістів (зрештою,
Лілі Хайд і Софі Ламброскіні також
працюють у медіа), до цієї ж категорії
можуть потрапити й іншого типу митці
– режисери, художники, музиканти,
а також – викладачі мов, підприємці,
інженери – будь-хто, чия сфера інтересів торкається інших культур.
У країнах Східної Європи або ще
східніших такі іноземці (зазвичай західні європейці) знаходять джерело для
натхнення, екзотику, яка дає поживу
для емоцій та розуму. Їм здається, що
люди тут щиріші, а споживацтво не
досягло такого рівня, який напружує
їх у їхніх країнах. Зазвичай цим людям
легко даються мови, і у випадку України вони вивчають українську або принаймні російську, щоби могти добре
розумітися з місцевими мешканцями,
проникати у їхню культуру та спосіб
мислення. Буває, що саме цих іноземців – ерудованих і начитаних – приводять до нашої країни певні літературні
твори чи біографії письменників, тих,
які звідси походять: наприклад, Пауля
Целяна, Бруно Шульца чи Леопольда
фон Захер-Мазоха.
Між іншим, чимало іноземців із цієї
категорії зацікавились Україною після
Росії – дехто з них якимось чином були
пов’язані з нашим північним сусідом:
мешкали там певний час, працювали
або займалися на своїх батьківщинах
„східними студіями“, акцент у яких досі зазвичай ставили на Росії. У якийсь
момент те, що лежить на захід від Росії, але на сході від їхніх країн, здалося
їм іще цікавішим – як те, що існує „поміж“, як те, що є „вузлом сполучення“,
як те, що є значно більш європейським
і значно ближчим їхньому розумінню,
але водночас є „не таким, як ми“
(як „вони“, іноземці) – дивовижним,
чудернацьким, таким, чого хочеться
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торкнутися, у що кортить проникнути. Когось приваблюють ситуації, які
змушують іти по лезу бритви – саме
тут, у країнах Східної Європи, таких
ситуацій трапляється чимало. Софі
Ламброскіні, яка живе в Києві близько
10 років, каже, що в країнах Східної
Європи вона часто має враження,
ніби тут мчать трасою на шаленій
швидкості – у метафоричному сенсі:
це стосується не лише автошляхів,
а доріг життя, доріг, якими рухається
країна. Крім того, через спостереження за українською дійсністю західні
європейці починають краще розуміти
„стару Європу“ – ту, з якої походять,
– у цьому також зізнається Софі.
Цікаво, але й логічно, що серед таких іноземців дуже рідко трапляються
громадяни тих країн, які вступили до
ЄС порівняно недавно: поляків, чехів,
словаків, румунів, адже дійсності „поміж“, ситуацій із „лезом бритви“ їм не
бракує у власній країні. Є, скажімо, чимало поляків, які приїздять до України
у пошуках „східного гардкору“, приїздять, аби потішитися, що десь ситуація
іще гірша, ніж у них (цей феномен
блискуче описаний у книжці польського автора Зємовіта Щерека „Прийде
Мордор і нас з’їсть, або Таємна історія
слов’ян“), але зазвичай це, власне,
туристичні вилазки, й іноземці, які бувають в Україні з метою переконатися,
що їхня країна не найгірша, – це все
ж таки іноземці, які лишень тут „бувають“, хай навіть регулярно, однак мало
хто з них наважується переїхати сюди
на ПМЖ – постійне місце проживання.

Жінки для любителів жінок
Україна відома також як поле для
секс-туризму. Причому у розмовах з
іноземцями я з’ясувала, що йдеться
не про легкодоступність українських
жінок, а все ж таки про їхню красу.
Італієць А., якого, щоправда, можна вважати майже американцем,
адже більшість життя він прожив у
Штатах, розповідає мені, що саме
гарні жінки привабили його до України і тут тримають. Ми сидимо на
зустрічі „Інтернейшнз“ (зустрічі для
іноземців і їхніх українських друзів)
у Львові, й він показує пальцем на
жінок за нашим столиком: ось ця, ось
ця, ось ця – поглянь на них, які вони
гарні – з усіма ними ми ходимо до
кав’ярень, спілкуємося... „Гм, але ж з
усіма красивими жінками переспати
неможливо“, – думаю я, і в розмові
з іншим іноземцем, який іронізує із
секс-туристів та секс-ПМЖ-шників, ми
сходимося на тому, що останні мають
тут такий собі спектакль – якщо з усі-

ма цими красивими жінками не вийде
інтиму, то є можливість хоча б на них
надивитися або ж – наспілкуватися
з ними – ерос-який-не-зобов’язує-досексу ніхто не скасовував.
Буває, що чоловіки із Західної Європи (а також і зі Штатів) приїздять до
України у цілеспрямованих пошуках
дружини – їм подобається, що тут краще збереглися сімейні традиції, – ними
в цьому випадку можна вважати недостатню емансипованість українських
жінок, їхню працьовитість, хазяйновитість, а особливо – відданість чоловікові й родині. Буває, що ці чоловіки
разом із новоспеченими дружинами
тут і лишаються, знайшовши для себе
заняття, скажімо, заснувавши дрібний
чи середній бізнес. Хоча, звичайно,
не винятком є й ті іноземці, які несподівано для самих себе – адже приїхали
сюди з іншими цілями – закохуються в
емансипованих українок або в українців, тут одружуються й залишаються
(або пізніше виїжджають зі своєю
парою).

Мова
Немало іноземців (хоча й не всі) їдуть
в Україну, знаючи вже російську – вивчили її у школі чи в університеті своєї
батьківщини як іноземну мову. Нерідко
російської їм вистачає, особливо якщо
живуть на Центральній, Східній або
Південній Україні. Іноземці, що живуть
на Західній Україні, як правило, вивчають українську, бо інакше їм складно
розуміти оточення.
Зворушує, коли іноземці говорять
українською, але не розуміють російської. Мій друг-італієць Л., коли бував
у Криму чи в Одесі, змушував тамтешніх співрозмовників розмовляти з ним
українською, оскільки більш звичної
для кримчан чи одеситів російської не
розумів. Можливо, таким чином іноземці вкладають свою крихітну лепту
в українізацію України.
Мій друг-француз П.-І. каже, що
ставлення до нього як до іноземця
з боку українців дуже змінилося, коли
він почав розмовляти українською,
– тепер вони розуміють, що він тут зі
щирого інтересу і з непідробної любові
до цієї країни, а не з бажання розважитися чи заробити/заощадити гроші.
П.-І. вчить своїх знайомих іноземців,
що якщо вони бажають критикувати
Україну, то мають робити це її ж мовою, перед тим, звичайно, її вивчивши
– адже тільки це буде означати, що
вони знають країну настільки, що вже
мають право її критикувати.
Італієць Е., який мешкає у Києві,
каже, що вивчати українську його на-
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дихнув Майдан (доти він розмовляв
з українцями російською). А інший
француз-киянин С., який працює
в журналістиці, каже, що вивчив українську, бо розуміє: саме вона є мовою
політики, а також культури, яка асоціює себе з державою (уточнення: не тієї
культури, яку підтримує держава, а тієї,
яку державна влада не підтримує, але
яка асоціює себе з Україною як із державою).
Іноземці, що не володіють ані
російською, ані українською, мають
обмежений доступ до social activities
– вони не можуть відвідувати чимало
заходів, де визначальним є розуміння
мови. Дехто з цих іноземців нарікає,
що українці не докладають зусиль,
щоби зробити свою культуру доступнішою для погляду ззовні, мовляв, могли
би перекладати все чи принаймні
щось (хоча би програмки фестивалів)
англійською. Ті іноземці, які вже опанували українську, кажуть, що відсутність
перекладів англійською – це не проблема міста чи країни, а проблема
немовців української, мовляв, якщо
вивчите українську, то все стане доступним, відкритим, приязним.

Збагачення палітри
Варто сказати, що зовнішніми мігрантами стають нетипові громадяни
своїх держав. Для того, щоби знятися
з насидженого місця, покинути свою
країну, дім і близьких, потрібно володіти певними рисами характеру,
не останні з яких – відкритість і підприємливість. Як правило, економічні
труднощі або утиски у своїй державі
(з тоталітарним чи авторитарним
режимом) як підстави для переїзду
питань не викликають. Якщо ж ідеться
про країну добробуту й демократії,
то до переїзду спонукають причини
радше психологічні, і, як показує досвід, тут ідеться частіше про прагнення
не втекти, а – спробувати щось нове,
краще зрозуміти. Часто до іншої країни іноземців приводить комплекс причин – професійних, інтелектуальних,
емоційних, родинних – усе нашаровується, переплітається.
У соціальній антропології є термін life style migration – ідеться про міграцію,
пов’язану з пошуком цікавішого (часто
вальяжного) життя, нових можливостей, зокрема можливості пізнавати
щось цілковито нове. Громадяни ЄС,
які живуть в Україні, – це зазвичай
life style мігранти, за якими навряд
чи можна оцінювати характер цілого
їхнього народу, але які через розмови
зі співвітчизниками або через статті чи
книжки, які пишуть про нас, бачачи нас

зблизька, здатні формувати думку про
Україну та українців у світі.
Зазвичай приїжджі, попри те, що
часом їх іронічно або зневажливо називають „панаєхавші“, вливають свіжу
кров у тіло міста. Якщо це приїжджі
з інших країн, то вони урізноманітнюють і збагачують палітру не лише
міста, а й усієї країни. Вони дозволяють
побачити речі з іншої перспективи,
вони вкладають свої знання, сили,
досвід у розвиток нашої країни. Вони
засновують підприємства чи медіа;
працюють в органах міської та державної влади; викладають чужі нам мови й
культури як нейтів-спікери, як носії цієї
культури; вони переймаються нашою
культурою й пишуть про нас статті та
книжки, розповідають про нас світові;
досліджують те, що нам би й на думку
не спало досліджувати.
Дуже цікаво спостерігати за тим,
як вони, іноземці, з часом починають
асоціювати себе з Україною, з певним
містом (італієць-львів’янин швидше
знайде спільну мову з австрійцемльвів’янином, ніж з італійцем-одеситом), як вони розміщують на холодильниках у своїх помешканнях магніти
з портретом Тараса Шевченка, як набираються наших звичок, переймають
наші традиції. Вони мають свої культові
місця, родичаються, кумуються й близько дружать із українцями. Вони роблять
те, що іноземці у чужих країнах робили
в усі часи – тільки за радянської епохи
цей процес дещо перервався, став
млявішим, – вони зшивають розділений
світ, а у випадку європейців в Україні
(як і українців у ЄС) – вони зшивають
Європу.
Після Майдану, попри війну, а можее, і через неї, іноземців в Україні дедалі
більшатиме. Є чимало тих, хто розуміє:
глобальна історія твориться наразі
в Україні, й сюди їдуть і будуть їхати
ті, кому цікаво спостерігати за тим, ЯК
це відбувається, хто хоче зрозуміти,
ЧОМУ це відбувається саме тут. І якщо
ми вдячні іноземцям за те, що вони
переїхали у край, про який донедавна
на їхній батьківщині мало хто щось
знав, який якщо й існує на ментальній
мапі їхніх співвітчизників, то хіба що
в ролі „окраїни“, маргінесу, то чимало
іноземців вдячні Україні не лише за
гостинність і доброзичливість, а й за те,
що змогли стати свідками надзвичайно
цікавих процесів і перетворень.
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Українське громадянство
– простіше простого

Валентина Люля, Прага
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У порівнянні з країнами ЄС, процедура
отримання українського громадянства ще
занадто полегшена.
Сьогодні українська журналістка, а ще
донедавна російська громадянка Катерина Сергацкова, вважає, що потрібно
спростити процедуру отримання українського громадянства. Український паспорт
Сергацкова отримала з рук президента
України Петра Порошенка. За „заслуги“,
а не „досягнення“, так є у Законі України
„Про громадянство“ ст. 9 ч. ІІ. „Ви це заслужили своєю мужньою позицією і в Криму, і коли їздили в Донецьк та боролися за
правду. Ви маєте заслуги перед Україною,
тому Україна вас конче потребує“, – сказав Петро Порошенко.
А не було б у Порошенка права надавати громадянство за заслуги перед державою, не було б попередньо ображеного
посту Катерини Сергацкової у „Facebook“
від 4 березня, що мовляв, іншим президент
дає громадянство, а їй і досі не дали, то не
мала б Катерина і громадянства України.
„В какой-то момент эти приключения мне
основательно надоели. Я продала квартиру отца в Волгограде и купила дом в Симферополе. Я надеялась, что недвижимость
в Украине позволит без проблем получить
вид на жительство“, – пише Катерина Сергацкова, вже маючи український паспорт,
у статті „Это как вообще: получить гражданство Украины, если ты журналистка из
России“.
І тут виникає низка логічних запитань.
А чи не пробувала Катерина перед тим,
як купувати житло у Сімферополі, спочатку з’ясувати, які саме умови отримання
довготривалого перебування в Україні
і подальшого отримання громадянства?
Дуже помічне. Або хоча б прочитати вже
вищезгаданий ЗУ „Про громадянство“.
Відкрию вам велику таємницю. В багатьох країнах Європейського Союзу ви
навіть з „видом на жительство“, що означає річна віза, не маєте права купувати
нерухомість. Розумієте? Не маєте права.
Наприклад, у Чеській Республіці. Ви можете купити помешкання лише тоді і тільки
тоді, коли ви маєте „постоянное место
жительства“, тобто візу на десять (10!)
років. Цю візу можна отримати після того,
як ви протягом п’яти (5!) останніх років
безперервно проживали у Чехії. І тільки
після цих п’яти років ви можете подати
заяву на отримання дозволу на постійне
місце проживання. Якщо зорі стали вдало,
і ви отримаєте такий дозвіл і, відповідно,
візу на десять років, то ви поживете в ЧР
наступних п’ять років і лише після того,

як виповниться десять років (уявляєте,
десять – не рік, не два, не так, як в Україні
– три або п’ять, а аж десять!), то ви маєте
право подавати документи на отримання
чеського громадянства. Але ні, брешу. Не
маєте такого права, поки ви не складете
успішно іспит із чеської мови та чеських
реалій. Мовний іспит складається із тесту,
письмової роботи, усного завдання (не
тільки розповісти чи прочитати текст, але
й розуміти і орієнтуватися в тексті на слух).
Іспит із чеських реалій – це чеська історія
(від приходу слов’ян до 1989-го), історія
культури (наприклад, перед вами 3–4
фото – назвіть місце, період, стиль будови
і т.д.) і сучасність (тут усе – від цивільного
законодавства та державного устрою до
кінорежисерів і співаків). І от якщо ви цей
іспит складете успішно, а про це ви дізнаєтеся лише через місяць після самого іспиту, ви маєте право подавати документи
на отримання чеського громадянства. Для
цього потрібно буде зібрати документи,
які засвідчують вашу життєдіяльність за
останні десять (10!) років на території
Чеської Республіки – податкова, медичне
страхування, соціальне страхування, довідка про несудимість, довідка з поліції
і т.д. З України вже довідок не потрібно,
бо за десять років перебування в ЧР ви
стільки разів подаєте довідку про несудимість з України, що нею можна обклеїти, як
шпалерами, півкімнати.
Подавайте документи. Подали? Чекайте. Від півроку до року і більше. Кілька
днів тому мої друзі отримали чеське громадянство. Подавалися ще у 2013-ому.
Уявляєте, Катерино, у 2013-ому. Зараз
уже квітень 2015-ого. Додайте до цього
ще десять обов’язкових років проживання. Не останні люди у своїх галузях, вона
– науковець, працює в Академії наук ЧР,
він – колишній науковець, сьогодні працює
на престижній посаді в дуже відомій міжнародній корпорації.
Першу довготермінову візу (це „вид на
жительство“, і в ЧР він також видається тільки на один рік, як у більшості країн ЄС) для
Чехії можна подати і отримати лише на території України. В моєму випадку тільки за
чотири місяці маршрут Прага–Київ–Прага
долався разів п’ять. Бо потрібно було подати одні документи, потім інші, потім термін
тих перших уже закінчувався і треба було
починати все з початку. „Нужно было выехать, въехать, а затем собрать миллиард
бумажек“, – пише Катерина Сергацкова у
згаданій статті. А можна точніше? Просто
цікаво, бо всі українці за кордоном вам
зі сну розкажуть, що треба – прописка,

медичне страхування, фінансове забезпечення, довідки про несудимість із країни
походження і країни проживання, документ, який підтверджує необхідність вашого перебування в цій країні – об’єднання
з родиною (свідоцтво про шлюб, батьки,
діти), навчання, робота.
Мені страшенно соромно. Соромно за
вас, Катерино, що ви, не соромлячись,
граєте вар’ята, мовляв, не знали, що житла недостатньо для довготривалого перебування і т.д., що ви відверто зізнаєтеся
у фіктивному шлюбі, за який у нормальній
правовій державі на вас би вже було відкрито кримінальну справу. Ви ж іще не забули російську приказку „простота хуже
воровства“, ну і класичне, що „незнання
законів не звільняє від юридичної відповідальності“?
Ніскільки не применшую вашої роботи
та ваших досягнень, але якщо ви справді
хотіли отримати українське громадянство
„честно“, то можливо, варто було спробувати від початку попросити політичний
притулок. Від того моменту, коли ви зрозуміли, що працювати в Росії журналістом
ви не зможете, і ви вирішили жити та працювати в Україні. Правда, це вже публічна
і безповоротна відмова від російського
громадянства. Питання, чи складали ви
іспит на знання української мови, зайве?
Надання громадянства президентом України визначається лише одним реченням
у тій самій ст.9 ч.ІІ Закону України „Про
громадянство“: „Положення, передбачені
пунктами 3–6 частини другої цієї статті,
не поширюються на осіб, які мають ви-

значні заслуги перед Україною, і на осіб,
прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для України“.
Як і за попередніх президентів, Петро Порошенко користується цим положенням і ні
в чому собі не відмовляє.
Катерина Сергацкова як журналіст – достатньо відома особа, отримала громадянство, ще раз продемонструвавши,
що в Україні перед законом усі рівні, але
є й „рівніші“. Тепер пропонує спростити
процедуру отримання українського громадянства. На Сході України гарцюють
регулярні війська Російської Федерації,
і таке спрощення дозволить сотням,
а може й тисячам „моторолл“ отримати
громадянство і вбивати українців. Тільки
тоді у них вже буде легітимна підстава називати цю війну громадянською.
Від редакції: 23 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла в 1-му читанні
законопроект, котрим передбачається
спрощення надання громадянства України
особам, які захищали суверенітет, територіальну цілісність України, брали участь
в АТО. Також планується спростити порядок
надання громадянства тим особам, які на
території своїх держав переслідувалися
через позицію, скеровану на підтримку
цілісності та суверенітету України.
Процедуру отримання громадянства
України на сьогодні проходять ще декілька
відомих активістів, журналістів та політиків
із Росії. Текст Катерини Сергацкової „Вікна
в Росію“ читай на с. 13.

Абсолютно Ужасноє
Люди, які пишуть про „Абсолютне Зло“
(нацизм) і „Ужасное Зло“ (комунізм),
„между Абсолютным Злом и Ужасным
Злом все таки есть существенная разница“, мабуть, дуже тонко відчувають
градації зла. Передбачається, що концептуальне знищення одного народу – це
набагато жорстокіша річ, ніж послідовне
нищення багатьох. ОК, приймається. Але
якось забувається, що „Абсолютное Зло“
– воно ж „Ужасное“ – ходить сьогодні маленькими своїми ніжками коридорами
Кремля і виношує кровожерливі плани.
Воно в цей момент бажає тобі смерті
і скидає на твій народ бомби. Це йому досі не шкода стерти і тебе, і свій власний,
задурений телебаченням, народ у порох
заради чогось. Заради чого? Воно навіть до кінця не усвідомлює, заради чого
і яка його мета. Воно живе, воно плоть
від плоті „Ужасного Зла“ – страшного

експерименту зі свідомістю цілого народу, який досі не скінчився. Почитайте
„Колымские рассказы“ Варлама Шаламова. Якщо там – не Абсолютне Зло, то
де воно Абсолютне? А сьогодні... Далеко
і йти не треба – ввімкніть РТР. Там „Абсолютне Зло“. Бо якщо не це „Абсолютне
Зло“ – повне руйнування всіх уявлень
про речі, повний моральний релятивізм,
повне нехтування міжнародним правом,
– то що тоді „Абсолютне Зло“? Натомість прихильників „Абсолютного Зла“
в Німеччині вилікувати вдалося дуже
швидко. Тому суттєва різниця таки існує.
Там сьогодні канцлером працює не офіцер гестапо. Ах, КҐБ – не гестапо... Ну,
так, не гестапо. На кількадесят мільйонів
людей КҐБ спрацювало краще за гестапо і розтягнуло задоволення на довгі 98
років. Тому, думаю, це „Ужасное Зло“
і є Абсолютним. Без жодних лапок.

Андрій Бондар, Київ
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з краю

З краю:
В середині квітня Китай офіційно запропонував
Україні брати участь у створенні аналога
„Великого Шовкового Шляху“ в ХХІ сторіччі.
Мова йде про проект „101 пояс і один шлях“,
який передбачає будівництво нових та
модернізацію старих транспортних коридорів,
інфраструктури, логістичних центрів, створення
виробництв, узгодження митної політики тощо.
Фото: архів
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Китай: „відкладений“
стратегічний партнер України
В українській політичній
традиції Китай завжди
розглядається як „відкладена
перспектива“. Китайці не
„експортують демократію“
в „треті країни“, як США, і не
нав’язують „русский мір“
силою зброї та пропаганди,
як це роблять росіяни. Китайці
купують ринки. Але для того,
щоб вони щось у вас купили,
потрібно показати власну
спроможність.
У свій час один із китайських високопосадовців, в особистій розмові з автором, сказав, що Пекін цікавлять проекти з великим часовим
горизонтом, а Київ пропонує „роздрібну пропозицію з вчорашньої газети“. Власне відсутність стратегічного бачення в українсько-китайських
взаєминах і стримує прихід великих
китайських грошей в Україну.

Ретроспективний огляд
Китай визнав незалежність України 27 грудня 1991 року, а вже 4 січня
1992-го держави встановили дипломатичні відносини. З березня 1993
року в Пекіні діє Посольство України.
З тих пір між двома країнами задекларовані відносини конструктивного
партнерства. Китай першим у грудні 1994 року надав Україні гарантії
ядерної безпеки у зв’язку з відмовою
нашої країни від ядерної зброї.
Визначальними для розвитку договірно-правової бази відносин
є Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між
Україною та КНР, Спільна (Київська)
декларація між Україною і КНР 1994
року, а також Спільна (Пекінська) декларація про розвиток та поглиблення відносин дружби і співробітництва
між Україною і КНР 1995 року, що
фактично виконує міжнародно-правову функцію міждержавного політичного договору.
У січні 2002 року відкрито Генеральне консульство в Шанхаї,
а з 2003-го функціонує представництво торгово-економічної місії України у складі Посольства в спеціальному адміністративному районі КНР
Сянган (Гонконг).
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та КНР регу-

люється Угодою між Урядом України
та Урядом КНР про торговельно-економічне співробітництво від 1992 року, згідно з якою встановлено режим
найбільшого сприяння з питань, які
стосуються стягнення мита на експортні та імпортні товари двох країн,
податків та інших внутрішніх зборів.
Пріоритетні напрямки двостороннього співробітництва України
та КНР у сфері науки і техніки такі:
ядерна енергетика; космічні дослідження; нові і високі технології; нафтогазова сфера; чорна металургія
і т.д. Налагоджено ефективні механізми координації двостороннього
науково-технічного співробітництва
(у складі Міжурядової українськокитайської Комісії з торговельноекономічного та науково-технічного
співробітництва діють міжвідомчі
Комісія з питань науково-технічного
співробітництва та Підкомісія в галузі
дослідження і використання космічного простору в мирних цілях).
Станом на грудень 2014 року, договірно-правова база двосторонніх
відносин нараховує 289 документів:
173 документи основного списку та
116 документи додаткового списку
(здебільшого протоколи міжурядових комісій/підкомісій, контракти
про підготовку військовослужбовців
та інше).
Головними з тих, що регулюють
політичні відносини між Україною та
КНР, є Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин
між Україною та КНР (04.01.1992),
спільні українсько-китайські комюніке (31.10.1992 та 24.06.1995
рр.), Спільна (Київська) Декларація
між Україною та КНР (06.09.1994),
Спільна (Пекінська) Декларація про
розвиток і поглиблення відносин
дружби і співробітництва між Україною та КНР (04.12.1995), Спільна
(Київська) Декларація про зміцнення
дружби і всебічного співробітництва
в ХХІ столітті (21.07.2001), Спільна (Пекінська) декларація України
та КНР (18.11.2002), Спільна заява
України та КНР щодо всебічного підвищення українсько-китайських відносин дружби та співробітництва
(02.09.2010), Основні напрямки
розвитку відносин між Україною та
КНР на 2010–2012 рр. (02.09.2010),
Спільна декларація про встановлен-

ня та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР
(20.06.2011), а також Договір про
дружбу і співробітництво між Україною і КНР, Спільна декларація України і Китайської Народної Республіки
про подальше поглиблення відносин
стратегічного партнерства та Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та
КНР на 2014–2018 рр. (всі три документи – 05.12.2013).
Найбільш активно розвивалася
договірно-правова база протягом
2010–2013 років, коли було укладено кожен третій документ основного
списку (57 із 173 документів).
Але серед цих міждержавних документів немає найголовнішого
– повноцінного Договору про дружбу і співробітництво. Є тільки кілька
декларацій.
Так, у 2001 році під час візиту тодішнього голови КНР Цзян Цземіня
в Київ було підписано Спільну декларацію про дружбу і всебічне співробітництво в XXI столітті. Через десять років, у 2011 році, під час візиту
нинішнього голови КНР Ху Цзіньтао
було підписано Спільну декларацію
про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства.
Таким чином, перед Києвом і Пекіном стоїть завдання не просто визначити поточну перспективу на подальший період, але нарешті створити базовий правовий фундамент під
стратегічне співробітництво.
Посилення діалогу в політичній
сфері мала спричинити активна діяльність Міжурядової українсько-китайської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Протягом 2010–2013 років було
зроблено чимало зусиль для того,
щоб ця Комісія стала точкою входу
китайських інвестицій в Україну.
Контакти загальмувалися через
політичні події в Україні та початок
війни з Росією. Китай висловився за
підтримку територіальної цілісності
України і навіть запропонував свої
послуги для вирішення кримської
проблеми.
Зараз Китай стабільно входить до
десятки найбільших зовнішньоторговельних партнерів України та першої п’ятірки за обсягом споживання
українського експорту.
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з краю

3 березня Прокуратура провела обшук
у київській ДАІ. Шукали документи, які
б підтверджували, що керівництво ДАІ
змушувало підлеглих вчиняти незаконні
дії, а саме складати підроблені протоколи
стосовно учасників протестних акцій. Що
шукали – знайшли.
3 березня Україна зайняла 4 місце
серед 15 найбільш нещасних економік
світу в 2015 році. За результатами
дослідження агентства „Bloomberg“,
найбільш „нещасною“ країною за
станом економіки стала Венесуела, далі
– Аргентина і ПАР. На четвертому місці
– Україна, п’яте місце – Греція, слідом за
нею йдуть Іспанія та Росія.
3 березня Нацбанк зміцнив гривню до
24,8 гривні за долар.
3 березня Голова Верховного суду
Ярослав Романюк дав згоду на на арешт
трьох суддів, які вели гучні справи за
часів режиму Віктора Януковича. Сергія
Вовка, Віктора Кицюка та Оксану
Царевич судитимуть за справи проти
Луценка та Тимошенко.
4 березня Генеральний прокурор
Віктор Шокін підтвердив затримання
колишнього міністра фінансів Юрія
Колобова в Іспанії та готує документи на
екстрадицію.
4 березня Генпрокуратура розглядає
документи щодо можливості притягти до
відповідальності ще кілька сотень суддів.
5 березня Адвокат Надії Савченко
Марк Фейгін підтвердив, що Савченко
частково припинила голодування.
5 березня Кабмін допускає падіння ВВП
до 12% за інфляції 43%.
5 березня Світовий банк схвалив
надання Україні позики у $214,73 млн
на впровадження проекту „Поліпшення
охорони здоров’я на службі у людей“.
Позика МБРР буде залучена на 18
років з 5-річним пільговим періодом
за змінною відсотковою ставкою (на
сьогодні – менше 1% річних).

огляд подій

5 березня Верховна Рада прийняла
президентський закон про чисельність
Збройних сил України з 184 тис. до 250
тис. осіб.
6 березня У Дебальцевому в підвалах
житлових будинків знайдено 500 тіл
мирних жителів міста. Про це заявила
постійний представник США при ООН
Саманта Пауер під час засідання Ради
Безпеки ООН.
6 березня Міністерство оборони
Великої Британії підтвердило, що країна
надасть новий пакет нелетального
обладнання для української армії на
суму $1,3 млн. Зокрема, Британія
подарує українській армії 2000 шоломів
марки 6, 150 шоломів із вмонтованими
приладами нічного бачення, 200 GPSнавігаторів, 220 захищених ноутбуків,
1000 пакетів першої медичної допомоги.
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Товарообіг та проблемні
питання
В 1992 році, тобто на самому початку „шляху“, обсяг торгівлі між Києвом та Пекіном становив 230 млн
доларів. На початку 2010 року цей
показник був 6 млрд дол. і згодом за
цей же рік виріс на 44% – до 7,7 млрд
дол. А до кінця 2011 року товарообіг подолав психологічну позначку
в 10 млрд дол., кинувшись до нових
вершин.
Останні події в Україні суттєво
вплинули на стан торгівлі між нашими країнами. Згідно з даними Генеральної митної адміністрації КНР,
у 2014 році товарообіг між Україною
та КНР склав 8,594 млрд дол., що
менше аналогічного показника 2013
року на 22,7%. При цьому, експорт
товарів з України становив 3,486
млрд дол. (зростання на 6,5%), імпорт – 5,108 млрд дол. (зменшення
на 34,9%). Сальдо двосторонньої
торгівлі на користь КНР склало 1,622
млрд доларів.
У 2014 р. основу українського
імпорту з КНР складали: механічне
обладнання, машини, устаткування
та механізми – 30,8% (1 млрд 574,1
млн дол.), текстиль та текстильні вироби – 15,3% (781,3 млн дол.), недорогоцінні метали та вироби з них
– 10,2% (518,9 млн дол.), полімерні матеріали, пластмаси та каучук
– 8,6% (440,1 млн дол.), різні товари
і вироби (переважно меблі, освітлення, іграшки та інше) – 6,5% (332,9
млн дол.), взуття, головні убори, парасольки – 6,0% (304,2 млн дол.),
продукція хімічної промисловості
– 5,7% (291,8 млн дол.).
Основні позиції українського експорту в КНР у 2014 році продовжували займати мінеральні продукти
(в основному руди залізні, шлаки та
зола, енергетичні матеріали та інше),
питома частка яких становила 65,9%
від загального обсягу експорту до
КНР, а загальний обсяг склав 2 млрд
297 млн дол.; жири і олії тваринного
або рослинного походження – 12,9%
(450,8 млн дол.); продукти рослинного походження (переважно зернові) – 8,7% (302 млн дол.), деревина та вироби з неї – 7,0% (242,6
млн дол.), механічне обладнання,
машини, устаткування та механізми
– 2,0% (68,5 млн дол.), недорогоцінні метали та вироби з них – 1,1%
(38,6 млн дол.). Інші товарні позиції
українського експорту до КНР не перевищували 1% у загальній структурі
експорту.
Аналіз структури двосторонньої

торгівлі свідчить про зниження обсягу
імпорту в Україну всіх основних груп
товарів, що, ймовірно, пов’язано зі
зниженням рівня виробництва в Україні, а також збільшенням курсу долара США по відношенню до гривні, що
створює певні труднощі для середніх
і малих імпортерів.
Збільшення експорту української
продукції також торкнулося практично всіх основних груп товарів, за винятком мінеральних продуктів (менше на 98 млн дол. у порівнянні з 2013
роком) та жирів і олій тваринного
або рослинного походження (–29,2
млн дол.), що компенсується значною мірою збільшенням поставок
продуктів рослинного походження
(+264,2 млн дол.), активізація торгівлі якими відбулась у 2014 році,
деревини та виробів з неї (+52,9 млн
дол.), механічного обладнання та
устаткування (+10,7 млн дол.) і недорогоцінних металів та виробів з них
(+5,9 млн дол.).
Головним чинником, що суттєво
впливає на обсяг і структуру експортно-імпортних операцій, є недостатня якість транспортних коридорів, як наслідок, тривалий час та проблеми з доставкою товарів.
Крім того, протягом 2005–2014
років Китай налагодив власне виробництво продукції, яка традиційно
складає основу українського експорту до країн світу: продукція чорної та
хімічної металургії, яка свого часу
і забезпечувала позитивне сальдо
у торгівлі з КНР.
Представники попереднього політичного режиму підірвали довіру до
України як договороздатного партнера. Революція і збройний конфлікт
призвели до зменшення інтересу до
держави, що ввійшла в період нестабільності. Тому український уряд має
інтенсифікувати контакти з китайською стороною, залучаючи посередників із середовища бізнесу, які
за останні кілька років напрацювали
зв’язки. В іншому випадку зменшення
експорту товарів у Китай може перейти в розряд довгострокового тренда, що негативно позначиться на
торгових перспективах України.

Чому не йдуть інвестиції
з Китаю?
Станом на 01.01.2015 року, обсяг інвестицій з КНР в економіці
України склав 24 млн дол. (з початку року цей показник скоротився на
1,6 млн дол.). Найбільший обсяг китайських інвестицій спрямовано до
підприємств у сфері промисловості

Так, у лютому минулого року Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до
України про відшкодування збитків
на суму 3 млрд доларів. Суть конфлікту полягала в тому, що всупереч
домовленостям, Китаю було продано зерна на суму лише 153 млн доларів замість отриманого кредиту на
3 млрд доларів. На сьогодні сторони
домовилися мирно врегулювати цей
спір.
Показовий приклад – ситуація
навколо відновлюваної енергетики,
де у зв’язку з рішеннями НКРЕКУ на
підставі рекомендацій Міненерговугілля знизити в 2 рази закупівельні
тарифи генеруючих електроенергію
об’єктів, через те, що були порушені умови, при яких інвестори входили в цю галузь. Найбільший інвестор
сонячної енергетики України – китайська державна компанія CNBM
– вже звернулася до української влади з проблемою постійних змін правил гри на ринку ВДЕ, і заявила про
порушення гарантій за вкладеними
інвестиціями. Крім того, як стало відомо через ЗМІ, у інвесторів CNBM
International виникли проблеми з АМКУ в частині оформлення необхідних
формальностей щодо вступу в права
на активи.
Актуальним питанням двостороннього
торговельно-економічного
співробітництва між Україною та
Китаєм, на яке постійно посилається
Міністерство комерції КНР, є питання
отримання Україною безоплатної допомоги від уряду КНР.
За словами українських експертів Л. Гальперіної та А. Шаповала, з 1995 року сума виділених
китайською стороною коштів склала 252,9 млн юанів, значна частина
яких залишається неоформленою.
Особливу увагу привертає стан проектів, які пропонувалися до реалізації українською стороною за рахунок безоплатної допомоги і робота
за якими не набрала необхідної динаміки, а саме:
1) Проект закупівлі засобів та
обладнання детектації в рамках
підготовки до проведення в Україні ЄВРО–2012, згідно з Угодою між
Урядом України та Урядом КНР про
надання безоплатної допомоги від
02.07.2009 року у розмірі 25 млн
юанів;
2) Проект постачання комп’ютерного обладнання навчальним
закладам України, згідно з Угодою
між Урядом України та Урядом КНР
щодо надання безоплатної допомо-

6 березня З початку 2014 року
українці вивели з банків 144 млрд
гривень.
6 березня У Харкові підірвали
машину комбата спецбатальйону
„Слобожанщина“ Андрія Янголенка
разом із дружиною. За попередніми
даними, керована міна була російського
виробництва. Обоє жертв у важкому
стані, однак вижили.
7 березня Україна виконала Мінські
угоди та завершила відведення важкого
озброєння.
7 березня Валя Семеренко – бронзова
призерка чемпіонату світу у спринті.
Поступилася Валя тільки Марі ДоренАбер і Вероніці Новаковській-Земняк.
Валя Семеренко мала четвертий
стартовий номер і фактично прокладала
лижню для суперниць. І, розуміючи, що
швидкістю сьогодні взяти буде складно,
Валя зробила наголос на точність
і – головне – швидкострільність. Серед
усіх учасниць у Семеренко найкращий
сумарний час стрільби.
9 березня Ключовими проблемами
вирішення українсько-російської
кризи є те, що європейці не вірять
у військову загрозу та вважають
можливим дипломатичні важелі впливу
на Путіна. Про це заявив президент
Європейської ради Дональд Туск. „Чи то
військовим шляхом, чи то за допомогою
економічних чи інших інструментів,
але, боюся, Росія хоче отримати
контроль над усією Україною“, – вважає
президент Європейської ради.
10 березня Бойовики створили „ударні
групи“ на трьох напрямках. Північну
– на Донецькому напрямку, приморську
– на Маріупольському, луганську – на
Північно-Луганському напрямку, де
сконцентровані від 50 до 80 одиниць
бойової техніки, готової до наступу.
Окрім того, у бойовиків на Донбасі
розгорнуто 2 армійських корпуси – це
близько 30-33 тисячі осіб, 80-85% яких
– російські найманці.
11 березня Бойовики обстріляли
представників місії Міжнародного
комітету Червоного Хреста.
11 березня Адміністрація президента
Петра Порошенка підтвердила
повідомлення про поставки українській
армії зі США безпілотників, систем
зв’язку, радарів для визначення
мінометних та артилерійських позицій,
приладів нічного бачення та інших
засобів загальною вартістю 75 мільйонів
доларів, а також 230 військових
автомобілів.
12 березня Україна в 2015 році може
одержати з усіх зовнішніх джерел
близько 16,3 млрд доларів, включаючи
10 млрд доларів по лінії Міжнародного
валютного фонду. Про це йдеться
у в Звіті-меморандумі МВФ в Україні.
При цьому, в обсязі міжнародної
допомоги кошти від Євросоюзу
27
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– 30,5%, у тому числі деревообробної промисловості – 20%; сільського
господарства – 20%; транспорту
– 15%; оптової та роздрібної торгівлі – 14%.
Станом на 01.01.2015 року, загальний обсяг інвестицій з України до
Китаю склав 1,4 млн дол. з приростом у 0,6 млн доларів.
За даними Міністерства комерції
КНР, станом на 01.01.2015 року, загальний обсяг залучених в економіку
України китайських інвестицій становив 55,98 млн доларів.
На території України працювало
87 підприємств з китайським капіталом. Найбільші обсяги китайських
інвестицій залучено до підприємств
м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Закарпатської, Запорізької областей.
Так, абсолютний розмір прямих
іноземних інвестицій, що надійшли
в економіку України з Китаю стабільно зростав. Переважна кількість
китайських інвестицій спрямовувалася на отримання контролю над
родовищами українських природних
ресурсів. Наприклад, у 2011–2012
роках Китай був націлений на отримання контролю над Великотокмацьким родовищем марганцевих руд за
1 млрд доларів.
Одним з моментів, які гальмують
прихід великого китайського капіталу
на український ринок, є те, що прагматичні китайці не поспішають вкладати гроші у країну, не будучи твердо
впевненими у стабільності політичної
та економічної ситуації в ній. Крім того, на відміну від західних партнерів,
яким уже давно зрозуміла форма державно-приватного співробітництва,
китайські компанії та фінансові структури (принаймні великі, а саме з ними
і має намір працювати уряд України),
за традицією вимагають під свої проекти державні гарантії.
При оцінці залучення китайських
кредитів та інвестицій в Україну варто мати на увазі, що китайське кредитування ґрунтується на принципово інших позиціях, ніж МВФ та інших західних фінансових інституцій.
Китай на боргах не заробляє. Пекін
надає товарні кредити під конкретні проекти і, зрозуміло, під надійні
держгарантії.
Попереднє керівництво України
практикувало „неофіційні гарантії“,
які щедро давалися китайській стороні. Як наслідок – ускладнення міждержавних відносин після революції
в Україні.
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становитимуть 1,8 млрд доларів, від
уряду США – 2 млрд доларів. Перший
транш, який буде надано Україні вже
цього тижня, становить 5 млрд доларів, з
яких 2,7 млрд доларів буде направлено
на підтримку бюджету країни.
12 березня У Запорізькій області
знайшли мертвим колишнього главу
Запорізької ОДА Олександра
Пеклушенка. Попередня версія смерті
– самогубство.
12 березня У держаному бюджеті
на 2015 рік взагалі відсутня стаття
дотування вугільної галузі, заявив міністр
енергетики і вугільної промисловості
Володимир Демчишин.
12 березня Торги доларом на
міжбанківському валютному ринку
України 12 березня відкрилися на рівні
21,5–21,7 гривні за долар.
16 березня СБУ затримала 5
підозрюваних у скоєнні низки терактів
в Одесі. Підозрювані готували
черговий підрив приміщення одного з
волонтерських рухів в Одесі.
16 березня Україна 1–14 березня
2015 року імпортувала з боку Європи,
за оперативними даними, 583,4 млн
кубометрів природного газу, з Росії
– 139,6 млн кубометрів.
16 березня Минулого року смертність
на дорогах зросла на 22% у порівнянні
із 2013 роком, коли загинули 4824
людини.
16 березня Печерський суд, за
клопотаннями слідчих Генпрокуратури,
наклав арешт на нерухоме і рухоме
майно депутатів Верховної Ради
Криму та самопроголошених
керівників анексованого півострова
Сергія Аксьонова та Володимира
Константинова на 1,2 млрд грн.
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16 березня Україна стала дев’ятою
в списку світових лідерів з продажу зброї,
маючи 3% обсягу ринку. Китай протягом
останніх п’яти років (2010–2014)
випередив Німеччину в обсягах продажу
зброї, посівши третє місце в світі.
Лідерами експорту озброєнь у світі
залишаються США (31%) та Росія (27%).
17 березня Верховна Рада
конституційною більшістю прийняла
постанову, в якій попросила ООН
та ЄС ввести миротворців в Україну.
Автором постанови є президент Петро
Порошенко.
17 березня Міжнародне рейтингове
агентство „Fitch Ratings“ знизило
довгострокові рейтинги дефолту
енергохолдингу ДТЕК до рівня „С“
з „ССС“, що зумовлено високою
загрозою дефолту.
17 березня Генпрокуратура відновила
слідчі дії стосовно народного депутата
Сергія Ківалова, який в час активної
фази АТО опублікував статтю „Час
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ги від 14.10.2003 року у розмірі 10
млн юанів;
3) Проект постачання обладнання
для усунення наслідків аварії на ЧАЕС, згідно з Угодою між Урядом України та Урядом КНР про надання безоплатної допомоги від 25.04.2006 року (цільова допомога у зв’язку з 20-ю
річницею аварії на ЧАЕС у розмірі
10 млн юанів).
Нещодавно Україна і Китай знову
підписали Угоду про техніко-економічне співробітництво, яке дозволить
Києву залучити безоплатну допомогу з боку уряду КНР в обсязі 50 млн
юанів (близько 8,2 млн дол.). Проте
на цей раз українській стороні доведеться створити прозорі механізми
для освоєння цієї допомоги.
Фактором, що шкодить репутації
українського бізнесу в Китаї, є періодичне недотримання окремими вітчизняними підприємствами термінів
виконання контрактних зобов’язань.
Також серед проблемних питань
двостороннього співробітництва виникають проблеми окремо взятих
підприємств України з іноземними

партнерами, репутація яких під сумнівом.

Перспективні проекти
Українсько-китайський аграрнотехнологічний кластер. В Україні
сконцентровано 20% світових чорноземів. Це найбільш родючі землі
планети. За час незалежності України 7 мільйонів осіб отримали право
на свої паї, але повністю ними розпоряджатися вони не можуть: мають
право або здавати в оренду за невеликі гроші, або обробляти свій наділ. П’ять разів Верховна Рада України накладала мораторій на продаж
землі. Вперше в 1992 році, востаннє
– у 2012 році. У 2016-му термін його дії спливає. Нинішнє керівництво
країни чітко заявило про намір перетворити землю на товар.
Тому Китай розглядає Україну як
джерело якісної і доступної сільськогосподарської продукції. КНР зацікавлена у використанні с/г потенціалу України як гарантії власної продовольчої безпеки. Китай цікавий українському виробнику як потенційний
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готувати Конституцію для Одещини“.
Окрім того, за два тижні до втечі
Януковича Ківалов опублікував
детальний план-інструкцію щодо
захоплення влади в Одесі та створення
своєрідної автономії з орієнтацією
на окупацію Одеси Російською
Федерацією.
18 березня Кабінет Міністрів створив
Національне агентство із запобігання
корупції. Це агентство стане головним
превентивним органом у сфері
запобігання корупції. Основним
завданням агентства є введення до кінця
поточного року електронної форми
декларування майна держчиновниками.
18 березня 85% росіян вважають, що
рішення про анексію Криму не підлягає
перегляду. 4% припускають, що Росія
може бути змушена повернути півострів
Україні, а 8% вважають, що захоплення
півострова законним не визнають
ніколи. А ось фінансувати Крим росіяни
хотіли б, як і інші свої регіони: лише
23% підтримують виділення півострову
більшої підтримки. Хоча реально після
анексії Криму Росії довелося дотувати
його бюджет, фактично, на рівні 85%, як
у проблемних Чечні та Інгушетії.
18 березня Міноборони розпочало
демобілізацію військових, які
прослужили рік в АТО. До травня
планують демобілізувати 35 тисяч
військових.
19 березня Малайзійський „Боїнг“
рейсу MH17 був збитий ракетою „Бук“,
виготовленою в Росії. Про це пише
нідерландське видання „RTL Nieuws“
із посиланням на висновки експертів
з трьох різних країн.

Проте партнерство з КНР в аграрній сфері передбачає не лише очевидні вигоди, але і ризики. Китай відрізняється чи не найбільш „брудним“
сільським господарством: використовується величезна кількість хімікатів. Тому при укладанні угод з китайськими партнерами варто пам’ятати
про екологічну складову спільних
проектів на нашій території.

„Великий Шовковий
Шлях 2.0“
В середині квітня Китай офіційно
запропонував Україні брати участь
у створенні аналога „Великого Шовкового Шляху“ в ХХІ сторіччі. За
словами посла КНР в Україні Чжан
Сіюня, мова йде про проект „101
пояс і один шлях“, який передбачає
будівництво нових та модернізацію
старих транспортних коридорів,
інфраструктури, логістичних центрів,
створення виробництв, узгодження
митної політики тощо.
Для Китаю „Великий Шовковий
Шлях“ є проектом диверсифікації
транспортних потоків з країн Євразії,

19 березня Верховна Рада остаточно
проголосувала за закон про створення
суспільного мовлення.
19 березня Верховна Рада ухвалила
зміни до закону про акціонерні
товариства – знизила кворум для
проведення загальних зборів акціонерів
для всіх акціонерних товариств,
незалежно від їх виду власності, до
50% +1 акція в 2015 році. Як відомо,
держава володіє 50% +1 акція ПАТ
„Укрнафта“, проте регулярно зазнає
проблем із проведенням зборів
акціонерів цієї компанії (структури
групи „Приват“, що контролюють 42%,
найчастіше ігнорують зібрання).
19 березня Понад 60% пенсіонерів
Донбасу отримують переоформлену
пенсію.
19 березня Російський „Газпром“
заплатив до $6 млрд за невдалу спробу
припинити реверс газу в Україну
з Європи. Про це повідомляє російський
„Інтерфакс“ із посиланням на
розрахунки за галузевою статистикою
і дані джерел в монополії.
21 березня Війна в Україні йде вже рік,
і почалася з анексії Криму.
29
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ринок збуту сільськогосподарської
продукції. Для КНР такий формат
співпраці є гарною можливістю купувати якісну сільськогосподарську
продукцію за конкурентними цінами.
За інформацією ЗМІ, Китай вже
зарезервував 60 млрд доларів для
купівлі землі сільськогосподарського
призначення в Україні після того, як
буде знято мораторій на її продаж.
Ще в 2011 році Китайська національна корпорація з розвитку сільського господарства заявила про
готовність інвестувати 10 млрд доларів у розвиток спільних підприємств
в Україні та оформила форвардні
закупівлі української кукурудзи на
суму близько 1 млрд доларів.
Тільки за останній рік Китай подвоїв обсяг своїх інвестицій в українське сільське господарство (+2,4
млн дол.).
Окрім чорноземів, китайців цікавлять також зернові елеватори,
комбікормові заводи, холодильні
приміщення, заводи з виробництва
біопалива, біогазові електростанції,
фруктові овочесховища тощо.
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21 березня Бойовики налаштовані
на загострення конфлікту. У зоні
АТО загинуло 2 українських
військовослужбовців, ще 7 отримали
поранення. Окрім того, бойовики
обстріляли Авдіївку, внаслідок чого
загинув мирний мешканець.
21 березня У Брюсселі завершилися
тристоронні переговори про
постачання Україні природного газу з
РФ. Кінцева вартість газу для України
на 2 квартал 2015 року з урахуванням
знижки складе близько $250 за тисячу
кубометрів.
22 березня В Росії загинув молодший
син екс-президента України Віктор
Янукович, який потонув з машиною
у Байкалі. Поховали його у Криму.
23 березня Україна прориває блокаду
з постачання зброї. Президент Петро
Порошенко заявив, що укладено
контракти із 4 країнами щодо
постачання безпілотників, а також
щодо виготовлення найсучаснішої
високоточної української зброї.
23 березня Яценюк прийняв відставку
глави Державної фіскальної служби.
Підставою стало хабарництво на
митниці.
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23 березня Президент Петро
Порошенко наказав роззброїти всіх
людей в „Укрнафті“ і СБУ готова
допомогти МВС в їхньому затриманні.
Перебували в „Укрнафті“ зі зброєю
співробітники охоронної структури
„Січ“, створеної у Дніпропетровську,
які прикриваються назвою одного
з добровольчих батальйонів. Олігарх
Ігор Коломойський заявив, що все,
що відбувається навколо „Укрнафти“
– „планові роботи проти рейдерів“.
25 березня Найсильніше російська
пропаганда, крім Донбасу, впливає на
жителів Харківської та Одеської області.
На думку соціологів, ядром пропаганди
є квазілогічний ланцюжок: Майдан був
організований американцями разом із
націоналістами → в результаті Майдану
до влади прийшли націоналісти,
які загрожують російськомовному
населенню України → Крим і Схід
України були в небезпеці → Крим
вдалося захистити, включивши його
до складу Росії, а Схід повстав і хоче
незалежності і гарантій безпеки →
націоналісти, що незаконно прийшли до
влади, почали війну зі своїм народом.
Соціологи зазначають, що ефективна
протидія російській пропаганді на
Донбасі може знизити приплив нових
ополченців до лав сепаратистів.
25 березня Прямо на засіданні уряду,
звинувативши в корупції, затримали
керівника Держслужби з надзвичайних
ситуацій Сергія Бочковського та його
заступника Василя Стоєцького.
25 березня Президент Петро
Порошенко задовольнив прохання Ігоря
Коломойського про відставку з посади
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Азіатсько-Тихоокеанського регіону
в Європу. Сьогодні КНР реалізує 11
проектів будівництва та модернізації
залізничних та автомобільних шляхів
в Євразії.
За планом XI п’ятирічки, до 2020
року в західних регіонах КНР повинна бути сформована єдина залізнична мережа (власне, той 101 пояс). У цьому контексті важлива роль
відводиться транспортним комунікаціям, що з’єднують великі центри
зі спеціальною економічною зоною
(ВЕЗ) „Хоргос“ на казахстансько-китайському кордоні.
Казахстан також почав масштабне
будівництво залізниць і автомобільних доріг. Головним інвестором виступає КНР. Згідно з Казахстанською
транспортною стратегією, в 2015 році обсяги транзиту збільшаться більш
ніж у 3 рази (в порівнянні з 2005 роком) і складуть 32,2 млн тонн вантажів. В найближчій перспективі цей
показник планується вивести до 45
млн тонн.
Узбекистан практично повністю
виконав взяті на себе зобов’язання
з реконструкції дороги Е-40 на своїй
території. Крім того, створена Вільна
індустріальна економічна зона (СІЕЗ) в Навої, яка знаходиться в центрі
маршруту Е-40.
Грузія та Азербайджан також модернізують свої автошляхи із залученням європейського та китайського фінансування.
Очікується, що будівництво вузькоколійної залізниці на території
Казахстану та Узбекистану (залізниця КНР має вузькоколійне полотно) фактично завершить євразійську
частину логістики „Великого Шовкового Шляху“.
Тепер справа за Україною. Ми
є необхідним елементом євразійського транзитного простору. Навіть
в умовах війни через нашу територію
йдуть транзитні потоки основними
транспортними коридорами.
Британський інститут з проблем транспорту „Рендел“ присвоїв
у 2002 році Україні найвищий коефіцієнт транзитності в Європі, тому що
Україна не тільки створює, а й забезпечує сприятливі умови для збільшення обсягів транзитних перевезень.
Ми знаходимося між двома геополітичними просторами (Євразією та
Європою), торгівля між якими розвивається в геометричній прогресії.
В сухопутних транзитних маршрутів у межах країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва
(ШОС) є одна конкурентна перевага

– швидкість доставки, яка в два-три
рази вища, ніж на морських трасах
зі Східної Азії до Західної Європи.
За скромними прогнозами експертів Центру досліджень проблем громадянського суспільства, ми можемо
отримати близько 16 млн тонн на
рік у напрямку ШОС–Україна–Євросоюз.
У найближчі 20 років територіальне місце виробництва товарів втратить своє значення. Вирішальну роль
матиме швидкість просування продукції до споживача, а також перекидання капіталів, технологій та інформації в різні країни. З урахуванням
цих моментів, особливі можливості
виникають у тих держав, які розташовані в ареалі транскордонних
транспортних коридорів. В умовах
світової фінансово-економічної кризи та подальшої десятирічної рецесії,
навіть за несприятливої політичної
кон’юнктури, виключити транзитний
простір України з вантажопотоку
Євразія–Європа неможливо. Україна володіє „золотою“ транзитною
акцією.
Обсяг міжрегіональних наземних
вантажних перевезень між ЄС та
країнами-сусідами збільшиться до
2020 року в два рази. Однак при
розширенні на схід Європа зіткнулася зі збільшенням транспортних
заторів, які виникають через дисбаланс транспортних систем окремих
держав. Щодня 7500 кілометрів європейських доріг блокується через
„корки“, що в масштабах ЄС призводить до значних перевитрат палива.
Збільшення мобільності транспортних мереж не може бути досягнута
без створення швидкісних коридорів.
Власних коштів для цього у ЄС немає
(і до 2020 року не буде). Тому Євросоюз зацікавлений в трансконтинентальній співпраці з євразійськими
країнами в плані розширення своїх
транспортних комунікацій. Крім того, ТРАСЕКА не покриває потреб ЄС
у вантажопотоці з Азії. Європа потребує Причорноморської перемички. Нею може стати Україна.
Попри всі старання Росії зменшити транзитну вагу України в Євразії,
Москва неспроможна перерозподілити вантажопотоки в напрямку держав Середземноморського басейну
на свою користь. В першій редакції
Транспортної стратегії Російської
Федерації до 2020 року, прийнятої
в 2005 році, передбачалася переорієнтація частини потоків зовнішньоторговельних вантажів, що прямують
з Росії у напрямку Європи через

купується колійна техніка та розпочато проектування нового двоколійного тунелю на дільниці Бескид–Скотарське. Ця ділянка є складовою частиною міжнародного транспортного
коридору №5.
Тому запрошення України до участі у „Великому Шовковому Шляху
2.0“ є історичним шансом отримати
стратегічне партнерство з Пекіном,
яке забезпечить нашу економіку надійним джерелом зовнішнього фінансування. Цією ініціативою Китай
пропонує Україні більше, ніж фінансові стабілізаційні транші. Мова йде
про проект століття, здатний стати
системотворчим фактором повоєнного відновлення України.
***
Уряд КНР надає державну підтримку китайським компаніям і заохочує
„вихід за кордон“ їх капіталовкладень. Це створює додаткові сприятливі умови для залучення китайських
інвестицій в економіку України, зокрема в тих секторах, де китайська
сторона бачить інтереси для розвитку і розширення своєї присутності,
насамперед у реалізації проектів
з видобутку вуглеводневих та інших
невідновлюваних ресурсів, будівництва об’єктів інфраструктури (мостів,
авто - і залізничних доріг, тунелів),
житла тощо.
Пріоритетними для Китаю будуть
сільське господарство та транспортні коридори. Саме в цих сегментах
варто шукати взаємодію, налагоджувати діалог і давати державні
гарантії, яких потім неухильно дотримуватися.
Нещодавно голова правління CNBM International Джейсон Джанг заявив, що „зайти на український ринок
– це дуже великі ризики і висока вартість кредитів. Якщо політика збережеться і буде стабільною, природно,
ми будемо інвестувати в рази більше.
Якщо ж нас обдурять, то інвесторів
не буде в принципі“. Власне цим усе
сказано.
Віталій Кулик, директор
Центру досліджень проблем
громадянського суспільства, Київ

голови Дніпропетровської обласної
державної адміністрації. Сторони
розійшлись, демонструючи бажання до
подальшої співпраці.
26 березня Генеральна прокуратура
передала до суду кримінальне
провадження стосовно мера Харкова
Геннадія Кернеса за підозрою у низці
кримінальних злочинів, зокрема,
викрадення людини, катування, погроза
вбивством.
26 березня Китайська компанія
CITIC ConstructionCo. Ltd надасть
Україні позику в розмірі 15 мільярдів
доларів на будівництво доступного
житла. Кредит дається під мінімальні
відсотки, терміном на п’ятнадцять
років із правом пролонгації. Компанія
CITIC розглядатиметься як генеральний
підрядник-замовник із реалізації
проектів, а Мінрегіон займатиметься
підготовкою та реалізацією проектів.
26 березня Парламент Німеччини
ратифікував Угоду про асоціацію між
Україною та ЄС.
28 березня Головна ідея президента
РФ Володимира Путіна – розхитати
єдиний підхід Європейського Союзу і
Сполучених Штатів щодо Росії через
її агресію в Україні. Про це в інтерв’ю
„Associated Press“ заявив прем’єрміністр України Арсеній Яценюк. Також
Яценюк заявив, що Путін має плани
ліквідувати Україну як незалежну
державу та може піти на новий наступ
на Сході для досягнення цієї мети.
28 березня Президент Петро
Порошенко заявив, що наполягатиме
на тому, аби із законодавства було
вилучено норми, які дають можливість
звільнення під заставу корупціонерів.
28 березня Європейські інвестори
готові вкладати в Україну під гарантії
своїх держав. Про це розповів міністр
економічного розвитку і торгівлі України
Айварас Абромавичус, який відвідав
з дводенним робочим візитом Париж.
28 березня В ніч на 28 березня з боку
Стаханова бандформування, вперше
з часу „відведення“ важкої артилерії,
завдали вогневих ударів із реактивних
систем залпового вогню БМ-21
„Град“ по селищу Новотошківка на
Луганському напрямку.
29 березня Глава уряду Арсеній Яценюк
заявив, що у таких державних компаніях,
як „Укрнафта“ та „Укртранснафта“,
буде „якісний іноземний менеджмент“.
29 березня Кількох генералів армії
було заарештовано та засуджено
за корупційні дії протягом року. Про
це заявив перший заступник голови
Верховної Ради Андрій Парубій.
30 березня Більшість жителів Донбасу
– 63% – вважають, що „жити важко, але
можна терпіти“ (48% у грудні). Про це
свідчать дані соціологічного дослідження,
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порти України Бердянськ і Маріуполь (а це 6,5 млн тонн), на російські
порти Азово-Чорноморського регіону. Але навіть без військових дій на
Донбасі Росії не вдалося реалізувати
ці плани.
Також в України є необхідна транспортна інфраструктура. Сьогодні
українські залізниці безпосередньо
межують і взаємодіють із залізницями Росії, Білорусі, Молдови, Польщі,
Румунії, Словаччини, Угорщини, забезпечують роботу по 40 міжнародних залізничних переходах, а також
можуть обслуговувати 18 українських морських портів Чорноморсько-Азовського басейну.
Територією України проходять три
пан’європейські коридори (№№3,
5 і 9). Через українські порти Ізмаїл та Рені. „Укрзалізниця“ взаємодіє
з пан’європейським коридором №7,
який проходить по Дунаю. Активно
розвиваються перевезення міжнародними транспортними коридорами ТРАСЕКА Європа–Кавказ–Азія
і Чорне море–Балтійське море.
Загальна довжина мережі залізниць України становить 22 тис. км,
у тому числі протяжність міжнародних транспортних коридорів територією України – 3,2 тис. км.
За обсягами перевезених вантажів українські залізниці займають
четверте місце на Євразійському
континенті (після Китаю, Росії та Індії)
і шосте місце в світі. Інфраструктура
коридорів, які проходять територією
України, дозволяє забезпечити пропуск існуючих і перспективних вантажопотоків.
„Укрзалізниця“ розвиває і контрейлерні перевезення. З 2003 року
функціонують поїзди комбінованого
транспорту „Вікінг“ за маршрутом
Іллічівськ (Україна)–Клайпеда (Литва) та до війни з Росією – „Ярослав“
за маршрутом Луганськ–Київ (Україна)–Славкув (Польща).
Програма інформатизації дозволила впровадити електронний документообіг на залізницях України,
в тому числі при перевезеннях у міжнародному сполученні. Укладено
угоду між УЗ і ПКП „Карго“ про інформаційний обмін при перевезенні
вантажів у міжнародному залізничному сполученні, а також тристоронній договір між Україною, Росією та
Казахстаном (який поки все ще діє).
Успішно реалізується спільний
проект з Європейським банком реконструкції та розвитку „Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України“:

з краю

проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології (КМІС). Ще 7%
вважають, що „все не так погано
і можна жити“ (у грудні – 5%), а кількість
тих, хто вважає, що „терпіти тяжке
становище вже неможливо“, зменшилася
з 43% до 30%. При цьому кількість тих,
кому не вистачає продуктів, залишилося
незмінним – 45%; брак медикаментів
стали відчувати 50%. Разом із тим, 89%
опитаних не хочуть нікуди виїжджати,
6% хотіли б виїхати, але не можуть,
2% планують поїхати, 3% вагалися
з відповіддю.
30 березня Виконуючий обов’язки
керівника „Укрзалізниці“ Максим
Бланк розповів, що реформи у компанії
відбуваються вкрай важко через
сильний спротив зсередини і тотальну
корупцію. На його думку, змінити
цю ситуацію можуть хіба що сильні
і незалежні менеджери під відповідним
наглядом. „Систему можна поміняти,
якщо прийде один із топ-менеджерів
“Дойче бана”, а до нього приставлять
одного з топ-менеджерів ФБР. Ось тоді
я повірю в те, що це буде максимально
швидка і максимально ефективна зміна
системи“, – сказав він.
31 березня Порошенко анонсував
арешти російських активів і рахунків
в Україні тих людей, які активно брали
участь у анексії Криму та подальшій
агресії на Донбасі.
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31 березня Українські слідчі не знайшли
достатніх доказів того, що 20 лютого
2014 року на Інститутській були загиблі
від дій снайперів, а також залучення
„третьої сили“ до трагічних подій того
дня. Це питання залишається відкритим,
– йдеться у звіті Міжнародної дорадчої
групи, що створена при Раді Європи.
У документі стверджують, що розстріл
на Інститутській, найімовірніше, здійснив
„Беркут“ із „групи Садовника“. „Аналіз
сотень годин відеозаписів та матеріалів
з інтернету дозволив встановити
21–24 співробітників “Беркута”, які
стріляли в учасників акцій протесту,
що піднімалися вулицею Інститутською.
Встановлено, що група Садовника
отримала приблизно 20 автоматів АКС47 такого калібру, ці автомати не було
повернуто до місця зберігання, вони
зникли“, – йдеться в документі.
1 квітня Гаряча вода подорожчала на
55–57%, опалення – на 73%.
1 квітня За півтора місяця у зоні АТО
загинуло 75 військових та близько
400 отримали поранення з моменту
оголошення про припинення вогню.
1 квітня Українські електростанції
отримують достатні обсяги
антрацитного вугілля з окупованих
територій Донбасу, – розповів міністр
енергетики Володимир Демчишин. За
словами Демчишина, постачанням
вугілля займаються підприємства, які
перереєструвалися на підконтрольній
Україні території як юридичні особи
і розрахунки здійснюють в українській
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Про що стукали каски?
Страйки шахтарів для
України не дивина. На багатій
та перспективній вугільній
галузі традиційно наживається
купа чиновників та олігархів.
До рядових працівників
гроші ж доходять рідко. От
і страйкують: гатять касками
по бруківці біля владних
будинків. Проте останні прояви
невдоволення шахтарів – значно
більше ніж затримки зарплат
та перспектива залишитися без
роботи. Цього разу у стукоті
касок, переговорах та зустрічах
відчувалася рука майстра…
Але давайте почнемо з початку.
В Україні видобуток вугілля – царина
держави і структур олігарха Рината
Ахметова. І те, що відбувалося на
вулицях Києва, та й узагалі у галузі,
зайве підтвердження того, що сторони не уживаються.

Що ж змусило олігарха розгорнути
так званий „вугільний“ фронт?

Насамперед це – тариф
Коефіцієнт, за яким держава розраховує закупівельні ціни на енергію. Його обчислюють, у тому числі
й з огляду на вартість тонни вугілля,
яке використовується на ТЕС. Тобто,
чим дорожче паливо, тим більша відпускна ціна енергії.
От і виходить, що для Ахметова
вартість вугілля не те, щоб не важлива, а швидше другорядна. Його мета
збільшити нинішні ціни на вугілля
з 800–1000 до 1500 тисячі грн/т.
Пропонована державою сума 1100
грн/т – не приймається.
Нині тариф для ТЕС складає 80 копійок за Кв/год. У Ахметова хочуть
1,2 грн Кв/год. Мовляв, без такого
підвищення у ТЕС не буде грошей
купувати у шахтарів вугілля. А немає
вугілля – немає енергії.

Фото: Сергій Харченко

банківській системі, „платежі здійснюють
на українські рахунки, а потім кошти
розподіляють між шахтарями на картки“.
1 квітня В аеропорту Львова у порядку
експерименту застосовується принцип
„відкритого неба“. Цей механізм
дозволить допустити якомога більше
авіакомпаній на львівський ринок
і направити прямий туристичний потік
у Львів та суміжні регіони.
2 квітня За підозрою в корупції міліція
оголосила в розшук начальника
управління Державної автоінспекції
в Києві Миколу Макаренка. Про це
повідомляє глава МВС Арсен Аваков.
Махінації міліціонерів-даішників
базувалися на схемах отримання
незаконних грошових коштів у МРЕВ
при оформленні автомобілів. Затримано
начальника відділу організації
реєстраційно-екзаменаційної
роботи УДАІ ГУМВС України в Києві
– підполковника міліції Миколу Жебеля.
2 квітня Президент Петро Порошенко
підписав закон, який забороняє показ
російських серіалів та фільмів.

36 копійок тарифу, за які так бореться олігарх, – не що інше як гроші,
необхідні для погашення валютних
боргів ДТЕКа.
Керівництво ДТЕКа у відповідь заговорило про вибірковість і дискри-

Не виключено, що мітинги мають не одне,
а кілька джерел фінансування. А пара
Ахметов – Тимошенко, розхитуючи ситуацію,
переслідують і політичні цілі, а точніше, крісла.
Водночас, за словами міністра
енергетики України Володимира
Демчишина, шахтарі державних
копалень готові відвантажувати для
ТЕС вугілля по 1100 грн/т (за собівартості від 1500 до 3000 тис. грн/
т). ДТЕК же наполягає на ціні 1500
грн/т. Та й то за певних умов.
Демчишин звинувачує Ахметова
у прагненні отримати надприбутки.
За словами міністра, собівартість
видобутку вугілля на шахтах ДТЕК
складає 800–900 грн/т. Мовляв, ті

мінаційність дій української влади.
Мовляв, для інших, гідро- та атомних
станцій, тариф виріс. Для ТЕС – незначно, але знизився.

Дотацій на шахти теж не буде
Інша складова мітингів і невдоволення шахтарів – скорочення дотацій
шахт. Не секрет, що всі прибуткові
підприємства розкуплені. Неприбуткові – непосильний тягар для битої
кризами України. Собівартість видобутку окремих шахт удвічі перевищує

3 квітня Студенти Донбаської академії
будівництва й архітектури Макіївки
Донецької області одержали дипломи
Ростовського державного будівельного
університету. За словами ректора вузу
Євгена Горохова, частина захисту
дипломів проходила в режимі відеоконференції.
4 квітня Глава МВС Арсеній Аваков
звільнив очільника ДАІ Анатолія Сіренка.
4 квітня МВС пропонує запровадити
нову систему балів та штрафів для
порушників правил дорожнього
руху. Всім автомобілістам буде
нараховано по 150 балів і „якщо
радари і камери відеоспостереження
фіксуватимуть порушення, ці бали
будуть зніматися. Після того, як кількість
балів досягне нульового рівня, водіям
за порушення почнуть нараховувати
штрафи. Крім того, на телефонний
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огляд подій

Адже якщо власник ДТЕК поступиться – це знизить собівартість
виробленої на його станціях енергії
(а це 80% від усіх ТЕС в Україні),
а отже, й не буде підґрунтя вимагати
підвищення тарифу.

3 квітня Бойовики „ДНР“ отримали
наказ, який дозволяє їм обстрілювати
місця скупчення мирних жителів. Про
це заявив заступник командувача АТО
полковник Валентин Федичев. „Цей
злочинний наказ дозволяє диверсантам
обстрілювати скупчення мирних жителів
і густонаселені райони Донецька,
а також вести вогонь по позиціях сил АТО
з передмість, щоб спровокувати вогонь
у відповідь“, – повідомив Федичев. Також,
за словами полковника, заплановано
роззброєння неконтрольованих
козачих підрозділів у районі Горлівки.
На озброєнні бойовиків знаходиться
майже 700 танків та 1,1 тис. бойових
бронемашин, а також 380 реактивних
систем залпового вогню, переданих
їм російською стороною. Окрім того,
як стверджує командування АТО, на
непідконтрольній Україною території
Донбасу на сьогодні знаходиться 9 тис.
військових РФ.

з краю

номер власника надходитиме SMS
з кодом та посиланням на сайт, де
власник зможе проглянути відеоролик
з правопорушенням, участь у якому
брала його автівка“.
4 квітня У Сочі українка Марія Музичук
виграла жіночий чемпіонат світу з шахів,
зігравши внічию з росіянкою Наталією
Погоніною в четвертій, останній партії
фіналу. Рідна сестра Марії, Ганна,
поступилася росіянці у півфіналі.
5 квітня Бойовики „ДНР“ призупиняють
обмін полоненими, поки не буде
вирішено питання про персональний
склад робочих підгруп з виконання
Мінських угод.

огляд подій

6 квітня У полоні бойовиків залишається
близько 400 українців. Про це повідомив
радник глави СБУ Маркіян Лубківський.
„Не відповідає дійсності й інформація,
що, мовляв, 16 військових, котрих вони
сьогодні віддали українській стороні,
були останніми полоненими військовими
на території т.зв. ДНР“, – заявив
чиновник. Водночас, переговорник
Центру сприяння звільненню заручників
при СБУ Юрій Тандит заявив, що
з початку війни з полону було звільнено
2,5 тис. українців.

ринкову ціну на вугілля. Торік на підтримку копалень держава витратила
14 мільярдів гривень. Цього року
планують обмежитися 4–5 мільярдами. Насамперед через війну на Сході.
Адже багато шахт не контролюються
Україною, затоплені чи тимчасово не
працюють.
Для того, аби зменшити тиск на
– і без того дефіцитний – бюджет,
чиновники також анонсують закриття
шахт, які не вдається прилаштувати
в інвесторські руки.
Зауважу, що скоротити дотації (підтримку) шахт і не підвищити базову
ціну на вугілля – для копалень шлях
в один кінець. Адже видобувні підприємства навіть за підтримки держави
ледь виходили в „0“. Насамперед це
означає, що без дотацій шахтарям
не бачити зарплати. Що ж держава
запропонує тим, чиї шахти закриють
– узагалі неясно.
Гірники вже сьогодні місяцями
не бачать зароблених грошей. Загальний зарплатний борг сягає 700

міністра, до якого є багато різних
і цілком заслужених питань. На нього
приміряють вінець борця з олігархами
і монополістами, що посилить позиції
міністра в очах простого люду.
Не виключено, що шахтарі на
вулицях Києва – це ще й своєрідна
гра м’язами у відповідь на так звані
реприватизаційні війни. Зокрема,
звернення Генпрокуратури щодо незаконності приватизації Ахметовим
„Дніпроенерго“, „Закарпаттяобленерго“ та „Донбасенерго“.
Кажуть, що проти ДТЕК можуть
задіяти і РНБО: Радбез підготує постанову, що передбачатиме перевірку ДТЕК на монополізм і концесійні
договори компанії на шахти і ТЕС.
А на додачу – запровадити природну
ренту на видобуток вугілля і посилити
позиції „Енергоатому“ на ринку енергії у якості альтернативи потужностям
ДТЕК.
На тлі усіх кулуарних ігор і війн слід
чітко усвідомлювати кілька речей.
Дефіцит електроенергії нікуди не по-

7 квітня Генеральна прокуратура
звернулася до суду про визнання
незаконним приватизації ПАТ
„Дніпроенерго“, ПАТ „Донбасенерго“
та ПАТ „Закарпаттяобленерго“.
Основним власником перших двох
компаній є ДТЕК, що належить Ринату
Ахметову, а остання належить структурі
Льовочкіна й Бойка.

Інша складова мітингів і невдоволення шахтарів
– скорочення дотацій шахт. Всі прибуткові
підприємства розкуплені. Неприбуткові –
непосильний тягар для битої кризами України.

8 квітня Адміністрація президента очікує
ефективної роботи Національного
антикорупційного бюро не раніше, ніж
наприкінці поточного року.

мільйонів гривень. Міністр Демчишин
киває на Ахметова, мовляв, той не
віддав ДП „Вугілля України“ 700 мільйонів гривень боргу, частину з яких
і мали переказати на зарплатню
гірникам.

8 квітня Міністр юстиції Павло Петренко
презентував електронні сервіси
Мін’юсту, завдяки яким можна он-лайн
зареєструвати компанію, отримати
витяги чи довідки про компанії. Он-лайн
сервіс запрацював на підставі закону
про дерегуляцію і спрощення умов
ведення бізнесу. Вартість отримання
витягу становить 48,68 грн. Це 75%
від паперового зразка. Документ
завантажується прямо з сайту. Після
сплати присвоюється унікальний код.
Гроші одразу йдуть до держбюджету.
Після формування витягу його можна
роздрукувати.
9 квітня Україна посіла 62 місце
серед 133 країн у світовому рейтингу
соціального розвитку, випередивши
Білорусь (66 місце), Молдову (70 місце)
і Росію (71 місце). Рейтинг базується
на оцінці трьох основних напрямів:
задоволення базових потреб, основи
добробуту і можливості. Для оцінки
використовують 52 показника.
9 квітня Верховна Рада прийняла
закон про ринок природного газу, яким
зокрема зобов’яже облгази, більшість
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Мотивів багато
Що ж до організації страйків – тут
окрема історія. Джерела у правоохоронних структурах заявляють, що
страйки вдалося успішно реалізувати
за допомогою глави незалежної
профспілки гірників України Михайла
Волинця. Він же і екс-нардеп від блоку
Ю. Тимошенко і, цілком можливо,
лишився її поплічником. Не виключено, що мітинги мають не одне, а
кілька джерел фінансування. А пара
Ахметов–Тимошенко, розхитуючи ситуацію, переслідують і політичні цілі,
а точніше, крісла. Зокрема, у такий
спосіб можна було б усунути міністра
енергетики з посади. При цьому, слід
зауважити, що шахтарські мітинги як
спроба вибити крісло з-під Демчишина (якого вважають людиною президента), можуть мати і зворотні наслідки. Гірники, навпаки, „відбілять“

дівся і, схоже, не подінеться. Галузь
довели до того, що Україна вперше за
багато-багато років вимушено купує
електроенергію і вугілля за кордоном.
Окрім очевидної трагедії для країни,
для когось це бізнес з величезними
прибутками. І боротьба між різними
структурами точиться не за світло
в кожному домі, а за грошові потоки
в першу чергу.
Ринат Ахметов – важливий гравець
енергоринку з багатьма важелями
впливу і без бою позиції не здасть.
Наслідки боротьби державної машини і олігарха у цьому сегменті можуть
бути катастрофічними.
Висновок один: треба шукати компроміс за столом переговорів, а не, як
говорив міністр Демчишин, „просто
обмінюватися думками“.
Олексій Устіловський, Київ

В Україні триває судова
реформа. 28 березня
набув чинності Закон „Про
забезпечення права на
справедливий суд“ авторства
президента Петра Порошенка.
Влада обіцяє чергові кроки
у напрямку реформування
судової системи та кардинальну
кадрову чистку суддівського
корпусу. Але експерти
не розділяють оптимізму
ініціаторів реформи та схильні
робити обережні висновки.
Президент неодноразово підкреслював, що вважає судову реформу
мало не головною з усіх. „Судову реформу я вважаю реформою з реформ. Уявімо, що ми створили ідеальні
прозорі правила для політики, економіки, соціальної сфери, написали
бездоганні та високоякісні закони.
Але всі наші реформаторські зусилля перетворяться на “сізифів труд”.
Бо закони народяться мертвими, якщо за їх виконанням не слідкуватиме
чесний, незалежний, непродажний
суд. Судова реформа має стати першою та головною нашою реформою,
яка дасть країні жити по-новому“,
– зазначив Порошенко.

Чи реальна люстрація, окрім
смітникової?
І його апарат кинувся виконувати
вказівку. При Адміністрації президента призначили відповідального
за її виконання – заступника голови Олексія Філатова. А також було
створено Раду із судової реформи,
куди увійшли судді, юристи та експерти.
Так, протягом кількох місяців було
ухвалено низку законів, зокрема,
„Про відновлення довіри до судової
системи“, „Про очищення влади“
тощо. Але реальних результатів вони не дали. Адже ті судді, яких було
звільнено на підставі закону, знову
повернулися на свої посади. Оскільки закони не працювали, люди почали так звану „смітникову люстрацію“.
Коли чиновники та судді, які уникали
лави підсудних, опинялися у сміттєвих баках.
Щоправда, деяким суддям усе ж не
пощастило. А саме – трьом суддям
сумнозвісного Печерського районного суду міста Києва. Того самого,
у якому проходять найгучніші проце-

си, зокрема проти Юлії Тимошенко
та Юрія Луценка. Оксана Царевич,
Сергій Вовк та Віктор Кицюк – пересіли із суддівського місця на лаву
підсудних. Їм інкримінували неправомірні рішення щодо представників
Майдану. Але судові розгляди їхніх
справ затягуються, отже, невідомо,
чим вони закінчаться, і чи реально
вони сядуть у в’язницю.
Думки суспільства розділилися
щодо оцінки цієї ситуації. Одні радісно вітали рішення Генпрокуратури
та парламенту, який позбавив трьох
суддів недоторканності, аби вони
змогли предстати перед судом. Мовляв, якщо серйозно постраждає хоч
хтось із суддівського корпусу, його
колегам виносити подібні рішення
буде зась.
Інші ж, більш помірковані, пропонують зважати на закони та Конституцію. По-перше, суддів оголосили
„винними“ ще до рішення власне суду, який цю вину має встановити. А це
пряме порушення одного з ключових
правових принципів – презумпції
невинуватості. По-друге, судді виносили свої вердикти, у тому числі
проти представників Майдану, на
основі діючих тоді законів. Так, преса
охрестила їх „диктаторськими“. Але
у тому і різниця між журналістами
і юристами: перші можуть дозволити
собі давати оціночні судження. Судді
ж мають діяти винятково у рамках закону, не розмірковуючи, „демократичні“ вони чи „диктаторські“.
Експерти нарікають, що сьогодні
однією з головних проблем суддівської системи є неможливість притягти до відповідальності суддів. Раніше цим опікувалася Рада юстиції.
Але той склад, який працював при
Януковичі, розпущено ще рік тому.
Нового так і не сформували. А без
ВРЮ неможливо звільняти суддів. Законом „Про забезпечення права на
справедливий суд“ передбачається
створення Вищої Ради юстиції, але на
це піде кілька місяців.

Ручний суд
Але, звичайно, диму без вогню не
буває. Цілком очевидно, що і трійка
суддів Печерського суду, і багато їхніх колег надзвичайно чутливо ставляться до настроїв влади. На жаль,
судова влада в Україні, яка має бути
окремою і впливовою гілкою влади,
часто опиняється у ролі „ручної мав-

з яких належать бізнесменам, платити за
використання газорозподільчих мереж.
Законопроект передбачає повний
розподіл функцій газопостачання,
газотранспортування і газорозподілу.
Ухвалення цього закону є однією з умов
для надання кредиту в 17,5 мільярдів
доларів Україні.
9 квітня Верховна Рада заборонила
пропаганду комуністичного та
нацистського режимів в Україні. За
прийняття цього закону проголосували
254 народні депутати. Закон
передбачає декомунізацію радянських
символів.
10 квітня Багато бойовиків на Донбасі
хочуть скласти зброю і шукають спосіб,
як вийти з окупованих територій. Про це
повідомляє СБУ з посиланням на двох
бойовиків формування „ЛНР“, які втекли
від своїх ватажків та шукали захисту
в українських правоохоронців.
10 квітня Готуючись до втечі, ексгенпрокурор Віктор Пшонка і його
соратники знищили документи
у справах Юлії Тимошенко. Про це
заявив генеральний прокурор України
Віктор Шокін. Він зазначив, що проти
Віктора Пшонки та його заступника
Рената Кузьміна порушено кримінальні
справи за перевищення службових
повноважень, а також за фальсифікації
справ.
10 квітня Британія завершила
ратифікацію Угоди про асоціацію
Україна–ЄС.
12 квітня Після того, як бойові дії
у Широкиному припинилися, нові важкі
бої спалахнули навколо аеропорту
Донецька, а бойовики не допустили
спостерігачів СММ ОБСЄ у Широкине.
Про це заявив глава місії СММ ОБСЄ
Ертугрул Апакан. Він висловив тривогу
у зв’язку з відновленням насильства
у Широкиному впродовж двох днів.
Попри Великдень, бойовики стріляли
агресивніше і частіше. З опівночі до
18.00 бойовики 35 разів порушили
режим тиші, в тому числі провели 11
мінометних обстрілів, здебільшого
калібром 120 мм.
12 квітня Не зважаючи на підписані
у Мінську угоди, російська зброя й далі
масовано завозиться на Схід України
„через відкритий кордон“. Про це
йдеться у заяві представників НАТО.
12 квітня Тернистий шлях „Шахтаря“
в юнацькій Лізі УЄФА логічно завершився
ключовим поєдинком, в якому підопічним
Крівенцова протистояла одна з кращих
футбольних академій Європи – школа
лондонського „Челсі“. У фіналі донеччани
програли з рахунком 3:2.
14 квітня Ринок землі в Україні повинен
з’явитися достатньо швидко – мораторій
може бути знятий вже з 1 січня 2016
року. Про це заявив глава Адміністрації
президента України Борис Ложкін. Глава
АП вважає, що ринок сільгоспземлі
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огляд подій

Реформа для проформи

з краю

– це одна з ключових дій, яку необхідно
здійснити, поряд з реформою держслужби
і приватизацією держкомпаній.
15 квітня На території так званої „ДНР“
на сьогоднішній день проживає більше
мільйона жителів Донецької області,
які не мають можливості з тієї чи іншої
причини залишити окуповану територію.
Про це заявив глава Донецької обласної
військово-цивільної адміністрації
Олександр Кіхтенко.
15 квітня Депутат п’ятого скликання
Верховної Ради від Партії регіонів Олег
Калашников убитий в Києві. Депутат
відомий своїми антиукраїнськими
скандалами, а також тим, що
організовував „Антимайдан“.
15 квітня НБУ зміцнив офіційний курс
гривні на 1,14 гривні.
15 квітня Печерський райсуд Києва
заочно заарештував екс-міністра
охорони здоров’я Раїсу Богатирьову, яку
оголошено у міжнародний розшук, через
звинувачення у розкраданні в особливо
великих розмірах.
16 квітня Україна витратила
1 мільярд доларів на постачання газу
і електроенергії на територію Донецької
і Луганської області, а назад отримала
нуль, – заявив прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк.
16 квітня У Києві чотирма пострілами
розстріляли журналіста Олеся Бузину.
У справі про вбивство Бузини є 5 свідків.
16 квітня Директором Національного
антикорупційного бюро призначено
Артема Ситника. Останній вибір
президент Порошенко робив між двома
кандидатами – Миколою Сірим і Артемом
Ситником. Президент відзначив, що
хоча Ситнику лише 35 років, він має 10
років досвіду роботи в прокуратурі, має
досвід розслідування корупційних справ.
„Мені відомо, що вже відбулися зустрічі
з іноземними фахівцями, які пропонують
дуже досконалий план-графік створення
Антикорупційного бюро, щоб жодного
дня і жодної години не було витрачено
марно“, – сказав Порошенко.
16 квітня Міністерство юстиції заявляє про
невиконання близько 70% судових рішень.
17 квітня Національна рада з питань
реформ має намір заснувати фонд
фінансування державної служби, який
може бути створений через 6–8 місяців за
підтримки Євросоюзу і буде використаний
на підвищення рівня оплати праці
держслужбовців.
17 квітня Швейцарія почала процес
повернення Україні грошей чиновників
Януковича.
17 квітня Десантники США прибули
до України для навчання українських
військових.
18 квітня Українець Олександр Усик
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почки“ для керівників держави. Так
було за всіх українських президентів.
Але за колишнього – втікача – ця залежність набула нових ознак.
Так, наприклад, саме за допомогою ручного суду Януковичу
вдалося розправитися з лідерами
опозиції Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. За всієї абсурдності
сфабрикованих проти них справ,
судді Печерського суду, не кліпнувши оком, ухвалили обвинувальні
вироки. Це був тільки початок: з тих
пір судді стали дієвим інструментом
влади у боротьбі з опозицією.
А сьогодні ті ж самі судді, які чинили правосуддя за часів Януковича,
охоче відпускають його соратників.
Зокрема, одного з одіозних представників Партії регіонів Олександра
Єфремова, якого небезпідставно
вважають посібником та фінансистом сепаратистів на Сході.
Не дивно, що за даними соціологічних опитувань, судовій системі
Україні не довіряють понад 60%
громадян. Сьогодні судова система
України – це понад шість тисяч суддів,
які користуються усіма привілеями,
зокрема, недоторканістю. Але окрім
того, що їх не так просто притягти до
відповідальності, дуже проблематичним є доступ до них. Отже, суди – це
закрита каста обраних. Яка живе за
своїми законами.
Після Революції Гідності люстрація
суддів та докорінна реформа судової системи стала одним з найбільш
серйозних запитів суспільства. Тому
для влади – справа честі довести її
до пуття. Причому реальну реформу,
а не її імітацію.

Збільшення відповідальності
чи посилення контролю?
Ініціатори закону „Про забезпечення права на справедливий суд“
сповнені оптимізму. Так, Олексій
Філатов, який працював над законопроектом, стверджує, що цей
документ має забезпечити реальний
доступ громадян до правосуддя, надати їм реальну можливість захисту
своїх прав.
Філатов підкреслює, що ухвалений закон – лише крок на шляху до
великої судової реформи.
„Перед Україною стоятиме питання реформування процесуального
законодавства, внесення змін до
Конституції щодо структури судової
системи, а також реформування
інституту адвокатури, виконання судових рішень, надання безкоштовної
правової допомоги та подальшого

удосконалення законодавства про
прокуратуру“, – зазначив чиновник.
Незалежні юристи ставляться до
задекларованої реформи зі стриманим оптимізмом, зазначаючи, що
є як сильні, так і слабкі сторони. Зокрема, позитивним моментом вони
вважають той факт, що Верховному
суду повернуть повноваження найвищого органу у судовій системі, які
в нього забрали за часів Януковича.
Крім того, велику увагу в законі
„Про забезпечення права на справедливий суд“ приділяється питанням
відбору та призначення суддів, атестації та звільнення, дисциплінарної
відповідальності. Також законом
передбачений суспільний контроль
за видатками судді та членів його
родини, чи відповідає рівень життя із
задекларованими доходами. Журналісти та адвокати отримають доступ
до цієї інформації.
Що стосується негативних моментів, то експертів тривожить роль президента та народних депутатів у частині призначення суддів та контролю
над ними. Так, за словами експерта
Центру політико-правових реформ
із судочинства Романа Куйбіди, Венеціанська комісія, виносячи вердикт
щодо останнього закону, відзначила
безпрецедентний вплив на суди
з боку політичних органів. І висунула
вимоги внести у документ відповідні
зміни, відсторонивши керівництво
держави від впливу на формування
суддівського корпусу.
Йдеться, зокрема, про відсторонення президента, який, окрім
конституційних повноважень самому
призначати суддів, отримав право
підписувати службові посвідчення
тих суддів, до призначення яких не
мав стосунку.
Експерти наголошують на тому, що
для повного реформування суддівської системи потрібно вносити зміни
до Конституції. Конституційна комісія, створена президентом, працює
вже півтора місяці. І реформа судової
системи – у переліку її невідкладних
завдань. Але як швидко піде процес
та чи призведе до бажаних результатів, стане ясно згодом.
Вікторія Чирва, Київ

Щеплення від
сепаратизму

захистив титул міжконтинентального
чемпіона за версією WBO у важкій
вазі (до 90,7 кг) у бою з росіянином
Андрієм Князєвим. У восьмому раунді
рефері зупинив бій, Усик переміг Князєва
технічним нокаутом (11-2, 6 КО).

Трагедія 2 травня стала
переломним днем для спокійної
та флегматичної Одеси, яка
дуже рідко дозволяє втягнути
себе в політичні конфлікти як
місцевого, так і всеукраїнського
значення. Події того дня
унеможливили подальші
вуличні зіткнення у місті,
піднявши планку ризику на
занадто високий рівень.

18 квітня Український гімнаст Олег Верняєв
став абсолютним чемпіоном Європи 2015
року зі спортивної гімнастики. Українець
був найсильнішим у багатоборстві у
французькому Монпельє.

Через рік після протистояння в місті сформовано декілька громадських
захисних патріотичних організацій,
які проявили себе як надійні опори
для державності в регіоні. Цей день
добре показав одеситам, що серед
міської міліції панують проросійські
настрої, і опорою для захисту міста
та області можуть бути лише добровольчі військові формування.
З іншого боку, підвищений рівень
ризиків також примусив українську
владу по-справжньому взятися за
відсіч сепаратизму в регіоні, провівши арешти ватажків проросійських
організацій, заблокувавши трансляцію російських каналів та збільшивши
контроль на прикордонних пунктах.
За рік у місті змінився голова обласної державної адміністрації, голова
обласної міліції, три рази змінювався
голова обласної прокуратури – все
це стало результатом та прямим наслідком подій 2 травня.
Важливо розуміти, що Одеська
область – це мультинаціональний
регіон, де ніколи на 100% не підтримувалася українська політика як проросійського, так і проєвропейського
характеру. Явка на виборах рідко
перевищує 50%, а населення Одеси
здебільшого цікавиться курсом валют та торговельними можливостями
замість ідеологічних суперечок. Тим
не менше, трагедія 2 травня, разом
із подіями на Сході України, значно
підвищили патріотизм у місті. Бути
патріотом України стало трендом.
Зараз у місті функціонує більше
десятка волонтерських центрів допомоги АТО.
Події 2 травня не залишили нікого
байдужим, тим не менше, питань щодо безпосередньо трагедії у будинку
профспілок більше, ніж відповідей.
Рік по тому група журналістів, яка
займалася розслідуванням, оголо-

сила, що трагедія не мала ознак
спланованого теракту, а була збігом
обставин, які призвели до смерті
людей.

Передумови 2 травня
Соціальне напруження в Одесі
напередодні 2 травня можна зрозуміти. Незважаючи на те, що два
місяці тому був змінений губернатор
Одеської області, весь апарат, який
керував областю, був ще часів Януковича. Перемогу Революції Гідності
в Одесі було складно відчути, тому
організації Куликового Поля (ключового місця мітингів та подальших
трагічних подій 2 травня) відчували
певну вседозволеність. На сцену Куликового Поля приходив навіть майбутній мер Одеси Геннадій Труханов,
щоб набрати політичних балів перед
виборами. Подекуди в місті виникали
зіткнення, але вони не носили масового характеру.
Особливістю 2 травня були дві
події – проведення футбольного
матчу, на який приїхало багато вболівальників з Харкова, а також поділ
проросійських організацій. Частина
з них пішла з Куликового Поля,
а частина залишилася, офіційною
причиною поділу були домовленості
з чинним губернатором Володимиром Немировським. Але поділ відбувався саме напередодні подальших
подій і, дуже вірогідно, мав пряме
відношення до них.

Початок протистояння
Почуття ворожнечі, недовіри та
страх – були основними чинниками,
які стали міною сповільненої дії у розпаленні жорстокого протистояння.
Проросійські активісти під прикриттям міліції прийшли до місця старту
Маршу Єдності проукраїнських
активістів та футбольних фанатів,
щоб „проконтролювати“ відповідність маршруту маршу та відсутність
загрози для їх табору на Куликовому
Полі. Насправді ж, зустрічі двох сторін при наявності великої кількості
зброї, запалювальних сумішей та
радикальних груп, при відвертому
саботажу охорони правопорядку
з боку міліції, було більш ніж достатньо, щоб протистояння відбулося.
Воно відбувалося в центрі міста,
коли проросійські та проукраїнські

19 квітня Національна жіноча збірна
України стала кращою на континенті за
підсумками чемпіонату Європи, який
завершився у Тбілісі. Друге місце дісталося
команді Росії і третє – Польщі. Це перше
чемпіонство для української збірної
команди з важкої атлетики більш ніж за
20 років. Останній раз наша команда
лідирувала в Європі у 1994 році.
20 квітня Україна припинила платити за
російську електрику для зони АТО.
22 квітня „Нафтогаз“ і його „дочка“
„Укртрансгаз“ отримали запити від
газотрейдингових компаній ЄС з
організації газових потоків через Україну
між Угорщиною, Польщею, Болгарією,
Грецією і Туреччиною. Про це повідомив
глава правління компанії Андрій Коболєв.
За його словами, реалізація таких
транзитів стримується антиконкурентною
поведінкою „Газпрому“.
22 квітня Понад 1 тисяча шахтарів, які
прийшли у середу вранці передати свої
вимоги керівництву держави, прорвалися
крізь охорону на вулиці Банковій біля
Адміністрації президента і впритул
наблизилися до будівлі. Протестувальники
голосно стукають касками і кричать.
Шахтарі вели себе агресивно та вимагали
погашення заборгованості по зарплаті та
відставки міністра енергетики та вугільної
промисловості. Водночас, як стало відомо,
більша частина з присутніх є шахтарями
приватних шахт Рината Ахметова, а ще
частина – взагалі не шахтарі.
23 квітня „Дніпро“ продовжує
творити футбольну історію. Команда
з Дніпропетровська у 2015 році
вперше у своїй історії вийшла у півфінал
Єврокубка. Сталося це після протистояння
з бельгійським „Брюгге“ в 1/4 фіналу
Ліги Європи. Перемогу „синьо-білоблакитним“ приніс єдиний точний удар
Євгена Шахова.
23 квітня Нова поліція з’явиться через
2 роки, але на повну реформу потрібно
5–10 років. Про це розповіла заступник
міністра внутрішніх справ, відповідальна
за реформу МВС, Ека Згуладзе. „Базові
речі ми зробимо протягом цього року
– норми, стандарти, функціонал. Але
реформа поліції, напевно, триватиме 5
років. А може, і 10. А може, через 10
років ще скажуть, що то ще треба робити,
і вона буде продовжуватися“, – сказала
вона.
24 квітня Суд заарештував трьох
„беркутівців“, які підозрюються у
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причетності до розстрілів 18 лютого
в центрі Києва. Підозрювані на час
затримання працювали в органах
внутрішніх справ, а двоє – на керівних
посадах.
24 квітня Нардеп від „Самопомочі“ Андрій
Мірошник вирішив скласти депутатський
мандат через те, що журналісти надали
публічності його смскам з коханкою про
відпустку на Мальдівах, які він писав під час
засідання парламенту.
26 квітня У Європейському Союзі на
сьогоднішній день і в найближчому
майбутньому неможливо досягти рішення
про розгортання на Сході України
безпекової місії ЄС. Про це заявив
президент Європейської ради Дональд
Туск.
26 квітня Чемпіон світу у суперважкій
вазі українець Володимир Кличко
захистив свої чемпіонські титули у бою
з американцем Браянтом Дженнігсом
у Нью-Йорку. За підсумками 12 раундів
усі три судді віддали перемогу українцю
двічі з рахунком 116:111 та 119:109.
Для Кличка ця перемогла стала 64-ою на
професійному ринзі при 53-х нокаутах.
27 квітня Порошенко хоче подати заявку
на членство України в ЄС за 5 років, саме
тоді, на думку президента, вона зможе
виконати всі вимоги.
28 квітня Нацбанк України оцінює падіння
ВВП України в першому кварталі 2015
року на рівні 15% у річному вимірі, як
і прогнозував місяцем раніше. Кабінет
міністрів розглядає три сценарії розвитку
економіки України в 2015 році, згідно
з якими падіння ВВП країни очікується
на рівні від 11,9% до 5,5%, інфляція
– в діапазоні від 42,8% до 26,7%.
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28 квітня Лісова пожежа, що виникла
на території спеціального комбінату
„Чорнобильська пуща“ – в зоні відчуження
– є наймасштабнішою з 1992 року, проте
ситуація контрольована і за кілька днів
пожежу погасили. Вогонь не встиг дійти до
захоронення ядерних відходів.
30 квітня Земельний суд Відня з
кримінальних справ відмовив у запиті
Мін’юсту США про екстрадицію олігарха
Дмитра Фірташа. Суддя пояснив своє
рішення політичною вмотивованістю
(справи), яка стала основою для відмови
в екстрадиції, навіть якщо стався злочин.
Фірташ уже планує повернутися в Україну.
30 квітня СБУ затримала близько 20 осіб
в рамках антитерористичної зачистки
Одеси.
30 квітня Україна посіла перше місце
серед країн світу з економікою, що падає
найшвидшими темпами. Про це йдеться
в рейтингу, складеному керівником
аналітичного департаменту британського
журналу „The Economist“ Робертом
Уордом.
1 травня Сепаратисти сконцентрували
майже 50-тисячний „контингент“ на
тимчасово неконтрольованих територіях
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Події 2 травня не залишили нікого байдужим,
тим не менше, питань щодо безпосередньо
трагедії у будинку профспілок більше, ніж
відповідей. Рік по тому група журналістів,
яка займалася розслідуванням, оголосила, що
трагедія не мала ознак спланованого теракту,
а була збігом обставин, які призвели до смерті
людей.
активісти кидали один в одного каміння та коктейлі Молотова, часом
було чутно пістолетні постріли. Тоді
ж з’явилися перші вбиті пістолетними
кулями з числа проукраїнських активістів. Я особисто бачив дітей, які
виколупували велике каміння з землі
та жбурляли в іншу сторону, наче у
грі, де ворогами були не жителі цього
ж міста, а загарбники. Насправді,
ведучи репортаж з обох сторін, виявлялося, що люди по-справжньому
вірили, що по тому боці вбивці, а не
городяни з іншою ідеологічною позицією. І це було прямим наслідком
інформаційної війни, розв’язаної
в Україні Росією відкрито – протягом
кількох місяців, а приховано – вже
багато років.
За декілька годин протистояння
наче скінчилося. Проросійські ак-

тивісти зникли, залишивши в центрі
міста палаючі авто та пошкоджені
історичні будівлі (відповідальність
за пошкодження несуть обидві сторони). Це було щось неочікуване
та незрозуміле для Одеси, міста,
де подібне дуже складно було собі
уявити. Скоріш за все, вирішальну
роль зіграла наявність зброї, перші
жертви, ефект натовпу та присутність радикальних футбольних
фанатів.

Палаючий будинок
профспілок
Вечірні події наче не могли принести нічого, що могло шокувати
більше, ніж відкрите збройне протистояння в центрі Одеси. Тим не менше, саме ввечері сталася найбільша
історична подія цього дня – зайнявся
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Сходу України. Про це повідомив
заступник голови Адміністрації президента
Андрій Таранов.
1 травня Комітет конгресу США вирішив
надати 200 млн доларів на постачання
зброї Україні.
2 травня В Одесі провели панахиду за
жертвами подій 2 травня. Незважаючи на
побоювання, після завершення панахиди
учасники акції почали розходитися.
Разом із тим на Соборній площі пройшов
мітинг українських організацій Одеси.
Центром Києва пройшов марш на знак
пам’яті жертв пожежі в одеському Будинку
профспілок минулого року.
2 травня У трьох містах Донецької
області – Слов’янську, Краматорську та
Артемівську в ефір запущено мовлення
українських телевізійних каналів.
3 травня Український боксер Василь
Ломаченко вдруге захистив титул
чемпіона світу в напівлегкій вазі за
версією WBO. У дев’ятому раунді
українець відправив суперника у нокаут.
3 травня Голова ОБСЄ, міністр
закордонних справ Сербії Івіца Дачич
засудив порушення режиму припинення
вогню на лінії конфлікту у Східній
Україні останніми днями і занепокоєний
використанням важкого озброєння. Так
він висловив занепокоєння використанням
забороненого важкого озброєння так
само, як і збільшення інтенсивності
навколо Донецька та Широкиного.
4 травня Бойовики б’ють з важкої техніки
по Піскам і Авдіївці, число обстрілів
постійно зростає. 5 військових загинуло,
12 поранено.

профспілок, поєднані з іншими випадковими обставинами. Складно
повірити, що 42 людини загинули від
збігу обставин, але і конспірологічні
версії щодо участі російського ФСБ
чи українських спецслужб не виглядають правдоподібно.
Фактами є те, що велика кількість
проукраїнських активістів прийшли
на Куликове Поле ввечері 2 травня,
чого і боялися проросійські активісти. Останні забарикадувалися
у будинку профспілок, почали відстрілюватися і кидати у відповідь
коктейлі Молотова. Велика кількість
запалювальних сумішей призвела
до пожежі, яка дивним чином досягла
дуже високих температур. Через
півгодини протистояння проукраїнські активісти почали евакуювати
людей з будівлі разом із МЧСниками.

5 травня Слідчий комітет РФ продовжив
терміни слідства у справі Надії Савченко
до 13 листопада.
6 травня Міністр оборони США Ештон
Картер підтвердив оцінку командувача
Сухопутними силами НАТО в Європі
генерала Брідлава про високу ймовірність
підготовки російськими військами наступу
на Сході України. Відповідаючи на
запитання щодо готовності США надати
Україні летальну зброю, глава Пентагону
зауважив, що Штати підтримують
українських військових обладнанням
оборонного характеру.
6 травня Росія офіційно визнала, що
лобіює нове відтермінування Угоди
Україна–ЄС. У ЄС вже заявили, що не
зважатимуть на таку позицію Росії.
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будинок профспілок разом із проросійськими активістами.
Розслідування послідовності подій,
причин пожежі, винних у трагедії триває досі. Головною версією слідства
відразу після події було використання хлороформу. Саме ця версія
поширювалася в російських ЗМІ,
крім того, її доповнювали страшні
подробиці від безпосередніх проросійських учасників подій, якими вони
із задоволенням ділилися з пресою.
Російські ЗМІ швидко охрестили трагедію „Одеською Хатинню“.
Тим не менше, розплутати клубок
зі здогадок, брехні, міфів та нісенітниць дуже складно. За останньою
доповіддю експертної групи, результат пожежі 2 травня – це коктейлі
Молотова з обох сторін, палаюча
фарба зі стін усередині будинку

5 травня Євросоюз має активізувати
санкції та розглянути можливість надання
Україні оборонного озброєння, якщо
Росія не дотримуватиметься режиму
повного припинення вогню згідно
з Мінськими угодами і не поверне
Крим. Таку резолюцію схвалив Комітет
Європарламенту (ЄП) у закордонних
справах.
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Результатом трагедії стала повна ліквідація табору сепаратистів в Одесі
та переслідування лідерів організацій, які приймали участь у подіях
2 травня.

Рефлексія через рік
після 2 травня
Події, які відбувалися на площі
Куликове Поле в Одесі 2 травня,
у жодному випадку не можна назвати перемогою над сепаратизмом
в Одесі. Сепаратизм та підтримка
Росії у війні проти України після подій
2 травня втратили в місті потужних
спонсорів та агентів, що призвело
до зменшення напруги у регіоні. Тези щодо підтримки Росії, які роками
були запорукою політичного успіху,
стали непопулярними серед населення, що певним чином вплинуло
на напрямок розвитку міста. Якщо
до травневих подій патріотами своєї країни в Одесі була меншість, то
згідно з осіннім опитуванням, таких
тепер становить майже 60%. Більше
того, тільки 12% одеситів на сьогодні
підтримують Росію.
Важливо також відзначити, ідея, що
Одеса – російське місто, яка активно
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Протистояння
відбувалося
в центрі міста,
коли проросійські
та проукраїнські
активісти кидали один
в одного каміння та
коктейлі Молотова,
часом було чутно
пістолетні постріли.
Тоді ж з’явилися перші
вбиті пістолетними
кулями з числа
проукраїнських
активістів.
тиражувалася раніше, сьогодні є досить спірною. Влітку містом проходили багатотисячні марші вишиванок,
на які з’їжджалися люди зі всієї області. Це є символом того, що Одеса

потроху почала перетворюватися на
лідера регіону, який об’єднує, а не
розділяє. Варто сказати, що зараз
ідуть активні дискусії щодо відзначення одеситами 600-річчя Одеси,
і це є певною революцією у міській
історії, тому що руйнує міф про заснування міста російською імператрицею Катериною Другою.
Очевидно, що так, як і у Харкові,
російськими спецслужбами в Одесі
планувалися силові сценарії за
донецьким прикладом з метою військового вторгнення. Але непередбачувані та жахливі події 2 травня
стали громовідводом від міста, сконцентрувавши на собі всю енергію
протестних настроїв з обох боків та
фактично запобігли використанню
цієї енергії для захоплення влади
проросійськими активістами. Трагедія стала щепленням від масових
акцій та зіткнень та ще раз нагадала
одеситам, чим можуть закінчуватися
політичні маніпуляції.
Андрій Федотов, Одеса

Дивні смерті України – 2015
Що може, а чого не може бути
спільного між самогубствами
чиновників, розстрілами
опозиціонерів і загибеллю
президентського сина.
Шестеро колишніх посадовців,
двоє родичів колишніх посадовців,
один журналіст, затятий критик
чинної влади. Таким наразі є список дивних смертей, котрі активно
обговорювала Україна останніми
місяцями.
Згадувалися смерті „колишніх“, що
сталися після Помаранчевої революції десять років тому. Тоді, зокрема,
застрелилися міністри транспорту
та внутрішніх справ Георгій Кирпа та
Юрій Кравченко (останній начебто
зумів зробити собі цілих два постріли
в голову). Обидвох високо цінував
президент Леонід Кучма. А скажімо,
близький до Кучминого голови адміністрації Віктора Медведчука банкір
Юрій Лях… зарізався ножем для
різання паперів. Принаймні такою
залишилась офіційна версія.
Проте тодішні дивні самогубства,
на відміну від нинішніх, сталися відносно скоро після зміни влади. Крім
того, серед „сьогоднішніх“ смертей,
з одного боку, забагато різноманітності як для єдиного ланцюга. Проте,
з іншого боку, частина з них таки
схожі за почерком.

Отже, в хронологічному
порядку
26 січня застрелився колишній
перший заступник голови „Укрзалізниці“, протеже екс-прем’єра Миколи
Азарова Микола Сергієнко. З посади його звільнили ще в квітні 2014-го.
А наприкінці січня 2015-го Сергієнко
нібито подзвонив дружині (котрої не
було вдома), заявив їй, що „не хоче
жити“ – і через півгодини та знайшла
чоловіка у їхній квартирі на фешенебельній столичній набережній.
Екс-чиновник вкоротив собі життя
з мисливського карабіна, котрим
легально володів.
За місяць, 25 лютого, у власному
гаражі повісився мер Мелітополя, що
на Запоріжжі, Сергій Вальтер.
28 лютого з вікна 17-го поверху
своєї квартири у Києві викинувся екснардеп від Партії регіонів Михайло
Чечетов, котрий за президентства Віктора Януковича „диригував“ парламентською більшістю – сигналізував

жестами, чи вимагає президентська
адміністрація від депутатів підтримати той або інший закон. 9 березня
у власному домі у Київській області
застрелився з карабіна ще один ексдепутат від ПР Станіслав Мельник.
Обидва
парламентарі-самогубці
нібито залишили передсмертні записки, де „просили пробачення“, однак слідство нічого конкретного про
це не повідомляє по сьогодні.
А вже 12 березня у власному домі
під Запоріжжям застрелився колишній губернатор цієї області, також
впливовий екс-регіонал Олександр
Пеклушенко. Передсмертної записки чи дзвінків цього разу начебто
не було.

Але Чи об’єднує щось ці
підозрілі самогубства?
В Україні поширена
думка, що йдеться чи то
про боротьбу за активи
„вчорашніх“, чи то
про зачищення слідів
своїх злочинів самими
ж „учорашніми“. Все
це може бути так,
і водночас складніше.
Після цієї хвилі певний час було
тихо, але 22 березня в українських
ЗМІ з’явилася перша інформація про
загибель молодшого сина самого
екс-президента Януковича. Як досить скоро з’ясувалося, в цей день
Віктора Януковича-молодшого привезли ховати до Криму. Загинув же
він аж на Байкалі. Віктор, колись теж
нардеп від ПР, перебував за кермом
авто, котре виїхало на лід і провалилося під нього. Відомий схильністю
до авторалі та веселих компаній,
Янукович-молодший брав участь
у черговому екстремальному заїзді
й, за чутками, на лід виїхав, аби
похизуватися майстерністю перед
товаришами…
Найгучніші ж загибелі – відверті
вбивства – сталися фактично протягом однієї доби. Ввечері 15 квітня
біля дверей своєї квартири у столич-

ній багатоповерхівці застрелений
екс-нардеп від ПР Олег Калашников
– формальний організатор „Антимайданів“ у Києві. А в обід наступного дня при виході з дому розстріляний публіцист і письменник Олесь
Бузина. Ще з 2000 року, відколи
видано його нашумілу книгу „Вурдалак Тарас Шевченко“, Бузина був
відомий як яскравий пропагандист
того, що пізніше назвуть „Русскім
міром“. Обидва за життя активно
виступали у ЗМІ – в першу чергу,
російських – всіляко тавруючи „київський фашизм“.
Нарешті, 27 квітня стало відомо про загибель Антона Клименка
– молодшого брата втікача з України
Олександра Клименка, який за часів
Януковича очолював Міністерство
доходів і зборів. Рідні загиблого підтвердили факт трагедії. За даними
ЗМІ, Клименко-молодший втопився
в басейні у єгипетському готелі, вдарившись головою при стрибку.

Спосіб життя і спосіб бізнесу
як причини смерті
Як легко зрозуміти, такий потік
смертей не міг не викликати до життя
різні конспірологічні версії. Водночас легко помітити і надто відмінні
обставини подій. Одна річ – промовистий розстріл на вулиці. Друга
– підозріле самогубство екс-депутата чи колишнього чиновника. Третя
– загибель президентського сина,
який, на відміну, скажімо, від свого
старшого брата Олександра, не мав
відношення до особливих державних
чи бізнесових таємниць.
Щоб організувати аж на Байкалі
чи в Єгипті вбивство під виглядом нещасного випадку, (і то в присутності
навколо багатьох людей), потрібні
неабиякі зусилля висококласних
фахівців. Але якраз фахівці могли
би піти значно простішим шляхом,
скажімо, просто аварії на швидкісній
трасі. Чи тієї ж інсценізації самогубства. Тут впорається і достатньо
„кваліфікована“ бригада кілерів
без жодних ФСБ. Швидше за все,
смерті молодшого сина Януковича
і молодшого брата Клименка стали
випадковою розплатою за обраний
спосіб життя…
Підозрілі самогубства – друга
й найбільша група смертей у нашому огляді. Але чи об’єднує їх щось?
В Україні поширена думка, що йдеть41

з краю

ся чи то про боротьбу за активи „вчорашніх“, чи то про зачищення слідів
своїх злочинів самими ж „учорашніми“. Все це може бути так, і водночас
складніше.
Наприклад, колишній запорізький
губернатор Пеклушенко проходив
під судом щодо факту організації
„Антимайдану“ в Запоріжжі, що вилилось у спалахи насильства. За два
дні до його смерті відбулося чергове
засідання. За словами очевидців,
Пеклушенко не виглядав аж таким
засмученим процесом. Відтак оглядачі припустили, що екс-чиновника
могли ліквідувати, аби замести сліди
„Антимайдану“, про який він міг погодитися свідчити.
З іншого боку, на посаді голови
облдержадміністрації Пеклушенко
не „Антимайданами“ займався
в першу чергу. А й просуванням
у регіоні „донецьких“ бізнес-інтересів та врегулюванням суперечок
між місцевими напівкримінальними
босами. На думку місцевих оглядачів, згаданий на початку цього
матеріалу мер Мелітополя Сергій
Вальтер міг стати жертвою одного
з таких конфліктів за участі „авторитета“ Євгена Анісімова.
Принаймні на час смерті проти
самого Вальтера велося слідство

„Укрзалізниця“ перший заступник
гендиректора Микола Сергієнко, що
відкривав сумний список у першій
частині цієї статті. А в Україні ж досі
триває підкилимна боротьба за те,
кому дістануться активи монополії
після її корпоратизації, започаткованої ще за Януковича і жодним чином
не припиненої після зміни влади.
Слід великих грошей можна підозрювати і в самогубстві депутата
Мельника, близького до Рината
Ахметова. Колись саме Мельник був
одним із будівничих фірми „Люкс“, із
якої виріс ахметівський бізнес-гігант
СКМ. До речі, інтереси Ахметова
стосуються і залізниці, і влади в Запорізькій області. І навіть у випадку
з Михайлом Чечетовим справа може бути не в чистій політиці. Авжеж,
цьогоріч Чечетов ходив на допити
у справі про прийняття Радою антидемократичних „законів 16 січня“.
Але ще після Помаранчевої революції йому доводилося ходити на допити
як екс-голові Фонду держмайна. Якого допитували, зокрема, про приватизацію гігантського металургійного
комбінату „Криворіжсталь“ в інтересах зятя президента Кучми Віктора
Пінчука і все того ж Ахметова…
Всі ці історії наведені тут не в ролі
версій, а швидше як фрагменти ілю-

Сліди
великих
грошей?

Такий потік смертей не міг не викликати до
життя різні конспірологічні версії.
за 13-ма (!) кримінальними справами, здебільшого економічного
характеру. Як і „дніпропетровські“,
„запорізькі“ підпільно, але активно опиралися входженню в їхній
бізнес „донецьких“ після перемоги
Януковича. Попередник Вальтера
на посаді загинув в автокатастрофі
в серпні 2010 року. В Анісімова, який
то конфліктував з „донецькими“, то
наче намагався з ними подружитись,
у серпні 2013 року стріляли, в грудні
цього ж року – заарештували, але за
два місяці випустили під заставу…
Все це розказано до того, що попередня робота того ж Пеклушенка
не виключала раптового „самогубства“ і без жодної політики. Особливо після зміни влади в країні, що
позбавила його та інших подібних
чиновників високого „даху“.

Сліди великих грошей
І не лише його. Можна лише
уявити, скільки знав про тіньовий
бік життя інфраструктурної імперії
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страції до загального переплетіння
економічних інтересів і конфліктів
в українській економіці. І не в одному
Ахметові річ. Наприклад, сьогодні,
коли він послабшав, на частину його
активів претендує не менший „гуманіст“ Ігор Коломойський. З останнім,
у свою чергу, гостро конфліктує
паливно-мастильний олігарх Ігор
Єремеєв. І так далі.
Взагалі, як відомо, під час нестачі
поживи агресивність хижаків зростає. От вам і „повернення бандитських дев’яностих“, про що пише нині
українська преса.

Хто вбивав – невідомо, але
відомо, хто розслідує
Зовсім інша історія може бути
з убивствами екс-депутата Калашникова та публіциста Бузини. Можновладці найвищого рівня активно
просувають думку про інформаційну
диверсію й кивають у бік Москви
(„свідомою провокацією, що ллє
воду на млин наших ворогів“, назвав

ці злочини сам президент Петро Порошенко). Тим паче, тему вбивств
активно підхопила російська пропаганда. Цікавий факт: у день убивства
Бузини російський президент Володимир Путін проводив традиційну
„пряму лінію“, і вже за годину після
того, як у Києві дізналися про вбивство, російські журналісти задали
Путіну питання на цю тему (як неважко здогадатися, Путін назвав злочин
політичною розправою).
З іншого боку, будь-яка пострадянська влада любить звалювати все на
підступи ворога: сам же путінський
режим ще нещодавно цілком ідентично говорив про вбивство російського
опозиціонера Бориса Нємцова.
Дійсно, ці вбивства дуже подібні.
В усіх трьох випадках гинули люди,
які не перебували в центрі прийняття
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рішень, але виступали яскравими
й безкомпромісними політичними
трибунами – чи критиканами, кому
як до вподоби. І, до речі, якщо загибель Нємцова несла загрозу іміджу
Кремля, як і смерті Калашникова та
Бузини – іміджу Києва, то от радикальних націоналістів це ніяк не мало
би спинити.
А радикального націоналізму
і в Україні і в Росії зараз вистачає – як
і зброї на руках у населення. І в обох
країнах місцеві радикальні патріоти
мало переймаються іміджем влади
– навпаки, вони зазвичай не менше
бажають підірвати цю владу, аніж
залякати ідейних опонентів. Нюанс
хіба в тому, що в РФ – принаймні у
випадку Нємцова – найрадикальнішими російськими наці, схоже, стали
етнічні чеченці.

Версія радикалів може підтверджуватися непрофесійністю злочину,
наприклад, убивство Бузини бачили
аж п’ятеро свідків. А також швидкою
послідовністю обох подій, після чого
до сьогодні триває тиша (спланували
два убивства й залягли на дно?).
Втім, це не заперечує й версію роботи російських спецслужб, котрі
зумисне підробилися під невмілих
убивць. І того, що дві смерті взагалі
не пов’язані, й носять, скажімо, побутовий характер на ґрунті фінансових
зобов’язань чи особистої неприязні
(друга версія гуляє про вбивство
Олеся Бузини, перша – про обидвох
загиблих, але все без подробиць).
Очевидно, відповіді тут могло б надати тільки слідство. І воно повинне
це зробити. На початку травня, коли
готувався цей матеріал, у Києві при

пограбуванні бензоколонки група
невідомих убила двох міліціонерів
та поранила трьох. У перестрілці був
також поранений один нападник,
який пізніше вмер. А вже наступного
дня міліція схопила й двох інших, що
втекли з місця злочину.
При цьому у затриманих знайшли не лише зброю, а й начебто
патріотичну символіку. Однак коли
доходить до помсти за своїх, нашу міліцію не спиняють ні труднощі
розслідування, ні будь-які політичні
переконання правопорушників. Очевидно, громадяни, що не належать
до „органів“, тим паче мають право
на таке ж ставлення до захисту свого
життя.
Василь Кнайпа, Київ
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Дана Винницька:

„На кожну
країну Росія
заготувала план, як
налаштувати людей
проти українців“
„У ній закладено стільки любові, що вистачить, аби
зупинити десь війну“, – якось написав про співачку Дану
Винницьку культурний менеджер Богдан Логвиненко.
Колишня вокалістка гурту „ShokolaD“, вокалістка
знаменитого гурту „Dagadana“, що 2011 року отримав
музичну премію „Frederyk“ (польський аналог „Grammy“),
одного дня зрозуміла, що мало лише видобувати
якісь гарні джазові, фолкові чи інші звуки, а можна
використовувати сцену з іншою метою... Про те, як змінив
її життя Майдан і вторгнення Росії в Україну, „Український
журнал“ розпитав у неї самої по скайпу, бо зараз Дана
перебуває поза межами рідної країни.
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В останні місяці багато митців говорять про те, що зараз в Україні
відбувається якийсь культурний
бум, нове українське відродження
(хоч би не наврочити, адже ми знаємо, чим закінчився український
„червоний ренесанс“ 20-х років).
І пов’язують це все з війною. Що ти
з цього приводу думаєш? Чи зараз
може народитися якесь нове потужне мистецтво?
Мистецтво завжди має силу передбачати історичні події, реагувати
на них, надавати нового значення
всьому тому, що відбувається навколо.
Ця ситуація в Україні не є винятком.
Справді, ще перед революцією, під
час майданських подій і зараз відчувається велике піднесення. Це не тільки в Україні, а й на рівні українців, які
мешкають поза нею, які тепер почали
більше їздити додому або намагатися
по-новому говорити про нашу державу в своїх країнах.
Зараз я живу у Вроцлаві й відчуваю,
що Польща є нам одною з найближчих
партнерок, нас тут страшенно підтримують. Бачу, що українське питання
дуже й дуже докладно тут висвітлюється в усіх медіа, що з’являється все
більше й більше фестивалів, які промують Україну.
Дійсно, відчувається якийсь прорив.
Мені важко зараз сказати, як все це
проросте, бо є кілька варіантів розвитку подій, і зараз ніхто нічого не
передбачить. Але, напевно, те, що
діється в Україні, є сильним магнітом,
що притягує емоції та енергію – і люди
мистецтва це відчувають. Я сподіваюся, що воно проросте у щось хороше
і не тільки в мистецьку якість, а й у мир
на нашій землі.
Дано, як впливає війна на тебе, на
твою творчість? Чи з’явилися нові
теми, нові пошуки?
Це така досить особиста інформація,
але я нею поділюся. Коли почався
Майдан, я зрозуміла, що треба, щоби на світ з’являлося більше українців. І так сталося, що 30 січня цього
року народилася моя донька. Мені
здається, що окрім культурного буму,
є шалений бебі-бум. Дуже багато
моїх друзів, знайомих почали активно
здійснювати план зі збільшення українського населення.
Під час Майдану я ще не була вагітна, і мені було легше бути безпосередньою учасницею подій. Будучи тут,
у Польщі, ми допомагали зі збором
різних потрібних речей. Але в певний
момент я зрозуміла, що на сцені, коли
переді мною мікрофон, я можу доно-

Розмовляла Любов Якимчук, Вроцлав – Київ
Фото з архіву Дани Винницької

сити не лише гарні звуки і переказувати музичні історії, а ділитися з людьми
ситуацією в Україні, правдою.
Ми з моїми проектами подорожуємо цілим світом. Бували такі роки, що
відвідували понад п’ятнадцять країн,
і минулий рік у цьому сенсі теж не став
винятком. Ми багато де подорожували, і я відчувала потребу говорити
про російську пропаганду. І я бачила,
що на кожну країну Росія заготувала
певний план, як налаштувати людей
проти українців. Якщо це Польща
– то це питання Бандери і Волинська
трагедія (1943 року – прим. Л.Я.),
якщо Німеччина – то фашистська
символіка і „фашистські“ партії, які
беруть участь у визвольних процесах
в Україні. І я розповідала зі сцени,
що треба бути уважними до того, що
можна знайти в пресі, бо є цілі групи
людей, які займаються тільки тим, що
вигадують окрему реальність. Було
дуже багато зворушливих моментів.
Наприклад, на концерті в Пекіні нам
кричали: „Слава Україні!“. Кричали
люди, не схожі на європейців.
Коли почалися воєнні дії, через свій
стан я не дуже хотіла занурюватися
в ці події, щоби дитина народилася
здоровою, щоб отримувала від мене
якісь гарні емоції. Ми з чоловіком
просто фінансово допомагали різним
організаціям, які збирали і передавали цю допомогу нашим хлопцям
в Україну.
У гурту „Dagadana“ дуже велике
концертне навантаження. Десь
читала, що за перші три роки його
існування ви зіграли більше трьохсот концертів. Це приблизно один
виступ на три дні. Як ви справляєтеся з таким щільним графіком? Є якісь
таємниці?
Коли ми тільки заснувалися, зрозуміли, що один зі складних, але дієвих
способів, це просто фізично дійти до
людини зі своєю музикою. Можна сказати, що це девіз. Звичайно, що сила
інтернету – youtube, facebook, twitter,
колись ще myspace, а також інші місця,
де можна ділитися своєю музикою
– це прекрасно. Але живі концерти
і жива енергія – це зовсім інша історія.
Тому ми дуже багато подорожували.
Спочатку це було комічно. Ми часто
пересувалися поїздами разом із
апаратурою (сміється). І треба було
якось так зробити, щоби це нікому не
заважало… Це все було дуже важко
і виснажливо, але водночас весело.
Коли ти живеш у такому ритмі, то маєш можливість цікаво відбирати світ
– через людей, із якими спілкуєшся на
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з найменшого віку вбирала в себе
нашу ідентичність, щоб вона знала,
хто вона. Для мене самої надзвичайно
важливо пам’ятати, хто я є.

концертах, через таких самих подорожуючих. Для нас це стало своєрідною школою. Подорожі – як наркотик,
бо коли починаєш їздити, ти не можеш
зупинитися. І саме товариство сприяє
тому. У певний момент ми з колегами
вже перестали бути просто друзями,
стали ніби одною родиною.
Зараз у нас невеличка концертна
перерва через мої особисті обставини. Але ми настільки все продумали,
що й тепер продовжуємо активно
працювати, зокрема працюємо для
одного нового youtube-телебачення
– пишемо дитячі пісеньки на різні
теми.
Чи це не продовження теми „кротячого“ альбому до книжки Мар’яни й
Тараса Прохаськів?
У моєму житті все стається дуже випадково, а потім це породжує якісь
нові й нові проекти. Так сталося
і з „кротячим“ альбомом. Почалося з того, що перед Майданом ми
з Мар’яною Прохасько і Софією Андрухович вирішили грати в одну гру,
яку самі придумали, щоб творчо стимулювати одна одну. Щотижня кожна
з нас надсилала іншим якісь шматки
своєї роботи. З мого боку це були
музичні кавалки, які я придумувала.
Софія надсилала шматки роману
„Фелікс Австрія“ або якісь інші тексти.
А Мар’яна – ілюстрації, бо вона якраз
допрацьовувала дитячу книжку „Куди
зникло море“.
Почалися події на Майдані, і ми все
залишили й жили іншим життям. Потім
настав час для роботи і наприкінці
квітня Мар’яна закінчила з книжкою
і надіслала прочитати. Я була в шаленому захваті! А Варка Бондар (донька
Софії Андрухович. – прим Л.Я.), коли
їй прочитали цю книжку, сказала, що
вона хотіла би почути пісню „Сині
очка, чорний хвіст“, яка там згадується. І Мар’яна запропонувала мені написати пісні до книжки. Але за тексти
я не взялася, бо це було би графоманством (посміхається). Тексти до кротячих пісень писали Софія Андрухович
і Таня Малярчук, а вже я – музику. І це
все ми записали, отримали максимум
задоволення і презентували разом
із книжкою. Потроху чутки про успіх
„кротячих“ пісень почали поширюватися і в Польщі, і нам запропонували
співпрацю з дитячим каналом.
Це будуть пісні польською мовою?
Так. Телебачення тільки стартує. Вже
десь дванадцять пісень ми записали,
але вони ще обробляються. Але є вже
думки робити це іншими мовами.
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І ще питання про традиційні речі.
Ти із Івано-Франківська, наскільки
я знаю…
Так.

І я би дуже хотіла зробити українську
версію…
У дитячих книжках Прохаськів
є феміністичні мотиви – кротяча
мама грає на контрабасі, вчить мови і стрибає на батуті, а в цей час
тато гуляє з двома малюками в лісі.
А чи Дана Винницька сповідує такі
феміністичні ідеї по життю? У хорошому розумінні, звісно, без підміни
понять (зараз часто стали плутати
з фемінізмом сексизм, хоча це зовсім різні речі).
Я до всього ставлюся здорово і думаю,
що має бути партнерське виховання.
І один, і другий партнер має давати
дитині все, що він може. Чому таке
негативне ставлення до фемінізму?
Бо його представниці часто роблять
радикальні і малосимпатичні речі. Не
кажу, що жінка має сидіти з баняками
на кухні та займатися якимось чітко
визначеними заняттями, але якщо їй
це подобається, то хай сидить. Кожен
хай робить, що хоче, і буде просто
щасливий і вільний у своїх виборах.
Що ти співаєш доньці?
Я помітила, що моя донька – вона
називається Марічка – дуже любить
веснянки, можливо, це пов’язано
з тим, що зараз весна. Тому я співаю
їй зараз багато веснянок і взагалі
багато народних пісень. Бо це хіти,
відшліфовані століттями. Вважаю,
що дуже важливо, аби моя дитина

Недавно була у Верховині на Івано-Франківщині та дізналася, що
там пропонують послугу купання
в чані, і що це досить розповсюджено в Карпатах. Як нам сказали, ця
звичка існує ще з часів Австро-Угорщини. Сидиш у тому чані у воді,
а знизу він підігрівається вогнищем.
Мене це настільки вразило, що не
можу не спитати, чи доводилося
тобі купатися в чані?
Я знаю, що є така можливість, але
я ніколи не купалася в чані. Але можу
уявити твої враження. Франківщина
є гористою, і там мешкають гуцули.
Вони надають особливого колориту,
містичності, міці та енергетики цьому
регіону, вони є цікавими й іншими.
Гуцули живуть у своєму світі і дуже
багато речей у них не змінюється
століттями. І на мене сильне враження
справила поїздка на розплєс у село
Криворівню. Розплєс – це закінчення
зимового колядницького циклу, що
відбувається 19 січня. У кожному селі
групи колядників – це тільки чоловіки
– діляться на певні райони і ходять від
хати до хати. Протягом вечора вони
максимум у дві хати можуть зайти.
Прийдуть і співають великі куплети
кожному члену родини, який там є.
Це такі індивідуальні віншування,
адже кожного вони знають дуже добре. От якби я тобі співала: „От тобі,
Любо, бажаю, щоб твій малий був
здоровий, як дуб…“. І в такому дусі. І от
19 січня, після тижнів колядувань, усі
колядницькі гурти збираються перед
церквою, співають, трембітають. Потім вони розходяться по горах, дають
один одному сигнали, і після цього
закінчується коляда. Це дуже сильна
традиція, бо видно, як малі хлопці хочуть бути серед них. Це дуже достойно
мати можливість співати в такому гурті. Я всім раджу поїхати в Криворівню
у цей день і пережити таке містичне
дійство. Ця традиція дуже сильно мене
вразила, тому я можу зрозуміти тебе,
коли ти говориш про ці чани для купання. Насправді в Карпатах є багато
дивовижного, що варто відкривати.

Якщо на стіні висить рушниця, рано
чи пізно вона вистрелить. А якщо
в місті стоїть важка військова техніка? Ця думка муляє мені щоразу,
коли доводиться проходити повз
старий радянський танк, виставлений біля київської школи недалеко від
будинку, де я мешкаю.
Ще два місяці тому моя сімдесятитрьохрічна бабуся спостерігала
бойову техніку біля свого будинку
на Луганщині, звідки вона була
змушена виїхати обстрілюваною
трасою. А кілька тижнів тому вона
побачила танк біля київської школи
і стрепенулася.
– Він недіючий, – спробувала заспокоїти я.
Якщо людям, які побували на війні,
не хочеться бачити танки в своєму
мирному просторі, то хто ж придумав
наводнити (а точніше – натанкувати)
ними наші міста кількадесят років
тому? Солдати, які прийшли із Другої
світової війни додому? Не думаю, що
вони прагнули подумки постійно повертатися на фронт, де ходили поряд
зі смертю... Це травматичний досвід,
його зазвичай витісняють. Люди, які
бачили війну? Теж малоймовірно.
Чи, може, це якась химерна естетика, якої я не розумію? Може, танк
– частина архітектурного ансамблю,
як пам’ятник? Такий, знаєте, метале-

вий пам’ятник, як ті радянські на кладовищах, пофарбований сріблянкою
чи ясно-зеленою фарбою (така вже
була в шкільного або клубного завгоспа).
Маю тут сказати, що мені невимовно шкода всіх, хто постраждав
від Другої світової та страждає від
нинішньої війни в Україні, яка наразі
не має назви. Але і це з часом мине
– із називанням у нас краще, ніж із
архітектурою.
Зрозуміло, що оздобити міста
танками придумала тодішня влада.
Війна закінчилася, і потрібна була
якась повчальна наочність, щоб
нагадувати про лінію партії. Це
пам’ятник не загиблим, а пам’ятник
війні та смерті. І от минуло багато
часу, а ми все дивимося на світ крізь
дула радянських танків, дивимося
через оптику війни. А з часом взагалі
перестаємо помічати присутність
цих танків, як лінзу в окулярах.
Можна, звісно, вмовляти себе,
що танки ні на що не впливають, що
вони старі та недіючі. Але чи справді
недіючі? Минулого року якраз перед
Днем перемоги, коли в Луганську почалася війна, бойовики викрали танк
Т-34, що стояв на постаменті просто
серед міста. Він якщо і не стріляв
у людей (хоч я в цьому не впевнена),
то став добрим інструментом пси-

хологічного терору. Навіть якщо ці
танки не мають прямої загрози, то
мають іншу дію – смислотворчу. Вони
відіграють роль пам’ятників смерті,
легітимізуючи її.
Кажуть, зараз у нас декомунізація.
Наші діти за декілька років читатимуть про це в підручниках з історії,
через кілька параграфів після теми
про десталінізацію. Читатимуть і дивитимуться у вікна на цей жахливий
зелений танк, на світ через оптику війни, тобто оптику узаконеної смерті.
А чи ми самі хочемо, щоби смерть,
навіть смерть окупанта, була чимось
легальним і звичайним?
У Варшаві є Музей польської військової техніки просто неба. Там стоять не лише танки, а й літаки і ще інша
військова техніка, назв якої я навіть
не знаю, але можу прочитати на спеціальних табличках біля експонатів.
Поляки не ставлять цю техніку дітям
під вікна. Вона стоїть у спеціальному
місці, і кому треба подивитися, той
прийде. Вони так домовилися. Це
політкоректно щодо пацифістів, як
існування вегетаріанських кав’ярень
щодо вегетаріанців чи існування
храмів різних конфесій для людей
різних віросповідань. Це проста повага до своїх співгромадян. І людям,
які бачили війну, цього пояснювати
вже не треба, вони це знають на рівні
чуттів, як і моя бабуся.
Любов Якимчук,
письменниця, Київ
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Графічне мистецтво Закарпаття
другої половини ХХ ст.: етапи
розвитку, стилістичні особливості
Історично склалося так, що
рушієм культурних процесів
початку ХХ ст. в Україні стали
літератори та поети. На Закарпатті
таку роль відігравала мистецька
спільнота, період становлення
якої випав з 1920-х і по 1940і роки. Саме представники
образотворчого мистецтва
здійснили перші кроки, котрі
спонукали критиків до визнання
культурно-інтелектуальної
цінності їхнього доробку. Графічне
мистецтво стало важливою
складовою розвитку закарпатської
художньої школи. У числі
перших, що відводили важливе
місце графічному мистецтву
– засновники Адальберт Ерделі,
Йосип Бокшай, Федір Манайло,
Адальберт Борецький, Андрій
Коцка, Гаврило Глюк, Шандор
Петкі та інші.
Кожен із перелічених митців відводив графічному мистецтву певну
роль у своїй творчості, проте рідко
надавав власним графічним творам
ваги, котра б дозволила конкурувати
з їхнім живописним спадком. До прикладу, Адальберт Ерделі звертався до
шаржу як у професійних цілях (будучи
карикатуристом „Augsburger Abend-Zeitung“), так і в якості ескізів-замальовок. Йосип Бокшай працював
у техніці пастелі, мав досвід ілюстратора періодики і виробив власну манеру, в основі якої було реалістичне
трактування форми та імпресіоністське ставлення до кольору.
Федір Манайло найбільше поміж
своїми колегами відводив місце графічному мистецтву. Ще навчаючись
у Празі, художник опанував класичні
станкові техніки, а впродовж життя
звертався до монотипії. Йому належить першість у популяризації
графічного мистецтва у краї. Течія
експресіонізму найкраще підходить
для опису його манери. Імпровізаційна динамічна графіка Ф. Манайла
вплинула на розвиток багатьох особистостей Закарпаття. Тематичними
циклами художник створив атмосферу Карпатського міфу, котра показала багатьом наступникам важливий
інструментарій образотворення.
48

Серед перелічених митців одним із
найсильніших рисувальників України
впродовж кількох десятиліть після
Другої світової війни був Гаврило
Глюк, малюнки художника неодноразово викликали обговорення
у професійних колах. Його графічні
твори склали цілий пласт творчості,
в якому одночасно виконували подвійну функцію: дослідницького ескізу
і завершеного виставкового твору.
Завдяки просторовій композиції,
декоративній манері, інтенсивності
кольору експресивна техніка Г. Глюка
стала одним із найпомітніших явищ
графічного мистецтва Закарпаття
і відчутно вплинула на графічні твори
закарпатських художників 1960–
1970-х років.
На академічних засадах будував
власну творчу систему художник
Еміліан Грабовський. Він створював
графічні пейзажі, переважно в техніці
графітного олівця та вугілля. Його твори сформували єдину тематичну лінію
реалістичного пейзажу.
Поступово графічне мистецтво набувало самостійності, та на перших
етапах помітним ще залишався вплив
живописних традицій краю. Це відчутно не тільки у стилістиці – пошуку
декоративного звучання площини,
особливому ставленні до кольору,
але й у тематиці. Часто у графічних
творах митці зверталися до фольклорних жанрових сюжетів, пленерних мотивів, натурних замальовок
тощо. Найпоширенішими графічними
техніками, починаючи із 1940–1950-х
років, стали, в першу чергу, рисунок
графітним олівцем і вугіллям, акварель, пастель, у рідкісних випадках
– монотипія та естамп.
Андрій Коцка здобув славу одного
із найкращих акварелістів України,
залишив у спадок колекцію графічного малюнка і театральних ескізів,
робив спроби у прикладній графіці.
У своїх акварелях митець створив іконографічний образ карпатської жінки, його технічний підхід був близький
до монументальних прийомів фрески,
що дало неочікуваний пластичний результат. Надалі основним критерієм
його акварелей залишився вишуканий колір та нюансне співвідношення
тонів.

А. Борецький знайшов себе у колі
художників Словаччини, де й прожив
після переїзду решту свого життя.
Є всі підстави вважати, що сформувався митець під впливом закарпатських наставників і колег. Його малюнок засвідчує виховання А. Ерделі.
Графічні твори А. Борецького набули
самостійного змісту завдяки драматичній композиції і технічним експериментам. Художник розвинув цікаву
лінію у фігуративному малюнку, яка
поєднала у собі реалістичне та експресіоністське трактування. Своїми
композиціями А. Борецький намагався переступити шаблони усталених
композиційних схем, його пошук
торкався просторових властивостей
графічного твору.
Отже, завдяки діяльності засновників закарпатської художньої
школи, були закладені перспективи
для розвитку графічного мистецтва
в краї. Шляхом відкритої колегіальної
конкуренції графічні техніки набували більшої популярності і все частіше
ставали засобами творчих пошуків.

Влиття в українське культурне
середовище і кризовий стан
Для розвитку графічного мистецтва
важливе значення мало відкриття
художнього навчального закладу
в Ужгороді 1946 року за участі
А. Ерделі та голови Спілки художників
України Василя Касіяна. Викладання
фахових дисциплін в Ужгородському
художньо-промисловому
училищі
у післявоєнний період проводили
митці європейського рівня, котрі забезпечували високий рівень підготовки. Випускниками перших повоєнних
років стали відомі художники, які
представляли українську мистецьку
когорту другої половини ХХ ст. – Юлій
Сташко, Павло Бедзір, Єлезавета
Кремницька, Едіта Медвецька, Володимир Микита.
Першими сподвижниками графічного мистецтва поміж студентами
стали Ю. Сташко, П. Бедзір, Є. Кремницька та фрагментарно Ф. Семан.
Частина випускників Ужгородського
художньо-промислового
училища
продовжувала здобувати вищу художню освіту у навчальних закладах
Львова, Києва, Москви, Ленінграда,

поповнивши осередок закарпатських
професійних художників, що згодом
відобразилося на піднесенні графічного мистецтва у 1960-і роки.
Враховуючи те, що закарпатське
мистецтво органічно влилося в українське культурне середовище, варто
відзначити, що Карпатська Русь, як
жодна із земель етнічних українців,
не перебувала такий тривалий період
під управлінням інших держав, зокрема Угорщини, а два десятиліття перед
другою світовою війною – у складі
Чехословацької республіки. Сучасна
територія Закарпаття тільки по закінченню Другої світової війни вперше об’єдналася з Україною у складі
СРСР. Ці обставини, звичайно ж,
відобразилися й на ході процесів,
що протікали у мистецьких колах
Закарпаття. Поряд із формуванням
художньої освіти в Україні – у Львівській, Київській, Харківській областях
– зародилася професійна освіта і на
Закарпатті.
Потреби
держави
диктували
кількісне зростання професійних
графіків, із заснуванням Художфонду
збільшилося число майстерень, відведених і для них. Ідеологічна політика
того часу потребувала масової пропагандистської продукції. Тільки після
повернення на Закарпаття таких
спеціалістів, як В. Скакандій, В. Петрецький, М. Митрик, Е. Медвецька,
В. Приходько, котрі навчалися у 1960і роки у Київському та Львівському
мистецьких вузах, сформувалося
коло фахівців у галузі книжкової та
періодичної ілюстрації. Саме з цього
періоду нова „соцреалістична естетика“ поширилася на творчість закарпатських графіків. Адже до 1945
року естетичні спрямування в краї
формувалися випускниками західноєвропейських навчальних закладів.
Навіть визнані корифеї, серед яких
А. Ерделі, Й. Бокшай та Ф. Манайло,
переживали кризовий стан через різке вторгнення нових ідеалів, навіяних
радянською добою.

Михайло Митрик
„Танець“ (1968)
лінорит

(книжкова ілюстрація, ілюстрація
поліграфічних видань, рідше плакат).
Без видимого конфлікту на момент
виокремлемлення,
закарпатська
графіка все ж розділилася між двома
шляхами. Один із них продовжував
образотворчу традицію довоєнного
періоду (тут же ми виділяємо невелику підгрупу, що розвивала модерністський погляд у графічному мистецтві),
інший – новий для Закарпаття напрямок – упроваджував соцреалістичні
тенденції (водночас освоював нові
технології).
До речі, саме у графічному мистецтві легше простежити цей розділ,

адже – як дізнаємося із різних джерел
– за живописцями вівся прискіпливий
нагляд. Для самих графіків це не
створювало умов, цілком лояльних
та сприятливих. Дисиденство закарпатських графіків отримало сильно
локалізований характер: П. Бедзір,
Є. Кремницька, М. Митрик, М. Микуляк і частково Ф. Семан окреслили цю
гілку. Узагальнивши творчий напрямок перерахованих авторів, ми спостерігаємо за тим, як еволюціонували
закарпатські графіки на тлі художніх
процесів попередніх десятиліть. У їх
творчості з’являються наступні компоненти: міфологічні та філософські

Між двома шляхами
На зламі 1950–1960 років графічна спільнота Закарпаття із центром в Ужгороді ще не отримала
форми організованої структури.
Тільки наприкінці 1960-х років при
закарпатському відділі СХУ було
організовано графічне відділення.
Цей процес супроводжувався появою
нових облич на художній сцені. Саме
з періоду 1960–1970-х років графіка
зайняла свою нішу як у образотворчому напрямку, так і в прикладному

Андрій Коцка
„Дівчина
в червоній хустці“
(1974) акварель
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форми у тематиці, подекуди експресивна техніка, захоплення формальними можливостями композиції.
Першим послідовним адептом графічного мистецтва серед представників випуску 1946 року УУДПМ став
Ю. Сташко. Митець також належав до
перших закарпатських графіків, котрі
брали участь у обласних, республіканських та зарубіжних виставках
(Угорщина, Росія, Словаччина, Чехія,
Румунія, Болгарія) на рівні з відомими
вже на той час художниками. Заслугою митця є те, що він зумів трансформувати живописні принципи свого покоління в адекватну часові графічну
манеру. Графік скрупульозно працював над власним стилем, сформував
тематичне поле і був послідовним
у технічних засобах. Стилістично
його твори уособили модерністський
потенціал, закладений Ф. Манайлом,
стилістика містила компонент експресіонізму та на пізніших етапах зверталася до експериментальної форми.
При тому митець не виходив за межі
фольклорної тематики.

Модернізм без прав
Вартісною для дослідження є творчість персоналій, котрим вдавалося
обходити рамки режимних установ,
ховаючись за клеймом „декоративне
мистецтво“. Вони ж частково стали
продовжувачами
модерністських
традицій мистецтва Закарпаття.
В Україні модерністські течії досягли
широкого розвою у період із 1910-х
по 1920-і роки, а в 1930-і роки цей
рух було насильно зупинено керівним
політичним режимом. Відгомін модернізму отримав продовження у 1960-і
роки із настанням політичної відлиги
у мистецтві шістдесятників. Та цей рух
не мав такого широкого розмаху через те, що так і не отримав необхідних
прав, а отже, і не отримав шансу для
повномасштабного розвитку. Подібні
процеси мали місце і на Закарпатті
впродовж кількох десятиліть, найбільш концентровано модерністські
віяння відобразилися впродовж
1960–1970-х років.
Постать Павла Бедзіра (1926–
2002) якраз уособлює зародження
руху шістдесятників на Закарпатті
як з формальної, так і з ідеологічної
позиції. Художник шукав зв’язок із
новітніми формами через історію
європейського мистецтва від початку ХХ ст., вів пошук філософського
підґрунтя власних концепцій, чим
створював дискомфорт представникам радянської кон’юнктури. Хоча
творчість П. Бедзіра асоціюється із
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зародженням, в першу чергу, нефігуративного мистецтва на Закарпатті,
на різних етапах мали місце експерименти в портреті та інших жанрах.
На відміну від Є. Кремницької, фігуративний напрямок становив тільки
проміжний етап для художника. Паралельно з роботою над пейзажем та
портретом, пошуки митця все більше
схилялися до результатів, близьких
ташизму, пізніше, на деякий час, опарт став відправною точкою у пошуку
вирішень творчих завдань. У результаті, графік зупинився на масштабній
серії „Із життя дерев“ (починаючи із
1970-х років), де біоморфні мотиви
стали ключовими, а основною композиційною структурою – поділ площини на ритми-фрактали.
Сьогодні відгомін творчості П. Бедзіра простежується у творчості вже
зрілих митців. До їх числа належать:
Павло Ковач, Габріел Булеца, Мар’ян
Олексяк, Михайло Сирохман, Вадим
Харабарук. Його вплив мав широкий
діапазон і не обмежувався лише
людьми візуальних мистецтв, серед
його співбесідників були письменники
і музиканти.

„Гібриди“ сімдесятих
Наприкінці 1960-х – початку
1970-х років радянські вузи готували
спеціалістів, на яких зростав попит у
державного замовника. Збільшувалася потреба і в ілюстрованій книжці,
оформленні періодики, у постійних
посадах художників при видавництвах. В основному художньої
організації потребували літературні
твори для аудиторії різного віку,
а також періодичні видання, каталоги.
Безумовно, книжкова та періодична
ілюстрація мають давнішу історію на
Закарпатті, все ж більш суттєвий розвиток цей жанр отримав саме в цей
період.
Окрім того, що графіка Закарпаття
на зламі 1960–1970-х років представлена персоналіями П. Бедзіра,
Ю. Сташка, В. Береца, С. Мальчицького, які й надалі працювали у новій
декаді, новаторськими внесками
відзначилися художники молодшого
покоління. З їх поверненням після
навчання у вищих спеціалізованих
закладах України, графічне мистецтво Закарпаття починає набувати
професійних рис, разом із тим отримує чіткіше окреслений вектор. Із
організованими та структурованими
знаннями молодим художникам
прищеплювалася характерна соцреалістична стилістика. Хоч перерахованих митців не можна звинувачувати

в ідеологічній вірності соцреалістичним постулатам, та вони, безумовно,
існували – столичний вишкіл залишив
помітний вплив. Плакатна лаконічність форм, анатомічність постатей,
пафосні ракурси, монументальність
силуетів, ідеалізація та героїзація образів – усе це відомі складові соцреалістичних канонів. У результаті, 1970-і
роки принесли ще більше, ніж 1960-і,
„гібридів“, утворених з комбінації
соцреалізму та європейського мистецтва, що виховало смаки перших
поколінь закарпатських професійних
художників на початку ХХ століття.
Офіційну гілку графічного мистецтва впродовж 1960–1970-х років
очолив Василь Скакандій, основний
внесок митець здійснив у напрямку
книжкової ілюстрації. Його рання
манера в деревориті та інших техніках високого друку продовжила
стилістично лінію Г. Якутовича. Розробки В. Скакандія у видавничій
справі отримали розвиток у творчості
М. Митрика та В. Петрецького. Цей
момент був переломним на шляху
зародження професійної ілюстрації
Закарпаття. Важливим етапом цього
періоду була виставка графічного
мистецтва, організована митцем
1968 року в Ужгороді. Ця подія
об’єднала професіоналів графічного
мистецтва, а отже, стала початком
професійного руху в цій сфері.

Поява медійних інструментів
Упродовж 1980–1990-х років графічне мистецтво Закарпаття зазнало
змін за рахунок кількох основних
факторів. У першу чергу, це – хитка
суспільно-політична ситуація, котра
супроводжувалася розпадом Радянського союзу і утворенням незалежної України. Цей аспект спонукав до
змін і в культурному житті країни. Здавалося, що з відкритими кордонами
образотворче мистецтво кардинально змінить свої орієнтири, насправді
ж цей період не знаменував для всіх
митців однакових чи навіть подібних
умов для розвитку. Офіційне мистецтво, хоч і позбавлене попередньої
обов’язковості, за інерцією відсіювало експерименти, що не вписувалися
в колишні ідеологічні норми. Натомість прогресивні митці 1980-х не
вбачали перспектив у розвитку вже
стандартизованих форм мистецтва,
тиск на приватне життя художників
спадав, та не всі дозволяли собі йти
на ризик і виставляти творчі пошуки
на широкий огляд.
Митці намагалися знайти нові естетичні критерії, дехто продовжував

роботу в системі реалізму, щоправда, з меншим відтінком ідеології, інші
ж намагалися знайти „золоту середину“ чи зовсім відсторонювалися від
офіційного життя Спілки художників.
Мистецтвознавець О. Лагутенко писала, що економічна криза знищила
мистецтво книжкової графіки (йдеться
про загальнодержавний масштаб),
комерціалізація мистецького життя
запропонувала художникам-графікам нові можливості і висунула нові
вимоги. Дослідник стверджує, що графічне мистецтво загалом опиняється
перед вибором „бути чи не бути“.
З другої половини 1980-х років
стає помітною тенденція навернення
до експериментів, започаткованих
попередніми десятиліттями. Нової популярності набуває абстрактний твір.
Більш видимими стали плоди виховання Павла Бедзіра, серед його учнів
найвиразніші – Михайло Сирохман
та Павло Ковач. Художники продовжують модерністську традицію,
що базується на формалізмі. Якщо
П. Ковач шукає міфологічний споглядальний контекст, то М. Сирохман
більше застосовує дослідницькі якості, що перейшли у спадок від вчителя.
На межі абстрактного і фігуративного
мистецтва працює П. Гулин, з початку
1990-х ведуть пошук у синтезованій
формі Б. Кузьма та О. Долгош, митці
вказують на комерційний потенціал
абстрактного твору. Як бачимо, в цілому тут не слід було чекати цілісного
погляду навіть у межах абстракції,
адже всі з перелічених графіків вийшли із різних мистецьких середовищ
та розробляли власні підходи. Також
варто зазначити, що одні автори культивували в собі модерністську традицію, намагаючись пронести її в новий
час, а інші – виходили із трансформацій реалізму в декоративну форму.
Окремі художники, що належали
до покоління 1980–1990-х років,
намагалися вловити контекст постмодерністської доби, що мала місце
на мистецькій сцені країн західної
Європи. Часто вектор для розвитку обирався інтуїтивно, художники
опиралися більше на власні відчуття
та досвід, ніж на праці авторитетних
теоретиків постмодернізму. Звичайно, як завжди велику роль відігравала
література, котра й сприяла новим
пошукам та новим естетичним критеріям. На процес зміни цінностей
в образотворчому мистецтві впливала також поява медійних інструментів.
Художники-графіки, що представляли
більш експериментальні шляхи, застосовували поліграфічні технології

Павло Ковач „Композиція“ (2003) кулькова ручка, папір

у втіленні своїх ідей, це, звісно, впливало й на зміну естетичних важелів.
Так, часописи (самвидави початку
1990-х років) арт-групи „Поптранс“
набували значення самодостатньої
мистецької форми. Поліграфічний
об’єкт ставав чимось на зразок завершеного мистецького продукту.
Групою художників легітимізується
еклектичний підхід у стилістичному
керунку.
Нове фігуративне мистецтво представлене творчістю Надії Пономаренко та Людмили Корж-Радько. Графіки
виробили власні творчі програми
і запропонували виходи із кризи,
що почала проявлятися у творчості
старших колег. Багата мова засобів
виразності графічного мистецтва
привнесла формальні зміни і нове
світоглядно-літературне прочитання
художнього твору. Художниці впровадили нові технічні і пластичні підходи
у фігуративному мистецтві й знову
привернули увагу вітчизняної критики
до графічного мистецтва Закарпаття.

Активні, хоча
й дещо відсторонені
Слід зазначити, що період з початку 1980-х і по першу половину
1990-х років у творчості Н. Пономаренко – одне з найцінніших надбань графічного мистецтва краю.
Ідеї неосимволізму, що поширилися
у творчості цілого ряду радянських
митців, відобразилися у її творчості.
Це лягло на ґрунт ерудованого митця і
створило нові художні якості. Метафізичні споглядання просотують кожен
створений образ, та не змальовують
екзистенцію в існуючому світі, а ніби

описують простір поза реальним часом. Подібно до образів Джорджо де
Кіріко – відомого представника „містичного живопису“, у творах якого час
і простір перебувають у невизначених взаєминах, – художниця створює
композиції, котрі живуть за законами,
непідвладними природі.
Графіка Закарпаття розвивалася
доволі активно, проте помітно втрачала єдність між митцями ближче до
1990-х років, що й призвело врешті до повторного усунення її ролі
у мистецтві краю. Та, незважаючи на
непривабливі умови, на Закарпатті
залишалося коло художників, що
надалі активно працювали у даній
сфері, хоча й дещо відсторонено від
загального перетікання мистецьких
процесів. Графіки частіше організовувалися в групи за спільними інтересами, хоч це і не завжди відповідало
об’єктивним критеріям з огляду на
стилістику чи певну ідеологію. Можливо, деякий розрив у образотворчій
традиції стався через появу новітніх
культурних впливів, котрі носили частково руйнівний характер. Ще однією
причиною у розриві набутих традицій
є те, що графічне мистецтво виразно
змінило вектор у прикладну сферу
і сьогодні розвиває напрямки, дотичні
до графічного дизайну. Серед графіків зникає одностайність у виборі
пластичних та сюжетних засад, проте на Закарпатті й досі з’являються
митці, котрі є цікавими для подальших
досліджень.
Іван Небесник (молодший),
Ужгород

51

культревю

фільм

Деліріум: між свідомістю та дійсністю
Своїм першим режисерським
повнометражним фільмом
„Меніни“ („Las Meninas“, 2008)
Ігор Подольчак задав в Україні
доволі високу планку якісного
арт-кіно. До прем’єри його
другого фільму „Деліріум“
(„Delirium“, 2013) зберігалася
неабияка інтрига: наскільки
нова стрічка буде відповідати
художньому рівню попередньої?
З виходом на екрани „Деліріуму“
справдилися найоптимістичніші
очікування, а Ігор Подольчак
утвердився як один із чільних
і чи не найцікавіший режисер
українського кіно.
До зйомок свого першого фільму
Подольчак протягом двох десятиліть
брав активну участь в українському
художньому процесі як перформер,
акціоніст, відеохудожник, графік, живописець, фотограф, автор художніх
провокацій, куратор арт-проектів.
Попереднім мистецьким досвідом
режисера значною мірою пояснюється своєрідність його фільмів та
їхня художня зорієнтованість. Авторське бачення Подольчака в кінематографі відзначається естетизмом,
підвищеною увагою до проблем
кінематографічного часу і простору
та чутливістю до аудіовізуальних
образів, які зазвичай перебувають
на периферії.
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Генеза фільмів Подольчака залишається ближчою до українського постмодерного мистецтва 1990–2000х років, ніж до традиції вітчизняного
кіно. У ширшому ж контексті світового кіно фільми Подольчака легко
асоціюються навіть із канонічною
класикою. „Деліріум“ у першу чергу
можна порівняти з „Минулим літом
у Марієнбаді“ (1961) французького
режисера Алена Рене – фільмом
настільки ж відкритим на різноманітні інтерпретації та з подібною
структурою часу в сюжеті, де стає
неможливо відрізнити теперішнє,
минуле і вічне, уявлене і пригадане,
сон і марення, між якими переміщуються герої.
„Деліріум“ був частково натхненний російськомовною детективною
новелою „Індуктор“ Дмитра Бєлянського. Від літературного джерела у
фільмі залишився тільки слід – відчуття
зникаючої історії. З новели до фільму
переходить історія про молодого
психіатра (Володимир Хим’як), що
приїжджає до певного будинку пожити й поспостерігати за симптомами
психічного розладу господаря дому
(Петро Рибка). Лікар, якого, можливо,
запросив хтось із мешканців будинку,
приховує мету свого перебування,
аби краще пізнати стан хворого. Синдроми хвороби, які вдається зауважити, – постійні спроби зав’язувати вузликами все, що можна, й надокучливі
суїцидальні алюзії.

Образна структура
„Деліріуму“ насичена
і складна
Звук, мова, зображення, оптичні
ефекти для Подольчака не є чимось
другорядним у стосунку до фабули,
а час і простір трактовані як основний
матеріал створення фільму. Подольчак – один із небагатьох українських
кінематографістів, який намагається
осмислювати цілий спектр виражальних засобів кіно й не редукувати їх до
нульового ступеня, надаючи таким
чином пріоритет оповіданню історії
й реалізму як методу. Режисер створює з часу та простору гомогенну
матерію, яка не проявляє себе згідно
з ньютонівськими лінійними залежностями, а постійно перетікає між
кадрами, та при цьому не втрачає
цілісності. Відточені звукові, візуальні,
фабульні образи підтримують цю текучість, зв’язують сюжет стилістичною
поліфонічною єдністю.
Мотив вузликів, зав’язування, заплутування стає важливим для нарації фільму. Повторювання сюжетних
ситуацій зациклює оповідь, робить
неможливим вийти з неї. Поріг будинку, перед яким багаторазово постає
головний герой, є тим хронотипом,
який знову і знову вказує на нерозгадану загадку. Зациклюється
й увесь твір (одна й та сама сцена
для першого й останнього кадрів),
а отже, ми знову можемо переглядати фільм від початку, щоразу
перебуваючи в новій ситуації з повнішими знаннями про персонажів
і обставини, з можливими новими
інтерпретаціями.
Проблема пізнання й розуміння
для „Деліріуму“ є однією з ключових.
На зміну модерністській потребі
пояснення приходить постмодерна
– сприйняття й інтерпретації. Режисер в інтерв’ю говорить про те, що
навіть йому недоступні ані одне, ані
два трактування сюжету. При цьому
численні оìбрази зрадливо натякають на можливість точного пізнання
та зрозуміння. Так розсудлива тітонька (Леся Войневич), наводячи
лад у домі, раз по раз наголошує на
ненормальності ситуації, хоче, аби
було „як у людей“, посилається на
такі цінності, як „розуміння“, „пристойність“, „ясність“, „безпека“, і вже
цим протистоїть апатії й байдужості
деяких інших персонажів та їхнім
деструктивним діям. Лікар і батько

музика
сім’ї цитують психологічні трактати – щось, що мусило б анонсувати науковий підхід і подальше
вирішення проблеми.
Раціональним мотивам протистоїть цілковите заплітання сюжету, його бароковість, візуальне
й аудіальне наслідування марень,
які реалізуються через певні технічні засоби: розфокусованість
зображення, його геометричне викривлення, часте ковзання камери,
стоп-кадри, незвична дистанція
до об’єктів зйомки, повторювання
одних і тих самих сцен із нової перспективи, а тих самих фраз – іншою
інтонацією, акцентування побутових, другорядних звуків тощо.

Вібрації ТВОГО
голосу
ConCord. Твій, Київ, Rostok
Records, 2015.
Голос – універсальний інструмент.
Цей постулат простий і водночас
безапеляційний. Адже самé народження музики безпосередньо
пов’язане з його оволодінням.
Київський камерний чоловічий
a capella-band ConCord відомий
українським слухачам іще з 2008
року. Саме тоді молоді вокалісти
з Національної музичної академії
імені П.І. Чайковського (Київ) спільно з кафедрою старовинної музики
реалізували проект партесних

Свідомість
протистоїть дійсності
Кілька разів у фільмі звучить
фраза, яка певною мірою вказує
глядачеві на шлях думки: „Свідомість протистоїть дійсності“. Отже,
свідомість для авторів фільму не
лише перестає бути інструментом
відображення й упорядкування
знань про дійсність, а входить
у боротьбу з останньою, вочевидь,
у намаганні її приборкати, освоїти.
„Деліріум“ стає фільмом про ворожість між свідомістю та дійсністю.
Фільми Подольчака доволі нішеві,
й сам режисер не плекає надій щодо зацікавлення власною творчістю
широких глядацьких кіл. „Деліріум“
був приречений на обмежений вітчизняний прокат. В Україні після
національної прем’єри 2013 року
фільм можна було побачити лише
на кіно- та мистецьких фестивалях
і на спеціальних показах у кількох
містах. У березні 2015 року показ
„Менінів“ і „Деліріуму“ та зустріч
із режисером відбулися в Києві на
показах „Кіно проти течії“. Закордонних переглядів „Деліріуму“ було
дещо більше, ніж вітчизняних.
На 2015 рік попередньо планували вихід третього повнометражного фільму Подольчака „Доміно“,
але досі дата виходу картини не
анонсована. В „Доміно“ режисер
береться досліджувати відносини
терору і влади, а події відбуватимуться у спільному метафізичному
просторі Венеції та Петербурга.
Є всі підстави очікувати, що „Доміно“ стане продовженням авторської лінії Подольчака в кінематографі, яка заслуговує на більше
зацікавлення і визнання.
Олексій Телюк,
Київ–Варшава

концертів із Київського нотного зібрання. Як результат, у серії „Раритети української духовної музики“,
завдяки роботі звукорежисера Валерія Ступницького, вийшов перший
альбом колективу „Партесні мотети
початку XVIII століття“ (зазначимо,
що партесні мотети – це музичний
жанр XVII – першої половини XVIII
століття в українській, білоруській
та російській музиці, побудований
на протиставленні-змаганні різних
груп невеликого вокального ансамблю a cappella). Фактично, ця
робота принесла визнання молодим виконавцям у царині класичної
музики.
Однак ConCord вирішив здивувати публіку. І подальші роботи колективу не обмежилися „класикою“.
Наявність голосів в ансамблі – від
оксамитового басу-баритона до
гіпнотичних найвищих нот контратенору – дозволило братися і за фольклор, і за джазові стандарти, і за
поп-музику. Як наслідок, колектив
здобув широку популярність і не погребував узяти участь у шоу-батлах
„Україна має талант“, у якому навіть
дійшов до півфіналу.
Звісно, це не надто типова історія

для класичних музикантів і у багатьох такий розвиток ансамблю
викликав подивування. Проте саме
завдяки цій своєрідній телевізійній
авантюрі київський a capella-band
ConCord у складі Олександра Лося
(контратенор), Сергія Біди (тенор),
Дениса Крутька (тенор), Олега
Пилипа (баритон) і Дмитра Савона
(бас) вийшов за рамки визнання лише шанувальниками класики.
Цьогоріч ансамбль записав свій
другий альбом „Твій“, який, за
словами учасників гурту, репрезентує найкращі експерименти за
всі роки. В альбомі представлено
загалом 11 пісень, більшість із яких
є оригінальними авторськими композиціями, створеними на слова
сучасних українських поетів Олени
Лещенко, Андрія Шадріна у співпраці з київською композиторкою
Веронікою Тормаховою. До речі,
Вероніка є кандидатом наук із мистецтвознавства і доцентом кафедри
джазу та естрадного співу, а відтак
в альбомі „Твій“ жанрова і стильова
різноманітність „виспівані“ й „виписані“ дуже елегантно.
Окрім
сучасних
авторських
пісень, написаних спеціально для
ConCord, в альбомі представлено
три кавери на відомі українські пісні – „Чорнобривці“ (слова Миколи
Сингаївського, музика Володимира
Верменича), „Кохана“ (слова Ігоря
Бараха, музика Ігоря Поклада),
„Запроси до танцю“ (слова Богдана Стельмаха, музика Володимира
Івасюка), які завдяки інтерпретації
колективу та новому аранжуванню
одержали абсолютно актуальне
звучання. Відзначимо, що особлива
заслуга фірмового звучання альбому – це й робота звукорежисера
Олексія Крячуна, який упродовж
останніх кількох років постійно
співпрацює з ConCord.
На запитання про назву альбому,
колектив упевнено відповідає, що
вона невипадкова й не лише перегукується з основним лейтмотивом пісні „Твій“ (що в альбомі представлена
у двох варіантах) – про кохання, яке
„віджило, але не відпускає“. Назва
покликана повертати слухача до
всіх життєвих орієнтирів, які кожен із
нас може назвати „своїми“: світ, дім,
місто (пісня „День молодий“), кохання („Кохана“, „Пізно“, „Човник“,
„Запроси до танцю“), дитинство
(„Вечір“, „Колискова“), спомини,
особиста свобода („Самба під дощем“), земля й країна („Награвання“, „Чорнобривці“).
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Відтак залишається лише завітати до інтернет-крамниці „Умка“,
на сайті якої можна прослухати
і придбати альбом „Твій“ від українського a capella-band ConCord,
аби разом із прекрасними чоловічими голосами вирушати у приємну музичну подорож.

Вокальні
експерименти
й „шевченкіана“
Клочкова-Коваленко Світлана.
Над Дніпровою сагою, Київ,
Rostok Records, 2015.
Українська співачка Світлана
Клочкова-Коваленко має посвоєму унікальну історію. Після
середньої музичної освіти все-таки
вирішила реалізувати своє професійне життя в економічній галузі.
Однак згодом здобула і вищу
музичну освіту, а впродовж бага-

тьох років працювала в оперній
студії Віри Любимової (Київ), де
створила цікаві образи: Катерини
та Матері (з опери М. Аркаса „Катерина“), Одарки (з опери С. Гулака-Артемовського „Запорожець
за Дунаєм“), Ганни (з опери М. Вериківського „Наймичка“) та інших.
З 2006 року Світлана КоваленкоКлочкова неодноразово ставала
лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів,
зокрема міжнародного конкурсу
старовинного російського романсу ім. Ізабелли Юр’євої (Естонія),
фестивалю-конкурсу української
пісні ім. Б. Гмирі „З іменем славетного земляка“ (Україна).
Однак найбільш цікавими стали
експерименти співачки в авторських програмах, адже кожного
разу слухач має нагоду познайомитися з маловідомими сторінка54

ми українського та європейського
музичного мистецтва. Так, 2013
року Світлана Коваленко-Клочкова здійснила унікальний проект
– альбом романсів Ф. Шопена,
який неодноразово відзначали
польські колеги. А ось минулоріч,
до 200-річчя Тараса Шевченка,
співачка розпочала запис альбому „Над Дніпровою сагою“.
У чому оригінальність цього
проекту, адже власне 2014 року
українська музика поповнилася не
одним експериментом на поезію
Тараса Шевченка? В альбомі „Над
Дніпровою сагою“ відбулася спроба не лише поєднати Шевченкове
слово із сучасними музичними
мотивами, а й академічний вокал
із рок- і поп-музикою. Народні
мелодії, знайомі кожному фактично з дитинства, одержали більш
сучасне звучання, тоді як голос
співачки повертає слухача у власні спомини про те, як має звучати
раніше „оспівана шевченкіана“.
До альбому „Над Дніпровою
сагою“ увійшли 17 основних
композицій, зокрема це і відомі
„Зоре моя вечірняя“, „По діброві вітер віє“, і менш упізнавані
„Ой, крикнули сірі гуси“, „Ой, не
п’ються пива, меди“, „І багата я“.
Аранжування до всіх композицій
здійснив Олександр Овсєєв, запис
і зведення – Борис Примаков.
Також як бонус до альбому увійшли дві композиції – „Колискова“
з поеми „Сова“ (музика й аранжування – С. Лясота) та „Якби мені
черевики“ (музика – А. Штогаренко, аранжування – О. Ткаченко).
Незважаючи на часом „спрощено-естрадне“
аранжування,
все ж таки впевнено можемо засвідчити, що експеримент Світлані
Клочковій-Коваленко вдався, її
голос особливою лірикою і світлом
пронизав складну поезію Тараса
Шевченка. Відтак український слухач відтепер легко може уявити, як
академічний вокал може поєднуватися із сучасними мотивами і ще
раз переконатися в тому, що для
Шевченкового слова немає кордонів, головне – смак і вдумливе
прочитання.
Придбати альбом можна через
українську
інтернет-крамницю
„Умка“.
Ірина Плехова, Київ

80 віршів про любов
і війну

Сергій Жадан. Життя Марії,
Чернівці, Meridian Czernowitz;
Книги–ХХІ, 2015.
Найбільша цінність письменника
– актуальність у свій час у власній країні. Ця думка щонайкраще
характеризує поета, прозаїка, публіциста й перекладача Сергія Жадана, який має дивовижну здатність
відчувати настрої епохи та відображати їх у своїх текстах. Нова збірка
віршів „Життя Марії“ – ще одне тому
підтвердження.
За ліком це вже дев’ята поетична
книжка автора. Вона налічує 60
нових віршів Сергія Жадана та 20
його перекладів польського поета
Чеслава Мілоша. Всі тексти написані переважно впродовж останнього
року. Окрім віршів, „Життя Марії“
проілюстровано фотографіями, зробленими харківським дизайнером
Іллею Павловим і самим Сергієм.
Книжка побачила світ у видавництві
„Meridian Czernowitz“. Відразу після
виходу збірки автор разом із видавцем поїхали у 33 міста України,
щоби презентувати її українському
читачеві.

За словами Сергія Жадана, „Життя Марії“ – це книжка про любов
і ненависть. „Вона особлива тим, що
писалась, як щоденник – за доволі
короткий термін, – зазначає автор.
– Збірка відрізняється особливо
контрастним поєднанням внутрішнього та зовнішнього, світлого та
темного“. Вочевидь, саме в цьому
одна з її найбільших цінностей – вірші присвячені подіям, які тримають
у напрузі все українське суспільство
протягом останнього року.

Наскрізною темою збірки є війна.
„Наше місто було з каменю і заліза.
/ У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. / У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом. / Тепер
навіть у наших снах пахне горілим“.
Автор сам не знає, як бути і що говорити людям, які переживають війну.
Як виходець зі Сходу України, Сергій Жадан відчуває тугу за рідним
містом і тими місцями, де зараз тривають бойові дії: „Ми ніколи більше
не повернемося сюди. / Ми ніколи
більше не побачимо наші міста…
Ми з тобою біженці. / Нам з тобою
бігти крізь ніч“. Проте найгірше те,
що чекає людей, коли вони все ж повернуться до своїх домівок: „І рідня
теж, вертаючись / до будинку свого,
/ не пізнає його“.
Книжка починається віршем Райнера Марії Рільке „Благовіщення“
(„З циклу “Життя Марії”“), який і дав
назву збірці та визначив її ідейно-тематичні орієнтири. Поруч із війною,
тут, як і в більшості текстів автора,
активно представлена біблійна
тематика. Збірка насичена численними символами. Це, до прикладу,
риба („скільки ловимо її, скільки полюємо – не стає її менше“), віра („це
те, що тримає тебе в сідлі / тоді,
коли твої шанси такі малі, / що від
тебе нічого не хочуть навіть твої командири“), сповідь і піст, страшний
суд, ікони, церква. У текстах Жадана знаходимо відчуття вищої сили, її
контролю над життям людини: „Бог
ховається у великому. Бог – це пітьма. / Я бачив його. Я говорив йому,
що його нема“. Також тут присутня
низка біблійних персонажів: Марія,
Йосип, Христос, Фома, Магдалина
та ін. Усі ці герої не просто з’являються у віршах, автор активно дискутує з ними про сенс життя, любов,
утрати, покарання.
Біблійної тематики досить і в інтимній ліриці автора. Наприклад,
вірш „Літо лишило тобі високу
пшеницю“, де поет порівнює плащаницю з простирадлами й рушниками, „якими ти обгортала своє
волосся“. Водночас вірші Жадана
про любов мають своєрідний наліт
приреченості, прощання, розлуки.
Ліричний герой весь час переконує
себе зупинити кохану, яка готується його покинути: „Давай скажи їй
щось, зупини…/ Просто спини її, не
відпускай її“. Він також постійно боїться, що не встигне зробити в житті
найголовніше.
Звертає на себе увагу розділ
„Чому мене нема у соціальних мере-

жах“. Тут зібрано історії про героїв,
які так чи інакше таки пов’язані
з інтернетом і власними записами
в ньому: натрапляємо на Юру,
якому вже за сорок і він веде блог
від імені вигаданої чеченки („Чеченка“), адвентистів-студентів Андрія
і Павла („Секта“), тридцятирічного
капелана Ігоря, до якого ходять на
сповідь („Капелан“), лікаря-психолога Володю, який веде відеоблог
(„Шпигун“). Особливо актуальним
є вірш „Голка“. В ньому йдеться про
татуювальника Антона, якого підстрелили на блок-посту й поховали
у спільній могилі. „Особисті речі передали батькам. / Статус так ніхто
і не виправив“.
Наприкінці книжки вміщено 20
перекладів віршів Чеслава Мілоша,
які тематично перегукуються з текстами Жадана. Поезії польського автора, що ввійшли до „Життя Марії“,
датовані 1943–71 роками й написані у Берклі, Вашингтоні, Монжероні,
Кракові, Варшаві, Нью-Йорку тощо.
Теми війни, розчарування, страху
смерті та спогадів про жахливі події минулого також домінують у цих
віршах.
Як зазначає редактор „Життя Марії“, літературознавець і публіцист
Олександр Бойченко, „найлегше
заняття в часи війни – ненавидіти
чужих. Найважче – досягати порозуміння. Навіть зі своїми. Але треба
намагатися, інакше війна ніколи не
закінчиться. А щоб порозумітися,
необхідно розмовляти. З ким завгодно, як завгодно і про що завгодно. Головне – не втрачаючи
людяності, тобто любові й уваги“.
Саме це і робить Сергій Жадан
у своїй новій поетичній книжці. Він
розмовляє з тими, хто тут, і тими,
хто там, на передовій. Із простими
людьми й можновладцями, від яких
залежить доля країни. Але найбільше він говорить з Богом. У свій, особливий спосіб. І хочеться вірити, що
його почують.
Лілія Шутяк, Чернівці

Світло і спомин
Катерина Міхаліцина. Тінь
у дзеркалі, Львів, Видавництво
Старого Лева, 2014.
Наперед ніколи не знаєш, куди
заведе тебе поезія. Навіть назва поетичної книжки, що спочатку виглядає певним орієнтиром, виявляється

оманливою, а вірші провадять у цілковито неочікуваному напрямку. Зі
збіркою Катерини Міхаліциної „Тінь
у дзеркалі“ ще інакший випадок, бо
заголовок – це лише неясний імпресіоністичний натяк на схований під
обкладинкою поетичний світ.

У цьому світі панують чутливість,
уважність і терплячість. Відчутно,
що книга впорядкована дбайливою
авторською рукою, що кожен цикл
поезій відкриває інший настрій,
ракурс і горизонт. „Тінь у дзеркалі“
стає мандрівкою спогадами, враженнями, відбитками невловимого,
книга чимось нагадує приватний
фотоальбом, укладений для близьких і небайдужих. Тут переважають
не портрети, а пейзажі, навіть один
із циклів називається „Пейзажі і натюрморти“, а ще два мають суголосні назви: „Адамантове озеро“ і „Дні
наших дерев“. Поезію Катерини
Міхаліциної навіть можна назвати
„природною“ чи „екопоезією“, відчитавши в її текстах нотки філософії
Генрі Девіда Торо чи творчості Ґері
Снайдера. А можна ніяк не називати
й нічого не шукати, а насолоджуватися легкістю, чистотою і грою сонячних зайчиків у рядках цих віршів.
Це той рідкісний випадок, коли
в поетичних текстах проявляються
і мають значення усі способи відчуття дійсності – зір, слух, смак, нюх
і дотик, а ще – особлива авторська
інтуїція. Витончено поєднуючи засоби з багатої палітри, Катерина Міхаліцина витворює яскраві і простотаки смачні художні образи: „хрущі
налипають на місяць пахучий як
мед“, „стиглий грім падає як вишні“,
„небо – велика солодка чорниця“.
Недаремно поезія авторки увійшла
в антологію української смакової
антології „М’якуш“.
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рецен

культревю

Авторське прагнення до гармонії
та рівноваги виявляє себе в текстах
збірки через тему тиші й мовчання,
що стає чи не найважливішою „звуковою“ лінією „Тіні в дзеркалі“:
„Мовчалося…
Ні сніг, ні ти, ні я
не заговоримо.
Ні в тридцять, ані в сорок.
Ми рівно тихі
Отже – нічия…“
Катерина Міхаліцина цінує лаконічність у формі та стриманість
у засобах. Часом вірш ніби складений із кількох японських хоку, як-от
„Краєвид із сутінками, туманом
і ліхтарями“:
„тихохідний вечір
кораблик над сихівським мостом
плине за вікнами…“
Цикл „Дні наших дерев“ привертає увагу читача авторськими
коментарями. Липи, сливи, горіхи,
смереки оживають і стають частиною дуже особистісної поетичної
історії. Нерідко дерева, про які поетка пише, як про людей, уже давно
зрубані, однак саме їхні силуети
в текстах чи не найбільше підсилюють відчуття минущості і вразливості
світу, в якому живе кожен із нас. Цю
минущість можна висловити в дусі
філософії дзен: тінь від зрубаного
дерева залишається в дзеркалі
нашої пам’яті. Власне поєднання
несподіваних та істинно поетичних
елементів і викликає відчуття довіри до голосу Катерини Міхаліциної,
прояснює віддзеркалене, робить
його впізнаваним і наближає до
читача.
Андрій Дрозда, Львів

Диверсійна іронія
Василя Кожелянка
Василь Кожелянко. Дефіляда
в Москві, Львів, Видавництво
Старого Лева, 2015.
Сьогодні, коли Україна вкотре,
але вже, здається, серйозно, розлучається з імперією, по-новому
актуальними стають літературні голоси й інтелектуальні практики, що
раніше створювали альтернативні
символічні моделі існування для
східноєвропейської людини та сус56

пільства, зокрема за межами тоталітарної системи. В цьому плані роман
Василя Кожелянка „Дефіляда в Москві“ (вперше видано ще за життя
автора, у 2000 році; тепер, через
15 років, уже по смерті письменника, роман перевидано) – твір симптоматичний, і важливою є не стільки
„історія“, яку він пропонує (парад
над переможеною радянською машиною у Москві), а ті смисли, якими
ця альтернативно-іронічна історія
оперує та, особливо, її вплив на всю
логіку раніше непохитної імперської
історичної пам’яті. Попри те, що це
істотно звужує прочитання роману
до політичного (літературознавці
вже встигли написати низку добрих
розвідок про цей текст), в цьому
також є певний сенс, оскільки політичний порядок денний, у контексті
якого вийшло друге перевидання
„Дефіляди“, істотно відмінний від
часу написання цього роману
в 1990-х.

Власні баталії людина здійснює
не лише в теперішньому, в своєму
злободенному тут-і-тепер, а й уявно
переносить їх на майбутнє та минуле. Можливо тому, як дотепно зауважував один історик-методолог,
історія є місцем для фантазії. Щодо
„фантазії“, то вона також може бути
гранично різною: зважаючи на те,
ідіот чи мудра людина намагається
фантазувати. Якраз ідіоти свято вірять, що можна переробити історію
і в буквальному сенсі реалізувати
такі зміни в межах політичної системи, зробити з історії мічурінський
фрукт або, мов річку часів сталінської індустріалізації, спрямувати
тексти в протилежний бік. Звісно
ж, мічурінські фрукти теоретично
можливі, але вони будуть дико не-

рентабельні: персики з-під Архангельська обійдуться значно дорожче
від персиків із Туреччини.
Якраз одіозні політичні практики полюбляють створювати нерентабельні „історичні персики“,
якими оздоблюють свою ідеологію.
В такому випадку історію спотворюють і перетворюють у політичний
інструмент, яким переробляють
країну і сучасність. Наприклад, зараз, після анексії Криму й окупації
окремих районів Донбасу російсько-терористичними
військами,
режим Путіна приступив до ревізії
власної політики історичної пам’яті.
Раніше імперська історична пам’ять
ґрунтувалася на квазінауковому
й ідеологічному концепті „колиски
трьох братніх слов’янських народів“
– Київській Русі. Проте, оскільки вона – тобто колиска – тепер активно
дрейфує в антипутінському напрямку, імперія терміново шукає заміну у
вигляді іншої „колиски“ – формується новий колаж духовних скрепів:
Херсонес, Таврія, князь Володимир
(без нього ніяк, бо скрепи взагалі не
знати на чому стоятимуть). Звісно ж,
період „хохляцької Русі“ аж до якогось напівазіата Андрія Боголюбського потрапить просто під монтаж
як „ворожий“, „західний“, „фашистський“ і „натобандерівський“. Такі
суттєві зміни в імперському історико-ідеологічному мисленні – це
дуже важливий і здоровий симптом
для України, яка значною мірою позбувається століттями насаджуваної
їй (не менш колажної від теперішньої
„таврійської версії“) „спільної історичної спадщини“.
На перший погляд, альтернативні
історії письменника Василя Кожелянка є дуже „несерйозним“ і незначним
епізодом у контексті описаних мною
процесів, зокрема руйнування тривалих столітніх структур імперської
історичної пам’яті. Однак, коли поміркувати, що за таким альтернативним голосом стоїть, а не те, як він
впливає чи впливатиме на міцність
ворожих скрепів, то вийдемо на
цілий масив різноманітних ціннісносмислових установок – досить-таки
диверсійних щодо імперських ідеологічних основ.
Василевий роман – це дотепна
„історична“ голка в надувну кульку
імперської історичної пам’яті. „Дефіляда“ – голос усієї Західної України,
самобутньої політичної колективної
ідентичності, партизанського краю,
землі спротиву, яку імперії повністю
зачистити (з усіма її масштабними
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ресурсами, потугами, каральними
експедиціями) так і не вдалося.
Кожелянкова іронія про союзні
українські війська поруч із дивізіями
Вермахту, іспанськими та румунськими легіонами, що марширують
бруківкою Красної Площі, – ця
дотепна семантична фігура навряд
чи могла постати в інших регіонах
України та в їхніх авторів.
Це наслідок і відлуння досить
міцної, масової, низовинної анекдотичної культури західних українців,
які власну боротьбу продовжили
засобами сміху, гротеску, іронії.
У кого дитинство та юність минули
за більшовиків у містах і містечках
Західної України, той цю думку
сприйме без найменших сумнівів;
особливо маю на увазі ті покоління, що полюбляли розмальовувати
шкільні парти підбитими радянськими танками, а також хлопцями в мазепинках і з машінґверами в руках.
Отже, край не здався і не став територією, повністю інкорпорованою
в символічні структури імперського
мислення. Погодьтеся, зробити
думки людей „своїми“ – це завдання
значно складніше, аніж встановити
над регіоном адміністративний чи
військовий контроль.
Ще один важливий момент, на
який нам пророчо вказує Василь:
„непереможного російського солдата“ можна бити, і то навіть досить
ефективно, а географічно – бажано
до Тули, як за Сагайдачного, чи навіть до самої Красної площі (вже як
за Кожелянка).
І нарешті про систему координат
– культурну географію роману.
Кожелянко руйнує центр (Москву),
який був непохитним для багатьох
поколінь колонізованих українців,
яким би такі думки не спали на
думку навіть у сні. Тому „Дефіляда“
– це також роман-терапія, таке собі звільнення від тіні колишнього
символічного батька (у випадку
колонізованих українців – старшого
брата). В політичному сенсі книжка
може здатися досить націоналістичною, оскільки оперує певними
візіями українського інтегрального
націоналізму й етатизму. Однак
іронічне використання українського націоналістичного пафосу щодо
підкорення Москви та розвалу Росії
створює дуже дотепний ефект. Скажу чесно, в цьому криється таємниця
західноукраїнської політичної іронії
(на кшталт американської доктрини Монро, справжній зміст якої, як
стверджують американські політи-

ки, мають знати лише американці).
Отже, про нашу таємницю – нічичирк… щоб москалі не дізналися.
Анатолій Дністровий, Київ

Популярно
про Бандеру

похорон. А найбільше місця в книзі
займає період „Пласту“ та гімназійного й університетського навчання.
Ймовірно, що такий дисбаланс пояснюється об’єктивними причинами
– досі великий пласт документів про
Бандеру є невідкритий і це залишає
простір для майбутніх досліджень.
Але при цьому Посівничу вдалося
уникнути традиційної для такого
роду книг помилки – його „Степан
Бандера“ є таки книгою про Банде-

Микола Посівнич. Степан
Бандера, Харків, Клуб
сімейного дозвілля, 2015.
Свою книгу „Степан Бандера“ Микола Посівнич закінчує згадкою про
„героїчних постатей борців за незалежність, таких, як Іван Мазепа,
Симон Петлюра й Степан Бандера“.
З цих постатей-символів, напевно,
лише Іван Мазепа удостоївся якісного біографічного дослідження,
які в останні роки зробила російський історик Таірова-Яковлєва.
До Петлюри руки дослідників так
і не дійшли, а ось про Бандеру час
від часу з’являються книжкові або
ж телевізійні проекти.
І навіть опустивши згадки про
діаспорські видання й вітчизняні
спроби 1990-х років, сьогодні на
полицях у книгарнях лежать три
біографічні книги про Бандеру. Чи
варто з них виокремити й вибрати
працю Посівнича? Я без авансів
дав би ствердну відповідь. І головна
причина – кількість різноманітних
джерел та спогадів, що згадані
на сторінках цього видання. Досі
масштабнішого дослідження про
Бандеру не було.
В цьому контексті слід сказати, що
на таку працю Миколи Посівнича
чекали вже давно – ще з 2006 року
автор упорядковував збірники документів і матеріалів, присвячених
Бандері. Тому поява цілісної праці
на цій основі є логічною.
У 16-ти розділах книги так чи інакше представлені всі сторони життя
легенди українського визвольного
руху – від народження й до смерті,
а також коротко згадано про теоретичну спадщину лідера націоналістів. Очевидно, що в книзі є й слабкі
місця, а саме – нерівномірність
висвітлення тих чи інших сторінок
біографії. Так, найлегендарніший
період діяльності Бандери – його
керівництво ОУН на західноукраїнських землях – представлений
розділом на 10 сторінок – стільки
ж, скільки відповідний розділ про

ру, а не про ОУН, із якою він нероздільно асоціюється. Найгучнішим
атентатам, пов’язаним з іменем
Бандери – вбивствам радянського
дипломата Майлова та польського
міністра Пєрацького в книзі відведено рівно по два речення. І цим книга
є принципово і якісно відмінною від
інших.
Правда, чого не вдалося уникнути
– і це можна трактувати як перевагу,
так і недолік дослідження, – завантаженість іменами та прізвищами. Слід
зауважити, що перші розвідки про
Бандеру писали його соратники,
починаючи від історика ОУН Петра
Мірчука. І уже вслід за ними книги
про націоналістичний рух, як правило, виходили з-під пера авторів одного ідейного та організаційного середовища. До слова, читачами теж
здебільшого були симпатики ОУН.
Відтак одна з численних таких конструкцій, що трапляються у книжці:
„З ним працювали Євген Врецьона
(Турчин), Іван Равлик, Осип Мащак
(Мак), Богдан Рибчук (Оса), Гигорій
Пришляк (Вайс), Петро Федорів
(Дальнич), Василь Турковський (Петрович) та ін.“ – є звичною для цього
кола авторів і читачів і, мабуть, не
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цілком зрозумілою для пересічного
читача, який хоче відкрити для себе
Бандеру.
Тому десятки, а то й сотні згаданих імен є важливими й корисними
для дослідників і абсолютно зайвими для невтаємниченого читача. До
слова, у вже згаданій книзі Посівнича, присвяченій спогадам і документам, був уміщений окремий
розділ з біографічними довідками
та покажчиком імен. Але тут ідеться
про інший формат книжки, і автор
одразу хотів „убити двох зайців“, що
йому і вдалося – зробити популярне
видання про Бандеру й водночас
наповнити його максимальною кількістю біографічних даних, які досі не
публікувалися. Відтак ця книга буде
цікавою як неофітам цієї теми, так
і іменитим дослідникам.
Тут також хочеться згадати дві інші
книжкові новинки цього року. Перша, „свіже“ видання, яке пов’язує
Бандеру і Посівнича, а саме „...коли
один скаже: Слава Україні!“ літературної агенції „Discursus“. Це книжка
вибраних статей Степана Бандери
з біографічною передмовою Миколи Посівнича. На відміну від біографічних розвідок, тут нічого нового
додати не можна – книга статей
Бандери під назвою „Перспективи
Української Революції“ вийшла
друком ще в 1978 році, а з 1999
неодноразово
перевидавалася
в Україні. Але це величезний том, де
вміщено статті Бандери повоєнного
періоду і часто на такі теми, які невтаємниченому читачеві зрозуміти
надзвичайно складно. Те, що сьогодні з’явилася книга вибраних текстів Бандери – не менш важливо, ніж
поява його чергової біографії.
А інше видання – книга „Роман
Шухевич“, яка, як і „Степан Бандера“, вийшла у видавництві КСД
у серії „Українці. Історія нескорених“. Слід зауважити, що Микола
Посівнич свого часу був редактором відомого 45-го тому „Літопису
УПА“, в якому зібрали всі головні
спогади про командира УПА. Тому
очікуваною була б і поява книжки
про Шухевича з-під пера цього
автора. Але те, що книгу про Шухевича написала молода дослідниця
Олеся Ісаюк, є також безумовним
позитивом, адже свідчить, що коло
дослідників цієї теми розширюється.
Святослав Липовецький,
Тернопіль
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

На чужині все не так. Але
що робити, якщо за 21 рік
я жодного разу не відчував
себе в Україні, як на чужині?
Що робити, якщо після пари
тижнів гостювання в Баку,
мене тягне назад, до київських
вуличок. До ритму, атмосфери,
людей, до яких я звик.
До „дякую“, „будь ласка“,
„а пішли-но на львівські
пляцки“. Для мене повна
нісенітниця фрази „свій серед
чужих“, „чужий серед своїх“.
Азад Сафаров
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