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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Коли хтось із волонтерів
вперше потрапляє у табір,
він просто не може
залишатися байдужим до
зграї брудних, голих і босих
дітлахів, надзвичайно милих
та зворушливих через свою
безпосередність і природність.
Ми теж не встояли перед
купою цих невинних дитячих
очей і вирішили кожен наш
візит до табору частково
присвячувати ромській
малечі. Ми брали з собою м’яч,
гралися у рухливі ігри, вчилися
розуміти одні одних...
Ангеліна Гусар

Тема: ме сом мануш
Зовсім не романтично.
Як живе ромський табір
На Сході без змін?
Чуйка переможе

Наш читачу!
Другий місяць поспіль на фронті затишшя. Згідно з Мінськими
домовленостями, з початку жовтня відводять танки на відстань 15 км
від лінії розмежування. Затишшя, однак, не означає, що настав
мир. У жовтні ледь не щодня лунав вогонь з автоматичної зброї та
гранатометів. Були вбиті та поранені.
Зрештою, відведена зброя може повернутися будь-якої миті. Для
цього потрібна максимум година часу. Один з танкістів говорив
мені про це під час відведення перших одиниць техніки з-під селища
Кримське у Луганській області. Непогана ілюстрація, наскільки
ілюзорним є цей мир.
На адміністративному кордоні з Кримом досі триває акція
„Громадянська блокада“, розпочата у вересні кримськими татарами.
Вантажівки не пропускають з боку Херсонської області. Невідомі вже
двічі підривали опори ліній електропередач, якими електроенергія
постачається на півострів.
А 25 жовтня в Україні розігралася чергова виборча баталія. Цього
разу обирали місцеву владу. І виборча кампанія, і самі вибори
виявилися бруднішими та складнішими, ніж тогорічна парламентська
кампанія.
Більше 130 партій взяли участь у передвиборчій гонці. Багато
популізму та старих технологій підкупу. Президент Петро
Порошенко запропонував збільшити покарання за практику підкупу
голосів. Проте й представники пропрезидентських сил не гребували
підкупом виборців.
До боротьби активно включилися старі олігархи Ринат Ахметов
та Ігор Коломойський. Головний поєдинок між ними розгорівся
у Дніпропетровській області. Ахметова мав підтримати інший олігарх
з Дніпропетровська – Віктор Пінчук.
Чи не вперше в історії українських виборів у таких великих містах,
як Маріуполь та Красноармійськ, вибори не відбулися – бюлетені не
потрапили на виборчі дільниці.
Наступний, ще більший, скандал стосувався рішення ЦВК
про скасування другого туру виборів у Павлограді. І лише після
втручання президента та під тиском громадської думки ЦКВ
скасувала рішення. Втім, історія з виборами добре показала, що
Україна обплутана старими корупційними схемами, які формувалися
усі 24 роки української незалежності.
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Саме зовнішня політика – це одна
з мін для нового уряду Польщі. І то
одна з найбільш небезпечних, вона
вимагає рішучих політичних кроків та
переговорів на європейському рівні.
Польща хоче підтримувати напрямок
на особливі відносини з Україною, але
останній рік показав дезорієнтованість
польського уряду і брак ідей у його
взаєминах із Києвом.
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Зола Кондур:
„Важливо, щоб люди розуміли: роми вважають
Україну своєю батьківщиною“

Більшість переселенців, які приїхали
в той чи інший регіон, прийняли
в місцеві спільноти, надали житло
й допомогу. Це була допомога не від
державних структур, а від самих ромів,
потім залучили волонтерські організації.
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Ольга Макар

Зовсім не романтично. Як живе ромський табір

Вони не називають себе табором.
Кажуть, що живуть у „посадці“.
Зрештою, це й логічно: вони різні, не
йдеться про сталу групу. Щоразу, коли
йдеш сюди, не знаєш, кого побачиш
там сьогодні. Одні приїжджають, інші
повертаються додому – на Закарпаття,
де живуть в селах у невеликих
будиночках. Зазвичай їдуть додому
на всю зиму, а в Київ приїжджають на
півроку на заробітки.
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Пам’ять про геноцид ромів: від родинних
історій до міжнародного відзначення

УЖ у мережі Facebook!

між іншим

„Український журнал“ доступний в мережі
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для
дискусій та коментарів стосовно актуальних та
архівних номерів нашого часопису.
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Пробьются сильнейшие из нас
Чуйка переможе
Без альтернативи нема вибору
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Пйотр Олекси

Молдовська олігархічна драма

Молдовська інтрига триває. Немає
сумніву, що її не вдасться втиснути
в прості рамки суперництва Росії
з Заходом. Останні роки історії цієї країни
це не лише історія про євроінтеграцію,
а передовсім історія боротьби олігархів
під прикриттям європейської ідеології.
Власне ця драма завершилася. Однак ми
не знаємо, яка історія розпочалася.
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Рані Романі:
„Хто ми і звідки прийшли – наболіле питання для мого народу“
авторська колонка
Андрій Любка

Українські роми: поруч, але не близько

Попри чимало різноманітних спроб, я так і не
довідався про ромів нічого нового. Знаю лише
те, що прочитав у книжках, не ними написаних,
а відтак – не зовсім справжніх і глибоких. І хоча
в Ужгороді й живу біля ромського району, бачу
їх щодня на своїй вулиці, але вони все одно
залишаються далекими. Бо – як у старому
анекдоті про любов – для близькості потрібне
зацікавлення й взаємний рух назустріч обох
сторін.
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чи подивитися на світ очима ромів?
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У Польщі відбулися парламентські вибори, за результатами
яких – уперше за історію демократії в країні – уряд може
сформувати
право-консервативна „Право і справедливість“,
в останні 8 років – найбільша
партія опозиції. У момент верстки
ще не знаємо остаточних розкладів
щодо коаліції та уряду, проте найімовірніше, прем’єр-міністром уряду стане віце-голова партії, Беата
Шидло. 52-річна Шидло – досить
амбітна людина, здатна на власну
думку жінка, яка стрімко зробила
кар’єру після смоленської авіакатастрофи 2010 року. За останні місяці,
зокрема за час передвиборчої кампанії, вона стала одним із найбільш
упізнаваних політиків у Польщі.
Беата Шидло успішно керувала
кампанією сьогоднішнього глави
польської держави Анджея Дуди.
Широко розповсюджена думка, що
його перемога – це значною мірою її
успіх. Сама вона підкреслювала, що
перемога А. Дуди стала результатом
важкої командної роботи. Після досить неочікуваної перемоги Дуди на
травневих президентських виборах
голова партії „Право і справедливість“ Ярослав Качинський представив Беату Шидло як наступного,
у разі виграшу, прем’єр-міністра.
Шидло тоді запевнювала, що не
буде маріонетковою главою уряду.
„Мене звуть Шидло, у мене є своя
думка, я можу бути впертою. Я не
піддамся зовнішньому контролю“,
– казала тоді вона.
„Ми хочемо, аби Росія була
економічним партнером, але
зараз це передусім противник“,
– говорила Беата Шидло впродовж
передвиборчої кампанії. Проте
однією з найбільш суперечливих
кандидатур нового польського
уряду, найімовірніше, стане посада міністра закордонних справ
– Казімєжа Уяздовського. Польський
євродепутат досі не показав себе
рішучим чи харизматичним політиком, а в попередньому уряді „Права
і справедливості“ у 2005–2007 роках був міністром культури.
Тим часом саме зовнішня політика
– це одна з мін для нового уряду
Польщі. І то одна з найбільш небезпечних, вона вимагає рішучих політичних кроків та переговорів на європейському рівні. Мірилом холоду
у відносинах із Росією для цієї партії
не тільки є регрес у економічних та
політичних відносинах з Кремлем
– її символом можуть стати уламки

так важливого для виборців „Права
і справедливості“ президентського
літака, які досі знаходяться під Смоленськом. Крім цього, деградувала
програма „Східного партнерства“.
Польща хоче підтримувати напрямок
на особливі відносини з Україною,
але останній рік показав дезорієнтованість польського уряду і брак ідей
у його взаєминах із Києвом.
Якщо ж говорити про співпрацю
в регіоні – „Право і справедливість“
робить ставку – популістську і навіть
антиєвропейську – на розвиток співробітництва в рамках Вишеградської
четвірки, що має протистояти „диктату Брюсселя і Берліна“ в ЄС. Так,
18 жовтня президент Польщі Анджей
Дуда наголошував, що уряд „Громадянської платформи“ порушив
солідарність Вишеградської групи.
Йшлося про питання прийняття
біженців. Польща напередодні погодилася прийняти 7 тисяч сирійських біженців, як цього вимагав
Брюссель. Хоча раніше Варшава
домовилася з Чехією, Словаччиною
та Угорщиною не приймати євросоюзний план розподілу біженців у всіх
28 країнах-членах ЄС. „У мене були
доволі важкі розмови з лідерами
країн Вишеградської групи після
того, як польський уряд порушив
солідарність групи у питанні біженців“, – наголосив Дуда. Президент
обурювався, що Західна Європа,
у першу чергу Німеччина, вимагає
від Варшави солідарності у питанні
прийняття біженців, тоді як німці домовляються з росіянами будувати
другу гілку газопроводу „Північний
потік“. Однак раніше Польща,
разом із Чехією і Словаччиною,
заявили, що допоможуть Угорщині
патрулювати кордон, через який
проходив шлях біженців. В Угорщину
надсилають техніку та групи прикордонників.
Тим часом представники Вишеградської групи в Чернівцях
заявили про підтримку освітньої
реформи в Україні. У столиці Буковини в середині жовтня відбулася
зустріч Вишеградської групи у питанні підтримки освіти та реформ
в Україні, а під головуванням Чеської
Республіки відбувся круглий стіл,
присвячений фінансуванню освіти
в Україні. Це була друга зустріч із
циклу заходів у рамках так званого
„Road Show“, організованого Польщею, Чехією, Словаччиною і Угорщиною з метою підтримки процесу
реформ в Україні. Перший круглий
стіл, проведений під головуванням

Польщі у квітні в Чернігові, був присвячений питанням децентралізації.
Так, заступник міністра Польщі
Конрад Павлік наголошував, що
стипендії Вишеградського фонду
– це великий шанс для українських
студентів. Чиновник також підкреслив, що процес реформ в Україні,
який підтримує і буде підтримувати
Вишеградська група, є єдиним шляхом до асоціації України з Європейським Союзом.
Поки в Чернівцях розмовляли
про високі матерії, у самій Вишеградській групі діялися речі
приземлені, хоч і не менш цікаві,
бо багато говорять і про „диктат
Брюсселю“, і про „потребу єдності Центральної Європи“. Колишня
посол Словаччини у Польщі Магдалена Вашаріова, акторка і депутат
від Словацького демократичного
і християнського союзу, вирішила
покритикувати своїх співвітчизників
у розмові з чеським телебаченням.
„Центральна Європа – це небезпечна територія, – наголосила
М. Вашаріова. – Ми пережили два
тоталітарні режими, які повністю
заперечили систему цінностей наших предків. За останні 25 років ми
були неймовірно успішними, але так
і не змогли в це повірити. Ми зупинилися і сказали: ні, ми, як і раніше,
є жертвами, як завжди. Ми боїмося,
що втратимо наші культурні християнські цінності – але ми втратили їх
давно! Ми віддали їх при комунізмі,
при нацизмі. Я хвилююся ще про
більше: коли люди тепер піддаються
масовій істерії з приводу біженців,
коли бабуся з села серйозно боїться, що її зґвалтують біженці“. Цими,
зокрема, словами, вона заслужила
собі популярність поряд із президентом Словаччини Андреєм Кіскою,
якого польський тезка і колега Дуда
обізвав у листопаді „Кішкою“.
І ще один трагікомічний приклад
новим центральноєвропейським
популістам (бо „вишеградська
єдність“ найближчими місяцями
будуватиметься, певно, саме на
почутті спільного популізму):
13 жовтня Польщу відвідав король
Бельгії Філіп І. Він наголосив, що
Польща є найсильнішою державою
в регіоні, заявив також, що був
приємно вражений змінами, які відбулися у Польщі за останні 20 років.
„Востаннє я був у Польщі 1990 року,
зустрічався з тодішніми лідерами.
Я позитивно вражений працею, яку
відтоді виконала Польща, щоб стати
сильною державою у Європі, най-

сильнішою в регіоні“, – сказав бельгійський король. Президент Польщі
Анджей Дуда подякував за такі слова... і почастував королівську пару
французьким вином за 12 євро.
Польща і країни Балтії підписали
історичну газову угоду: відтепер
Польщу і країни Балтії з’єднуватиме
газопровід, що унезалежнить регіон
від єдиного постачальника газу
– Росії. Свої підписи під договором
про підтримку від Європейського
Союзу та розподіл фінансування
підписали представники компаній-операторів, а також прем’єрка
Польщі Ева Копач та президент
Литви Даля Грибаускайте, прем’єр
Латвії Лаймдота Страуюма, прем’єр
Естонії Тааві Рийвас і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. „Це перший
інфраструктурний проект, який
з’єднає країни Балтії із рештою Європи. Це більше, ніж просто газове
з’єднання між країнами. Це кінець
енергетичної ізоляції країн Балтії та
довготривалої залежності від одного
постачальника газу“, – сказав глава
Єврокомісії. Газопровід довжиною
534 км має з’єднати країни Балтії
із рештою держав Євроспільноти.
Нині три держави, які називають
„енергетичним островом“, відрізані
від газотранспортних магістралей
на континенті і залежать, в основному, від постачань з Росії. Нова
газова гілка повинна цю залежність
значно зменшити. Брюссель профінансує інвестицію майже наполовину, 120 млн євро надасть Польща,
а решту заплатять країни Балтії.
У Литві вирішили скасувати запланований на 6 грудня концерт
Ансамблю ім.
Александрова,
який фінансується Міністерством
оборони Росії. Торік цей колектив
виконав пісню „Ввічливі люди“, яка
прославляла російських військових,
що навесні 2014 року анексували
Крим. Директорка Вісагінського
культурного центру Данутє Моркунєнє 22 жовтня наголошувала, що
концертний зал замовила людина,
яка не вказала, для якого заходу
зал буде використовуватися. За її
словами, ідеологічне навантаження
творчості цього ансамблю стало головною причиною відмови виступу.
Ансамбль Александрова дає
концерти в рамках загальноєвропейського туру. Колектив
уже виступив у Чехії з дев’ятьма
концертами, проте там його виступи
зустріли неоднозначно. Громадські
діячі Польщі, де тур з 13 концертами
розпочнеться наприкінці листопада,

погрожують зірвати виступи гуркотом каструль і свистом. Концерт
ансамблю в латвійській Ризі запланований на 8 грудня, в Естонії
– на 9 грудня. Тим часом литовський
міністр культури Шарунас Бірутіс
порадив сусідам піти шляхом Литви і взагалі заборонити виступи:
„Є чіткі ознаки того, що цей концерт
став би одним з добре оплачуваних
інструментів Москви, мета якого
– розколоти литовське суспільство“,
– сказав Ш. Бірутіс.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Зола Кондур:

„Важливо, щоб люди розуміли:
роми вважають Україну своєю
батьківщиною“
Правозахисниця, ромська активістка Зола Кондур народилася
в місті Кілія Одеської області. Закінчила Ізмаїльський державний
педагогічний університет. У 1993 році родина Кондурів заснувала
Асоціацію ромів Ізмаїлу для захисту прав ромів на Півдні України.
З 2000 року Зола Кондур працює в Міжнародній благодійній
організації „Ромський жіночий фонд ,Чіріклі‘“, орієнтованій на
захист прав ромських жінок Східної Європи. За сумісництвом
працює в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних
наук України у відділі навчання мов національних меншин та
зарубіжної літератури, розробляє програми та посібники для
навчання ромською мовою. Консультує міжнародні організації
з прав людини щодо проблем ромів. У цій розмові говоримо із
Золою Кондур про специфіку життя ромів в Україні.
Які риси, ознаки характеризують
ромську спільноту в Україні?
Ромські групи досить сильно відрізняються одна від одної, це залежить
зокрема від регіону. Якщо порівняти
Закарпаття з Харківською областю,
то рівень життя у другому випадку
буде значно вищий. У Закарпатській та Одеській областях групи
також помітно відмінні. За статистикою, найбільше ромів мешкають
на Закарпатті – близько 50 тисяч,
наступна за кількістю спільнота
– в Одеській області, до 20 тисяч.
Мова одна, але діалекти різні. Загалом ці спільноти дуже різні, але вони
доповнюють одна одну. Проблеми
у різних областях також практично
однакові.
Чи налаштована комунікація між
регіональними групами?
Комунікація між спільнотами добра,
роми спілкуються незалежно від
групи і регіону. Роми скрізь мають
багато родичів, наприклад, родина
в Києві може мати родичів у п’ятишести областях України. Це також
допомагає дуже швидко поширювати інформацію. Є навіть прислів’я:
„,Ромське радіо‘ швидше за інтернет“.
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А все-таки, які спільні риси у всіх
ромських спільнот?
Ми намагаємося зберегти нашу
культуру і традиції, чого б це не коштувало. Для ромів дуже багато важить сім’я. Успішна людина для ромів
– це така, яка має щасливу родину,
у якої всі діти добре влаштовані.
Також спільною рисою є закритість
ромських спільнот, для якої є причини: гоніння і дискримінація, яких роми зазнавали століттями. Ще такими
причинами є бажання зберегти свій
народ і недовіра до інших національностей.
Ця закритість стосується лише культурно-соціального, чи поширюється також на економічний план?
Економічні
стосунки
залежать
від можливостей, які люди мають
у певних регіонах – рівня освіти
й досвіду у людей. Звісно, ще й від
того, наскільки суспільство відкрите
щодо ромів, аби брати їх на роботу.
Упередження часто є перешкодою.
Не варто забувати й про те, що економічна ситуація загалом в Україні
зараз досить складна. І на цьому тлі
доступ ромів до працевлаштування
дуже низький. Тому більшість ромів
самозайняті: реєструються як приватні підприємці й відкривають влас-

ну справу. Це може бути торгівля
речами на ринку, збір металобрухту,
ювелірні роботи.
Зараз у нас є багато переселенців-ромів із Донбасу, яким практично
нереально влаштуватися на роботу.
Для них це подвійний виклик – роботодавці упереджені і проти переселенців загалом, а якщо ти ще й ром...
Чи в ситуації з переселенцями допомогла єдність ромської спільноти? Це досить серйозний виклик...
Тут справді наші традиції дуже
швидко спрацювали. Більшість переселенців, які приїхали в той чи інший
регіон, прийняли в місцеві спільноти,
надали житло й допомогу. Це була
допомога не від державних структур,
а від самих ромів, потім залучили
волонтерські організації. Єдність,
яка є в нас у крові, розуміння, що ми
завжди маємо одне одного підтримувати, проявилась у цій ситуації на сто
відсотків. У Харкові, приміром, люди
брали до себе сім’ї по 20-30 осіб.
Отже, ромські закони працюють,
навіть коли треба чимось пожертвувати. То чи варто, і чи можлива
інтеграція ромів в українське суспільство?
Ми не зможемо жити в Україні, як

Розмовляла Олена Шарговська, Київ
Фото з архіву Золи Кондур

і в будь-якій іншій країні, без інтеграції. Проте це треба робити так, щоб
зберегти традиції, культуру, мову.
І це абсолютно реально. Колись
я у Франції пішла до кочових ромів
у гості. Вони запитали, що я роблю.
Відповіла, що навчаюся – тоді була
на третьому курсі інституту. Для
них це був шок, бо, на їхню думку,
людина, яка навчається, настільки
інтегрується у суспільство країни,
в якій живе, що перестає бути ромом.
В Україні зараз так не вважають.
Можна бути освіченою людиною,
інтегруватися у життя своєї країни,
і при цьому залишатися ромом або
ромкою, пам’ятати свої традиції
і бути зі своїм народом.
Як має розвиватися діалог між ромами й українцями?
Не можна казати, що цього діалогу
немає. Є Ромська стратегія, є план
дій з її впровадження. Ми бачимо
намагання влади створити умови для
успішної інтеграції. Важливо, щоб
влада зрозуміла потреби ромів на
місцях і розробила такий план дій,
який справді допоміг би цим людям
активно включитися в суспільство.
Наприклад, на Закарпатті багато
сегрегаційних шкіл – у яких навчаються переважно ромські діти.
Це зумовлено розташуванням цих
навчальних закладів поблизу від
ромських таборів. У цьому випадку
можна організувати автобуси, які

Мешкаючи
в нелегальних будовах,
роми не можуть
зареєструвати своє
житло, а без цього не
можуть отримувати
соціальні виплати,
не мають доступу до
багатьох послуг. Без
реєстрації і медичної
картки дитину
неможливо відвести
в школу. Велика
проблема — доступ
до питної води. Роми,
які проживають
у таборах, часто не
мають питної води,
як і опалення та
електрики.
відвозили б цих дітлахів до змішаних
шкіл. Також добре було б влаштувати
дошкільні центри, де ромських дітей
підготували б до навчання. Я наголошую саме на освіті, бо це головний

ключик до багатьох проблем. Маючи
освіту, людина розуміє, куди йти,
аби оформити документи, якщо вміє
читати й писати – усвідомлює, що
вона підписує, може отримати нормальну роботу. Коли є умови, щоб
діти отримували освіту – це докорінно все змінює. Але діалог має бути
з обох сторін. Роми зі свого боку
мають забезпечувати відповідальну
участь.
В Україні останні два роки дуже
багато що тримається на волонтерських засадах. Чи є зрушення
в цьому плані у ромських питаннях?
Майже в усіх містах, де живуть роми,
є громадські ромські організації.
Вони різною мірою активні на місцевому, регіональному, державному
рівнях. Але за останні п’ять років
я бачу дуже серйозний позитивний
зсув громадянського ромського
суспільства. Значно ефективніше вибудовується взаєморозуміння з місцевою владою, представники наших
організацій навчилися професійніше
представляти інтереси своєї общини.
Створено дві неформальні платформи, які об’єднують ромські організації – Ромська рада, до якої входить
48 організацій, вона лобіювала приєднання України до „Ромської декади“, та цього року створена Коаліція
ромських організацій для ефективної
реалізації Ромської стратегії.
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А з українського боку? Є активісти, які роблять кроки назустріч?
Так, звісно, у багатьох організацій
є партнери серед українських громадських інституцій. Наприклад,
у нас підписана угода з Інститутом
сімейної та молодіжної політики
України. У рамках цього співробітництва ми навчаємо соціальних
працівників, яка специфіка ромської
культури, як взаємодіяти з ромами.
Є партнерські організації, які надають гуманітарну допомогу, наприклад, у Харкові та на Закарпатті.
Які напрямки розвитку і больові
точки зараз у ромів в Україні? Про
освіту ми вже згадували...
Нам зараз багато треба працювати
над житловими питаннями. Бо коли
люди живуть у поганих умовах – це
дуже позначається на здоров’ї та
зачіпає ще інші чинники. До того ж,
мешкаючи в нелегальних будовах,
роми не можуть зареєструвати своє
житло, а без цього не можуть отримувати соціальні виплати, не мають
доступу до багатьох послуг. Без
реєстрації і медичної картки дитину
неможливо відвести в школу. Зараз
і в Києві, і на Закарпатті створюємо
робочі групи на рівні адміністрацій,
які займаються вирішенням таких
питань. Роми не зможуть виконати
всіх умов, необхідних для реєстрації
житла. По-перше, ці будівлі часто не
відповідають стандартам, по-друге,
в багатьох немає коштів на оформлення. У Перечинському районі
райрада ухвалила рішення, що для
ромів буде можливість зареєструвати будинки без оплати.
Велика проблема – доступ до питної води. Роми, які проживають у таборах, часто не мають питної води,
як і опалення та електрики. Звісно,
це не може бути вирішено скрізь і одразу, але там, де місцева влада йде
назустріч, цілком можливе суттєве
покращення ситуації.
Обов’язково треба займатися
реєстрацією паспортів і свідоцтв
про народження. Близько 60% ромів
в Україні не мають паспортів, вони
– невидимі, не існують у цій країні
офіційно.
Яке ставлення ромської общини до
цих питань, чи готові вони також
їх вирішувати? Чи не вважають
це загрозою традиційному укладу
життя?
Тут немає жодної шкоди ані традиціям, ані ромській культурі. Зареєструвати свій будинок, отримати місце
10

постійної реєстрації, полегшивши
цим життя своїм дітям і собі – люди
готові до цього. Немає спротиву,
є лише той момент, що люди фінансово неспроможні це собі дозволити.
Є проблема активізації ромських
дівчат. Щоб вони могли отримати
вищу освіту і, маючи її, розвиватися
далі. Тут спрацьовує наша традиція,
що дівчата мають вийти заміж і бути
тільки дружиною. Я бачу дуже багато
талановитих ромських дівчат, чиї здібності можна було б розвивати, вони
могли б багато досягти. Це проблема, хоча й тут є позитивні зрушення:
вік заміжжя ромських дівчат зараз
виріс із 14 років до 16-18 у багатьох
випадках, згідно з нашими дослідженнями.
А які важливі позитивні моменти
ромського традиційного соціуму
зараз є загроженими?
Всі наші традиції дуже міцно дотримуються, незалежно від того, якою
мірою ти інтегрований, їх важко
якось підважити. Єдине, в деяких областях втрачено ромську мову. В цих
регіонах роми говорять українською,
російською. Вони дотримуються традицій, та мови не знають. Над цим
варто працювати, щоб дати людям
можливість вивчати мову.
Тобто ви вважаєте, що ромський
традиційний спосіб життя можливий у сучасному українському
суспільстві?
Так, він може діяти абсолютно повноцінно, не бачу суперечностей. Якщо
ти працюєш, твої діти ідуть до школи,
ніщо не заважає ввечері зібрати всю
свою родину разом або виконувати
традиційні обряди. Ти хочеш традиційне ромське весілля – будь ласка.
Але ж є якісь заняття, які є традиційними для ромів, і певно є такі,
які заборонені традиціями?
Ця відмінність практично стерлася.
Якщо говорити про те, що ромські
жінки ворожили – подивіться, зараз
серед ворожок більше не-ромок.
Традиційно так було раніше. Те, чим
у 1970-х займалися тільки роми,
– наприклад, продавали одяг, – зараз це роблять абсолютно всі. Роми
завжди майстрували гарні вироби
із золота, у цьому теж немає чогось,
що відділяло б їх від суспільства, це
заняття не заважає жити повноцінним суспільним життям. Складність
лише в тому, що нас не завжди хочуть приймати такими, які ми є. І коли
людині доводиться приховувати своє

походження, аби влаштуватися на
роботу, будувати кар’єру – її завжди
зрозуміють у цьому і не відштовхнуть
від спільноти.
Коли жінка смаглява й одягнена
традиційно по-ромськи, її одразу
бояться. Цей страх настільки сковує
людей, що вони потім вигадують
казки про ромський гіпноз. Страх
і нерозуміння нас призводить до
конфліктів і зіткнень, складнощів.
Цього не має бути, над цим ще треба
чимало працювати.
У цьому плані поки що немає значних позитивних зрушень?
На жаль, ні. Коли до Харкова приїхали переселенці-роми і поселилися спочатку на вокзалі, бо не
було де, люди, які живуть довкола,
тиждень боялися виходити з хати.
Сиділи замкнені, бо „там цигани на
вокзалі“. Ставлення українців до переселенців загалом неоднозначне,
а поява таких ромів ще посилила
негативне ставлення. Іще під час
Майдану була хвиля нападів на
ромські помешкання, але я думаю,
що то була спроба дестабілізувати
ситуацію. Це було схоже на спецоперацію російських спецслужб, але
вона провалилася, бо ми ніяк не реагували агресивно, одразу зробили
відповідну заяву.
Дуже важливо, щоб люди розуміли: ми вважаємо Україну своєю батьківщиною. Ми тут народилися, ми
знаємо цей народ, українську мову.
Ми є частиною українського суспільства. І коли кажуть, що роми не пішли
на Схід, не воюють – це неправда.
Роми захищають свою країну так
само, як і всі інші. Роми у бідних таборах збирали гроші, не маючи достатньо собі на хліб, щоб відправити
волонтерам, аби ті купили їжу українським солдатам. У Львові збирали
гроші на форму для батальйону, який
вирушав на Схід. Збирали й відправляли харчі. Всім, чим можуть, роми
допомагають і захищають Україну.
Ми дуже любимо Україну, і багато
хто не хоче звідси їхати, попри
складну ситуацію. Особливо люди
з Донбасу: адже вони не поїхали до
Росії. Казали: „Ми українці і хочемо
жити в Україні“. Важливо, щоб люди
розуміли, що ми не вважаємо себе
якимись інакшими.
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Роми на теренах України
Для більшості українських громадян роми й досі залишаються
екзотичним та загадковим народом, від якого краще триматися
осторонь. Це при тому, що на українських землях роми перебувають
вже майже 600 років, вони були органічно пов’язані з культурним та
господарським життям, мали спільну долю з українцями — страждали
від воєн, голодоморів, репресій тощо й завжди шукали волю.

Серед наявних теорій щодо батьківщини ромів найаргументованішою
є теорія їх індійського походження.
Вихід з Індії та подальші міграції протягом IV–ХV ст. супроводжувалися
постійними етнокультурними контактами з багатьма народами. З одного
боку, це призводило до низки запозичень, а з другого — сприяло самозбереженню.

Шляхами історії
Під час свого руху Європою частина ромів понад триста років прожила у Візантії (XІІ – XІV ст.), звідси
й самоназва — „ромеї“ („римляни“),
а в подальшому — „рома“. З XІV ст.,
намагаючись уникнути закріпачення, роми почали просуватися з Південно-Східної Європи далі на північ
і схід — до Угорщини, Словаччини,
Польщі, до українських земель, де
на той час ще не існувало антиромських правових норм. Уже на
початку XVІ ст. в українських землях
Польського, Угорського королівств
і Великого Князівства Литовського
існувало дві категорії ромів: осілі та
кочові. Наприкінці XVІ–XVІІ ст. роми
вже кочували всією Центральною
і Східною Україною.
Перша світова війна, революційні
події 1917–1920 років суттєво вплинули на численність і розселення
ромського населення України. Загальна кількість ромів, які жили на
українських землях (у тому числі поза межами УСРР), на початку 1930-х
років складала близько 60 тисяч
осіб. Великих втрат ромське населення України зазнало внаслідок
цілеспрямованого геноциду щодо
них з боку німецьких, румунських та
угорських фашистів під час Другої
світової війни (за різними оцінками,
загинуло від тридцяти до п’ятдесяти
тисяч осіб).
Останні великі хвилі ромської мі12

грації до українських земель у ХХ ст.
й, відповідно, зміни в численності ромів відбулися наприкінці 1940–1950х років (коли багато румунських
ромів залишилося в Україні), у 1980х роках (переселення угорських
ромів-ловарів) та з розпадом СРСР
(нечисленна, але постійна міграція
ромів з так званих „гарячих“ місць
СНД).
Тож протягом ХV–ХХ століть на
території України сформувалося
своєрідне, різноманітне і досить численне ромське населення (за даними
Всеукраїнського перепису 2001 року — 47,6 тис., за даними ромських
лідерів — до 500 тис.), яке проживає
в українському суспільстві поряд з іншими народами, зберігаючи власну
ідентичність.

Ромське розмаїття
Роми, що мешкають в Україні, дуже
різноманітні: вони розрізняються за
антропологічними типами, етнокультурними рисами, заняттями і навіть
за мовою. Щодо мови зазначимо,
що взагалі не існує єдиної ромської
мови, натомість є багато діалектів,
якими розмовляють роми в різних
країнах. Ці діалекти цілком можна
вважати окремими мовами. Можлива ситуація, коли, зустрівшись, двоє
ромів після привітання ромською
мовою далі спілкуються будь-якою
іншою, крім власної, щоб порозумітися.
Отже, говорячи про ромів в Україні, краще використовувати термін
„ромське населення“, а не „ромська
нація“, „ромський етнос“ або „роми“
тощо. Справа в тому, що в Україні
проживають два десятки окремих
ромських етнодіалектних груп (у
тому числі й ті, які себе не звуть ромами: скажімо, самоназва німецьких
ромів — сінті, середньоазійських
— люлі тощо).

Серед ромів України найчисленнішою є група „українських ромів“, яка
склалася протягом XV–XVIII ст. на
територіях Центральної та Східної
України. Згідно із сучасною лінгвістичною класифікацією, мова цих
ромів належить до української діалектної групи. Своєю чергою, українські роми діляться на дві підгрупи:
„серви“ (лівобережні) та „влахи“
(правобережні).
Етимологію слова „серви“ іноді
пов’язують із топонімом „Сербія“.
Але дослідження української діалектної групи показали, що лінгвістичні запозичення головною мірою
пов’язані з румунською мовою (предки сервів довго мешкали у Молдавії
та Волощині). Деякі вчені вважають,
що етнонім „серв“ має зв’язок з румунським „serv“ — „раб“, „кріпак“.
Утікачі-кріпаки могли далі називати
себе по-старому, звикнувши до
усталеного імені, і в Україні. Так
соціальний термін перетворився на
етнічний. Сучасні серви в основному
україномовні, вони мешкають всюди
на території України й кількісно переважають серед інших груп ромів
передусім у центральних та східних
областях. На Правобережжі вони
живуть в містах розсіяно серед представників інших етногруп.
Самоназва „влахи“ говорить про
зв’язок з Волоським князівством.
Етнонім „влахи“ з’явився вже після
перекочування до України — як позначення попереднього місця проживання. Сьогодні більшість влахів живе
на Правобережній Україні.
Наступна група ромів, яка сформувалася на території України,
— це кримські роми, або киримітіка, хорахая („хорахай“ — татари).
Їхня мова належить до балканської
діалектної групи. Ці роми традиційно жили в Криму, на Півдні України
й зазнали великого лінгвістичного та
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культурного впливу з боку кримських
татар. Більшість цих ромів розділили
трагічну долю місцевого населення:
частину було знищено під час війни,
решту депортовано разом із татарами. Як наслідок, ця група була розпорошена по СРСР. На кінець ХХ ст.
лише незначна частина кримських
ромів мешкала у Криму та в індустріальних містах України.
Окрім згаданих, в Україні живуть
чимало інших ромських груп. Поперше, це представники волоської
мовної групи: молдавські роми (кішіньовці), рударі (лінгурарі), урсарі,
ловарі, келдерари, плащуни тощо.
Етнонім „рударі“ походить від румунського „ruda“ — рудник (до ХІХ ст. ці
роми мили золото у ріках). Друга
назва — від румунського „lingura“
(ложка) — свідчить про головне заняття цих ромів після того, як вони
перестали мити золото, — вироблення посуду. Назва „урсарі“ означає
„вожаки ведмедів“. Етнонім „ловарі“
пов’язують із ромським словом
„лове“ — гроші (вважаючи, що воно відображає заможність ловарів
— справді, відомо, що скрізь у світі
вони найбагатші серед ромів). Існує
думка, що ця назва походить від угорського „lo“ — кінь. Келдерари — від
румунського „cäldarar“ — „котляр“,
„лудильник“. Назва невеличкої групи
плащунів, за легендою, походить від
звичаю їхніх жінок носити полотняні плащі на голе тіло і займатися
жебрацтвом. Роми волоської групи
живуть у великих містах України, на
Закарпатті, Одещині.
Карпатська мовна група представлена словацькими („сервітіка рома“)
та угорськими („унгріке рома“) ромами, які мешкають у Закарпатській
області компактними групами. Також
дисперсно в Україні проживають
російські роми (расейці), польські,
латиські, північнорумунські роми,
білоруські, сінті, роми-чорнобильці
з Полісся, люлі тощо.

Риси ромської ментальності:
„ми“ та „гадже“
Механізм співвідношення „ми“
з „не ми“ існує стільки, скільки існує
людство: вони — „погані“ тому, що
відрізняються від нас, „добрих“. Кордони між „нами“ та „не-нами“ визначаються внаслідок порівняння. Таке
порівняння ґрунтується не так на реальних, як на підсвідомих уявленнях
про значущість цих розбіжностей.
Європейські роми ділять світ на
дві частини: роми та гадже (решта).
Другий рівень етнічного самовизна-

Завдяки саме традиційності роми
були здатні існувати майже в будьяких соціально-економічних нішах, за
різноманітних історичних обставин,
зберігаючи власну ідентичність.
чення складає усвідомлення належності до тієї чи іншої етнодіалектної
групи ромського народу: келдерари,
серви, ловарі, влахи. Третій рівень
— родова належність, яка має у житті
сучасних ромів неабияке значення.
Багато дослідників зауважують, що
для ромської ментальності характерна наявність дихотомій. Наприклад,
сполучення побутової розсудливості
з легкодумством щодо майбутнього
(кожна родина живе сьогоднішнім
днем, і тривалі перспективи її мало
турбують); кристальної чесності
й хитрості (усіх не-ромів розглядають як джерело прибутку: у них
можна красти і можна дурити їх, але
у себе не можна). У багатьох групах
ромів існують легенди, за допомогою
яких роми якось намагаються узаконити це: „Бог, коли розподіляв землі,
забув про ромів. А коли згадав,
вільної землі вже не було. Тоді Бог
дав ромам розум та хитрість і тепер,
де б не жили роми, вони скрізь виживали завдяки власному розуму та
хитрощам“, або „Коли Ісуса Христа
розпинали, ром вкрав останній цвях

і тим продовжив життя Христові. Коли
його запитали про цвях, він збрехав,
що не брав. Тому Бог дозволив ромам не говорити правду і жити хитрощами“); гострої чутливості до образ
та дискримінації і підсвідомого сприяння та потурання цьому (наприклад,
коли під час розмов із журналістами,
урядовцями, державними службовцями роми, глузуючи з гадже, розповідають усякі небилиці, які згодом
потрапляють у медіа).

Кочові чи осілі?
Межа між осілими ромами та кочовиками завжди була досить невизначена: кочовики могли оселитися й набувати характеристики осілих груп
і навпаки. Взаємозалежність способу життя ромів, професійної спеціалізації, традиційних занять не є абсолютною. Існувало багато варіантів,
і важко визначити заняття, які були
притаманні тільки кочовим або тільки
осілим ромам. Не треба вважати, що
перехід ромів України до осілості
означав радикальну зміну в способі
життя і цілком поклав край кочовим
13
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традиціям. Володіння домівкою та
постійне місце проживання надавало нових можливостей зберігати
традиційні заняття. Іноді зі зміною
певних соціально-економічних умов
виникали модифікації кочових традицій або їх повторне відновлення. Але
поступово осіле ромське населення
зростало, нові групи кочових ромів
ставали осілими, ромські селища
з’являлися у передмістях. Є багато
прикладів, коли осілі роми ставилися
до кочових вороже, а іноді з великим
презирством. Із другого боку, кочові
роми теж ставилися до осілих із великою зневагою і навіть не вважали
їх за ромів, бо „вони вже побіліли
та втратили все, що в них було ромського“. Справжньою причиною такої
ворожості була радше належність до
різних етнодіалектних груп.
Кочівля та міграційні процеси
серед ромів в Україні завжди мали
свої особливості й системність. Роми-носії одного й того ж діалекту
мали „власні“ території кочівлі, збуту та виготовлення виробів. Вони на
„чужій“ території не працювали, але
не допускали чужих на „свою“. Ці
роми добре знали традиції місцевого
населення, його потреби у певному
товарі чи послугах, були особисто
знайомі з місцевими жителями, тому
були вимушені виготовляти якісну
продукцію, що гарантувало її збут та
нові замовлення. Кочівля на одній території спричиняла усталеність роду
занять або ремесла.
Від 1956 року (з благословення
Микити Хрущова) кочівля ромів
пішла на спад і у 1970–1980-х роках втратила соціально-економічну
основу й практично перестала існувати. Але падіння життєвого рівня
в СРСР, кризові явища в економіці
та міжнаціональні конфлікти в СРСР
спровокували поновлення міграції
ромського населення.
Особливим чинником, який спричинив спонтанну масову міграцію
ромів в Україні, була аварія на Чорнобильській атомній електростанції
26 квітня 1986 року. Територія, що
підпала під радіаційні хвилі, була
традиційною територією розселення
сервів та ловарів. Ще одну „екологічну“ міграцію ромів викликали повені
1998–2000 років на Закарпатті.
Внаслідок російської агресії у 2014
році на Сході України відбулося
масове переселення ромів із зон
бойових дій.
Окрім того, в Україні щорічно відбуваються сезонні міграції ромів (які
виїжджають великими групами для
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пошуку й виконання певних робіт).
Найхарактернішою ця „маятникова“
міграція є для ромів Закарпаття, Волині та Вінницької області.

Табір, ромський суд та
соціальна структура
Високопристосувальна етнокультурна система ромів дозволяла
зберігати без змін або у вигляді
модифікацій традиційні риси, поки
вони відповідали основним принципам і вимогам часу. Завдяки саме
традиційності роми були здатні існувати майже в будь-яких соціальноекономічних нішах, за різноманітних
історичних обставин, зберігаючи
власну ідентичність.
Яскравим прикладом чинного
традиційного інституту ромів є табір
(ромська громада). Цей соціальний
організм виконує багато функцій:
по-перше, управлінську — всі складні
питання життя громади вирішуються
колективно (на раді присутні всі її
дорослі члени. Рішення приймають
чоловіки, проте жінки мають право
дорадчого голосу); по-друге, правову
— норми звичаєвого права регулюють
порядок наслідування, покарання
у випадку здійснення злочину; по-третє, етнозберігаючу: громада стежить
за дотриманням традицій, обранням
шлюбів тощо. Табір виступає як єдиний колектив у стосунках з іншими ромами. Члени громади пов’язані один
з одним різноманітними зв’язками
— родинними, етнічними, господарськими, соціальними (взаємодопомоги, гостювання, кумівства).
Табір очолює вожак, баро (головний, великий). Він має абсолютний
авторитет, здатний обстоювати інтереси табору, контактувати з владою.
Баро офіційно не обирають, ним стає
авторитетний, досвідчений чоловік.
Його авторитет є суто духовним.
Кожен член громади, залежно від
віку та соціального стану, посідає
в таборі певний статус. Головна відповідальність лягає на одружених
чоловіків. Їхній авторитет залежить
від вміння правильно й вчасно приймати рішення, від успіху в бізнесі,
віку та кількості дітей. За статусом
на одному місці з ними перебувають
старі жінки. Молоді та неодружені
чоловіки не відіграють значної ролі в
громадських інституціях.
Соціальний статус жінок також з віком змінюється. Стан заміжньої жінки
в ромській сім’ї є певною мірою принизливим. Це має певне ритуальне
пояснення: кожна жінка вважається
від природи ритуально брудною

(магрімо). З літніх жінок знімається
більшість обмежень, вони користуються повагою та пошаною.
У другій половині ХХ ст., після того,
як табір припинив бути єдиним цілим,
роми різко розділилися на своєрідні
якісні соціальні категорії. Ближче за
інших до так званого „нормального“
існування стояли ромські артисти
— танцюристи, співаки, музики; ромська інтелігенція. Існувала невелика
кількість ромів, які свідомо пішли
у державне виробництво. Були й самостійні виробники, так звані „котляри“ — слюсарі-самоуки, лудильники
котлів, ковалі. Серед них були й заможні люди, але більшість з них жили
у злиднях, у зв’язку з втратою ринку
для виробів, можливостей виїзду на
сезонні роботи. Особливу категорію репрезентували роми-імітатори
жебраків, які не кочували, але вели
привокзальний спосіб життя і вимагали милостиню.

Текст: Олександр Бєліков, Донецьк – Київ
Фото: архів Ольги Макар

Найбільш зберегли свої традиції
та звичаї „бобри“ — роми, які жили
цілими родами у селах, де розводили коней, свиней, худобу. Ще однією
соціальною групою є „робочі роми“,
які в останні десятиліття ХХ ст. виросли чисельно — це роми, що торгували на ринках та вулицях.
Наприкінці 90-х років ХХ ст. виник
новий прошарок, основу якого становили найзаповзятливіші роми, які
вчасно зрозуміли зміни у суспільстві
й отримали від цього економічну користь. Свій капітал, як правило, „нові
роми“ або „павліки“ заробляли на
торгових операціях (хоча деякий
відсоток цих бізнесменів заробляв
брудні гроші у тіньовій економіці
або кримінальних структурах). Одноплемінники-роми, як правило, їх
засуджували, бо для того, щоб бути
новим ромом, потрібно, крім ділових
якостей, відмовитися від багатьох
традиційних рис.

Одним з важливих соціальних інститутів був і є ромський суд — кріс
(сендо). Суд примиряв членів родин,
накладав дисциплінарні покарання
на винних. До цього суду входили авторитетні роми похилого віку, і його
рішення виконувалися безперечно.
Сьогодні у місцях компактного проживання ромів такі суди залишаються єдиною формою вирішення суперечливих питань. До офіційної влади
роми й тепер вважають за краще не
звертатися.
Особливе місце у системі ромського соціуму належить родині —
родина для рома понад усе. Ромські
сім’ї патрилокальні (дружина після
весілля переходить жити до чоловіка)
та патріархальні (на чолі сім’ї стоїть
чоловік). Характерною особливістю
сімейних відносин у ромів навіть
тепер є ранні шлюби (13–14 років).
Для ромських звичаїв є характерною
„нерозривність“ сексуальної і репро-

дуктивної поведінки: припускається
ранній початок статевого життя,
але в шлюбі. Головною метою ранніх
шлюбів самі роми вважають необхідність соціалізації підлітків, залучення
до дорослого життя, а також запобігання шлюбів із не-ромами. Серед
ромів існує прихильне ставлення до
великої кількості дітей. У минулому
всі ромські сім’ї були багатодітними,
сьогодні ж більшість осілих ромів
мають 2–4 дитини. Серед жінок існує
абсолютна неприйнятність (з точки
зору моралі) засобів контрацепції,
крім того, ромські жінки майже
ніколи не роблять абортів. В сім’ї
відбувається соціалізація ромських
дітей і зберігається т.зв. „соціальний“ ромський генотип. Зворотний
бік традиційних звичаїв виявлявся
у деспотизмі чоловіків, утисках
молодшого покоління, агресивному
неприйнятті „чужого“.
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Зовсім не романтично.
Як живе ромський табір
Ромський табір — це зовсім не романтично. Це зовсім не так,
як описували письменники чи малював Ван Гог. Табір, у який
ми йдемо, розташувався на околиці Києва, у затишному районі,
де дев’ятиповерхівки змінюються невеликими приватними
будиночками. Тут, за деревами, серед лісу заховане велике
сміттєзвалище. І тут вони живуть — близько 50 сімей. Діти, дуже
багато дітей. Чоловіки й жінки, кілька літніх осіб. І ніякої романтики.
Вони не називають себе табором.
Кажуть, що живуть у „посадці“. Зрештою, це й логічно: вони різні, не
йдеться про сталу групу. Щоразу,
коли йдеш сюди, не знаєш, кого побачиш там сьогодні. Одні приїжджають, інші повертаються додому — на
Закарпаття, де живуть в селах у невеликих будиночках. Зазвичай їдуть
додому на всю зиму, а в Київ приїжджають на півроку на заробітки.
„Тут живемо ми, мадяри, а отам
— цигани“, — пояснює мені Едуард.
Він тут один із головних, найстарших
і постійних — авторитетний, працьовитий. Живе з дружиною і двома внуками. Отже, всередині табору — два
табори: люди приїхали з різних частин Закарпаття, одні говорять угорською, інші — ромською, тож часто
їм складно порозумітися. Всередині
кожного табору — кілька родин. Коли знайомишся, здається, що тут усі
один одному родичі. Такий сімейний,
родинний народ. Як і в кожному народі, тут дуже різні люди: хтось працює, а хтось намагається схитрувати. Хтось п’є і цим заважає іншим. Тут
є душа компанії: він ввечері бере гітару і збирає всіх навколо свого вогнища. Є той, до кого прислухаються.
І той, хто приносить лише проблеми.
Тут є філософи і є віруючі — члени
кількох протестантських Церков, що
проповідують серед ромів Закарпаття. В одній такій церкві пастор — сам
ром. Раніше він приїжджав у Київ і, як
сам часто розказує, крав у людей гаманці на вокзалах, а зараз покаявся
і змінився. У неділю в таборі ніхто не
працює. Дехто їздить на зібрання
київської церкви.

Зі сходом сонця
День у таборі починається рано, зі
сходом сонця, хоча діти й сплять до
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восьмої. Тут, серед дерев, доволі тихо. Зараз, коли похолодало, у таборі
залишилося лише кілька сімей. П’ятьшість, як вони кажуть, „палаток“
— халуп, сконструйованих з усього,
що трапилося під руки. Зазвичай
всередині палатки лише одне велике
„ліжко“, на якому спить уся сім’я.
Вже холодно, справді холодно,
а діти
бігають
напівроздягнені.
Кашляють, хворіють. Роми не вміють
лікуватися: не маючи навіть базової
освіти, часто не вміючи ні читати, ні
писати, їм складно зрозуміти, чому
якісь пігулки варто приймати навіть
тоді, коли тобі вже стало трошки
краще. Тут вагітні жінки (а жінки тут
майже завжди вагітні) працюють, як
і решта, а діти — як дорослі.
Хтось із них ще поїде до себе,
в село, але хтось обов’язково залишиться.
„Подивимось, як буде. Чи не холодно“, — пояснює мені Валя. Вона
тримає за руку хлопчика 8 років
— така молода і тендітна, я впевнена,
що це її молодший брат. Насправді
ж — син. Окрім нього, у неї ще троє
дітей. Всі тут, у посадці.
Вранці разом із сином і донькою
Валя йде по воду — купує бутлі непитної води за кілька гривень на підприємстві за півкілометра. Сніданок
готує на „буржуйці“.
Тоді Валя з сином Русланом ідуть
на базар — там вони просять милостиню. „Тьотя, тьотя, дай на їду“,
— постійно повторює Руслан. Він замурзаний, на ньому джинсові бриджі
і рожеві гумові чоботи. Валя каже, за
день так можна зібрати 60-70 гривень. За ці гроші купують продукти
на обід і вечерю. Часом люди дають
їм овочі або фрукти, часто вони забирають те, що продавці викидають,
як „неліквід“.

У цей час старша донька Каміла
(10 років) дивиться за двома найменшими дітьми — трирічною Тімеєю
і півторарічним Віталіком. Прибирає
в палатці (мене завжди дивувало,
як чисто й охайно всередині кожної
палатки! Тоді як надворі все сміття
кидають просто під ноги).
Валин чоловік копає. Він викопує
величезну яму на території сміттєзвалища і дбайливо виймає із землі все,
що можна здати на металобрухт.
„Якби я крав, нащо мені було би
так тяжко працювати з ранку до ночі?“ — питає не так мене, як усе наше
доброзичливе суспільство.
Часом Руслан і Каміла вирушають
у подорож. Квест. На пошуки скарбів
— а як ще у дитинстві можна сприймати обхід смітників? У них уже є свій
маршрут. На тих смітниках, що біля
супермаркетів, часто можна знайти щось поїсти. На інших — безліч
всього цікавого, треба лише вміти
шукати! Іграшки, одяг, колоди карт,
заколки для волосся, зошити... Один
хлопчик недавно хвалився мені, що
знайшов на смітнику зубну щітку
і пасту. Не раз я спостерігала з вікна
своєї квартири, як ці діти повертаються додому з переможними виразами обличчя, гордо несучи в руках
свої трофеї — іграшкових песиків
з відірваними вухами, один черевик,
елементи конструктора й великий
шкільний рюкзак.

Вони хочуть нас звідси вижити
„Оля, як ти думаєш, яких людей
більше: добрих чи злих?“ — запитав
мене якось десятирічний Жора. Він
зараз не в Києві: його мамі от-от народжувати восьму дитину, тож вони
повернулися на Закарпаття.
„А які люди добрі?“ — питаю
у відповідь.

Текст: Ольга Макар, Київ
Фото: архів Ольги Макар

„Ну, якщо він мене не проганяє,
щось мені дає, коли я прошу, не кричить...“ — така у Жори картина світу.
Все-таки він вірить, що добрих людей
більше.
За три роки, відколи роми поселилися у посадці, про них дізнався весь
район. Вони й справді помітні: виглядають інакше, інакше вдягаються, говорять незрозумілою мовою, ходять
групами... Минулого року мешканці
найближчих до табору вулиць багато
протестували, щоб їх вигнати. Організовували збори, запрошували
місцевих депутатів. Утім, як можна
прогнати когось зі сміттєзвалища, не
порушуючи при цьому закон? Табір
залишився. „Вони хочуть нас звідси
вижити!“ — скаржилися місцеві. Їм
було страшно, дуже страшно. В цей
час у таборі говорили: „Вони хочуть
нас звідси вижити“, — і їм було страшно. Ці тендітні жінки з п’ятьма дітьми
і чоловіки з чорними від роботи
руками — їм усім було страшно, що
може статися будь-що. Вони знають,
що програють у будь-якому випадку.
Їм потрібно лише кілька хвилин, щоб
зібрати речі й документи — і вони завжди готові тікати: звикли.

Без освіти і певності
Втім, із часом усі притерлися. Коли
ромські діти й жінки йдуть вулицею,
то все ще відчувають на собі зацікавлені, здивовані погляди. Але все
частіше — і співчуття.

Вже холодно, справді
холодно, а діти бігають
напівроздягнені.
Кашляють, хворіють.
Роми не вміють
лікуватися: не маючи
навіть базової освіти,
часто не вміючи ні
читати, ні писати, їм
складно зрозуміти,
чому якісь пігулки
варто приймати
навіть тоді, коли тобі
вже стало трошки
краще. Тут вагітні
жінки (а жінки тут
майже завжди вагітні)
працюють, як і решта,
а діти — як дорослі.
„Валя, а чому діти не ходять в школу?“ — питаю я. Адже більшість сімей
із настанням осені повернулась на
Закарпаття якраз для того, щоб діти
вчилися.
„А Руслан одного разу пішов, цілий день плакав і сказав, що більше

ходити не хоче!“ — Валя усміхається.
Наївно, як дитина. Вона не знає, навіщо дітям освіта. Не вірить, що щось
може змінитися — можливо, у когось,
але точно не у її сім’ї. Я дивлюся на
неї, таку молоду і тендітну, і розумію,
що вона стала мамою тоді, коли ще
сама була дитиною. Ніколи не бачила чогось іншого.
„Ти що, копаєш метал?!“ — хлопчик
Жора колись дуже здивувався, дізнавшись, що я йду на роботу. Жора не
знає, що бувають і інші професії, що
робота — це не тільки копати метал.
Табір — це зовсім не романтично.
Тут багато сміття (із кожним днем
усе більше), тут неприємно пахне.
Тут у дітей немає дитинства (якщо,
звісно, не вважати похід смітниками
достойною розвагою), немає мрій
і відповідей на питання „ким ти хочеш стати?“. Тут у дорослих немає
певності, що завтра буде що їсти.
Тільки ввечері, коли всю роботу зроблено, коли скромна вечеря готова,
сім’ї часом збираються навколо вогнища і співають пісні під гітару без
половини струн.
„Знаєш, яка наша улюблена?“
— питають мене Руслан і Каміла
і співають:
Я больной, разбитый, одинокий,
Пред собой я вижу три пути.
И стою один на перекрёстке,
И не знаю, мне куда идти.
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Світ звичайних
речей та людей
Настала осінь… Клавдія, Тімея, Стьопа, Жора, Сандей, Камілла та багато
інших наших діток, наче птахи, повернулися у свій вирій на Закарпатті
— у Руські Комарівці чи Середнє, села неподалік від Ужгорода. Там
їхній дім. Там є будинки із цегли, нехай і складені вручну й схожі
більше на середньовічні мазанки без вікон і дверей (вхід, як правило,
завішано пістрявою шматою), там усе знайоме і невороже, і навіть
є справжня школа. Однак з освітою тут непросто. Попри всі старання
різних благодійних організацій та фондів, 19-річний хлопчина не вміє
написати своє ім’я, а діти шкільного віку не знають алфавіту і, за дуже
рідкісним винятком, вміють трошки читати.
Ромська етнічна меншина, очевидно, відрізняється від інших спільнот
особливостями своєї життєдіяльності
й етноменталітету. Ця специфіка, на
думку Михайла Зана, виявляється,
крім усього іншого, у досить низькому освітньому рівні. Така ситуація
має певне історичне підґрунтя. Скажімо, дані перепису 1989 року та
результати соціологічних досліджень
засвідчили вкрай низькі освітньокультурні показники на Закарпатті.
На той час понад 98% ромів були ро18

бітниками та колгоспниками. А серед
дітей шкільного віку 83,6% отримували тільки неповну середню освіту,
більшість із яких в Ужгородському,
Берегівському,
Виноградівському, Іршавському районах, містах
Ужгород та Мукачеве. Тільки 14,5%
отримували загальну середню освіту, професійно-технічну — 22 особи
(1,4%), середню спеціальну — 4 особи (0,3%), 1 особа отримувала вищу
освіту в м. Ужгород. Ромські діти або
взагалі не вчилися, або навчались

у так званих „ромських школах“.
Проблема була і в тому, що батьки
не бажали віддавати дітей на навчання, залучаючи їх до роботи з 12–13
років. На жаль, сьогодні ситуація так
само невтішна.

Сезонні мігранти
У 2013/14 навчальному році
в області нараховується 159 загальноосвітніх навчальних закладів,
у яких здобувають освіту діти-роми.
Зокрема, функціонують шість шкіл,

Те к с т : А н г е л і н а Гу с а р , К и ї в
Ф о т о : а р х і в А н г е л і н и Гу с а р

дітей ромської національності, а у 9-х
класах їх є лише 725 (тобто на 500
осіб менше), у 10-х і 11-х класах їх
є, відповідно, 142 та 103. Причиною
такої сумної статистики є значна
багатодітність ромських сімей, ранні
шлюби, сімейний побут і демографічні
сезонні міграції батьків та дітей. Саме
завдяки таким сезонним міграціям ми
познайомилися з нашими маленькими ромами-киянами.

На базар, як на роботу

у яких навчаються лише діти ромської національності (міста Ужгород,
Мукачеве, Берегове; Свалявський,
Хустський райони); у 15 школах
є окремі класи для вказаної категорії
дітей (Виноградівський, Іршавський,
Ужгородський, Рахівський райони,
м. Чоп). Але більшість дітей-ромів
навчаються у класах разом з учнями
інших національностей. Найбільше
представників ромської спільноти
навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Виноградівського,
Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Іршавського районів та міст
Мукачеве, Ужгород, Берегове. За
деякими даними, кількість учнів-ромів
поступово зростає. Так, у 2006/07
навчальному році у загальноосвітніх закладах області навчалося
171,8 тис. учнів, у тому числі 5,8 тис.
дітей ромського походження, що становило 3,4 % із загальної кількості
учнів. У 2013/14 навчальному році ці
ж показники становлять, відповідно,
150,8 тис., 8,8 тис. і 5,8%. Отже, за
минулі вісім років в області кількість
учнів у школах збільшилася на 3 тисячі. Варто звернути увагу, що до 1-х
класів шкіл області зараховано 1242

Наше знайомство почалося приблизно два роки тому, коли одного
зимового дня на Березняках хтось
із нас помітив біля церкви зграйку
малих циганят, як завжди, легко вбраних, майже голих. Стало зрозуміло,
що десь поряд мав бути циганський
табір. Ми вирішили розшукати його,
познайомитися і завезти якісь дитячі
речі, адже було дуже холодно. (Тут
треба сказати, що наша організація
„Спільнота Святого Егідія“ має багаторічний досвід дружби з ромами по
всьому світу, тому нам було з кого
брати приклад). Спочатку все йшло
добре, ми більш-менш роззнайомились, щотижня їздили в табір, возили
одяг, іноді їжу та ліки. Та раптом ми
приїхали і на місці табору нікого не
знайшли.
Наступної весни ми познайомилися
з іншим табором. Вже у Голосіївському районі. На щастя, тут нам вдалося
зав’язати міцну дружбу, яка триває
досі і все більше міцнішає. Спершу
ми так само возили одяг, їжу та ліки.
Умови життя у таборі можна, м’яко кажучи, назвати некомфортними. Роми
живуть у маленьких саморобних халабудках, зроблених з фанери, ганчір’я та підручного мотлоху, який вони
знаходять на сміттєзвалищах. В одній
такій халабуді живе вся родина, що,
як правило, може містити до 10-12
осіб. Зрозуміло, що ні водопроводу,
ні спеціально обладнаного туалету
в таборі також немає. Крім того, табір
розташовується буквально на сміттєзвалищі, де є багато металобрухту та
металу, який чоловіки-роми зранку
до вечора викопують у „шахтах“
(глибоких ямах) за табором, у той
час як жінки (дуже часто дівчата, яким
є ледве 14-15 років) сидять з малими
дітьми. Металобрухт — це основна
причина перебування ромів у Києві.
І, звичайно, милостиня. Це ще одне
заняття ромських жінок та дітей. Вони
ходять на базар просити милостиню,
як на роботу.
Після того, як мешканці Голосіївського табору трохи звикли до нас (ми

провідували їх з гостинцями майже
кожного тижня), нам захотілося якось
допомогти цим людям по-справжньому, не їжею й одягом, за який вони часто билися між собою, а зробити для
них щось по-справжньому корисне.

Школа миру
Коли хтось із волонтерів вперше
потрапляє у табір, він просто не
може залишатися байдужим до зграї
брудних, голих і босих дітлахів, надзвичайно милих та зворушливих
через свою безпосередність і природність. Ми теж не встояли перед
купою цих невинних дитячих очей
і вирішили кожен наш візит до табору
частково присвячувати ромській малечі. Ми брали з собою м’яч, гралися
у рухливі ігри, вчилися розуміти одні
одних...
Одного літа, перед традиційним
походом у гори, ми вирішили провідати наших ромських друзів на
Закарпатті (частина з них час від
часу міняється і їде додому). Це була неймовірна подорож. По-перше,
ромські поселення дуже своєрідні,
а, по-друге, роми дуже гостинні.
Такої смачної кави з вогню ми ніде
не куштували, як в гостях у Руських
Комарівцях. Були також пісні, цікаві
знайомства і зустрічі.
Згодом ми вирішили, що треба
якось боротися з неписемністю наших маленьких друзів у Голосіївському таборі. Через дорогу від табору
знайшлася невеличка галявина, там
ми вирішили влаштувати своєрідну
школу — „Школу миру“. Ми брали
з собою каремати та ковдри, щоб
стелити на землю, олівці, планшетки
та папір. Ось так посеред лісу і відбувалися наші уроки. Ми гралися,
вчилися писати і малювати, вчилися
дружити. Також ми брали з собою
рідке мило та паперові рушники
і вчилися мити руки та вмиватися. До
речі, це в нас досі найулюбленіша
процедура. Також ми їли печиво і пили кока-колу. Однак такі уроки могли
тривати лише протягом літа та перших місяців осені, адже взимку дуже
холодно жити в халабудах з фанери
та шмаття і з мерзлої землі вже нічого
не викопаєш. Взимку весь табір знову перебрався на Закарпаття.
На жаль, наші маленькі роми майже зовсім не вчаться вдома у своїх
селах, хоч вони й зараховані до
місцевих шкіл. Іноді вчителі просто
ігнорують циганчат і ті перестають
вчитися, іноді вся проблема полягає
у мові, яку діти можуть просто не
розуміти, а вчителі не намагаються
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допомогти розібратися, а іноді батьки просто не пускають дітей вчитися,
бо треба „заробляти“ гроші для всієї
родини і ходити на місцевий базар
просити милостиню. Це зводить наші
старання майже нанівець.

Казус ґаджо
Чи справді українські роми не мають шансів
на інтеграцію в суспільство?

Новий етап
Минулої весни, коли табір знову
повернувся до Києва, ми продовжили навчання, як і раніше, у лісі. Проте
згодом стало зрозуміло, що це мало
допомагає діткам соціалізуватися,
і ми почали шукати приміщення
неподалік від табору. На початку
серпня приміщення таки знайшлося
у Галереї „Соборній“, станція метро
Либідська (Духовно-просвітницький
центр кафедрального собору УПЦ).
Так почався новий етап для „Школи
миру“. Не можна описати словами
нашу подорож від табору до „Школи“ на тролейбусі №1. Найпрекрасніше спостерігати, як спершу вороже
налаштовані пасажири, особливо
пенсіонери, — кілька десятків брудних циганчат позаймали усі вільні
місця — переміняються на співчутливих і розуміючих людей, беруть у нас
контакти, щоб потім завезти дитячий
одяг, питають, як іще можна допомогти малечі.
В кінці літа ми влаштували невеличкий літній табір для наших маленьких
ромів, який називався „Обійми миру“. Чотири дні ми жили за Києвом
(с. Лишня) разом із 9 дітьми з табору
віком від 9 до 12 років. Це був звичайний табір для дітей, але він був
точно незвичайний для наших діток.
Ми вчилися приймати душ, чистити
зуби, спати на звичайних ліжках, читати казки на ніч і багато чого іншого. Крім того, ми також запросили до
табору діток наших знайомих, щоб
допомогти нашим друзям із табору
краще звикнути до звичайного для
нас життя. Коли через чотири дні треба було повертатися додому, ніхто не
хотів їхати. Вже у таборі всі ділилися
враженнями, показували фотографії
батькам (ми надрукували усім на
згадку наше спільне фото). Батьки
теж дуже щиро і по-справжньому
раділи. Це були дуже світлі і чисті почуття та переживання.
Тепер знову осінь. І майже всі роми
з Голосіївського табору поїхали на
Закарпаття. Ми вже чекаємо весни,
адже тоді зі свого вирію повернуться
наші маленькі щирі друзі, і продовжаться наші неймовірні, незвичайні
пригоди у світі звичайних речей та
людей.
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Роми живуть поруч з українцями
від XV ст. і, подібно до євреїв, усі ці
століття становили досить закриту
спільноту, базовану на чіткій ієрархії, традиціях і правилах поведінки.
Тих, хто відлучався від громади
на користь панівного етносу, проклинали і викреслювали з пам’яті.
Класичний приклад описав у ХІХ
ст. у п’єсі „Циганка Аза“ Михайло
Старицький: ром Василь іде з табору до українки, чим приносить
нещастя їй, своїй колишній коханій
у таборі і, врешті, собі; він риє
землю для колодязів, відкуповуючи
гріхи за українським звичаєм, і водночас грішить за звичаєм ромським
— завдавати „ран“ землі не можна,
Василя убивають одноплемінники.
Подібно доля поставилася на початку вже ХХ ст. і до мого рідного
прадіда Мефодія...

Зворотній процес
До не-ромів, яких роми зазвичай
називають „ґаджо“, стосунок обережний і дещо зверхній: до ґаджо
треба, за неписаним ромським
законом, „ставитися так, як і він
ставиться до тебе“, а також дотримуватися тих правил і законів, які
непритаманні ромській спільноті.
Проте чи все так безнадійно і глухо
у справі інтеграції українських ромів у суспільне і громадське життя,
як іноді про це чуємо? Одним із
приводів до написання цих слів став
коментар медіаексперта і викладача журналістської магістерської
програми Українського Католицького Університету Отара Довженка
до репортажу „Радіо Свобода“ про
процеси залучення до активізму
ромів в Україні. Отар звинуватив
авторку Ірину Стельмах у тому,
що вона, описуючи прояви нетолерантності українців до ромів, не
звертає уваги на зворотній процес:
мовляв, цитую, „ксенофобія є національною ідеологією цього народу,
і навіть якщо причиною є багаторічна дискримінація, все одно є сенс
говорити про толерантність з обох
боків. Бути толерантним до людини,
яка вважає тебе нечистим, досить
проблематично“.
Ці слова викликали бурхливу

дискусію, у якій звучали як іще
міцніші висловлювання, так і слова на захист ромської меншини.
Правда така, за словами Олени
Макарової, заступниці директора
Інституту демографії і соціологічних досліджень, що з усіх національних меншин роми справді
найменш інтегровані у суспільство.
„Низький рівень інтегрованості,
високий рівень безробіття є причиною підвищеного рівня злочинності серед представників етносу“,
— говорить демографиня. Проте
чи аж усі українські роми однакові
і чи можна огульно звинувачувати
їх у ксенофобії, за зразком пропагандистів Третього Рейху? Адже
нацисти передусім спричинилися
до геноциду європейських ромів
паралельно з Шоа.

Низька толерантність
українців
В Україні є 15 субетносів ромів,
і говорити про їхню навіть позірну
єдність складно. Найбільші групи
— це серви, або ж лівобережні
роми; влахи (влахуря) — бессарабські або молдовські роми;
ловарі; унгріко рома, які живуть
на Закарпатті. Не всі з них послуговуються ромською мовою як
основною, приміром, для останніх
рідною сьогодні є угорська. І якщо
роми Центральної України є досить
заможними і осілими, то маленьких
унгріко, які переважно живуть у таборах, жителі Києва можуть бачити
хіба що в пост-пасхальний тиждень,
коли вони приїздять поживлятися на
величезних столичних цвинтарях,
де кияни у поминальні дні залишають їжу та алкоголь. Хоч навіть про
ромів Закарпаття, які найближче
нагадують
своїх
балканських
і словацьких співбратів, говорити,
як про єдину громаду, важко —
у одному з найбільших сіл Королеве
живе велика група ром келделарі
(1,6 тис. осіб), які відрізняються від
оточуючих не лише барвистим багатим одягом, а й протестантським
віросповіданням і сталою роботою,
якою є бляхарство.
Стоп, скажете ви, а що це має до
традиційного ставлення ромів до ін-

Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів автора

Залучена до громадських
робіт ромка мете вулицю
в Бучі під Києвом.
ших? Ми живемо вже не в ХІХ і навіть
не в середині ХХ ст., коли більшість
ромів кочували в кибитках; не всі
з них живуть у таборах, які нерідко
нагадують гетто, і не всі з них, відповідно, неприхильно налаштовані до
ґаджо. Так, насправді ромська проблема України набагато менша, ніж
у її південно-західних сусідів угорців,
словаків і румунів, де також з допомогою державних і громадських програм камінь взаємного несприйняття
і відторгнення успішно зсувається
з місця.
Чимдалі всі ми разом віддалятимемося в глобалізацію, вона також
стосуватиметься і ромської меншини.
Якщо у часи життя Папуші, ромської
польськомовної поетки Броніслави
Вайс, родина якої переховувалася
від нацистів у лісах Волині, одноплемінники вороже ставилися до тих,
хто приходив у табір вивчати вірші
Папуші і життя громади, то з часом
почали цінувати її творчість і зацікавлення з боку „білих“. Подібний
казус дуже гарно описано у фільмі
Тоні Ґатліфа „Дивний чужинець“
(ром. „Ґаджо діло“, 1998): молодий
француз приїздить до ромського села в Румунії шукати відому співачку,
яку свого часу записав його батько;
хлопець успішно долає своєю безпосередністю традиційні ромські

забобони і перестороги. Останній
приклад, уже з ближчої перспективи:
на Куликовому полі в Одесі у вересні
оселився табір ромів — переселенців
із Донбасу. Коли знімальна група
Першого міського телеканалу приїхала розпитати мешканців табору,
чому вони розмістилися саме тут,
окремі роми намагалися вигнати
і побити журналістів. Проте після
складних перемовин, зокрема за
участі нової поліції, роми почали
говорити на камеру, жаліючись на
проблеми і агресію з боку одеситів,
через що, в принципі, вони і негативно сприйняли приїзд телебачення.
Тобто наразі виходить так, що на
перешкоді нормальним взаєминам
стоїть не лише ромська традиційність, але й неприязнь українців. Згідно з опитуванням громадської думки,
яке проводив Інститут соціології
Національної академії наук, ступінь
толерантності українців до ромів
дослідники оцінили у 22 бали (зі 100
можливих) — середньостатистичний
українець згоден терпіти їх як туристів, гостей України і не сприймає ромів як повноправних громадян. Підозри корінного населення до ромів
спричиняють випадки дискримінації
на роботі, у медобслуговуванні,
навчанні, що породжує зустрічну
агресію з боку ромів.

На заваді співжиттю
Журналістка і правозахисниця
Ольга Веснянка, відповідаючи на
випад Отара Довженка для видання
„Телекритика“, зазначила: „Працюючи над невеликим дослідженням
про проблеми і потреби ромів-переселенців (в рамках Української
миротворчої школи), спілкувалася
з ромськими посередниками, зокрема у Харкові — з Миколою Бурлуцьким. Він розповів, як вдається
ромській організації співпрацювати
з волонтерами у місті, громадською
радою при місцевій владі, аби реагувати на напади на ромів, різні
проблемні ситуації, як-от: поселили
велику родину у будинку в селі і там
немає води, а сусіди не дають води,
бо бояться відчиняти ромам двері;
як ромську жінку затримали і тримали, і били у відділку міліціонери.
Так-от, усе це ставлення суспільства
говорить не про те, що роми є ксенофобами, а про те, що отакі вислови
і думки, і упередження, що роми погані, стають на заваді часом навіть
просто життю ромів“.
Якщо українська більшість для
ромів надалі лишається „ґаджо“, то,
може, варто замислитися, що це проблема і української більшості також?
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Ранні шлюби у ромських
спільнотах. Традиція чи
проблема?
Один із викликів євроінтеграційних процесів для
українського суспільства стосується забезпечення
толерантності та рівних прав і можливостей соціального
розвитку національних меншин. Роми України — приклад
національної меншини, яка стикається з дискримінацією.
Проживати на території України роми можуть
дисперсно (осіло) або компактно (наприклад, у таборі).
Без огляду на спосіб проживання, ромів уважають за
одну з найвразливіших категорій стигматизації, оскільки
більшість із них стикаються з порушенням прав і нездатні
себе захистити, скажімо, через те, що не мають документів.

Часто ромські громади представляють як гомогенні, тобто однорідні,
хоча різні групи можуть мати нерівний доступ до ресурсів. Ромські
жінки в Україні зазнають подвійної
дискримінації — за етнічною та
гендерною ознаками. Особливо
це стосується тих ромок (від 12–13
років), які мешкають у районах
компактного проживання (у так
званих „таборах“ або у сільській
місцевості). Вони обмежені у виборі
репродуктивної поведінки (змушені
рано виходити заміж і народжувати
більше ніж 2–3 дітей), у доступі до
освіти (порівняно з хлопчиками),
у працевлаштуванні, медичному
обслуговуванні тощо. Причому
гендерну дискримінацію ромських
жінок самі роми (і ромські чоловіки, і жінки) можуть пояснювати як
„традицію“. Як приклад пропоную
розглянути явище ранніх шлюбів.
Це питання я вивчала у рамках
проекту Фонду народонаселення
ООН в Україні у кінці 2013 року.
Зокрема, я провела інтерв’ю з ромськими активістами і активістками
з Києва, Одеси та АР Крим, інтерв’ю
з представницями міжнародних
і вітчизняних громадських організацій (які опікуються питаннями прав
ромів в Україні), а також інтерв’ю та
фокус-групи із ромами з Волині, які
мешкають у районах компактного
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проживання, але осіло (переважно
у сільській місцевості).

Гендерна дискримінація
ромських жінок
Гендерна дискримінація — це
обмеження доступу представників
певної статі (у нашому випадку жінок) до соціально значущих ресурсів, що заважає їм бути економічно
незалежними від чоловіків, мати
можливість вибору способу життя,
самореалізації чи то у публічній
(через освіту і ринок праці), чи то у
приватній сфері (через виховання
дітей).
Традиційні ромські громади, зокрема ті, що проживають компактно, характеризують патріархальні
принципи гендерних відносин,
згідно з якими від доньок і дружин
очікується „послух“, активне виконання репродуктивної функції. Ось
що розповіла щодо цього опитана
дослідниця ромських питань:
„Нам розказували, що жінки не
втручаються у питання чоловіків.
Жінки не мають там права голосу.
Це закрита тема. Нам важко здобути інформацію... Коли ми опитували
ромів, була дівчина 18 років; нам
казали, що це “стара діва”, треба
вже видати заміж“.
А тепер процитуємо респондентку
— ромську жінку:

„У нас дівчина має йти заміж,
має бути дівка. Три дочки виходили
заміж, я робила весілля, вінчала.
У нас показують простинь, що вона
достойна вельона одіти... Дівчина
не має право гуляти. Ми набожний
народ. Нас так предки научили. Ми
держим цю традицію“.
Хоча, звісно ж, стереотипи щодо
гендерних ролей у публічній і приватній сфері поширені в українському
суспільстві загалом, на що у своєму
інтерв’ю звернула увагу дослідниця
із гендерних питань:
„Для жінки гендерна соціалізація
формує чіткий пріоритет на сім’ю.
Це формується із самого малечку.
Більш того, як тільки в уявленні людей
дівчина здатна створювати сім’ю, то
включаються агенти соціалізації, які
їй про це постійно нагадують, тобто
перетворюють це у її обов’язки. Для
хлопців .... сама тема сім’ї йде як фонова, як допоміжна для соціалізації
у професійній сфері, як стимул, який
показує, навіщо йому здобувати
успіх, професію і так далі“.
У ромських громадах України
трапляється таке явище, як ранній
шлюб. Воно пов’язане зі звичаєвим
правом одружувати тоді, коли молодь закохується, адже вступати
у сексуальні стосунки поза шлюбом не дозволяється. Тому дівчата
(а також і хлопці) віком від 12–13

Текст: Тамара Марценюк, Київ
Фото: архів Ольги Макар

років уже змушені вступати у звичаєвий шлюб, який міжнародна спільнота називає дитячим (або раннім)
шлюбом.

Що таке ранній шлюб і чому
це — соціальна проблема?
Відповідно до Конвенції про права
дитини, дитячий (або ранній) шлюб
— це офіційний або неофіційний
союз двох людей, коли принаймні
одній із них іще не виповнилося 18
років. У зв’язку із неповноліттям,
діти-подружжя вважаються нездатними надавати повну згоду, що
означає, що дитячі шлюби доцільно
визнавати порушенням прав людини
і прав дітей.
Ранній шлюб — це явище, яке порізному чинить вплив на дівчаток
і хлопчиків. Загалом у світі кількість
хлопців у ранніх шлюбах є значно
меншою, ніж кількість дівчат. Дівчата
у ранніх шлюбах вразливі до насильства в сім’ї та сексуального насильства у стосунках, які не є рівними.
Якщо ж вони вагітніють, часто стикаються із проблемами ускладень
під час вагітності і пологів, оскільки
їхні тіла не готові до дітонародження.
Вступивши у ранній шлюб, і хлопці,

Традиційні ромські
громади, зокрема
ті, що проживають
компактно,
характеризують
патріархальні
принципи гендерних
відносин, згідно
з якими від
доньок і дружин
очікується „послух“,
активне виконання
репродуктивної
функції.
і дівчата часто змушені кидати освіту, аби заробляти гроші або виконувати хатні обов’язки.
Питання дитячого шлюбу адресоване у низці міжнародних документів, які стосуються ліквідації шкідливих звичаїв і традицій, насильства

щодо дівчаток, питань згоди на
шлюб, шлюбного віку, реєстрації
шлюбу, а також свободи вибору
чоловіка або дружини.
Виконуючи рекомендації Комітету ООН з прав дитини і Комітету
Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок, 2012
року в Сімейному кодексі України
мінімальний вік вступу у шлюб для
дівчат було піднято з 17 до 18 років;
мінімальний вік для хлопців уже становив 18 років.
Хоча не існує надійних статистичних даних, можна стверджувати,
що рівень дитячих шлюбів в Україні
значно вищий саме серед ромського населення. Загалом доволі мало
ромських шлюбів реєструється, що
частково пояснюється браком документів (наприклад, паспорта) та
віком (багато ромів одружуються до
18 років). Якщо брати за індикатор
дитячих шлюбів раннє материнство,
державна статистика підтверджує
цю тенденцію. Згідно з даними
статистики народжуваності у 2011
році, 141 дівчина народила до 15
років, 55 з них — із Закарпатської
області, території з найбільшою
чисельністю ромів в Україні, які
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мешкають у місцях компактного
проживання.

Культурна особливість і
економічна необхідність
Серед ромського населення
чимало випадків незавершення середньої освіти пов’язано із дитячими
шлюбами. Багато ромських сімей
забирають дівчаток зі школи через
бідність, аби дівчата могли працювати чи доглядати за молодшими
членами родини, поки батьки працюють. На противагу цьому, хлопці
зазвичай (навіть після одруження)
за бажанням можуть продовжувати
навчання у школі. Як зазначає активістка ромської НДО, „мужчина
в ромской семье с самого рождения — это король. Королю можно
всё. У мальчиков есть выбор. Они
могут работать, могут продолжать
учиться“.

ють дитячі шлюби як „традицію“.
Чимало ромських дівчат вважають
ранній шлюб „нормальним явищем“
і не здатні критично виступати проти
власних „традицій“:
„Я жодного разу не чула нарікань
від жодної ромської жінки, жодної дівчини з приводу насильницьких дій
на її адресу. У мене є відчуття, що це
сприймається, на жаль, як належне.
Часто нам лідери кажуть: “Це є наші традиції”. У мене тоді одне-єдине
запитання — чи може насильство
над жінкою вважатися традицією
або культурним здобутком? Для
мене це не є аргументом. Для мене
це є кричущим порушенням прав цієї
жінки“, — зазначає активістка міжнародної НДО.
До ранніх шлюбів спричиняються
й такі чинники, як брак знань про
планування сім’ї, відсутність доступу
до контрацепції, низький рівень осві-

Ранній шлюб – це явище, яке по-різному
чинить вплив на дівчаток і хлопчиків. Загалом
у світі кількість хлопців у ранніх шлюбах
є значно меншою, ніж кількість дівчат. Дівчата
у ранніх шлюбах вразливі до насильства в сім’ї
та сексуального насильства у стосунках, які
не є рівними. Якщо ж вони вагітніють, часто
стикаються із проблемами ускладень під час
вагітності і пологів, оскільки їхні тіла не готові
до дітонародження.
Патріархальні погляди на гендерні та сексуальні ролі сприяють
відтворенню відповідних шлюбних
практик. Скажімо, великою цінністю для ромських жінок, їхніх сімей
і спільноти є цнотливість. Це чинить
тиск на дівчаток виходити заміж у
ранньому віці, коли є значно менша ймовірність втратити цноту до
шлюбу.
Брак сексуальної освіти — ще одна проблема для ромських жінок.
Як підкреслює активістка НДО,
„в ромских семьях не говорят
о сексе, не готовят девочек к месячным. Городские женщины — болееменее нормально с контрацепцией.
А в сельской местности ни одна не
знала, что это такое“. Ромські жінки
можуть розмірковувати так: „Дітей
скільки буде, так і буде. Як Бог пошле. Що ж я можу зробити тут“.
Члени ромських громад поясню24

ти, бідність, погані житлові умови,
насамперед у місцях компактного
проживаннях ромів.
Але традиції змінюються і в ромських громадах, про що зазначають
експертки:
„Во-первых, она изменяется. Сейчас это не так, как раньше — 14 лет
уже все. Сейчас девочки в некоторых
ромских группах уже позже выходят
замуж — в 16 или 18 лет. Уже не так
плохо. Даже с традицией проверки
девственности уже по-другому. Зависит от семьи, конечно, как они
договорятся. Уже это не делается
свечками, пальцами и так далее.
Уже можно пойти к гинекологу, чтобы она посмотрела и сказала, без
травм“.
Це підтверджують і деякі ромські
жінки:
„Мої дочки рано виходили заміж,
но я їх не заставляла, то колись таке

було, заставляли, батьки рішали за
молодих. Зараз такого нема, коли
дівчина захоче. В 17–18 год“.
„18–19 — найкращий вік для
одруження. Але не 15. Ми таке не
підтримуємо, кажемо, що це діти
дітей роблять. Якщо так вийшло, то
треба опікун, мати. Аби поставити
дитину на ноги“.

Як можна змінити ситуацію?
У ромських громадах впроваджують деякі проекти, метою яких є формування знань ромських дівчаток
з питань репродуктивного здоров’я,
планування сім’ї та запобігання небажаної вагітності. Жіночий фонд
„Чіріклі“ започаткував для ромських
жінок проект з питань репродуктивного здоров’я і сексуальності.
У рамках проекту „Кімната матері
та дитини“ ромські дівчатка і жінки
могли приходити й обговорювати
„табуйовані“ для спільноти питання
(сексуальність, репродуктивне здоров’я, планування сім’ї).
Інший чудовий приклад успішної роботи у ромських громадах
— це ромські соціально-медичні
медіатори. Вони зазвичай походять
із ромських громад і працюють
посередниками між людьми, які
живуть переважно у ромських таборах, і соціальними та медичними
державними службами. З 2010
року поширюється досвід роботи
ромських медіаторів у різних частинах України. Ромських медіаторів
доцільно залучати до обговорення
питання ранніх шлюбів. Опитані
експертки неодноразово зазначали
необхідність інтегрувати вже існуючі
програми ромських медичних медіаторів у національні урядові програми та інституціоналізувати професію
ромських медіаторів.

Текст: Зола Кондур, Київ

Політика України щодо ромів
Ставлення держави до національних меншин — це своєрідний
„лакмусовий“ тест, яким можна перевірити ступінь зрілості
суспільства, його відкритості й демократичності. Українська
держава, здобувши незалежність, проголосила одним зі
своїх завдань державний захист прав усіх громадян за
принципом рівноправності. Це підтверджено низкою статей
Конституції України і Закону України „Про національні
меншини“. Питання меншин є дуже політизованим, і позиція
держави щодо них часто впливає на внутрішні міжетнічні
взаємини, а також на шанси країни інтегруватися в політичну
й економічну структуру Європи, розвинутого світу.

Загальновідомим прикрим фактом
є те, що визначення точної демографічної статистики щодо ромського
населення фактично в усіх країнах
Європи і країнах СНД є ускладненим. У 1989 році, згідно з даними
перепису населення в СРСР, в Україні мешкали 47 915 ромів, відповідно
до загальної кількості населення
52 млн. 1989 року роми складали
приблизно 0,9% від загальної кількості українського населення. 2001
року в Україні було проведено всеукраїнський перепис населення —
вперше після падіння комуністичного
режиму. Було виявлено, що за 12
років частка ромського населення
склала 47 587 осіб на противагу загальній кількості населення в Україні
приблизно 47 млн. Найбільшу
концентрацію ромів, відповідно до
даних цього перепису, спостерігаємо в Закарпатській та Одеській
областях. Національна Академія
Наук України інформує про те, що
це число складає близько 200 тисяч,
тоді як низка ромських організацій,
які співпрацюють з міжнародними
організаціями, наполягають на ще
більшій кількості — орієнтовно 400
тис. осіб.

Програма без коштів
Швидкі й несподівані політичні та
економічні зміни, що є характерними рисами 1990-х років, були важкими майже для всіх українців. Саме
в той період зародився ромський
громадянський рух. У 1993 році
постали перші ромські громадські
організації. Серед перших ромських
громадських діячів були Володимир

Золотаренко, Аладар Адам, Йосиф
Адам, Ігнат Тирпак, Анатолій Кондур, Петро Григориченко.
Новостворені ромські організації і
їхня діяльність відігравали особливе
місце у забезпеченні міжкультурної
взаємодії, розгортанні діалогу між
ромськими громадами та державними органами влади. Головною метою
об’єднань був розвиток гармонійних
міжетнічних відносин, згуртування
представників національних меншин
навколо спільних етнічних інтересів,
національна ідентифікація на основі
рідної мови, історичної пам’яті, традицій і культури.
Завдяки звітам та зусиллям ромських і міжнародних організацій
у 2003 році Кабінет Міністрів України затвердив перший комплексний
документ щодо ромів — „Програму
соціально-духовного відродження
ромів України на період до 2006 року“ (далі Програма), заходи якої були спрямовані на вирішення етносоціальних та етнокультурних потреб
ромського населення країни. Зокрема, Програмою передбачалася
поетапна робота зі створення умов
для задоволення освітньо-культурних та соціально-побутових потреб
ромського населення країни.
Але, на жаль, через неналежну
увагу до реалізації заходів Програми не було досягнуто суттєвих
змін у соціально-економічних та
матеріально-побутових умовах життя ромського населення, а значна
частина заходів не була виконана,
оскільки у Державному бюджеті не
було передбачено коштів на її реалізацію. Проте на місцевому рівні

можна було спостерігати мінімальні
покращення. При цьому зростала
кількість ромських організацій і їхня
активність на місцях. На 2001 рік
в Україні було зареєстровано 90
ромських національно-культурних
товариств.
Намагаючись прискорити реалізацію Програми, Ромський жіночий
фонд „Чіріклі“ ініціював проведення
перших Парламентських слухань
щодо стану ромського населення
в Україні. 12 квітня 2005 року Комітет ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин, очолюваний Геннадієм
Удовенком, провів перші офіційні
слухання „Про сучасне становище
ромів в Україні“. У слуханнях узяли
участь народні депутати України,
представники міністерств і відомств,
відповідних підрозділів уряду АР
Крим, обласних держадміністрацій,
провідні науковці, представники
міжнародних організацій (ЕЦПР,
РЄ) та фондів, близько 50 ромських
організацій.
Багато гострих і актуальних проблем, зокрема питання зайнятості,
освіти, задоволення базових соціальних потреб, доступу до якісних
медичних послуг, подолання жебрацтва і бездоглядності ромських дітей, прояви упередженого ставлення
до ромів, порушення їхніх громадянських прав знайшли відображення
в Рекомендаціях, ухвалених за підсумками слухань.
Рекомендації комітетських слухань на тему „Про сучасне становище ромів в Україні“ були направлені
на розгляд найвищим посадовим
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особам держави та відповідним виконавчим органам влади. На жаль,
жодної з рекомендацій не було виконано або взято до уваги. Ромським
організаціям не вдалося внести
зміни в „Програму соціально-духовного відродження ромів України
на період до 2006 року“, тому вона
залишилася без змін і без будь-якого виконання на національному або
місцевому рівнях.

Декада Ромського Включення
Проте успіху досягнули в іншому питанні, не менш важливому:
8 жовтня 2004 року Верховна Рада
України прийняла Постанову „Про
відзначення Міжнародного дня Голокосту ромів“. Від часу прийняття
згаданого акту в регіонах, де живе
значна кількість ромів, за участі
органів державної влади і місцевого самоврядування проводяться
жалобні мітинги, вечори-реквієми,

приєднання України до „Ромського десятиріччя“ (2005–2015 рр.).
„Декада Ромського Включення“
— це міжнародна платформа, до
якої входили 12 країн: Албанія,
Боснія і Герцеговина, Болгарія, Іспанія, Македонія, Румунія, Сербія,
Словаччина, Угорщина, Хорватія,
Чехія, Чорногорія. Словенія, США
та Норвегія мали статус спостерігачів. Партнерами ініціативи були
Програма розвитку ООН, ЮНІСЕФ,
Світовий Банк, Фундації Відкритого
Суспільства, Європейська Комісія
та ін.
Платформу було створено для
подолання дискримінації ромів,
які проживають на території країнучасниць „Декади“ та максимального залучення ромів у всі соціальні
процеси цих країн. У межах ініціативи відбувалися: міжнародний обмін
найкращими практиками реалізації
державної політики щодо ромів, ко-

Хоча український уряд затвердив Стратегію
захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період до
2020 року, експерти з ромських правозахисних
організацій висловлюють критичне ставлення
до цього документа, якому бракує відповідних
механізмів реалізації; вони вважають, що
політики не мають серйозного політичного
бажання розв’язувати проблеми ромів.
виставки, покази документальних
фільмів, приурочені до цієї сумнозвісної дати. Скажімо, Закарпатська
облдержадміністрація провела в області моніторинг з виявлення місць
та кількості жертв гітлерівського
геноциду ромів у роки Другої світової війни.
2007 року за ініціативи Всеукраїнської спілки громадських організацій „Конгрес ромен України“
були проведені ромські громадські
слухання з питань результативності
виконання заходів Програми, строк
якої завершився у грудні 2006 року.
Ромські організації запропонували
нову програму інтеграції ромів
в українське суспільство. За результатами слухань було прийнято
рекомендації та підготовлено збірник аналітичних матеріалів щодо
задоволення прав та етнокультурних потреб ромів в Україні, а також
рекомендовано розглянути питання
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ординація зусиль задля покращення
доступу ромів до освіти, медицини,
працевлаштування й житла.
Участь у „Декаді“ відкрила би
перед Україною перспективи участі
в міжнародних ініціативах і програмах Євросоюзу, спрямованих на
розробку й реалізацію національних політик щодо соціальної інтеграції ромів, але, на жаль, упродовж десяти років український уряд так і не
прийняв рішення про приєднання до
цієї важливої політичної ініціативи,
а також нову Програму не було затверджено.

Без механізмів та серйозного
політичного бажання
Попри постійну роботу ромських
організацій з державними органами
влади та допомогу в лобіюванні міжнародних організацій щодо розробки і затвердження нової комплексної
Програми для покращення станови-

ща ромів, надія з’явилася лише 2012
року.
На виконання п. 15 протоколу №9
засідання Координаційного центру
з виконання Плану дій відносно лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України від
19.04.2012 було надано рекомендацію про розробку Україною заходів
щодо захисту та інтеграції ромської
національної меншини. У квітні 2013
року президент України підписав
Указ про „Стратегію захисту та
інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на
період до 2020 року“ (далі Стратегія). Відповідальним за розробку та
подальше впровадження Стратегії
визначено Міністерство культури
України.
Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з реалізації
Стратегії. Він передбачає роботу
одразу в кількох напрямах та створює умови для покращення соціально-економічного стану українських
ромів: соціальний захист і зайнятість, освіта, охорона здоров’я,
покращення побутових та житлових
умов, а також задоволення культурних та інформаційних потреб.
Усього в плані 56 пунктів. Реалізацію
плану заходів покладено на обласні
державні адміністрації, які, своєю
чергою, повинні затвердити ці плани
для місцевих рад.
Хоча український уряд затвердив
Стратегію захисту та інтеграції
в українське суспільство ромської
національної меншини на період
до 2020 року, експерти з ромських
правозахисних організацій висловлюють критичне ставлення до
цього документа, якому бракує відповідних механізмів реалізації; вони
вважають, що політики не мають
серйозного політичного бажання
розв’язувати проблеми ромів. Якщо
на місцях влада не братиме участі
в їх інтеграції, позитивних результатів не буде. А поряд із нами залишається велика частина маргіналізованого населення, яке є громадянами
України.
У тексті Стратегії описано становище, в якому перебуває ромське
населення: „роми залишаються
соціально та економічно маргіналізованою національною меншиною“.
Також вказано й інші проблеми,
з якими стикаються роми: низький
рівень освіти і, як наслідок, обмежений доступ до здобуття професії;
відсутність ідентифікаційних документів; недостатній доступ до систе-

Текст: Зола Кондур, Київ

ми охорони здоров’я і, як результат,
високий рівень захворюваності
й смертності; низький рівень житлово-побутових умов; незадовільний
рівень зайнятості; прояви упередженого ставлення до ромів.
Прийняття цієї Стратегії і, таким
чином, визнання комплексу проблем
ромського населення є серйозним
кроком для України. Однак саме
прийняття документа не вирішить
цих проблем — потрібні конкретні
заходи та чіткий план їх виконання.
У серпні 2013 року в Києві коаліція ромських організацій у співпраці
з фондом „Відродження“ провели
Круглий стіл „Обговорення проекту
плану заходів щодо реалізації Стратегії соціального захисту та інтеграції ромського народу в українське
суспільство до 2020 року“, учасниками якого були представники
Міжнародної Організації з Міграції,
представництва ООН в Україні,
посольства США в Україні, представництва Європейської комісії
в Україні, Всесвітньої організації
охорони здоров’я в Україні, Бюро
міжетнічних відносин (Молдова) та
неурядові організації ромів, а також
представники Міністерства культури
України і представники інших центральних органів виконавчої влади
(загалом 50 учасників). Цей захід
став першою можливістю публічно
обговорити виконання Стратегії та
Плану заходів.
Свої Альтернативні звіти про
реалізацію Стратегії представили
Ромська Рада України та МБО
„Чіріклі“. Ромські представники зауважили, що перешкодою на шляху
до ефективного впровадження Стратегії інтеграції ромського населення
та Плану заходів щодо її реалізації
є невідповідність офіційної статистики про кількість ромів в Україні
реальним цифрам. У Стратегії наведено цифри, отримані під час перепису населення у 2001 році, тобто
12-річної давності.
Під час реалізації Плану заходів
випливла ще одна проблема: підходи й вимоги до оформлення певних
документів, затверджені в нормативно-правових актах, є загальними для всіх громадян України, при
цьому не враховується специфіка
ромського населення. Вдосконалення потребують також підходи
до роботи з особами та сім’ями, які
опинились у складних життєвих обставинах. Нагальною є проблема
відсутності в таких програмах — як
загальнодержавних, так і місцевих

— чітко виписаних умов, які давали
би змогу включити до них ромське
населення.
Важко відстежувати хід досягнення цілей Стратегії, адже не наведені
індикатори, які допомогли б це
зробити. Учасники запропонували
розробити кількісні індикатори, що є
критеріями виконання кожного пункту плану та механізми впровадження
кожного з окреслених заходів, що
надасть можливість у майбутньому
проводити моніторинг успішності
виконання плану.

І про деякі позитивні зміни
Розуміючи складність завдання
для Міністерства культури виписати
конкретні заходи з чітко визначеними результатами й часовими рамками, представники неурядових організацій, насамперед, Міжнародний
фонд „Відродження“ та Фонд „Чіріклі“ із залученням, безпосередньо,

посередників, які пройшли навчання
в рамках програми „Ромед“. У багатьох регіонах були створені робочі групи, до складу яких увійшли
представники місцевих управлінь
та відомств, а також представники
ромських організацій та ромські соціально-медичні посередники. Вперше за багато років були проведені
робочі зустрічі з представниками
ромських організацій та виявлені потреби ромського населення.
2015 року було створено Експертну коаліцію ромських організацій
„Стратегія 2020“, завдяки її зусиллям було досягнуто домовленості
з Міністерством культури України
про створення міжвідомчої координаційної ради з питань координації
та моніторингу Стратегії. Очікується, що в листопаді цього року відбудеться перше засідання.
Дуже важливо зважати на факт,
що, попри складну політичну ситуа-

Надзвичайно важливим завданням української
держави, яка прагне стати рівноправним членом
Європейського співтовариства, є створення
підґрунтя для соціальної інтеграції ромського
населення в українське суспільство, що
є неможливим без тісної взаємодії з ромськими
громадськими організаціями.
соціально-медичних посередників,
підготували ряд пропозицій щодо
змін до Плану заходів. Крім того,
організації підготували альтернативний проект Плану заходів, що
містить конкретні кроки, виконавців
та джерела фінансування.
Втім, запропонований організаціями План не розглядали на засіданні, намагання конкретизувати
запропоновані заходи не знайшло
підтримки у присутніх представників центральних органів виконавчої
влади. Основною причиною, на яку
вони посилалися, був усталений
формат документів такого змісту та
рівня.
Задля справедливості, хочу зауважити і про деякі позитивні зміни,
які відбулися впродовж 2013–2015
років. Варто відзначити Розпорядження Кабінету Міністрів до
обласних органів влади про розробку регіональних Планів заходів
із визначенням чітких індикаторів,
очікуваних результатів та залученням до реалізації заходів ромських

цію в країні, реалізацію Плану заходів не було зупинено. Це дає надію
на те, що Україна не припинить виконання взятих на себе зобов’язань
щодо покращення стану ромської
спільноти.
Отже, надзвичайно важливим завданням української держави, яка
прагне стати рівноправним членом
Європейського співтовариства, є створення підґрунтя для соціальної інтеграції ромського населення в українське суспільство, що є неможливим без тісної взаємодії з ромськими
громадськими організаціями, які
конструктивно і прогресивно налаштовані на вирішення актуальних
питань свого народу.

27

ме сом мануш

Пам’ять про геноцид ромів:
від родинних історій до
міжнародного відзначення
Геноциди першої половини ХХ століття наклали важкий
відбиток на подальшу долю народів, щодо яких проводилися
геноцидні дії. Був втрачений генофонд багатьох націй, змінена
географія їх проживання, знищені культурні надбання.

З погляду нацистської расової теорії, роми сприймалися як загроза
расовій чистоті німців. Хоча цигани
були вихідцями з Індії і говорили мовою індо-арійської групи, тобто були
арійцями не менше, ніж самі німці,
було розроблено псевдонаукову
теорію, згідно з якою європейські
роми — це суміш арійського племені
з найнижчими расами всього світу.
Це нібито пояснює їхнє бродяжництво й асоціальність.

Незнання масштабів.
Фіксація спогадів
Для вивчення ромів у ІІІ Рейху
створювалися спеціальні інститути.
В Антропологічному інституті Дюкінгеймського університету донедавна
зберігалася картотека на 20 тисяч
знищених ромів. Це 16-метрові
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стелажі з документами, фото, відбитками пальців, переліком родичів.
У міжвоєнний період нацисти вивчали ромів, аби потім почати тотальні
вбивства. Це наклало негативний
відбиток на спілкування ромів із науковцями. І досі цей негативний вплив
заважає розвитку ромської науки,
бо на генетичному рівні закладено
страх того, що будь-яку інформацію
про ромів можуть використати проти
них.
В Україні від радянських часів тема
Другої світової війни залишається
однією із ключових у державній політиці пам’яті. Радянське керівництво
свідомо замовчувало спеціальний,
тотальний (геноцидарний) характер
нацистської антиромської політики
на окупованих радянських територіях. Це замовчування, як і за-

мовчування Голокосту євреїв, було
формою їхнього заперечення.
У перші повоєнні роки, коли ще
були живі свідки геноциду — і роми,
і місцеві жителі, — не було зібрано
відомостей про наругу тих літ, свідчення очевидців. Самі ж роми, навчені гірким досвідом переслідувань,
залякані, знедолені, знищували всі
документи про перебування у концентраційних таборах і таборах
примусової праці. Ніхто з них не зафіксував знищення майна в органах
влади.
Незважаючи
на
проведення
у світі в останні десятиріччя ХХ ст.
масштабних проектів з усної історії,
спрямованих на фіксацію особистого досвіду періоду Третього Рейху
та Другої світової війни, жоден з них
не фокусувався на окремій категорії
„особливого ставлення“ нацистів
— ромах. Одним із проектів, під час
якого було записано свідчення ромів, став проект Фонду історичних
відеоматеріалів „Люди, які пережили
Шоа“, метою якого було записати на
відеоплівку й зберегти спогади тих,
хто пережив геноцид, а також спогади інших свідків і жертв нацистських
переслідувань.
Інтерв’ю відбувалися у 1994–1999
роках. У різних країнах було зібрано
408 свідчень ромів (близько 150 інтерв’ю — у пострадянських країнах).
Попри те, що певна кількість свідчень
викликають критичні зауваження (для
запису інтерв’ю з ромами не завжди
застосовували відповідну цій групі
інформантів методику, рівень підготовки інтерв’юерів не відповідав
вимогам роботи з ромськими інформантами), все ж в умовах катастрофічного браку історичних джерел
з цієї теми „ромська частина“ колекції
фонду цінується на вагу золота. Ці

Текст: Наталя Зіневич, Київ

Документ із Державного архіву Чернігівської області. Оприлюднено у виданні: Переслідування та вбивства ромів на теренах
України у часи Другої світової війни. Збірник документів, матеріалів та спогадів. Київ, 2013, с.28–29.

відеосвідчення дали змогу зберегти
як певні історичні факти у сприйнятті
конкретної особи, так і її емоції, думки, психологічні реакції на геноцид
і переслідування, мотивацію рятування та можливості виживання.
Утім, фіксувати та вивчати особистий досвід однієї з груп жертв нацистського режиму — ромської громади,
яка пережила переслідування та винищення в роки Другої світової війни,
почали досить пізно, коли багато
безпосередніх учасників подій уже
пішли з життя. Як зазначає Михайло
Тяглий, „це було зумовлено кількома
факторами. Доля малочисельної,
невпливової та значною мірою
маргіналізованої ромської громади
впродовж тривалого часу майже не
привертала уваги наукового товариства, яке довго не давало собі ради
з тим, чим саме історія геноциду
ромів може доповнити наше розуміння життя в умовах екстреми. Додалися й чинники суб’єктивні: через
своєрідність соціального становища
більшості ромів та особливості їхньої
культури пам’яті — як персональної, так і колективної, — самі роми
не бути достатньо наполегливими
у спробах об’єктивувати набутий

трагічний досвід та поділитися ним
з навколишнім суспільством“.
Масове документування геноциду
і спогадів про нього розпочалося
наприкінці 1990-х збиранням анкетзаяв ромськими організаціями Укра-

Ромський геноцид
і його жертви
на українських
теренах переважно
залишається
безіменним, а тисячі
могил досі не
задокументованими.
їни на виплати компенсацій тим, хто
постраждав від націонал-соціалізму.
Фонд Шоа розробив анкети-заяви ромів для виплати одноразової
допомоги як жертвам нацистських
переслідувань в роки Другої світової
війни. Передбачалися і компенсації
за втрачене під час геноциду майно. Анкети-заяви надсилалися до
Українського національного фонду

„Взаєморозуміння і примирення“.
Представники Фонду уклали договори про співпрацю з ромськими організаціями про збирання свідчень від
ромів, які пережили переслідування
під час війни.
Другий етап збору анкет-заяв
проводився у 2001 році. Було відновлено збирання заяв ромів на
отримання компенсацій за рахунок
коштів Німецького Фонду „Пам’ять,
відповідальність і майбутнє“ за рабську та примусову працю. У цьому
документі визначалося види таборів,
в яких постраждала особа була
в’язнем: концентраційний, штрафний, виправно-трудовий, спеціальний табір трудового виховання, гетто
або інший табір.
Загалом в Україні Фонд Шоа записав 137 інтерв’ю з ромами. Втім,
інтерв’ю ромів можуть висвітлити
долю численних ромських громад.
Зокрема, вони стосуються таких регіонів і сюжетів: ромські громади на
Закарпатті (служба в угорській армії; переслідування ромів угорцями;
гетто в Берегово), в Одеській області
(свідчення про ромів-мусульман;
ромські колгоспи, інтерв’ю з концентраційного табору у Доманівці; гетто
29
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Командир Чернігівсько-Волинського партизанського з‘єднання О.Ф.Федоров розмовляє з циганками-колгоспницями, які
прийшли в з‘єднання після окупації нацистами їхнього села. 1942 р. ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного, од.обл. 2-45540.
Фото з архіву Михайла Тяглого.

в Голті, гетто у Врадіївці), у Дніпропетровській області (є, зокрема,
свідчення про табір П’ятихатки та
про циганський колгосп), у Херсонській області (є також свідчення
про циганський колгосп), а також
у Донецькій, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Харківській,
Миколаївській, Сумській, Київській,
Кировоградській областях та Криму.
Також зафіксовані свідчення ромів,
інтернованих до таборів на території
Німеччини та Австрії.
Інтерв’ю містять важливу інформацію про перебіг подій, пов’язаних із
ромами, у різних регіонах України
під час окупації, критерії ставлення
до різних груп ромів з боку нацистської влади, про спроби вижити
та стратегії порятунку ромів, про
їхні реакції на переслідування та
поведінку навколишнього населення
— сусідів ромів — у таких ситуаціях,
про подальшу долю тих, хто пережив
переслідування та винищення, про
наслідки, які залишив геноцид у свідомості та поведінці ромів, та способи їхнього пам’ятання про трагедію.

Визнання геноциду.
Місця пам’яті
Міжнародне право трактує геноцид як найтяжчий злочин проти люд30

ства. Його поняття надалі залишається глибоко дискусійним, зануреним у
суспільні, юридичні, геополітичні
дебати. Істотним чинником цього
стало болісне усвідомлення хибності
й наївності погляду на геноцид як на
одноразову аномалію в нормальному плині історії та злочин, що „ніколи
не повториться“. Більшість науковців
погодилися щодо важливості активнішого міжнародного запобігання
таким злочинам.
Нацистський геноцид ромів — це
не просто частина жахливої історії
Голокосту, а й одна з ланок антициганізму — багатовікового ланцюга
пригнічень і переслідувань, базованих на упередженнях, що глибоко
вкоренилися в європейському суспільстві.
У повоєнний час тривала боротьба
представників ромської інтелігенції
і громадських активістів за визнання
міжнародною спільнотою факту нацистського геноциду ромів за расовою ознакою. Шлях був непростий,
оскільки кількість „агентів пам’яті“
серед освічених ромів була мізерною.
Найбільший внесок у цей процес на
теренах ФРН належить родині відомого громадського діяча Романі Розе.
Важливу роль у тривалій боротьбі
за громадянські права і встановлен-

ня історичної справедливості відіграв
голова Центральної ради німецьких
сінті та рома Романі Розе (з 1982
року), директор Документального
і культурного центру німецьких сінті
та рома (відкрито в Гейдельберзі
1990 року). 13 осіб з його родини
нацисти вбили в таборах Аушвіц
і Равенсбрюк під час геноциду.
Нині місця пам’яті є потужним
чинником мобілізації меншин і їхньої
соціальної інтеграції в суспільство.
Надзвичайно важливою подією на
шляху визнання геноциду і увічнення
пам’яті його жертв стало відкриття
через 10 років після закладення
наприкінці 2012 року Меморіалу
загиблим ромам у Берліні, поблизу
Бундестагу.

Місця пам’яті
Ромський геноцид і його жертви
на українських теренах переважно
залишається безіменним, а тисячі
могил досі не задокументованими.
Ми, на жаль, навряд чи дізнаємося
імена більшості загиблих, бо свідки
в радянський час майже не фіксували спогадів, а тепер відходить останнє воєнне покоління.
Впродовж минулих двадцяти років
відбувалися і підйоми, і спади процесу меморіалізації геноциду ромів

Текст: Наталя Зіневич, Київ

в Україні на непростому шляху включення через місця пам’яті ромської
колективної пам’яті до комеморативних практик макросуспільства.
Деперсоніфікация жертв, нечисленність освічених ромів, відсутність
науково-освітніх центрів ускладнюють, а іноді й унеможливлюють втілення меморіальних проектів окремих ромських громад. Винятками
стали ініціативи місцевих ромських
громад у селі Видерта на Волині
і в Чернігові, де вдалося записати
детальні спогади свідків-місцевих
мешканців і встановити меморіальні
знаки. Ініціатива зі встановлення
інших п’ятнадцяти пам’ятних знаків
ішла від не-ромських організацій
і державних органів (в Харкові,
Одесі, Миколаївській, Полтавській,
Хмельницькій областях).
Тривалою і малорезультативною виявилася боротьба київської
ромської громади за встановлення
пам’ятника ромам, розстріляним
у Бабиному Яру. Монумент Анатолія
Гернащенка „Розстріляна кибитка“,
створений на пожертви київських ромів, нині стоїть на околиці Кам’янцяПодільського, а символічний камінь
на місці майбутнього пам’ятника
в Бабиному Яру впродовж останніх
п’яти років уже двічі зазнавав актів
вандалізму.
2 серпня 2015 року віце-президент Міжнародного благодійного
ромського жіночого фонду „Чіріклі“
Земфіра Кондур у своєму виступі під
час відкриття фотовиставки в Національному музеї історії України наголосила, що „на сьогодні пам’ять про
геноцид ромів швидко втрачається як
пласт родинної історії, бо відходять
безпосередні свідки тих подій, тому
вкрай важливо переносити акцент
з неофіційного відзначення на
офіційний рівень пам’яті. Для цього
ромським громадам недостатньо
лише усвідомлення факту спільних
трагічних подій часів Другої світової війни — над увічненням пам’яті
потрібно більш активно працювати,
аби майбутні покоління не стали ані
жертвами, ані катами“.
Чотири ромські табори стали першими жертвами нацистів у Бабиному
Яру. Це були кочові роми, які приїхали до Києва. Зазвичай восени роми
кочували у міста, оскільки там було
розташовано великі ярмарки, де
вони торгували. Впродовж окупації
в Києві періодично проводились
облави на ромів, які змушені були
переховуватись у підвалах і тікати
у сільську місцевість.

Документ із Державного архіву Рівненської області. Оприлюднено у виданні:
Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової
війни. Збірник документів, матеріалів та спогадів. Київ, 2013, с. 31.

Міжнародний та український
вимір, 2014–2015 рік
71 рік тому, у ніч із 2 на 3 серпня
1944 року у нацистському таборі
смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було знищено 2897 ромів. Загалом у цьому таборі загинуло понад
20 тисяч ромів із 14 країн. У багатьох
державах Європи 2 серпня відзначають на офіційному рівні як День вшанування пам’яті жертв нацистського
геноциду ромів 1933–1945 років.

Оскільки роми
не мають власної
державності,
інформаційних
приводів привернути
увагу до власної історії
і власних проблем
у них набагато менше.
З 1971 року в світі відзначають
Міжнародний день ромів, і серед
усіх святкових подій завжди приділяється увага спогадам і увічненню
пам’яті ромів-жертв нацистського
геноциду. На знак пам’яті запалюють
свічки і спускають на воду символічні
вінки. З 2002 року Рада Європи
запропонувала європейським країнам офіційно відзначати другого
серпня „International Roma and Sinti
Genocide Remembrance Day“. Відтоді

відбувається активна меморіалізація
в багатьох країнах.
З 2004 року до вшанування цієї
дати долучилась і Україна (постанова ВРУ 2085-IV від 8 жовтня 2004
року).
В квітні 2015 року в Європарламенті відбулися слухання і після
голосування було ухвалено рішення
про визнання 2 серпня Загальноєвропейським днем пам’яті жертв
геноциду ромів.
Такі дні пам’яті для ромської спільноти дуже важливі, певною мірою навіть важливіші, ніж дні пам’яті в інших
спільнотах. Оскільки роми не мають
власної державності, інформаційних
приводів привернути увагу до власної історії і власних проблем у них
набагато менше, ніж у спільнот, які
мають свою державність і інституційну підтримку.
Популяризація знань про геноцид
ромів, історію боротьби за право
увічнювати пам’ять про загиблих,
вітчизняний та зарубіжний досвід
взаєморозуміння можуть стати важливим кроком до започаткування
суспільних змін, які дозволять розвивати культуру поваги до етносу,
представники якого вже понад сім
століть мешкають поруч з нами.
Це шлях до подолання стереотипів
і страхів, породжених упередженнями та елементарним незнанням
історії та культури сусідів. Це одне
з актуальних завдань українського
суспільства на шляху до толерантності, миру та розвитку.

31

м іеж с іонмш имма н у ш

Пробьются сильнейшие из нас

Завен Баблоян,
Харків
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Недавно в разговоре о выборах услышал
слово „реванш“ и, конечно, не согласился.
Мол, все эти рыги, комми и просто всякая
бандитско-сановная мразь снова лезут
к властному ресурсу. Но на самом деле все
наоборот — они его пока что и не уступали,
это ведь первые местные выборы после революции. Это у нас есть шансы отжать у них
кусок власти — опять же, шансы не „сильные“,
т.е. вряд ли где-то удастся полностью изменить
структуру и модель работы власти в городах
и селах, но кое-что, безусловно, у нас получится.
Отчасти атмосферу реванша, „решительного победного наступления“ (в знакомом
нам лднр-овском стиле) создают сами дореволюционные группировки. Посмотрите,
какие у них названия: у одной из рыговских
фракций это „відродження“ (чего? усср?),
у комми — „_нова_ держава“ (сталинизм,
вообще-то, невелика новость), а оппоблок
набит действующими депутатами всех
мастей; в Харькове есть еще и архаичная
„нова політика“ старого рыга Семиноженка,
которой 100 лет в субботу. Ну и риторика соответствующая: „все вернем как было“, хотя
в реальности — то, что было, еще и не изменилось, власть до сих пор в их руках. Наша
революция, как впоследствии и война, была
заморожена по одной печальной, но простой
причине — нас слишком мало в этой стране.
Более того, сама конфигурация, где не так уж
много не слишком сплоченных „нас“ противостоит относительно однородной инертной
массе с более-менее одинаковыми ценностями и технологиями сверху донизу, указывает
на то, что революция не закончилась, а перешла, по сути, в партизанский режим, хотя
официально страна вроде как „наша“.
В Харькове лично я не чувствую „реванша“,
я продолжаю чувствовать себя в оккупации,
и она действительно никуда не делась, лишь

немного поприжала себе язык. Теперь мы уже
не можем от нее избавиться одним махом,
это удалось только один раз, с самым верхом
правящей верхушки, путем беспрецедентной
концентрации совершенно разнонаправленных сил. Остается действовать медленно, но
я бы не назвал этот путь „эволюционным“.
Речь, безусловно, не идет о постепенном
развитии, которое превратит плохие структуры и людей в хорошие. Вот уже полтора
года реформирование во всех сферах жизни
достигается однотипно — без разрушения самого поля происходит внедрение чужеродной
оккупантам-колонизаторам группы, которая
строит свою управленческую деятельность на
совершенно других принципах и сначала перехватывает часть ресурса, а в перспективе
вообще перебирает на себя власть (я писал
об этом отдельный статус: о добробатах,
волонтерах, иностранном десанте, новой полиции и пр.). Ровно то же самое, думаю, будет
происходить и в местной политике. И конечно,
здорово было бы эдак сформировать единый
фронт и провести такую подрывную эмбриональную группу по максимуму. Но тут вот
какой момент — среди нас как раз действуют
эволюционные законы, вся эта конкуренция
и выживание наиболее приспособленных,
что опасно и тяжело, но в системном смысле
— очень правильно. Пробьются сильнейшие
из нас, и мы, как участники процесса, наперед не знаем, кто именно. Но надеюсь
— поддержим потом, независимо от того, кто
на кого ставил.
В этом всем уже очень мало революционного — компромиссы, уступки, небольшие
подвижки, точечные удары, вынужденная
терпимость к функционированию очевидных и откровенных врагов. Но тем не менее
— именно так в основном и продолжается
наша революция.

Чуйка переможе
У мене є один знайомий таксист. Хороший
такий таксист, возить нас з малою по Броварах — зі школи на танці, з танців на музику
і т.д. Зла він мені ніякого не заподіяв, а добра
зробив багато, бо справді багато нас возив.
І чекав багато. Тож я до нього ставлюся з симпатією і вдячністю.
Так от, його поведінка протягом останніх
тижнів була дуже показовою: він перемикав
постійно з однієї радіостанції на іншу, і щойно чув хоч якийсь натяк на політику, він одразу її змінював. Одразу, навіть не слухаючи.
Хоча там інколи була нормальна соціальна
реклама про те, що треба голосувати, бути
відповідальним і т.д., — але він одразу перемикав. Навіть якщо це було просто говоріння
про щось — він перемикав. Бо, схоже, він

стомився від думання, від пошуку сенсів, від
пошуку чогось.
Він перемикав на звичний собі радіошансон. І йому було добре в тому радіошансоні.
Бо там немає дилеми між сенсом та абсурдом. Там все якесь спокійно-однакове.
Так от, нинішня неявка — це не протест. Це
шансон.
Але попри те, що наш народ любить шансон і не дуже хоче напрягатися і робити можливе, я все одно в нього вірю. У нього є чуйка.
І ця чуйка інтуїтивно веде його в правильному
напрямі. Бо Майдан був чуйкою передусім.
І все життя нашого стражденного народу
— це вічна дилема між шансоном і чуйкою.
Але чуйка переможе.

Володимир Єрмоленко,
Київ

Без альтернативи нема вибору
Взагалі, парадоксальні враження від цих
місцевих виборів. Серйозних бійок і замісів
ніде ніби не було. Штурмів дільниць, чи там біготні туди-сюди голів комісій з печатками. Чи
я щось пропустила? Але загальне враження,
що не тільки виборці на дільниці не прийшли.
Політсили також якось мляво відпрацьовували — для галочки і без вогника. Криза жанру.
Щось наша фасадна демократія дійшла вже
до точки, коли скільки цей трупик не гальванізуй, він уже навіть ніжкою не дригає. Щось
із сенсами робити треба. Розпредмечувати і
перепрошивати. Бо на наступні вибори вже й
кандидати голосувати не підуть.
З хорошого. Партія влади виявилася не
партією влади, якщо дивитися на відсотки
БПП. Але й реваншу „ригів“ не вийшло. „Опоблок“ обламався в Маріуполі при тотальній

перевазі через власну жадібність і тупизну.
Та й в цілому по країні хоч і багато перефарбованих „ригів“, але сам факт окрасу під
ландшафт свідчить, що переляк не пройшов.
Хунті на замітку.
І також стало ясно, що те, що треба робити
з Донбасом — це зовсім не негайні вибори.
Тому що вибір можливий не тільки коли
є механізм для голосування. Треба ще мати
альтернативи і людей, що хочуть і вміють
скористатися цим механізмом. Отже, для
початку все це треба якось створити. Хоча
б вирівняти можливості для різних політичних
гравців. Зрештою, вибори — це тільки один
з інструментів державної політики. Пора вивчати інші.

Ольга Лен, Київ
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З краю:
Місцеві вибори
пробудили з небуття
десятки українських
партій. Загалом участь
у змаганнях беруть
аж 132 політсили
з майже трьох сотень,
зареєстрованих в Україні.
Втім, активної роботи
з виборцями насправді
не проводить і половина,
чимало партійок діють
лише в одній області – де
має персональні інтереси
їхній „вождь“.
Фото: архів
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Місцеві вибори: шанс втрачено
Чергові місцеві вибори
25 жовтня мали стати останнім
етапом перезавантаження
влади після Революції Гідності
– слідом за достроковими
президентськими
і достроковими
парламентськими.
Потреба в них давно перезріла:
переважна більшість рад були обрані ще восени 2010 року, на початку
президентства Віктора Януковича,
а окремі, як Тернопільська обласна
– ще раніше, за часів Віктора Ющенка. Тож хоча місцеві ради мають
опікуватися загалом місцевими, а не
глобальними політичними питаннями,
їхній персональний склад, очевидно,
давно перестав відповідати прагненням суспільства. Але насправді виборча кампанія довела: навіть після
Євромайдану і політичний клас,
і багато пересічних громадян не
хочуть мати нічого спільного з демократичними стандартами і будувати
справжнє місцеве самоврядування.

Заплутані правила
За українською традицією, незадовго до будь-яких виборів народні депутати взялися змінювати
правила їх проведення. Втім, цього
разу існував залізний аргумент на
користь змін – чинна мажоритарнопропорційна система їх проведення
зарекомендувала себе з найгіршого
боку, запам’ятавшись тотальним підкупом, продажем місць у списках та
мажоритарних округах, внаслідок
чого обранцями ставали геть не ті,
хто справді мав намір захищати інтереси громади.
Відтак за наполяганням громадських активістів та деяких парламентарів з числа „нових облич“
було розпочато ґрунтовну підготовку
нового закону про місцеві вибори,
який передбачав би голосування за
відкритими партійними списками. Це
дозволило б значною мірою вирішити згадувані вище проблеми. Але ця
робота пішла намарне – натомість
було ухвалено законопроект, розроблений в надрах Адміністрації
президента, який намагалися було
видати народу за ті ж обіцяні „відкриті списки“.
Однак навіть після побіжного аналізу цілком очевидно – чинна система, за якою проходять вибори, є аб-

солютно заплутаною, некоректною
щодо кандидатів та виборців і точно
не має нічого спільного з „відкритими
списками“. Радше її можна назвати
пропорційною системою з преференціями, щось подібне вже використовувалося на виборах у Росії (що теж
не говорить на користь системи).
Дуже спрощено і без деталей,
її суть така: кандидати до місцевої
ради (окрім села та селища) балотуються у територіальних округах
і лише від політичних партій. Але депутатом стане не той, хто виграє свій
округ, як раніше, а той, хто набере
більше відсотків голосів, аніж свої
ж однопартійці в інших округах. На
практиці, заплутаність і нюанси закону призведуть до того, що половина округів взагалі не отримають сво-

про результати, будуть обурено
питати один одного: „чому від мого
округу в раді нема нікого, а від сусіднього округу – аж троє депутатів“,
а такі ситуації за законом теж цілком
ймовірні. Чи не гірше, що законом
погано володіють і члени виборчих
комісій, тож підрахунок і встановлення результатів приречені проходити
з конфліктами та скандалами.

У пошуках „ригів“
Місцеві вибори пробудили з небуття десятки українських партій.
Загалом участь у змаганнях беруть
аж 132 політсили з майже трьох
сотень, зареєстрованих в Україні.
Втім, активної роботи з виборцями
насправді не проводить і половина,
чимало партійок діють лише в одній

Поява заплямованих по вуха кандидатів у лавах
начебто демократичних сил – звісно, дуже
велике розчарування для українських патріотів.
Але ще більше розчарування – те, якими
методами велася кампанія і реакція (скоріше, її
відсутність) на них значної частини суспільства.
їх представників у радах. Натомість
депутатом за щасливого збігу обставин зможе стати той, хто зайняв
навіть четверте місце у своєму окрузі. Або цілком реально, що партія,
яка набере необхідні 5% голосів до
райради, залишиться без депутатів.
А той кандидат, який у своєму окрузі
набрав 10000 голосів, отримає менші шанси потрапити в раду, ніж його
колега по партії, який набрав всього
3000. Подібні казуси, які апріорі
завдають удару по легітимності
новообраних рад, можна перераховувати ще довго. Власне, безумовно
позитивний момент у законі теж є.
Тепер вибори мерів у великих містах
(загалом – три з половиною десятка)
проходитимуть у два тури, і ситуація,
коли один кандидат (як правило, від
влади) набирає 20%, а троє його
конкурентів – по 15%, відтак переможець отримує крісло, вже не повториться. У другому турі кандидат
для перемоги має отримати 50% + 1
голос. Але негативів від виборчого
закону ця норма геть не перекриває.
Усіх нюансів виборчої системи не
розуміють і виборці, які дізнавшись

області – де має персональні інтереси їхній „вождь“.
З помітних у загальнонаціональному масштабі партій участь у виборах
беруть усі, крім „Народного фронту“
та „Правого сектора“. Перші проголосили, що „сконцентруються на
реформах“, другі заявили, що сенсу
у виборах не бачать, лише у національній революції. Натомість, як
і зазвичай, перед виборами з’явилися декілька цілковито штучних проектів-одноденок, запущених конкуруючими олігархічними групами.
Серед партій-головних конкурентів можна виокремити кілька таборів.
Перший – пропрезидентський. За
умов фактичної ліквідації „Народного
фронту“ саме Блок Петра Порошенка перетворився на класичну партію
влади. Крім того, Банковій упевнено
приписують створення проекту „Народний контроль“ на чолі з екс-членом фракції БПП Дмитром Добродомовим задля боротьби з партією
„Самопоміч“ у Західній Україні. Так
само очевидними є зв’язки Адміністрації Порошенка з проектом „Наш
край“ – проектом, який об’єднав
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14 вересня Компанія „Nestle“, один
з найбільших світових виробників
продуктів харчування, інвестує
у розвиток в Україні близько 100 млн
гривень в 2015 році. Ці гроші підуть
на встановлення виробничої лінії на
фабриці „Торчин“ та розширення цехів
на „Світочі“. В 2014 році загальний
обсяг продажів „Nestle“ в Україні
становив близько 5,7 млрд гривень.
14 вересня За добу в зоні АТО 2 бійці
загинули, 2 отримали поранення
і 1 зник безвісти. Це стандартні щоденні
повідомлення в період пасивних
бойових дій цими тижнями.
14 вересня Росія відновлює військову
базу у Бєлгородській області на кордоні
з Україною. База розміщатиметься
у прикордонному селі Бєлгородської
області, туди планується перевезти
армійський підрозділ.
15 вересня Кількість поліцейських
в Україні до кінця року зросте вдвічі – до
6 тисяч осіб. Усього в Україні налічується
152 тис. міліціонерів, однак цю кількість
планують суттєво скоротити.
15 вересня Міністерство фінансів
представило офіційний портал, на
якому у відкритому доступі розміщується
інформація про транзакції на Єдиному
казначейському рахунку. Сайт
доступний за адресою e-data.gov.ua.
З 1 січня 2016 року всім громадянам
будуть доступні для перегляду транзакції
не тільки державного казначейства, але
і всі дані за держбюджетом, включаючи
комунальні підприємства та інше.

огляд подій

15 вересня 69% українців планують
взяти участь у місцевих виборах
25 жовтня. Про це свідчать дані
опитування GfK Ukraine. Найбільший
відсоток опитаних планують прийти
на дільниці у західних регіонах (80%),
найменший – на Півдні (48%). На Сході
взяти участь у виборах планують 62%
респондентів, у Центрі – 74%, на Півночі
– 70%.
15 вересня Ціна російського
природного газу, згідно з формулою
контракту „Газпрому“ і „Нафтогазу
України“ 2009 року, на четвертий
квартал 2015 року становить 252
доларів за 1 тис. куб. м. „Але ціна не
ринкова. Позиція української сторони
на тристоронніх газових переговорах
РФ і ЄС полягає в тому, що, як мінімум,
на 32 дол. за 1 тис. куб. м ціна повинна
бути нижчою. Саме така вартість
транспортування російського газу
територією України“, – наголосив глава
Міненерговугілля Володимир Демчишин.
15 вересня За результатами
першого півріччя 2015 року, лише
у 5 українських областях складова
експорту до країн СНД переважає
поставки до Європи. У 2014 році
в 10 областях частка експорту
до Співдружності перевищувала
європейську. Натомість кількість
областей, де частка торгівлі
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у своїх лавах численних діючих
мерів-„господарників“, переважно
з Центральної, Південної та Східної
України. В його лавах – переважно
колишні регіонали-пристосуванці,
багато хто з них встиг побувати ледь
не у всіх партіях влади часів незалежності. Завдання „Нашого краю“
– відбирати електорат у інших проектів, створених екс-регіоналами,
насамперед, „Опозиційного блоку“.
Ще один штучний проект, насичений
колишніми представниками Партії
регіонів – партія „Відродження“,
котра, як стверджують в кулуарах,
підтримується зокрема екс-губернатором Дніпропетровщини олігархом
Ігорем Коломойським (паралельно
він курує ультрапатріотичний проект
УКРОП). „Наш край“, „Оппо-блок“
та „Відродження“ – партії, які орієнтуються на суттєво поріділий колишній електорат Партії регіонів, решта
політсил переважно змагаються між
собою в українському патріотизмі.
Втім, це не завадило окремим із
них брати у свої лави колишніх регіоналів, людей із сумнівним минулим
або навіть симпатиків сепаратистів.
Хоча такі траплялися у списках різних партій, це в першу чергу, звісно,
стосується
пропрезидентського
блоку, який в очах масового виборця
загалом несе левову частку відповідальності за стан справ у постмайданній Україні, відтак поява
кожного колишнього „рига“ у списку
БПП до будь-якої ради сприймається проукраїнським електоратом
як відвертий плювок на цінності, за
які боролись майданівці. Керівники
Блоку Порошенка виправдовувалися
– загалом по Україні вони висунули
майже 30 тисяч кандидатів, відтак
проаналізувати біографію кожного
окремого просто не мали часу і можливості. Але дуже коротка тривалість
кампанії (так, між висуненням кандидатів і днем голосування – приблизно
місяць) мала й інший наслідок – навіть тих екс-регіоналів, яких вдалося
виявити, вже неможливо зняти з реєстрації, адже всі терміни для цього
вже пройшли. Наприклад, так було
в одному з найгучніших випадків,
коли журналісти виявили у списках
БПП до Київської облради В’ячеслава
Соболєва, власника мережі супермаркетів „Обжора“, які досі успішно
працюють на окупованих територіях
Донбасу та чи не першими вивісили
у себе прапори терористичних республік. Керівництво партії поки заперечило будь-які зв’язки Соболєва
з сепаратистами, але пообіцяло

відкликати його з ради, якщо якісь
факти все ж підтвердяться – однак
уже після виборів.
Перераховувати інших конкретних сумнівних персонажів та ексрегіоналів у списках БПП (меншою
мірою в інших проукраїнських сил)
вочевидь немає сенсу, бо їх десятки,
якщо не сотні, у найрізноманітніших
куточках України. Займалися й займаються їх пошуком переважно
місцеві журналісти, громадські діячі
та звичайні небайдужі громадяни, які
ретельно перебирають списки партій
Майдану, і результати їхніх пошуків
завдяки соціальним мережам швидко
розходяться країною.

Геополітика й гречка
Поява заплямованих по вуха кандидатів у лавах начебто демократичних сил – звісно, дуже велике розчарування для українських патріотів.
Але ще більше розчарування – те,
якими методами велася кампанія
і реакція (скоріше, її відсутність) на
них значної частини суспільства.
Власне, ще літня кампанія скандальних довиборів на парламентському 205-ому окрузі у Чернігові,
де в жорстокій сутичці зійшлися
соратник Коломойського Геннадій
Корбан та соратник Порошенка
Сергій Березенко, показала, якими
можуть стати вибори місцеві: відірвані від реальності гасла, засилля
політичної реклами, ультрапопулізм,
підкуп, чорний піар, спроби зірвати
вибори як такі тощо. На жаль, подібний розвиток подій відвернути так
і не вдалося.
Так, ще за декілька днів до виборів
в окремих містах не було зрозуміло,
чи відбудуться вони взагалі. Місцеві
комісії відмовлялися виконувати
рішення Центрвиборчкому щодо
реєстрації тих чи інших кандидатів,
були розпущені, зібрані заново,
заблоковані, грузли в судах та
внутрішніх конфліктах, засідання
супроводжувалися бійками. Зацікавлені громадяни могли спостерігати
в деяких регіонах країни справжні
серіали з реєстрацією кандидатів
чи партій. Останні підключали увесь
доступний їм адмінресурс, зокрема
і у найвищих владних кабінетах,
їхні опоненти відповідали тим самим
(у тих-таки кабінетах); яскравий приклад – багатотижнева епопея з реєстрацією екс-регіонала Володимира
Сальдо на посаду мера Херсона.
Якби сторонній спостерігач у вересні–жовтні потрапив би в Україну,
він ніколи не здогадався б, що в цій

доларів було витрачено в повітря,
тоді як українське військо й досі не
забезпечено всім необхідним.
Окрім пафосних і масштабних
гасел з телевізора і бігбордів,
прихильність виборців кандидати
здобували і цілком прагматичними
речами – банальним і звично безкарним підкупом. Справжній хіт уже
кількох українських виборів підряд
– відкриття дитячих майданчиків.
Ледь не кожен „серйозний“ кандидат
зараз вважає за обов’язок урочисто
відкрити хоча б один такий. Решта
арсеналу така же традиційна: кандидати від влади масово приписували
собі зроблені бюджетним коштом

Для багатьох партій нинішні місцеві вибори
— лише розминка перед більшою метою,
перемогою на дострокових парламентських
виборах, проведення яких домагається зокрема
„патріотична опозиція“.
лим. За останні два роки українці
зіштовхнулися з досі незвіданими за
масштабністю викликами, змушені
переживати окупацію та війну в рідній країні. Тож питання „війни і миру“,
як мінімум, зачіпають серця дуже багатьох із них, незалежно від того, про
які вибори йдеться чи не йдеться.
Однак є й інше, суто кон’юнктурне
пояснення. Для багатьох партій нинішні місцеві вибори – лише розминка перед більшою метою, перемогою
на дострокових парламентських
виборах, проведення яких домагається зокрема „патріотична опозиція“ (УКРОП, „Свобода“ тощо). Тож
і глобальні гасла якраз націлені на
змагання до Верховної Ради і зараз
просто проходять обкатку місцевими
виборами.
Зрештою, не варто забувати, що
український політикум традиційно
рідко тішив вимогливого виборця
справді оригінальними та розумними
гаслами і креативними ходами – історично, ще задовго до революцій та
війн, все, як правило, зводилося до
слів „Україна“, „єдина“, „незалежна“,
„перемога“, „батьківщина“, „успіх“
тощо – у різних комбінаціях.
Особливого цинізму додавало
те, що політичної реклами, за відчуттями, на цих виборах забагато
навіть як для України. Хоча кампанія
розгорталася на тлі фактичного затишшя на фронті, мільйони і мільйони

ремонти під’їздів, будинкових фасадів, прилеглих територій, освітлення
тощо, передавали у школи й лікарні
різноманітне обладнання, а також
роздавали гроші, пакети з продуктовими й не лише товарами (в чому від
них намагалася не відставати опозиція різних кольорів).
Але від кандидатів та їхніх партій очікувати високої політичної
культури було апріорі марно, хоча
в багатьох після Майдану такі сподівання все ж були. Найгірше, що свою
готовність сприймати такі правила
гри надалі демонструє і значна, якщо
не переважна маса виборців. Попри
революцію, окупацію, війну, жертви
та інші стреси суспільної свідомості,
багато хто вважає цілком прийнятним продавати голос за 200 грн
або влаштовувати штовханину за
безкоштовні окуляри від кандидата
(і це не в провінції, а в Києві!). Такі
історії та загальна картина вкотре
довели: виховати демократичну
культуру в державі за рахунок однієї
революції нереально. Тож нинішні
місцеві вибори, як нагоду зробити
крок у такому напрямку, загалом
було втрачено.
Мілан Лєліч, Київ

з європейськими країнами переважає
експорт у СНД, за півроку зросла
з 5 до 18. При цьому в семи
західноукраїнських областях частка
європейського експорту вже перевищує
50%. Ще одна тенденція – збільшення
експорту до „третіх країн“. Торгівля
з ними переважає у 8 областях, а також
у Києві.
15 вересня Верховна Рада
ухвалила закон про приведення
держзакупівель у відповідність до
міжнародних стандартів та вжиття
заходів з подолання корупції. Закон
застосовується до всіх замовників та
закупівель товарів, робіт та послуг, за
умови, що вартість закупівлі товару,
послуги дорівнює або перевищує 200
тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона
гривень.
15 вересня Ще одне „очищення
десятиліття“. Верховна Рада з п’ятої
спроби задовольнила відставку
керівника апарату парламенту
Валентина Зайчука. Зайчук очолював
апарат парламенту з 2002 року.
16 вересня В Національне
антикорупційне бюро України на
посади детективів вже призначено перші
25 осіб. Про це журналістам заявив
директор бюро Артем Ситник. До кінця
місяця планують призначити й інших
детективів з числа 70-ти, які пройшли
конкурс. Усього в бюро планують
найняти 242 детектива.
16 вересня Третій транш Світового
банку у 560 млн доларів, який Україна
може отримати у 2016 році, планується
використати на будівництво доріг.
Зокрема на відрізки: Київ–Харків,
Полтава–Харків та Львів–Одеса.
16 вересня Під час зустрічі з членами
політико-безпекового комітету
ЄС президент Петро Порошенко
заявив про необхідність посилення
санкцій через оголошення ватажками
окупованих територій незаконних
виборів.
16 вересня Прем’єр Арсеній Яценюк
вимагає, щоб Державна фіскальна
служба на місцях була розформована
і набрана з нуля за таким форматом,
за яким здійснюється набір нової поліції.
Також розслідування, за його словами,
буде проведено і стосовно керівництва
Фіскальної служби, проти якого
останнім часом з’явилися звинувачення
у ЗМІ.
16 вересня Міністр соцполітики
Павло Розенко звільнив усіх
керівників Держслужби зайнятості – як
центрального апарату, так і керівників
обласних підрозділів. Служба зайнятості
опинилась у центрі скандалу минулого
тижня, коли її голову Ярослава Кашубу
затримали на хабарі.
17 вересня Верховна Рада дала
згоду на притягнення до кримінальної
відповідальності та арешт народного
37

огляд подій

країні обирають депутатів райрад
та мерів міст, а не парламент чи президента. З усіх джерел – бігборди,
листівки, телеролики – виборець
бачив заклики чи вимоги збудувати
контрактну армію, написати конституцію всім народом або ж встановити в Україні мир. Ані влада, ані
опозиція не прагнули особливо нагадувати, що жоден міський голова за
всього бажання не зможе вплинути,
наприклад, на виконання Мінських
домовленостей, і взагалі-то повинен
перейматися не геополітикою, а каналізацією і школами.
З одного боку, засилля саме
глобальних гасел є цілком зрозумі-

з краю

депутата Ігоря Мосійчука. За таке
рішення проголосували 262 депутати.
Депутата у супроводі співробітників
СБУ вивели із будівлі Ради. Перед тим
депутати Радикальної партії зібралися
у кабінеті на першому поверсі будівлі
парламенту. Згодом деякі з них мовчки
залишали приміщення, а пізніше вийшли
із фракції Радикальної партії.
17 вересня Військова прокуратура
спільно зі Службою безпеки затримали
заступника керівника регіонального
підрозділу Департаменту контррозвідки
управління контррозвідки СБУ за
підозрою в отриманні хабара.
17 вересня Україна застосувала
до провідної російської авіакомпанії
„Аерофлот“ санкції у вигляді
обмеження, часткового чи повного
припинення транзиту ресурсів, польотів
і перевезень територією України.
18 вересня Антимонопольний
комітет почав розгляд щодо монополії
енергохолдингу ДТЕК Рината Ахметова
на ринку електроенергії. Як відомо, за
роки президентства Януковича холдинг
Ахметова, створений у Донецьку
на початку 2000-х, фактично став
монополістом на енергетичному ринку.
Зараз компанія олігарха контролює
76% ринку теплової генерації і 27%
загальної, а в минулому році на її частку
припадало 99% експорту української
електроенергії.
19 вересня У зоні АТО режим
припинення вогню діє, але жертви є.
За минулу добу у зоні АТО внаслідок
бойових дій загинув 1 український
військовий, ще 1 отримав поранення.
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20 вересня Окружний адміністративний
суд Києва зобов’язав Кабмін
переглянути прожитковий мінімум.
Як повідомлялося, Мінфін планує
встановити мінімальну зарплату
з 1 січня 2016 року на рівні 1,378
тисяч гривень, а прожитковий мінімум
– 1,33 тисяч гривень.
20 вересня У н.п. Чонгар (Херсонська
область) на адмінкордоні з Кримом
учасники „Громадянської блокади
Криму“ перекривають дорогу та
облаштовуються для проведення
тривалої акції – продуктової блокади
півострова, щоб не пропустити жодної
фури. На місці події присутній голова
Меджлісу Рефат Чубаров, кримські
татари, активісти. Заступник начальника
УВС Херсонської області Ілля Ківа також
перебуває на місці проведення акції, як
і представники прикордонної служби.
21 вересня Командира батальйону
28-ої бригади затримали за те, що за
гроші сприяв контрабанді у зоні АТО.
Комбат „заробив“ мільйон на пропуску
контрабанди на територію „ДНР“.
Військовий прокурор зазначив, що за
пропуск одного транспортного засобу
хабарники беруть 100 тисяч гривень
за раз.
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Путч по%луганськи
Цілий тиждень влада
глави самопроголошеної
„ЛНР“ висіла, як на
волосинці. Луганські
„міністри“ силових відомств
відмовилися підкорятися Ігорю
Плотницькому, влаштувавши
переділ у тіньових схемах на
окупованій території. Однак
це протистояння закінчилося
нічиєю.
Арешт 17 жовтня так званого вугільного „міністра ЛНР“ обернувся
великим скандалом і справжнісіньким
путчем – змовою силовиків. У ньому
були задіяні „Міністерство Держбезпеки ЛНР“ на чолі з колишнім підполковником СБУ Леонідом Пасічником,
місцева поліція і частина міських адміністрацій на окупованій території.
„Путчисти“ пішли проти глави „ЛНР“
Ігоря Плотницького і замахнулися
на активи українських і російських
олігархів, які намагаються робити
бізнес на непідконтрольних Україні
територіях Донбасу.

Початок війни
Події розвивалися стрімко. Поки глава „ЛНР“ Ігор Плотницький
був у від’їзді, представники „МДБ
ЛНР“ 17 жовтня вирішили затримати
„міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР“ Дмитра
Ляміна. Особисту охорону міністра
роззброїли, скували наручниками
і поклали обличчям на підлогу. Сам
Лямін був побитий, йому зачитали
постанову про затримання.
„Міністра“ звинуватили в „збитках
економіці ЛНР“ на суму понад 350
000 000 рублів. Нібито за наказом
чиновника, в Україні було продано
близько 80% видобутого на окупованій території вугілля – через фірми, пов’язані з олігархами Ринатом
Ахметовим та Юрієм Іванющенком.
Наступного дня, 18 жовтня, Ігор
Плотницький, який був у від’їзді
в Москві, робить заяву: Ляміна затримали „з порушеннями існуючого законодавства республіки, без відома
глави та уряду ЛНР“! Він заявляє також, що усуває від обов’язків і Ляміна,
і „міністра МДБ“ Леоніда Пасічника.
А „спеціальна тимчасова слідча комісія Народної Ради ЛНР“ вимагає від
керівництва „МДБ“ пояснень у зв’язку
із затриманням Ляміна.
Прихильники „легітимного глави
ЛНР“ висунули версію, що за пут-

чистами стоять структури олігарха
Сергія Курченка, близького до сина
колишнього президента України Віктора Януковича.
Важлива деталь: незадовго до цих
подій ватажки „ЛНР“ і „ДНР“ звинувачували фірми Курченка в тому, що
ті обдурили сепаратистські республіки з поставками газу. І тепер олігарх
з допомогою луганських силовиків
буцімто мстить Плотницькому і його
міністрам.
Стурбованість затриманням „міністра палива, енергетики та вугільної
промисловості“ Ляміна висловила
і „ДНР“.
„Арешт міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Дмитра Ляміна, який був зроблений без
санкції керівництва республіки, дуже
нагадує прийоми олігархічних воєн
за переділ ринків, використовувані
на Україні. Ми впевнені, що тут не
обійшлося без ,укроолігарха‘ Сергія
Курченка“, – йшлося в повідомленні
прес-служби глави „ДНР“ Олександра Захарченка.
У відповідь силовики-путчисти
пішли ва-банк. Невідомими були атаковані головні медіа „ЛНР“: інформаційне агентство „ЛуганскПрессИнформ“ і офіційний сайт „глави ЛНР“
Плотницького вийшли з ладу!..

Олігархи в тіні „республік“
Через що ж „ЛНР“ опинилася на
межі двірцевого перевороту?
На постаті Дмитра Ляміна були
зав’язані найсерйозніші грошові питання сепаратистської „республіки“:
нафтопродукти, газ і вугілля.
Ще за тиждень до цих подій Ігор
Плотницький, а слідом за ним і „глава ДНР“ Олександр Захарченко
звинувачували „МДБ“ у роботі на
близького до сім’ї Віктора Януковича
Сергія Курченка – той нібито хоче
монополізувати ринок пального обох
„республік“. А заодно – вугілля і газу.
Звинувачення ж з боку „МДБ“ проти
„міністра“ Ляміна полягають у „збитках економіці ЛНР“ на суму 350 000
000 рублів. Це йому вдалося нібито
в змові з Іваном Аврамовим, якого
в „МДБ“ називають „правою рукою
кримінального авторитета Юрія
Єнакіївського“.
Ще дивніший список „підконтрольних Дмитру Ляміну“ фірм, з допомогою яких нібито проводилися
махінації. Серед дюжини підприємств – шахти, гірничо-збагачу-

Шах луганському королю
Але повернімося до хроніки путчу
в „ЛНР“. Тим часом Пасічник заручився підтримкою глави луганської

органами влади підлягають фінансуванню з бюджету ЛНР“.
Цей випад зроблено вже персонально на адресу Ігоря Плотницького, якого звинувачували в крадіжці
гуманітарки та подальшої реалізації
через мережу супермаркетів „Народний“ (колишні українські „АТБ“),
що належать дружині голови „ЛНР“.
Дружина Плотницького також організувала свій благодійний фонд,
в який примушували робити внески
абсолютно всіх бізнесменів, що працюють на території, підконтрольній
бойовикам „ЛНР“.
Плотницький зробив останню
спробу схилити ситуацію на свій
бік. Він зібрав комісію з так званих
„депутатів ЛНР“ і зажадав від них,
щоб ті йшли в „МДБ ЛНР“ і визволили
Ляміна з підвалу „путчистів“. Комісія
повернулася ні з чим. „Народних обранців“ навіть не пустили на поріг!
У підсумку, від Плотницького
до „путчистів“ почали перебігати
представники влади різних міст.

В Луганську склався новий баланс сил. Зовні все
залишилося, як і раніше, проте Плотницькому
довелося змиритися з тим фактом, що він
більше одноосібно не визначатиме політику на
окупованій частині Луганської області.
поліції Ігоря Корнета і в свою чергу
пригрозив Плотницькому почати
розслідування розкрадань гуманітарної допомоги з гумконвоїв МНС
Російської Федерації!
„Заявляю, що МДБ і МВС ЛНР будуть і надалі виконувати поставлені
перед нами завдання щодо захисту
наших громадян, у тому числі і від
корупції в органах влади. Ми продовжуємо роботу з виявлення фактів
нецільового використання коштів
і припинення протиправної діяльності
посадових осіб на шкоду Республіці,
– таку заяву зробив Леонід Пасічник
у вівторок 20 жовтня. – Особливо
гостро стоїть питання про контроль
цільового використання фінансової
гуманітарної допомоги, наданої Республіці в 2015 році. Ми маємо намір
забезпечити повернення незаконно
використаних коштів у бюджет ЛНР.
Крім того, маємо намір припинити
існування позабюджетних фондів,
джерелами формування коштів
яких є внески юридичних осіб і індивідуальних підприємців-платників
податків Республіки, з урахуванням
того, що будь-які заходи, реалізовані

Так, на бік „силовиків“ перейшли
міська влада Стаханова, Брянки та
Красного Луча. Відмовилися підкорятися Плотницькому і стахановські
козаки Павла Дрьомова, який ще
в грудні погрожував голові „ЛНР“
бунтом – все за ту ж систематичну
крадіжку гуманітарки. З іншого боку, знайшлися й ті, хто спробували
підтримати Плотницького. Так, міська адміністрація міста Краснодон
розмістила на своєму офіційному
сайті цілий лист до президента Росії
Володимира Путіна – з проханням
підтримати „главу ЛНР“! Правда,
лист провисів на сайті всього годину
– і дивним чином „випарувався“.
У підсумку, 21 жовтня Ігор Плотницький разом зі своїм радником
з політичних питань Родіоном Мірошником утік до Москви. І Кремлю
довелося вирішувати, як втихомирити гучний скандал у маленькій, але
гордій сепаратистській „республіці“.

Хитке перемир’я
Ігоря Плотницького не було в Луганську два дні. За цей час робота
чиновників „ЛНР“ повністю зупини-

21 вересня Вранці в понеділок
в харківський офіс компанії „NIX
Solutions“ прийшли з обшуком
правоохоронці, які вилучили всі
сервери. Міліціонери ставили
запитання про господарську діяльність
банку „Vernum“, який обслуговує
компанію. За їх словами, перевірка
пов’язана саме з діяльністю банку.
Як розповів один зі співробітників,
перевірка проходила із застосуванням
сили, зокрема, в однієї зі співробітниць
забирали пропуск і вдарили в живіт, її
забрала швидка. Як відомо, це вже не
перший обшук IT-компанії за останній
час.
22 вересня У Києві хочуть демонтувати
більше 100 пам’ятників більшовицьким
діячам.
22 вересня Генеральний прокурор
Віктор Шокін утворив спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру. Керівника
спеціалізованої прокуратури та
першого в Україні антикорупційного
прокурора обирає конкурсна комісія
з 11 людей. Семеро членів до складу
конкурсної комісії делегує Верховна
Рада, четверо – Генеральний прокурор.
Як відомо, Антикорупційна прокуратура
створюється спеціально для допомоги та
нагляду за розслідуваннями детективів
новоствореного Антикорупційного
бюро.
22 вересня Світовий банк очікує
консолідацію банківської системи
України до 100 банків. У період
з січня 2014 по липень 2015 року
неплатоспроможними було визнано
54 банки. Зараз у країні працює 127
банків.
23 вересня Сотні фур, які були
заблоковані активістами на адмінмежі
з Кримом, поїхали назад на материкову
Україну.
23 вересня Лідер донецьких бойовиків
Олександр Захарченко пригрозив
відновити війну на Донбасі у разі
зближення України з НАТО, зокрема,
оголошення референдуму щодо вступу
в НАТО. За його словами, „ДНР“
розірве Мінські угоди і приступить до
очищення від київської окупації всієї
території Донбасу.
23 вересня Міськрада Артемівська
підтримала перейменування міста на
Бахмут. Таку назву місто мало до 1924
року. У 1924-му місто перейменували
на честь російського революціонера,
партійного й державного діяча Федора
Сергєєва, відомого як Артем, який
заснував Донецько-Криворізьку
Радянську Республіку.
23 вересня Луганська обласна ВЦА
розробила дієвий механізм розподілу
гуманітарної допомоги та продуктів, що
вб’є останній цвях у контрабанду на
окуповані території.
24 вересня Міністерство закордонних
справ України готує „список Савченко–
39

огляд подій

вальні фабрики, ціле об’єднання
ДП „Луганськвугілля“... У їх числі
– ТОВ „ДТЕК Свердловантрацит“
і ТОВ „ДТЕК Ровенькиантрацит“,
які належать Ринату Ахметову. ВАТ
„Краснодонвугілля“, яке входить
в приналежний тому ж Ахметову
„Метінвест“. А також ПАТ „Алчевський металургійний комбінат“, який
належить корпорації „Індустріальний
союз Донбасу“, що вже давно куплена групою російських інвесторів на
чолі з власником компанії „Євраз“
Олександром Катуніним.
Важко повірити, що „МДБ“ могло
оголосити війну таким важковаговикам, як Іванющенко, Аврамов,
Ахметов і Катунін (причому всім відразу!), за власною ініціативою. За
„силовиками“ повинні стояти фігури,
як мінімум, тієї ж вагової категорії.

з краю

Сенцова“ стосовно осіб, винних
у незаконному переслідуванні громадян
України.
24 вересня Міністерству закордонних
справ офіційно відомо про десятьох
українців, яких незаконно утримують
на території Росії. Йдеться про Надію
Савченко, Олега Сенцова, Олексія
Чирнія, Олександра Кольченка,
Геннадія Афанасьєва, Сергія Литвинова,
Миколу Карпюка, Станіслава Клиха,
Валентина Вигівського. Раніше було
одинадцять, але наприкінці травня було
звільнено Юрія Яценка.
24 вересня Два західних трейдери
відсьогодні почнуть імпортувати
газ в Україну та продавати його
внутрішнім споживачам. При цьому
газ постачатиметься не тільки до
кордону країни, але з подальшим
його розмитненням – безпосередньо
покупцям.
25 вересня Російський
військовослужбовець Володимир
Старков, який воював на території
України, позбавлений волі на 14 років.
Як відомо, Старков був затриманий
26 липня на контрольному пості
„Березове“ Донецької області. Він
був на КАМАЗі, який віз боєприпаси
батальйону бойовиків „Оплот“.
26 вересня Російський „Газпром“ не
буде застосовувати умову „бери або
плати“, передбачену контрактом з НАК
„Нафтогаз України“ про умови поставок
газу в Україну від 19 січня 2009
року, на найближчий зимовий період
з листопада по березень.

огляд подій

27 вересня Кожен день війни на
українському Донбасі коштує близько
5 мільйонів доларів, які Україна могла
би вкладати у процес сталого розвитку.
29 вересня Тристороння контактна
група щодо врегулювання ситуації
на Донбасі підписала угоду про
відвід озброєння калібром менше
100 мм. Під документом стоять
підписи спецпредставника ОБСЄ
Мартіна Сайдіка, Леоніда Кучми
і спецпредставника Росії Азамата
Кульмухаметова. Тристороння
контактна група очікує, що цей
документ підпишуть Олександр
Захарченко та Ігор Плотницький –
тимчасові лідери невизнаних республік
Донбасу.
29 вересня Президент України
Петро Порошенко заявив, що Росія
не виконує жодного пункту Мінських
угод за винятком припинення вогню
на Донбасі. „Немає ні виведення
важкої артилерії та озброєння із зони
бойових дій, ні виведення російських
військ із окупованих територій, і ми
не повернули контроль над російськоукраїнським кордоном“, – зазначив він.
29 вересня В рамках призовної
кампанії, яка має пройти в жовтні–
листопаді 2015 року, планують
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лася! Вони просто не виходили на
свої робочі місця, бо побоювалися
бути затриманими „силовиками“, як
їх колега „вугільний міністр“ Дмитро
Лямін. Сепаратисти терпляче чекали,
хто ж переможе в цьому протистоянні. І здавалося, що шальки терезів
схиляються на користь бунтарів
– у Луганську представники „МВС
ЛНР“ „на перевірку“ закрили навіть великий магазин будматеріалів
„Стройцентр“, що також працює
в інтересах сім’ї Плотницького.
Але врешті-решт не перемогла
жодна зі сторін. Плотницький повернувся з Москви, як і раніше,
„легітимним главою ЛНР“. Невідомо, як саме він зміг розділити сфери
впливу з „силовиками“, але і відкриті
заколотники Леонід Пасічник та Ігор
Корнет зберегли свої пости.
23 жовтня противники навіть провели спільне засідання, де заявили,
що... нічого екстраординарного в ці
дні в Луганську не відбувалося. За
словами Плотницького, була тільки
„легка неузгодженість“ на рівні „міністерств“. Знову ж таки, у всьому
виявилася винуватою Україна, бо, на
думку „глави ЛНР“, „вона підозріло
швидко відреагувала“.
За словами Плотницького, він їздив
до Москви „у просте відрядження“.
„Мене не знімуть, і не відсторонять
з однієї простої причини! Бо мене
обирали люди!“ – заявив він.
Схоже, факт обрання в результаті
„виборів“ у листопаді минулого року
дійсно став вирішальним для Москви
аргументом, і це дозволило Плотницькому всидіти в кріслі формального „глави ЛНР“.
Зараз ватажки „республіки“ щосили вдають, що політична криза
в Луганську розв’язалася полюбовно: пропагандистські канали
сепаратистів в унісон сурмлять про
всеосяжну боротьбу з корупцією,
в якій братимуть участь всі сторони
конфлікту – як агресори, так і постраждалі (зрозуміло, крім „вугільного міністра“ Дмитра Ляміна – його
доля, як і раніше, невідома).
„Досягнуто домовленостей, і ми
будемо далі з представниками
виконавчої влади і підрозділами
Міністерства внутрішніх справ
продовжувати роботу по боротьбі
з корупцією. Я думаю, що про результати найближчим часом будемо
інформувати“, – ці слова глави „МДБ
ЛНР“ Леоніда Пасічника зараз тиражують навіть ті провладні сайти, які
„лежали“ через ddos-атаки в розпал
конфлікту.

Важка зима для „ЛНР“
Іншими словами, в Луганську
склався новий баланс сил. Зовні все
залишилося, як і раніше, проте Плотницькому довелося змиритися з тим
фактом, що він більше одноосібно не
визначатиме політику на окупованій
частині Луганської області.
Але найнеприємніше для „глави
ЛНР“ інше: всі спроби замкнути на
собі фінансові потоки від експорту
вугілля та імпорту нафтопродуктів
і газу також закінчилися для нього
невдачею.
З іншого боку, навряд чи відчувають себе зручно і вчорашні „путчисти“. Так, у них є власні збройні загони
– „поліція“ і „сили держбезпеки“. Але
за Плотницьким стоять армійські підрозділи – так звана „народна міліція
ЛНР“. Не секрет, що попередні ватажки сепаратистських формувань,
які відважилися кинути виклик „голові ЛНР“ – такі, як командир батальйону „Бетмен“ Олександр Бєднов
або популярний командир бригади
„Привид“ Олексій Мозговий, – були
фізично ліквідовані при так до кінця
і не з’ясованих обставинах.
Але незалежно від того, хто переможе в цій боротьбі за владу і гроші,
жителям території, що під „ЛНР“, слід
готуватися до важких часів. Протистояння йшло на тлі взаємних звинувачень сторін у тому, що в результаті
маніпуляцій олігархів і злодіїв-чиновників (за версією Плотницького
– у всьому винен Сергій Курченко,
а за версією „силовиків“ – сам Плотницький і його „міністри“) соціальноекономічне становище в „республіці“
сильно ускладнилося.
Останні неполітичні новини з окупованої території такі: в Луганську
і інших містах затримують виплати
пенсій, а також збираються підвищити комунальні тарифи – привести
їх „до вимог ринку“.
Схоже, що фінансове підживлення
сепаратистських режимів різко зменшилося. І хто з ватажків сепаратистів
вигідніше для себе зіграє на цьому
„падінні кремлівських котирувань“,
а кого призначать винним – не так
важливо. Зима буде важкою. Ось що
явно читається за всією цією метушнею бульдогів під килимом.
Андрій Діхтяренко, Київ

Молдова стала прикладом
того, як уряди олігархів під
прикриттям європейської
ідеології прямують до
захоплення влади в країні. І до
взаємного знищення.
В середині жовтня Національний
антикорупційний центр за поданням
прокуратури арештував Влада Філата – лідера молдовської Ліберально-демократичної партії, найбільшої
з партій проєвропейської коаліції;
екс-прем’єра, людину, яка шість
років тому до влади потрапила завдяки проєвропейській „квітневій революції“. До політичного перелому,
в результаті якого був арештований
Філат, привели масові антиурядові
протести, організаторами яких були
як проєвропейський рух „Гідність
і правда“, так і проросійські партії.
Однак не варто шукати тут „руку Москви“. Падіння колишнього
прем’єра було результатом брудної
боротьби олігархів, яка триває
з 2009 року і отруює молдовську політику. Влад Філат і Влад Плахотнюк
(контролює Демократичну партію,
другу з партій влади), які кілька років
складали спільну урядову коаліцію,
одночасно вели надзвичайно брутальну боротьбу за отримання фактичного контролю над державою.
Їхня спільна історія нагадує шекспірівську драму, оскільки ненависть
і боротьба тут поєднувалися з тісною
кооперацією, метою якої було недопущення до влади проросійських
партій і олігархів.

Початок
Філат стрімко увійшов до молдовської політики в другій половині 90-х
років, у віці неповних тридцяти років
очоливши молдовський департамент
приватизації, згодом він стає заступником голови Демократичної партії.
Після приходу до влади комуністів у
2001 році, Філат відступає на другий
план і займається бізнесом у Румунії.
Там він заробив статок, у чому,
правдоподібно, йому допомогли
старі зв’язки з митними структурами
– в Молдові доволі поширена думка,
що Філат розбагатів на контрабанді.
У політику повертається 2007 року,
виводить частину членів з Демократичної партії і створює нову силу,
Ліберально-демократичну партію.

Плахотнюк більшу частину свого
життя політикою не займався. Свої
статки і вплив він здобув під час влади комуністів. Був головним бізнеспартнером Олега Вороніна – сина
президента Володимира Вороніна,
який запровадив у країні майже
авторитарну владу. Подейкують, що
Плахотнюк серед іншого займався
постачанням президента повіями.

Коаліціанти
Квітневі вибори 2009 року призвели до масових протестів у Кишиневі.
Молоді молдовани не вірили у повторну перемогу комуністів, вважали
результати виборів сфальсифікованими. Партії Вороніна бракувало одного голосу для виборів президента
(в Молдові главу держави вибирає
парламент). Стихійні суспільні протести зміцнили опозицію і спричинилися до того, що жодна з партій не
зважилася домовлятися з комуністами. Президент призначив повторні
парламентські вибори. Напередодні
виборів Вороніни зазнали удару від
свого найближчого соратника. Маріан Лупу, популярний спікер парламенту і одне з облич комуністів,
став головою Демократичної партії,
якій на квітневих виборах забракло
голосів, щоб пройти у парламент. Цю
політсилу фінансово підтримав Плахотнюк, чим надав виборчій кампанії
розмаху. Внаслідок цього демократи
увійшли до парламенту з результатом у кільканадцять відсотків, чим
позбавили комуністів більшості.
Ліберально-демократична партія
Влада Філата отримала найбільше
голосів, тому він став прем’єром.
Маріан Лупу, будучи тепер першим
номером демократів, мав стати
президентом. Плахотнюк якийсь час
тримався в тіні, поступово переймаючи контроль над партією. Наступні
роки – це час безперервних сутичок
у коаліції, які мали свій політичний
аспект, хоча реальною причиною
було суперництво двох олігархів.
Третій з коаліціантів, голова Ліберальної партії Міхай Гімпу, не маючи
бізнесових амбіцій, політикою займався, щоб реалізувати свою прорумунську і антиросійську idea fix.
Це дозволяло йому міняти союзників
усередині коаліції, хоча з часом
ближчим йому ставав Плахотнюк,
оскільки Філат був його головним по-

призвати на строкову військову службу
в збройні сили 11 тисяч 6 громадян,
половину з них – у Національну гвардію.
Найбільше повинно бути призвано осіб
у Дніпропетровській області – 1 тисяча
94 особи, найменше – у Донецькій,
Луганській та Закарпатській областях
(180, 100 і 140 осіб).
29 вересня На першій за два роки
двосторонній зустрічі Обама в черговий
раз нагадав Путіну, що Мінські угоди
необхідно виконати до кінця року,
інакше продовження та посилення
санкцій не уникнути.
30 вересня За результатами 6 місяців
2015 року, НАК „Нафтогаз України“
скоротив чистий збиток у 7,2 рази – до
4,5 млрд гривень. У січні–червні 2014
року „Нафтогаз“ отримав чистий збиток
у розмірі 32,6 млрд гривень.
30 вересня Кабінет Міністрів буде
з бюджету компенсувати 50% вартості
газу для населення. Ця норма діятиме
для домогосподарств, які споживають до
200 кубометрів. Ті, що споживатимуть
201 куб. м і більше, платитимуть повну
суму – 7200 грн.
30 вересня Тільки 16% росіян
вважають, що непідконтрольні Україні
райони Донбасу потрібно включити
до складу Росії, а 12% вважають, що
Росія має „допомогти“ бойовикам
„розширити автономію в складі
України“. 31% опитаних упевнені, що
РФ має „не втручатися“ в ситуацію
на Донбасі. Інші воліють заморозити
конфлікт, а це вимагатиме і поступок
з боку Росії, і значних фінансових
витрат на підтримку „народних
республік“.
1 жовтня Колишнього директора
Львівського бронетанкового заводу
затримали за підозрою у розкраданні
двох мільйонів гривень у грудні 2014
– січні 2015-го, які були виділені на
ремонт військової техніки.
1 жовтня Президент Петро Порошенко,
разом із Меркель та Олландом, під час
зустрічі лідерів „нормандської четвірки“
поставив перед Росією питання
про скасування псевдовиборів на
окупованих територіях Донбасу.
1 жовтня 411 тисяч українців
знайшли роботу в Польщі в першому
півріччі цього року, що є рекордом.
Це число більш ніж удвічі перевищує
показник минулого року, який теж був
рекордним. Близько 70% українців
із цього числа знайшли роботу
в сільському господарстві, будівництві
та промисловості. „Це не питання
бажання наймати іноземців, а потреба.
Для багатьох компаній, наприклад,
у виробництві та логістиці, робітники
з України – єдиний спосіб покрити брак
персоналу через те, що поляки виїхали
до Німеччини та Скандинавії виконувати
ці роботи за в три-чотири рази більшу
платню“, – пояснює працівник Служби
зайнятості Кшиштоф Інглот.
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Молдовська
олігархічна драма

з краю

3 жовтня МВФ знову погіршив прогноз
падіння ВВП України в 2015році до
11%. Такий же прогноз фонд давав
у червні.

літичним конкурентом (змагалися на
одному електоральному полі).

3 жовтня Канцлер Німеччини Ангела
Меркель пов’язала виконання Мінських
домовленостей з відновленням
суверенітету України, але не рахуючи
Крим. Натомість президент Франції
Франсуа Олланд заявив, що спочатку
на Донбасі повинні відбутися вибори,
а потім російські війська залишать
Донбас.

З часом стало зрозуміло, що
Плахотнюк став надзвичайно впливовим, поступово підпорядковуючи
собі щораз нові інституції країни.
Цей ріст впливу і методи діяльності
відобразилися на його псевдонімах – „Кукловод“ і „Плохой“. Про
„Кукловода“, який за лаштунками
смикає за ниточки, вперше публічно
сказав Філат. Він не назвав прізвища
суперника, але було зрозуміло, про
кого йдеться.
У 2013 році стався перший серйозний політичний перелом. Філат зробив спробу позбутися Плахотнюка
з рядів влади, використавши аферу
з нелегальним полюванням у національному заповіднику, на якому загинув
кишинівський бізнесмен. Учасниками
полювання були багато осіб з політично-бізнесової еліти Молдови,
в тому числі пов’язаний з Плахотнюком і призначений Демократичною
партією генеральний прокурор.
Філат прорахувався. Гімпу і ліберали
не підтримали його, виявилося, що
Плахотнюк сильніший, ніж здавалося.
В результаті Філат не лише не позбувся суперника, але і йому – доволі
курйозним рішенням Конституційного
суду – заборонили займати „найвищі
державні посади“. Це був результат
впливу „Кукловода“ на цю інституцію,
якого додатково підтримали ще й судді, пов’язані з Гімпу.
Коаліція розпалася, з неї вийшла
Ліберальна партія. Філат у певному сенсі зазнав приниження перед
своїм суперником. Нову коаліцію
знову створили ліберал-демократи
з демократами, підтримані групою,
що вийшла з Ліберальної партії.
Прем’єром став популярний і шанований на Заході Юрій Лянке, що до
того часу був міністром закордонних
справ. На якийсь час у конфлікті Філата з Плахотнюком настало затишшя.
Олігархи чітко поділили сфери впливу. Філат, що мав менші статки, але
більшу політичну силу, контролював
Податкове управління, Митну службу
і Міністерство внутрішніх справ. Плахотнюк, що був значно багатшим і намагався залишатися за лаштунками
політичних інтриг, підпорядкував собі
суди, прокуратуру, Антикорупційний
центр, а також низку медіа.

4 жовтня Дотримання перемир’я на
Донбасі є початком повернення України
на тимчасово окуповані території,
заявив президент Петро Порошенко. За
три доби в зоні АТО не було жодного
обстрілу. „Крим – це наступний етап
наших дій“, – додав Порошенко.
4 жовтня Українець Віктор Постол
(28-0, 12 КО) завоював титул чемпіона
світу за версією WBC у першій
напівсередній вазі, нокаутувавши
в десятому раунді аргентинця Лукаса
Мартіна Матіссе (37-4, 34 КО). Перші
шість раундів бою пройшли в рівній
боротьбі, але починаючи з сьомого
Постол повністю заволодів ініціативою
та в 10-му раунді відправив його
у нокаут.
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5 жовтня Волонтера Костянтина
Ходаковського помилували.
Ініціаторами звернення до президента
з приводу Ходаковського стали відомі
волонтери, які подавали прохання
і агітували за підписання електронної
петиції на підтримку ув’язненого, який
відбував термін покарання в 4-й колонії.
Костянтин Ходаковський був засуджений
за пограбування квартири, коли йому
було 15 років. Двічі йому продовжували
термін у в’язниці через нелояльну
поведінку. У 2014 році він виграв
Європейський суд з прав людини. Суд
зобов’язав державу Україна виплатити
25 тисяч євро як компенсацію за
порушення прав. Усю суму ув’язнений
витратив на потреби української
армії. Мало хто знав, що всі покупки
касок, бронежилетів, тепловізорів
Ходаковський організовував з тюремної
камери, а головним його помічником
була дружина.
5 жовтня Російське видання „Нова
газета“ стверджує, що на окупованій
частині Луганської області після
військових дій при владі залишилися
старі еліти. Так газета окреслює клан,
на чолі якого ставить екс-регіонала
Олександра Єфремова.
6 жовтня Керівники так званих
„Луганської та Донецької народних
республік“ згодні перенести свої
вибори на наступний рік. Конкретної
дати ще немає, пропонують і березень,
і червень. Президент Петро Порошенко
заявив, що вибори у деяких районах
Донецької та Луганської областей
відбудуться після погодження внесення
змін у відповідні розділи українського
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Succes story?
Саме в цей період Молдова проводить доволі успішну закордонну

політику, метою якої є зближення
з Європейським Союзом. Тягар цієї
діяльності – на щастя для Молдови
– взяв на себе прем’єр-міністр Лянке.
Це принесло свої плоди: скасування
віз до ЄС і підписання Угоди про
асоціацію з ЄС. Молдова продемонструвала Заходу історію свого
успіху, її вважали „відмінницею“
серед країн „Східного партнерства“.
Західні дипломати і експерти усвідомлювали, що реальні внутрішні
реформи там відсутні і про справжню модернізацію країни не йдеться.
Тим не менш, поки шановний прем’єр
Лянке запевняв, що уряд у цьому
питанні робить все, що може, маючи
справу з недосконалою державною
системою і проросійськими силами,
сподівалися на те, що реформи, на
які є запит у суспільства і які вимагає
Захід, нарешті таки відбудуться.
Час спливав і суспільству почав
уриватися терпець. Успіхи в євроінтеграції давали ще коаліції простір
для діяльності, однак в очах більшості молдован вони контрастували зі
зростанням корупції і низьким рівнем
життя, що не зазнавав покращень.
Перед парламентськими виборами в листопаді 2014 року перехід
влади до проросійських партій виглядав неминучим. Щоби не допустити цього, проєвропейська влада

Фото: архів

законодавства. У свою чергу президент
Франції Франсуа Олланд заявив, що
всім кандидатам на виборах у так
званих „ДНР“ і „ЛНР“ має бути надано
імунітет.
6 жовтня Верховна Рада визнала
статус сімей загиблих під час Революції
Гідності та надала їм соціальні гарантії.
При цьому закон не поширюється на
членів сімей загиблих міліціонерів
та інших силовиків, які брали участь
у протистояннях.
7 жовтня Бойовики порушили
перемир’я. Бойовики здійснили постріл
протитанковою керованою ракетою
(ПТКР) по українському опорному
пункту. Четверо бійців поранено.
7 жовтня За 2014–2015 роки
небойові втрати у Збройних силах
склали 597 військовослужбовців. З них
171 людина вчинила самогубство,
137 стали жертвами нещасного
випадку (з них 33 потонули, 39
отруїлися), 64 були вбиті іншими
військовослужбовцями, 26 були
вбиті цивільними, 112 загинули
у ДТП, 87 загинули через порушення
заходів безпеки (з них 66 – через
неналежне поводження зі зброєю та
боєприпасами).

пішла на кроки, що не мають нічого
спільного з демократичною країною:
напередодні виборів в участі у них
відмовили проросійській партії Ренато Усатого, яка могла набрати навіть
більше десяти відсотків голосів; створили партію-одноденку, яка відібрала кілька відсотків у партії комуністів;
у Росії відкрили дуже мало виборчих
дільниць, остерігаючись, що тамтешні гастарбайтери будуть голосувати
за проросійські сили.
Проєвропейські партії здобули
більшість, потрібну для формування
уряду. Однак, усупереч очікуванням їхніх виборців і Заходу, не
було створено коаліції Демократичної, Ліберально-Демократичної
і Ліберальної партій з Юрієм Лянке
в якості прем’єр-міністра. Натомість
створюють уряд меншості – демократів і ліберал-демократів, – який
підтримали комуністи. Прем’єром

став бізнесмен Кирил Габурич. Такий
політичний хід розчарував як проєвропейську частину суспільства, так
і західних партнерів.

Крадіжка століття
Ще одна несподіванка: наприкінці 2014 року вибухнув скандал
з „крадіжкою століття“ – з трьох
молдовських банків зникло близько
$1 млрд. Усі банки контролював
Ілан Шор – молдовсько-російський
бізнесмен, виходець з Ізраїлю. Дуже
швидко стало очевидним, що багато
ниточок цієї афери ведуть у найвищі
кола влади. Ця крадіжка, а особливо
відсутність реального слідства, свідчення, а також засудження винних
переповнили чашу терпіння. З весни
2015 року посилюються протести
проєвропейської частини суспільства, організовані громадським
рухом „Гідність і правда“.

7 жовтня На засіданні Дисциплінарної
секції Вищої ради юстиції (ВРЮ)
розглянуто шість справ, відкритих проти
суддів, які приймали рішення проти
учасників масових акцій протестів
в Україні в період з 21 листопада
2013-го по 11 квітня 2014 року.
Відносно п’яти суддів дисциплінарна
секція Вищої ради юстиції прийняла
висновки рекомендувати Вищій раді
юстиції внести подання про звільнення
з посади судді за порушення присяги.
8 жовтня Верховна Рада з чергової
спроби таки прийняла у першому
читанні законопроект про трудову
міграцію. Закон стосується українців,
які шукають чи отримали притулок за
кордоном, вчаться там, перебувають на
дипломатичній службі чи у відрядженні.
Він є частиною пакету, прийняття
якого необхідне для запровадження
безвізового режиму з ЄС.
8 жовтня Верховна Рада підтримала
законопроект, який запроваджує
державне фінансування партій
і вимагає їх звітувати про надходження
і використання коштів. Згідно з законом,
право на державне фінансування
мають партії, які на останніх виборах
до ВР отримали не менше 2% голосів
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В березні 2016 року Молдову очікують вибори
президента. За конституцією, за півроку до
виборів глави держави парламент не може
бути розпущений. Ситуація надалі напружена,
оскільки арешт Філата не надто заспокоїв
суспільні настрої.

7 жовтня Документальний фільм
„Майдан“ завоював головну нагороду
IX Міжнародного фестивалю фільмів про
права людини в Нюрнберзі. Фільм про
події в Україні вперше був показаний
в травні 2014-го на Міжнародному
кінофестивалі в Каннах. Його автор,
режисер Лозниця, що народився
в Білорусі і виріс в Україні, з 2001 року
живе і працює в Німеччині.

з краю

виборців, що взяли участь у голосуванні
у загальнодержавному виборчому
окрузі. Цей закон має звільнити
політичні партії від олігархів. У чинному
парламенті фінансування поширюється
на партії, які отримали 5%.
8 жовтня Конгрес США прийняв
законопроект про виділення Україні
допомоги на $300 млн. Окрім того,
сенат Конгресу Сполучених Штатів
Америки прийняв законопроект,
що передбачає можливість початку
поставок Вашингтоном зброї Україні.
Окрім того, закон передбачає надання
Києву „належного сприяння у сфері
безпеки та розвідки“. Мається на увазі
передача Україні „розвідувальної
інформації в режимі реального
часу“ або близькому до нього і так
зване „смертоносне сприяння“,
тобто поставки протитанкової зброї,
мінометів, систем, які обслуговуються
в бою розрахунком/екіпажем, а також
боєприпасів до них, гранатометів,
стрілецької зброї. Крім того, можуть
бути передані контрбатарейні
радари, „безпілотні тактичні
системи спостереження з повітря“,
захищені засоби зв’язку та засоби
радіоелектронної боротьби.
10 жовтня СБУ має відомості про 197
баз для підготовки терористів „ДНР“ та
„ЛНР“. З них на території „ДНР“ – 58
баз, „ЛНР“ – 53, 29 розміщуються у
Криму, одна база – у Придністров’ї,
ще одна – в Абхазії, усі інші підготовчі
бази розміщено у Ростовській області,
повідомив глава СБУ Василь Грицак.
10 жовтня До 5 листопада буде
сформовано штат нової кіберполіції
і почнеться завершальний перехідний
етап вибудовування нового функціоналу
кіберполіції та перепідготовки
персоналу. Порядок створення
кіберполіції передбачає переатестацію
працівників підрозділів боротьби
з кіберзлочинністю МВС, з метою
залишити працювати лише тих, які
відповідають вимогам працівника
кіберполіції.

огляд подій

11 жовтня На Луганському напрямку
реалізовано другу чергу відведення
від лінії розмежування протитанкових
гармат Д-48 калібру 85 міліметрів.
11 жовтня Прокуратура Одеської
області підготувала кримінальні справи
на Ківалова. Через це останній зняв
свою кандидатуру на посаду мера міста.
12 жовтня Збірна України свої амбіції
поїхати на ЧЄ–2016 до Франції буде
доводити, б’ючись у раунді плей-офф
із Словенією. У поєдинку проти Іспанії,
який команді Михайла Фоменка
потрібно було виграти, щоб пройти
напряму як найкраща третя збірна,
українська команда показала досить
непоганий футбол, проте без забитих
м’ячів.
12 жовтня Міністерство економічного
розвитку і торгівлі очікує зростання
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Між тим прем’єр Габурич подає
у відставку і створюють нову коаліцію, цього разу вже з лібералами. Та
це не заспокоїло суспільні збурення.
6 вересня в Кишиневі відбувся наймасштабніший з часів розпаду
СРСР мітинг, перед будівлею уряду
поставили більше сотні наметів.
Масштаби протесту, що мав однозначно антиурядовий і проєвропейський характер, застали зненацька
як владу, так і проросійські партії,
яким потрібно було кілька тижнів,
щоб перейти у політичний і суспільний наступ.
Восени 2015-го в Молдові стався
суспільно-політичний клінч: проєвропейська влада мала сильну парламентарну більшість, проте цілковито втратила підтримку суспільства;
рухові „Гідність і правда“ вдалося
залучити до антиурядових протестів
кілька десятків тисяч проєвропейських молдован, однак він не зміг
представити політичної альтернативи і реального плану дій; проросійські сили – партія соціалістів і „Наша
партія“ – мали як суспільну підтримку, так і політичну програму, однак
переходу влади в їхні руки боялися
як уряд, так і „Гідність і правда“.

Останній удар
У цій важкій ситуації Влад Плахотнюк угледів шанс перебудувати
політичну сцену і позбутися свого
одвічного конкурента. Філат сподівався, що звинувачення проти нього
дочекаються літа, однак суперник,
під контролем якого були правоохоронні органи, вичікував слушної
нагоди. У день, коли за вимогою
протестувальників мали звільнити
генерального прокурора, останній
звинуватив Філата в „крадіжці століття“ і в отриманні від Ілана Шора
хабарів на загальну суму $250 млн.
За зняття депутатської недоторканості Філата голосували всі фракції, окрім його угруповання. Через
кілька годин колишнього прем’єра
було арештовано, знайдено обтяжувальні докази. Філат і члени його
партії стверджують, що докази були
сфабриковані. В емоційній промові
екс-прем’єр прямо вказав на Плахотнюка, який стоїть за всіма цими
подіями.
Докази провини Філата, що в основному опираються на свідчення
Шора, водночас показали, що про
механізм виведення грошей з банків
знала значна частина молдовського
політичного класу. Змова мовчання,
яка оточувала цю справу, шокує.

Також не виникає сумніву, що Філат
став цапом-відбувайлом, принесеним у жертву недавніми спільниками
і конкурентами (що не заперечує
його провину). Зі свідчень проти
Філата водночас не зрозуміло, що
ж сталося із залишком вкраденого
мільярда. Багато доказів вказує на
те, що в крадіжку міг бути замішаний
також Плахотнюк, однак це ж він
контролює державні правоохоронні
органи.

Нова драма
Арештом Філата завершується багаторічна історія протистояння двох
молдовських олігархів. Плахотнюк
виграв. Усе, що відбувалося в день
затримання Філата – звинувачення, емоційні промови, проросійські
протестувальники, що були готові
влаштувати „полювання на злодія“
перед парламентом, – нагадувало
сцени з фільмів про мафію, в яких
один дон завдає остаточного удару
іншому, на мить скооперувавшись із
недавніми ворогами.
В березні 2016 року Молдову
очікують вибори президента. За конституцією, за півроку до виборів глави держави парламент не може бути
розпущений. Ситуація надалі напружена, оскільки арешт Філата не
надто заспокоїв суспільні настрої. Як
проросійські сили, так і частина прихильників євроінтеграції стверджують, що зараз саме час на другого
олігарха. Чи Плахотнюкові вдасться
зробити перестановку на політичній
сцені згідно зі своїми інтересами?
Чи ситуація вийде з-під контролю,
в результаті чого влада в країні перейде до проросійських сил? А може,
сам „Кукловод“ змінить фронт, якщо
переконається, що зиск від євроінтеграції остаточно вичерпався?
Молдовська інтрига триває. Немає
сумніву, що її не вдасться втиснути
в прості рамки суперництва Росії
з Заходом. Останні роки історії
цієї країни це не лише історія про
євроінтеграцію, а передовсім історія
боротьби олігархів під прикриттям
європейської ідеології. Власне ця
драма завершилася. Однак ми не
знаємо, яка історія розпочалася.
Пйотр Олекси,
доктор історичних наук,
директор агенції
„EastWest Analytics“

Понад 1050 виборчих
порушень зафіксувала
організація „Опора“, котра
здійснювала спостереження
за виборами місцевого
самоврядування в Україні,
що відбулися 25 жовтня.
Явка становила понад 46%.
Найвищою вона була на
Заході країни, у Львівській
та Тернопільській областях
– понад 50%. Найнижчою
на Сході, у Донецькій
та Луганській областях.
Однак не всім вдалося
проголосувати. У Маріуполі та
Красноармійську Донецької
області на виборчі дільниці не
привезли бюлетені. В цих містах
вибори визнали недійсними.
Півмільйонний Маріуполь – важливий промисловий центр, портове
місто на березі Азовського моря.
Найбільше місто Донецької області,
яке залишається під українським
контролем.
Маріуполь лежить практично на
лінії фронту. Наприкінці серпня минулого року у місті виникла паніка. Тоді
бойовики, підтримувані росіянами,
зайняли Новоазовськ, розташований за кілька десятків кілометрів, та
рушили в напрямку Маріуполя. Бої
з використанням танків точилися за
кілька кілометрів від міста.
А у вересні 2014 року, через день
після підписання перших Мінських
домовленостей, у Східному районі
Маріуполя почався артобстріл.
У січні 2015 року цей же район обстріляли з „Градів“ – загинуло кілька
десятків людей.
До серпня тривали запеклі бої
у населеному пункті Широкине, неподалік Маріуполя, внаслідок яких
село знищено вщент.

Боротьба за Маріуполь
Маріуполь захистили перед бойовиками та російськими солдатами,
але за контроль над містом бореться
ще одна сила – Ринат Ахметов. Олігарх володіє двома металургійними
підприємствами. Однак найбагатший українець звик до тотального
контролю, як це мало місце у Донецьку.
Вибори місцевого самоврядування мали би стати нагодою не лише
для збереження впливу Ахметова,
але для зміцнення його контролю.

Восени 2014 року Ахметов під час
парламентських виборів показав, що
в місті знаходиться його електорат
– „Опозиційний блок“ набрав тоді
найбільшу підтримку в Україні.
Тепер, окрім гарних результатів
для „Опоблоку“, олігарх захотів
отримати посаду мера.
Багато років поспіль мером Маріуполя був Юрій Холтубей. Свого
часу йому допоміг попередній (нині
покійний) власник Маріупольського металургійного комбінату імені
Ілліча Володимир Бойко. Спочатку
Бойко допоміг Холтубею отримати
крісло мера, а згодом і металургійний комбінат ім. Ілліча підтримував
діяльність Холтубея, фінансуючи різні міські програми. Дружба, однак,
тривала не вічно. І сьогодні Холтубей
висловлюється про Бойка у негативних тонах.
У 2006 році Бойко висуває Юрія
Тернавського на вибори мера, однак
той програє Холтубею, як і під час наступних виборів.
Після визволення Маріуполя
Тернавський стає волонтером, який
допомагає українській владі та армії. Одночасно він звинувачує мера
Холтубея у сприянні сепаратистам.
Справді, Холтубей виступав на сепаратистських мітингах. Однак у червні
2014-го, після визволення міста,
запевняв усіх у своєму патріотизмі,
і сьогодні любить згадувати про
українськість Маріуполя.
Тим не менше, Холтубей відмовляється йти на вибори мера цього
разу і опиняється у виборчих списках „Нашого Краю“ кандидатом до
міськради.
Одним з головних кандидатів стає
Юрій Тернавський, а по місту ходять
чутки, що його колишній противник
Холтубей може йому потихеньку
сприяти. Що може об’єднувати ці постаті? Все вказує на те, що це Ринат
Ахметов та його діяльність у Маріуполі. Можливо, Холтубей через
Тернавського хотів зберегти вплив
на управління містом. Кажуть, що
роками він будував там різного роду
корупційні схеми.
У одній з розмов наприкінці вересня Холтубей не приховував негативного ставлення до Ахметова.
Як і Тернавський, який працював на
металургійному заводі імені Ілліча
та був людиною Бойка. В інтерв’ю
у 2010 році Тернавський критично
висловлювався про спроби рей-

ВВП України в результаті досягнення
макрофінансової стабілізації вже в IV
кварталі поточного року, повідомив
міністр економічного розвитку і торгівлі
Айварас Абромавичус. Також міністр
зазначив, що курс гривні в результаті
досягнення макрофінансової стабілізації
не має перспектив зниження.
12 жовтня Україна не отримала від
Росавіації пояснень, на підставі чого
українським компаніям заборонили
літати в РФ, і тому повністю припиняє
авіасполучення з Росією.
12 жовтня Ватажки бойовиків
окупованих частин Луганської
і Донецької областей призначили
місцеві вибори на лютий та березень
відповідно, тим самим порушивши
„Нормандські домовленості“.
Такі документи оприлюднили
підконтрольні бойовикам сайти. Згідно
з домовленостями, вибори повинні
призначити рішенням Верховної Ради.
12 жовтня Російські слідчі офіційно
вважають, що прем’єр України
Арсеній Яценюк воював у Чечні проти
військ РФ. Голова Слідчого комітету
РФ Олександр Бастрикін заявив
в інтерв’ю, що його відомство підозрює
Яценюка в тому, що він у 1994 році
брав участь у Чеченській війні. Яценюк,
який тоді був студентом Чернівецького
університету, начебто воював проти
російських військ.
12 жовтня Країни міжнародної
слідчої групи по краху „Boeing“ над
Україною влітку 2014 року припинили
зусилля по запровадженню трибуналу
через резолюцію Радбезу ООН.
Серед альтернатив посол назвав
розслідування справи в Міжнародному
кримінальному суді. Другим варіантом,
який розглядають країни-учасники
слідчої групи, є суд в одній з країн.
У липні Радбез ООН голосував по
резолюції про створення міжнародного
трибуналу щодо краху „Boeing“, проте
Росія заблокувала це рішенням своїм
вето.
12 жовтня Вперше за роки досліджень
кількість прихильників визнання ОУН–
УПА борцями за незалежність України
перевищила кількість противників.
Про це повідомляє соціологічна група
„Рейтинг“ з посиланням на результати
свого дослідження. Згідно з ним, 41%
українців підтримують ідею такого
визнання, 38% опитаних – ні. Ще 21%
не визначилися з цього питання.
13 жовтня Головним висновком
міжнародних слідчих у справі про
збитий „Боїнг“ MH17 є те, що літак був
збитий ракетою з комплексу „Бук“. Під
час презентації речник Нідерландської
Ради безпеки Тїббе Йустра розповів,
що в України було достатньо підстав
закрити повітряний простір, але вона
цього не зробила. Щодо місця запуску
ракети, то воно точно не визначено
і лежить в межах 320 км кв.
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огляд подій

На Сході без змін?

з краю

13 жовтня Громадяни України, які
живуть у Криму і не мають російського
громадянства, кожен день стикаються
з дискримінацією. В них обмежений
доступ до медичних послуг, особливо
якщо мова йде про безкоштовне
медичне обслуговування. Аналогічно
стоїть питання щодо працевлаштування.
14 жовтня Під Донецьком при обстрілі
загинув командир батальйону АТО
– комбат ОУН, двоє військових
отримали поранення.
15 жовтня Україну обрали непостійним
членом Ради Безпеки ООН на
2016–2017 роки. За це проголосували
177 країн із 193 членів Генасамблеї
ООН. Україна вже тричі обиралася
до складу непостійних членів Радбезу
ООН, останній раз у 2001–2002 рр.
„Обрання до Ради Безпеки є особливо
важливим для нас на тлі російської
агресії. Вперше ми отримали абсолютно
унікальну ситуацію, яку не можна було
уявити, що постійний член Радбезу – це
агресор, що веде гібридну війну проти
України“, – сказав глава МЗС Павло
Клімкін.
15 жовтня Президент України Петро
Порошенко присвоїв звання Герой
України із врученням ордена „Золота
зірка“ трьом героям АТО, одному з них
посмертно.
16 жовтня У Міноборони України
заявляють, що бойовики відводять
озброєння демонстративно, вдень,
щоб це зафіксували представники місії
ОБСЄ, а вночі повертають озброєння
назад.

огляд подій

16 жовтня Туреччина проведе
репатріацію трьох тисяч турківмесхетинців (ахиска), які проживають
на Сході України і відчули на собі
негативний вплив військового конфлікту.
677 сімей турків-ахиска, які мігрували
в Донецьк і Слов’янськ з Ферганської
долини в Узбекистані після подій 1989
року, готуються до нової міграції.
16 жовтня Дзержинська міськрада на
виконання закону про декомунізацію
прийняла рішення перейменувати
місто в Торецьк. Як відомо, місцеві
ради повинні направити в Раду свої
пропозиції щодо перейменування до
21 листопада.
16 жовтня Генпрокуратура затримала
екс-командира спецпідрозділу „Беркут“,
підозрюваного у причетності до злочинів
під час подій на Майдані.
16 жовтня Другий за величиною
абонентської бази мобільний оператор
в Україні оголосив про договір
з британським телеком-оператором
„Vodafone“, згідно з яким „МТС
Україна“ повністю перейде на бренд
„Vodafone“.
17 жовтня „Справу, в якій фігурує
екс-регіонал Олександр Єфремов,
завершено і вона направляється до
46

дерських атак на завод Ілліча. Ім’я
Ахметова він не називав, але саме
Ахметов отримав загадковим чином
контрольний пакет акцій заводу
Ілліча.
Головним конкурентом Тернавського на виборах 2015 року мав
стати ставленик Ахметова Вадим
Бойченко. Протеже Ахметова міг
розраховувати на підтримку двох
найбільших комбінатів у місті, які мають хороший бекграунд, у тому числі
медіапідтримку. Під Бойченка створили „Фонд розвитку Маріуполя“.
Отже, Бойченко, цілком у дусі
перевірених за часів Партії регіонів
методів, відкривав ігрові майданчики
для дітей, ремонтував дороги та школи. Але його ж люди займалися підкупом виборців, наприклад, під час
концертів роздавали пакети з їжею.
Соціологічні дослідження показували, що „зусилля“ Бойченка принесли результат. Ще у вересні лідирував Тернавський, на кілька відсотків
випереджаючи опонента. У жовтні
Бойченко випередив Тернавського,
і одразу на 16%.
Однак вибори у Маріуполі не відбулися.

Східний фронт
Опозиційні кандидати у Маріуполі
перед виборами попереджали про
фальсифікації. Обурення викликало
рішення міськвиборчкому про друк
бюлетенів у друкарні, що належала
Ахметову. За тиждень до виборів
активісти розпочали пікетування
друкарні. На місце прибула міліція,
яка взяла об’єкт під охорону. Протестувальники у відповідь викликали
членів одного з загонів „Правого
Сектора“.
На думку маріупольської опозиції,
вибори у цьому прифронтовому місті, з огляду на нестабільну ситуацію,
слід було перенести на інший термін.
Про те, що ситуація далека від
нормальної, свідчив також замах
18 жовтня, коли невідомі особи вистрелили з ручного гранатомета
в один із житлових будинків.
„Якщо ситуація буде погіршуватися, я звернуся до Центральної
Виборчої Комісії з проханням скасувати вибори 25 жовтня у Маріуполі“,
– прокоментував керівник Донецької
обласної державної адміністрації
Павло Жебрівський.
Щодо доцільності проведення виборів у прифронтовій зоні говорили
вже в ході визначення дати голосування. Однак Порошенко наполягав на їх проведенні у цій частині

держави у встановлених законом
термінах.
На думку опонентів президента, це
свідчить про неформальну угоду між
владою та представниками колишньої Партії регіонів. Той, хто сидить
у Києві, знову віддає Схід у руки
людей, пов’язаних з оточенням колишнього президента Януковича.

Комісії без бюлетенів
За день до виборів члени міської
територіальної виборчої комісії
знайшли у приміщенні друкарні 22
незапакованих бюлетенів. А ще раніше повідомлялося, що надруковані
бюлетені містять багато помилок.
Дев’ять членів міської територіальної виборчої комісії (які представляють „Блок Петра Порошенка“,
„Батьківщину“, „Самопоміч“, УКРОП
та Радикальну партію) підписали
офіційний акт про неприйняття надрукованих бюлетенів. Одночасно
вони звернулися до ЦВК з проханням
перенести дату виборів у Маріуполі.
В підсумку, бюлетені не потрапили
на 205 виборчих дільниць у Маріуполі. Не допоміг тиск з боку голови
міської територіальної виборчої комісії, яка в смсках, висланих членам
комісії, погрожувала кримінальною
відповідальністю за блокування виборів.
„Блок Петра Порошенка“ в неділю зранку опублікував звернення,
в якому зазначалося про наявні порушення при друці бюлетенів, про
відсутність контролю за їх накладом
та місцем зберігання. Ці моменти, на
думку авторів звернення, спричинилися до зриву виборів у Маріуполі.
Було запропоновано перенести їх на
15 листопада.
Місцеві активісти тріумфували.
Після звільнення міста від сепаратистів у червні минулого року активісти
намагалися змінити ситуацію та знищити монополію старих еліт.
„Маріупольці, я люблю вас!
Я пишаюся вами! Ми це зробили!
Ми показали всій країні, що нами
не можна керувати так, як це було
колись. Ми не допустили вибори
у Маріуполі, оскільки бюлетені надруковані у друкарні, яка належить
Ахметову, і містили так багато помилок, що вже й не знаємо, скільки
насправді їх надрукували. Ми не
хотіли проводити вибори під тиском
“Опоблоку”“, – написала на своєму
„Фейсбуці“ в неділю зранку одна
з маріупольських активісток.
Однак думки мешканців поділилися. Виборцям нічого не повідомили,
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суду“, – заявив Генпрокурор Віктор
Шокін. При цьому Шокін, коментуючи
питання, чи це „остання справа з
,сепаратистських‘“, заявив, що загалом
до суду направлено понад 500 справ за
фактом сепаратизму і тероризму.
17 жовтня „Справу про події на
Майдані взимку 2014 року, де було
розстріляно активістів, фактично
розслідувано“, – заявив Генпрокурор
Віктор Шокін. При цьому він не вказав
на імена конкретних вбивць.

і чимало з них прийшли на дільниці
проголосувати. Члени комісій не
знали, що робити. ЦВК у Києві не
передала жодних інструкцій, і про
ситуацію члени комісій дізнавалися
з інтернету.
„Чимало людей розізлилися, коли
дізналися, що вони не можуть проголосувати. В сумі прийшло близько
200 людей. Після 15.00, коли все
стало відомо з мас-медіа, на дільниці
вже ніхто не прийшов“, – так говорили члени однієї з дільниць.
Подальшу долю виборів у Маріуполі повинна вирішити Верховна
Рада. Лише вона має повноваження
прийняти закон і визначити нову дату. Мешканці міста можуть проголосувати у січні 2016 року.
У Красноармійську Донецької області порушення, пов’язані з друком
бюлетенів, також стали причиною
зриву виборів. Тут теж призначатимуть нову дату голосування.

Проблеми з ЦВК
Проблем із жовтневими виборами
було чимало. Наприклад, повільний
підрахунок голосів. Однак один
з найбільших скандалів пов’язаний
з рішенням голови ЦВК Михайла
Охендовського щодо виборів мера
у Павлограді Дніпропетровської
області.
Свої активи у Павлограді має
Ринат Ахметов. Там також боролися
за крісло мера кандидати від „Опозиційного блоку“ та партії УКРОП
(яка асоціюється з іншим олігархом
– Ігорем Коломойським).
Згідно з попереднім рішенням
ЦВК, Павлоград з понад 90 тис. ви-

борців включили до міст, де вибори
відбудуться у два тури.
У першому турі, згідно з попередніми висновками, перше місце посів
заступник мера, кандидат „Опозиційного блоку“ Анатолій Вершинін
(близько 30%). Кандидат від УКРОПу
Євген Терехов набрав 24%.
І раптом, 28 жовтня керівник ЦВК
видав рішення про відміну другого
туру виборів у Павлограді (рішення
підтримали більшість членів Комісії).
ЦВК пояснювала це тим, що зі списків зникли кілька сотень виборців, що
зменшило кількість виборців нижче
90 тисяч.
Рішення викликало обурення.
Представники КВУ та „Опори“ не
погодилися з ним. Експерти задумалися, чи не була це заздалегідь продумана виборча технологія.
З рішенням ЦВК не погодився
заступник голови комісії Андрій
Магера. В підсумку, рішення ЦВК під
тиском президента відмінили. На час
написання матеріалу доля другого
туру виборів у Павлограді невідома,
оскільки остаточне рішення винесе
Вищий Адміністративний суд у понеділок, 2 листопада.
Тим не менше, ситуація показала
проблему з самою ЦВК. Її повноваження завершилися півтора року
тому, а склад Комісії слід поновити.
Критика, перш за все, стосується
голови Комісії Охендовського, якого
обрали у 2013 році і який асоціюється з режимом Віктора Януковича.

18 жовтня Українка Юлія Єлістратова
виграла етап Кубку світу з триатлону,
який проходив у Туреччині.
19 жовтня Екс-президент України Віктор
Янукович подав позов до Європейського
суду з прав людини „через регулярні
порушення Україною прав людини щодо
нього“. Найбільше Янукович скаржиться,
що українські суди приймають рішення
щодо нього за його відсутності.
19 жовтня У Горлівці після тривалої
перерви відкрився нічний клуб
„Бермуди“, що належить бізнесменові
і так званому „депутату ДНР“
Юрію Крікуленку. Інтер’єр закладу
„прикрасили“ хвостом збитого торік
українського штурмовика СУ-25.
20 жовтня Авіаційна влада РФ
найближчим часом проведе переговори
з авіаційною владою України,
результатом яких може стати допуск, як
мінімум, одного перевізника з кожної
сторони.
20 жовтня Міністр закордонних
справ Павло Клімкін стверджує, що
в антикорупційному блоці Плану
дій візової лібералізації ключовим
пунктом є створення антикорупційної
прокуратури за процедурами, які
відповідають вимогам ЄС.
20 жовтня В районі пункту пропуску
Чонгар у Херсонській області знову
підірвали дві опори стовпа лінії
електропередач, якою електроенергія
поставляється в окупований Крим.
Тож електрика в Крим знову не
постачається. Ведуться ремонтні роботи.

Петро Андрусечко,
Маріуполь – Київ
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огляд подій

Подальшу долю виборів у Маріуполі повинна
вирішити Верховна Рада.

18 жовтня Центрвиборчком відмовив
у реєстрації кандидату у депутати
Харківської облради Михайлу
Добкіну, включеному до виборчого
списку „Опозиційного блоку“ першим
кандидатом. Відмова пов’язана
із невідповідністю поданих у ЦВК
документів.

культревю

Рані Романі:

„Хто ми і звідки
прийшли – наболіле
питання для мого
народу“
Рані Романі (Раїса Борисівна Набаранчук) народилася 1943 року
в окупованому нацистами Києві. В цьому величному місті, оспіваному
Рані Романі в баладі „Баро форо Киево“ вона мешкає протягом
усього життя. Поетеса відносить себе до українських ромів, які
звуться „серви“, і пише вірші сервіцьким діалектом романі (ромської
мови). Він подібний до діалекту російських ромів (руска рома) і був
одним із найпоширеніших на теренах колишнього СРСР. Зрозуміла її
говірка і польським ромам.
Перші поетичні твори Раїса Набаранчук почала писати ще наприкінці
1960-х, а друкувати лише на початку 1990-х років, коли в Україні
започаткували підтримку книговидання мовами національних
меншин. Тоді ж її поезії було надруковано у Польщі. Впродовж
багатьох років Рані Романі напрацювала поважний літературний
доробок самобутньої поезії ромською, українською і російською
мовами. Самодіяльна творчість поетеси є оригінальною і у власних
поезіях, і у підходах до перекладів інших авторів. Серед них і
переклади класиків української та російської літератури на ромську
мову, і переклади з ромської на українську та російську ромських
авторів, а також, що не менш цінно, як зауважують професійні
лінгвісти – автопереклади власних поетичних творів з романі.
Псевдонім пані Раїса обрала собі не випадково. Як зазначає поетеса,
„в перекладі з ромської мови “Рані Романі” – культурна, освічена,
розумна, поважна жінка з авторитетного ромського роду. Під
першими своїми надрукованими на початку 1990-х років віршами
я підписувалась як Раїса Борисова – на честь свого батька“.
Раїса Борисівна нині веде активну громадську діяльність: виступала
перед слухачами „Ромських студій“ у Національному університеті
„Києво-Могилянська академія“ у 2012–2013 роках, популяризує
поетичне слово ромською мовою в українському суспільстві та серед
ромської громади; виступає на концертах, фестивалях, конкурсах
для учнівської і студентської молоді, заходах зі вшанування ромів,
які загинули в роки Другої світової війни.
Разом з істориком, дослідницею Наталею Зіневич, Рані Романі
зараз готує до друку свою першу поетичну збірку, яка міститиме
вірші ромською, українською та російською мовами. Вона матиме
назву „Мирэ дрога мануша, кэ тумэ мирэ лава / Народе мій, до
тебе я звертаюсь / Народ мой, к тебе я обращаюсь“. Літературним
редактором (текстів ромською мовою) збірки є мовознавець Лев
Черенков. Збірка складатиметься з п’яти тематичних блоків, де
буде представлено філософську, любовну лірику, переклади, вірші
й пісні для дітей, вірші про війну та чимало віршів, де змальовано
українську природу.
Розмова з пані Раїсою видалася дуже цікавою й незвичайною, адже
на більшість запитань вона відповідала віршами. Все, що вона хотіла
б розказати про свій народ, про його складну історію, про його
традиції й численні діалекти – все це є у її поезії. „Якщо ти зараз же
не наважишся привселюдно прочитати свій вірш перед людьми, то
хто ти тоді така і для чого ти взагалі пишеш?“ – часто звертається
сама до себе Рані Романі. У її поезії і справді чути голос ромського
народу, який прагне розповісти про себе, віднайти себе і зберегти
те, що має.
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Пані Раїсо, коли ви почали писати?
Коли зрозуміли, що це „ваше“?
Складати вірші я почала з першого
класу. У школі у мене непогано виходило писати шкільні твори, і саме тоді
батьки помітили мій талант. Писала
з самої юності про Бабин Яр, про
війну. Це мені тоді боліло, оскільки
народилась я під час війни. Батьки
порадили мені записувати свої вірші
й пісні на папері, адже озвучувати
їх і вказувати своє авторство серед
ромів не було заведено.
Пам’ятаю таку історію. Якось, іще
в юності, мене запросили бути дружкою на весіллі. Для ромки це велика
шана. Раніше у нас було прийнято
особисто запрошувати на весілля.
Оскільки телефонів тоді не було, як
зараз, коли можеш будь-кому будь-куди подзвонити і запросити, то молоді
разом із дружкою та дружбою мали
особисто обійти всіх гостей і запросити на весілля. І поки ми їхали від хати
до хати, я наспівувала дорогою пісню,
яку склала сама. Коли цю пісню заспівали на весіллі, то не сказали, чия
вона. Весела пісенька та й годі. Мені
стало так боляче, що ніхто не знатиме,
що ця пісня – моя. Я сказала про це
матері, а вона натомість заборонила
казати про це іншим, бо, знов-таки,
у нас це було не прийнято. У нас то
й чоловіків-письменників тоді не було.
А про жінок годі й говорити. Це парадокс. Адже багато хто любить ромські
пісні, мелодії, але ніхто не знає, хто
саме їх створив. Все записано як
„усна народна творчість“. Та в кожної
цієї пісні й мелодії є свій автор. Невідомий автор. А людина ж заслужила на
визнання… Єдиний із поетів, кого у нас
точно знають всі – це Лекса Мануш.
Решта ж маловідомі, лише в окремих
регіонах чи сім’ях знають про них.
Для жінок, особливо тих, які планують заміжжя, поезія була своєрідним
табу. Мій чоловік, наприклад, не
знав, що я пишу, коли ми побралися.
А як дізнався вже потім, то спочатку
був проти. Коли він побачив уривок
мого вірша про кохання, то одразу
заревнував – подумав, що я пишу якомусь іншому чоловікові (усміхається).
Після цього він тиждень зі мною не
розмовляв – так образився.
Свого часу я усім своїм родичам
присвятила вірші і всім, кому могла,
розіслала їх особисто. Такого серед
ромів іще ніхто не робив, і їм було
дуже приємно, що їм хтось присвятив
поетичні рядки.
У вашій поезії одним із чільних образів є образ природи, відкритого

Розмовляла Євгенія Гринь, Київ
Фото з архіву Рані Романі

простору. Це потяг душі, чи, може
навмисний письменницький прийом?
Сама часом дивуюся, звідки у мене
це. Адже я з дитинства міська жителька і природи бачила не більше,
ніж будь-хто з містян. Але у мене
й справді є вірші, присвячені кожній
порі року.
Багато з моїх віршів – пісенного типу. Роми ж – співучий народ. Є у мене
окремо вірші-пісні для жінок, для чоловіків, для молодих дівчат. Мої найперші слухачки – це мої сестри. Нас
у родині п’ятеро сестер і один старший брат. І він у нас голова родини,
ми дослухаємося до нього. У нас так
заведено, що авторитет має чоловік.
Чи спілкуєтеся у літературних колах з іншими ромами?
Кажуть, що серед київських ромів
я нібито одна така, що пише. Загалом
жінка-поетеса – це нетипово для нашого народу. Жінка має поратися по
господарству, допомагати чоловікові,
виховувати дітей, а не писати вірші.
Втім, тепер настали зовсім інші часи,
звичаї дещо змінились. Я часом читаю
інших поетів та поеток ромів, але особисто з ними не знайома. Часом мені
дуже подобається те, що вони пишуть.
Щось хочеться навіть перекласти.
Як ви ставитеся до критики, до чиїх
порад прислухаєтеся найперше?
Я дуже лояльна щодо критики на свою
адресу. Прислухаюся до порад, зауважень. Особливо якщо їх роблять
мої сестри. Писати на романес насправді дуже важко. Адже усталеної
абетки у нас немає: те, що ми почули
від батьків-дідів-прадідів, те й маємо.
Дуже важливо зберегти хоча б те,
що є, щоб наша мова не пропала.
Зараз ми із Наталею Зіневич працюємо над підготовкою до видання
збірки моїх поезій, а коли закінчимо, то обов’язково втілимо в життя
ідею створення абетки. Чернетку
я накидала вже давно. Ще зі школи
мене цікавили різні діалекти, говірки
романес, я записувала, як говорять
у різних містах, регіонах України. Різні наголоси, запозичення з інших мов
– особливо у тих, хто живе на кордоні
з іншими державами. Та все одно ми
одне одного розуміємо, звідки б ми
не були.
Хто ми і звідки прийшли – наболіле
питання для мого народу. Ромська
мова дуже схожа на індійську. Адже
саме звідти, кажуть, прийшли колись
у давнину роми. Я коли вперше, ще
в дитинстві, почула індійську мову

з екрану кінотеатру, в індійському
фільмі, то у мене був шок. Я спочатку подумала, що це переклад на
ромську. А вони говорили своєю,
індійською. І я все розуміла. Тоді
я зрозуміла, де наше коріння, і розповіла про це батькам. Вони спочатку
не повірили. Але подивившись цей
фільм, упевнились. І так ми для себе
з’ясували ще тоді, що наші пращури
родом з Індії.
Как жаль
Как жаль, что потерялись слова,
Как жаль, что поглотила их
Тысячемильная тяжелая тропа,
Навстречу к солнцу дорога нас
звала.
Как жаль, что не вернуть историю
назад,
И правду всю узнать не суждено.
Историю народа моего,
Всей нации, цивилизации не разгадал
еще никто <…>
<…>
Кто даст нам правильный ответ?
Где правда, а где ложь?
Зачем поднялся весь народ и двинулся в дорогу,
И двинулся вперед.

Кто звал, кто гнал,
Что потерял и что нашел –
Вопрос открытый и большой <…>
(вірш записано зі слів авторки)
Коли я читала цей вірш у Могилянці,
то вся молодь раптом підвелася.
Потім виявилося, що вони думали,
ніби я читаю гімн ромського народу.
Звісно, дуже приємно, коли твою поезію так оцінюють, але це водночас
і велика відповідальність. Коли я читала вірші у студії „Чіріклі“, де у цей
час були збори ромів з усієї Європи,
організовані фондом „Відродження“,
то до мене підійшов хлопець і попросив перекласти вірш на романес.
Так з’явився переклад вірша „Ме сом
мануш ( Я людина)“.
Мене свого часу запрошували до
різних навчальних закладів: до Києво-Могилянської академії, до КПІ, до
університету імені Тараса Шевченка
викладати курси ромської мови. І ходило чимало молоді, цікавилися, вчилися. Зараз таких студій в Могилянці,
здається, вже немає. Але я знову
готова викладати. Мені подобається
спілкуватися з молоддю, передавати
знання. Це допомагає жити далі й вірити у краще.
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Які ще існують традиції, за якими
можна схарактеризувати ромів як
націю?
За традицією у ромів не прийнято
одружуватися із не-ромами. Це,
мабуть, притаманне не лише ромам,
а й іншим народам. Але зараз уже
інші часи і є різні сім’ї. Це дуже добре,
коли у родині, де хтось один ромського роду, інший також приймає ромщину. Часом буває так, що ром одружується з жінкою іншої національності
і вона за деякий час так опановує
ромську мову і звичаї, що важко повірити в те, що вона не ромка.
Дуже цікаво у нас відбувається
процес вибору імені для немовляти.
Ми всі збираємося і радимося, голосуємо, і тільки тоді обираємо ім’я.
Коли у нашій великій родині з’явилося перше немовля, дівчинка, то ми
всі зібралися за одним столом і стали
думати, як же її назвати. У мене ще зі
школи є такий записничок, куди я записувала жіночі й чоловічі імена, які
мені сподобалися. Я тоді дістала той
записничок і обрала найкрасивіше
ім’я – Зарина. Вмовила всіх своїх
сестер написати це ім’я на папірцях,
і ми влаштували жеребкування. Чоловіки написали якісь інші імена, але
витягли саме цей папірець, з іменем
Зарина. Так ми її і назвали. Це ім’я
я вперше почула в одній вірменській
легенді про хлопця й дівчину, таких
собі вірменських Ромео та Джульєтту.
Імена всі гарні. Гарною має бути насамперед душа. А потрібне ім’я саме
знайде людину. Дочку племінника ми
назвали Каміла, від слова „камліпе“,
що ромською означає „любов“. „Ме
камамле“ – моя люба. Ми її дуже
любимо.
У нас є традиція співати дітям колискові, і є пісні як для дітей, так і для дорослих, молоді, людей похилого віку.
В моєму роду дуже гарно співала мати
й дядько, Леонід Сандуленко. Він іще
з молодості виступав з піснями, їздив
під час війни до солдат з ансамблем,
співав для них, щоб хоч якось їх розважити. Нашого старшого брата також
назвали Леонідом, на честь дядька.
Танцюють роми зазвичай усі разом
– і молоді і старі. В різних регіонах та
країнах рухи трохи різняться, та загалом ми всі танцюємо більш-менш
однаково.
При зустрічі ми обов’язково схиляємо голови одне перед одним, навіть
якщо ми не знайомі. Ми ж бачимо,
що роми, а значить – свої. Жінки називають одна одну сестрами, а чоловіки – братами, навіть якщо вони не
родичі.
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Яким, на вашу думку, є становище
ромського народу у сучасній Україні й поза її межами?
Думаю, що зараз ромам все-таки
трохи легше жити. Бо часи ворожнечі
й непорозуміння між ромами й неромами вже у минулому. Тепер люди
більш лояльні до інших націй, і ми
сприймаємо одне одного такими, які
ми є. Ми маємо зберегти, не загубити
власні традиції, культуру, мову. Та
любити маємо всіх. Ми послані Богом
на цю землю і маємо любити одне одного, жити мирно. Дуже цікаво жити
серед людей, у яких є що запозичити,
чого навчитися.
Кілька місяців тому, цього літа,
я потрапила до Польщі на „Міжнародний табір пам’яті ромів“, де
зібралися роми з усього світу. З’їзд
присвятили пам’яті ромів, убитих під
час Другої світової війни. Багато хто
розповідав, що їхні родини колись
у давнину кочували територіями
України, Росії, Польщі. А тоді виїхали
кудись за кордон і там залишились,
осіли. Тепер, приїжджаючи звідти,
вони не забувають історії своїх пращурів, не забувають ці землі. У їхніх
діалектах є вже чимало слів, запозичених з інших мов, мов тих країн,
де вони вже довгий час живуть. Так
чи інакше мови змішуються, але свою
рідну ніколи не слід забувати. Наша
нація має вижити, не має зникнути.
Бо всім іншим тоді буде нудно без нас
(сміється).
Мені було б дуже цікаво хоч раз потрапити на конференцію, присвячену
проблемам ромів, яку організовують
не-роми і де виступають не-роми.
Вони вирішують там дуже важливі питання: розвитку ромської мови, книговидання, освіти тощо. Мені цікаво,
що вони можуть нам запропонувати.
Цікаво, чи знають нас насправді так
добре, щоб допомогти нам вирішити
наші проблеми. Бо обов’язково треба
робити щось для збереження нації.
Але мені здається, що для того, щоб
допомогти будь-якому народу, треба
спочатку ближче пізнати його, запитати у його представників, що саме їх
непокоїть, які у них проблеми.
Народе мій, до тебе я звертаюсь!
Народе мій, до тебе я звертаюсь!
Віршами я малюю полотно,
Про те, що думаю, про що гадаю,
Якої долі нам усім бажаю.
Народе мій, з тобою
неспішну я веду розмову,
А ввечері уклінно звертаюся до Бога,
Щоб дав безсмертя пісні нашій,
Щастя дітям дав і в мирі
Усіх людей єднав!

Душа народу лиш тоді вмирає,
Коли свою він мову забуває.
Рідна мова, мов матір,
Що тебе народила,
Рідне слово, то ненька,
Що носила тебе під серденьком.
Мене дуже тривожить те, як складеться подальша доля моєї нації,
як житиме наша молодь. Тривожить
сьогоднішнє становище України, війна. Роми ніколи не влаштовували
революцій чи воєн, тому для нас це
незрозуміло, неприпустимо. Мене
також тривожить, що наш народ може
виродитись. Якщо й далі створюватимуться змішані сім’ї і роми забуватимуть свої традиції й мову, цей процес
відбудеться дуже швидко. Нехай знають і нашу, і чужу культуру, будуть багатшими. Не можна здобувати щось
нове, натомість забуваючи старе,
але рідне. Так виродилося вже багато
націй, але так не має бути. Земля лиш
тоді прекрасна, коли на ній живе маса
різних народів, різних культур, що бережуть одні одних, а не ведуть війни
й не розпалюють ворожнечу. Нас Бог
створив не для того, щоб ми стріляли
одні в одних.
Чиї поезії ви перекладали і що вас
найбільше „зачепило“?
Мені дуже сподобалося перекладати
вірші Тараса Шевченка ромською.
Мене навіть у рік його 200-ліття запросили прочитати мої переклади на
телебаченні. Це для мене було дуже
важливим і дуже відповідальним моментом. Я дуже люблю його вірші та із
задоволенням їх перекладаю.
Також у мене є переклади поезії
Ліни Костенко. Я давно шаную її як
поетесу, хоча й не знаю її особисто. У неї є чудова поема про відому
ромку ( „Циганська муза“ – ред. ), що
називала себе Папуша. Це псевдо, її
насправді звали якось інакше (Броніслава Вайс – ред.). Вона писала,
не знаючи грамоти, не маючи навіть
нормального паперу й олівця. Я дуже
люблю цей вірш. Якщо вже Костенко
так співпереживає цій жінці, то я тим
паче. Саме завдяки Ліні Костенко
я й дізналася про Папушу. Мені також
було дуже тривожно оприлюднювати
переклади поезій Ліни Костенко,
адже ця людина ще жива, тому це
тим паче велика відповідальність, тут
не можна схибити. Я довго не наважувалась, але тепер задоволена, що
зробила це.

Фото: Крістіна Білак

авторська колонка

Українські роми:
поруч, але не близько
Спочатку мене взагалі не хотіли до
нього впускати, але коли я добрячу
годину простовбичив перед ворітьми,
доводячи вперте бажання зустрітися
й порозмовляти, двері таки відчинили.
У дерев’яній альтанці посеред дбайливо доглянутого саду сидів Візник,
один із темних геніїв закарпатської
контрабанди – ром, який на піку своєї
кар’єри став посередником між великими босами цього бізнесу і рядовими
ромськими перевізниками.
Навчений невтішним досвідом своїх
попередніх спроб нав’язати контакт із
впливовими ромськими ділками, я вже
не представлявся ані письменником,
який хоче написати правду про життя
їхньої спільноти, ані перекладачем,
який тлумачить книжку про ромів і тому
прагне пізнати більше, заглибитися,
так би мовити, в тему, а просто назвав
свої рекомендації. Одну мені люб’язно
надав давній приятель, контрабандист
із Чопа, який розжився настільки,
що кілька років тому покинув бізнес
і живе в Німеччині, а іншу – буцімто від
працівника СБУ – на свій страх і ризик
я просто вигадав. Цього виявилося достатньо, щоб розпочати розмову.
П’ять довгих хвилин я розповідав досить реалістично вигадану історію про
фінансову скруту, в якій опинився після
ДТП, за „відмазку“ від якого досі не можу розплатитися з правоохоронцями
і суддею. З усього випливало, що мені
потрібні грубі гроші – і якнайшвидше.
Саме тому, мовляв, я й опинився перед Візником: прошу включити мене
в схеми, впустити в бізнес, дати якесь

завдання і можливість заробити. Він
довго дивився на мене, а потім награним тоном і з неприхованою насмішкою відповів, що не розуміє мети мого
візиту. За його словами, я щось наплутав, бо він сам ніде не працює і взагалі
стоїть на обліку Біржі праці, жодного
бізнесу не має і ні про що не знає. І хоч
його триповерховий будинок-палац на
сорок кімнат, цілий маєток з озерцями,
фонтанами й охороною, кілька дорогих автівок, що поблискували в промінні весняного сонця, свідчили кардинально про інше, я нічого заперечити
Візникові не міг, тож просто забрався
геть. Через два дні мені прийшла смс
з невідомого номера (а свого я йому
не залишав) з погрозами й напучуваннями, в якій мене досить переконливо
просили більше не брехати і не пхати
носа в чужі справи.
Після цього випадку я припинив
спроби йти на контакт і знайти
справжніх друзів серед ромів. Перед
цим були намагання напроситися
до мандрівних ромів-бляхарів, які
в теплу пору року мандрують Західною Україною й пропонують ґаздам
ринви власного виробництва. Ті теж
відмовили, хоч моя пропозиція й була
спокусливою: я міг їх возити власною
машиною, вести переговори з потенційними замовниками, стати стіною
від міліцейського рекету. Відмовили. Як
і попередні, ужгородські, що їм я пропонував просто дружбу й допомогу
у пошуках роботи.
Не відмовляли – й, мушу визнати,
були люб’язними і доброзичливими –

лише так звані „ромські лідери“, роми,
що здобули якусь позицію в суспільстві,
мають вищу освіту, заснували ромські
організації й займаються захистом та
лобіюванням інтересів своєї спільноти.
Пишу „так звані“ свідомо, бо ці люди
й справді до певної міри є лідерами,
але аж ніяк не ромських спільнот – на
превеликий жаль, роми обривають
контакти з власними успішними вихідцями, не довіряють їм і стороняться
цих – у їхньому розумінні – зрадників
і вискочок. Тобто ви можете знайти
ромського лідера, в якого є громадська організація з печаткою й рахунком
у банку, з багатим портфоліо проведених заходів і реалізованих проектів,
але це аж ніяк не допоможе вам знайти
місточок до місцевої ромської спільноти, які скрізь де-факто живуть в умовах
власноруч збудованого гетто. Нікого
не впускаючи всередину і втрачаючи
інтерес та довіру до тих, кому вдалося
пробитися назовні.
Про щось схоже розповідала польська репортерка Лідія Осталовська,
чию книжку „Акварелі“ про геноцид
ромів я мав приємність перекладати.
Впродовж довгих років зацікавлення
роми не підпускали її до себе, не
відкривалися й не довіряли. Допоміг
випадок: одного з її знайомих ромів
підло ошукали свої ж, тоді він з почуття
обурення й образи сам почав розповідати їй правду.
Словом, у найближчому майбутньому моя мрія написати художній
репортаж про життя й подорожування
разом із ромами навряд чи реалізується. Як і спроби відгадати, що ж у них
насправді на думці, чого вони хочуть
і про що мріють. Століття страждань
і переслідувань зробили їх закритими
й недовірливими. З одного боку, саме
завдяки цій закритості роми зберегли
власну ідентичність і колорит. З другого ж, саме через це їм сьогодні важко
інтегруватися в суспільство й мати
шанс на краще майбутнє.
Попри чимало різноманітних спроб,
я так і не довідався про ромів нічого
нового. Знаю лише те, що прочитав
у книжках, не ними написаних, а відтак – не зовсім справжніх і глибоких.
І хоча в Ужгороді й живу біля ромського району, бачу їх щодня на своїй вулиці, але вони все одно залишаються
далекими. Бо – як у старому анекдоті
про любов – для близькості потрібне
зацікавлення й взаємний рух назустріч
обох сторін. Наразі ж його немає, хоч
як гірко це констатувати.
Андрій Любка, Ужгород
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Подивитися на світ ромів –
чи подивитися на світ очима ромів?
Чотири документальні
стрічки циклу „Ромська мрія“
режисера Романа Бондарчука
– чотири нариси доль двох
чоловіків, двох жінок. Кожен
сюжет називається за ім’ям
героя: Денис, Мирослав, Діана,
Рената. Всі вони живуть або
жили у ромських таборах на
Закарпатті. Сучасний табір –
місце компактного проживання
ромів, у будинках, не в наметах.
Утім, ці поселення не дають
забути про кочове життя: хати,
паркани і дороги виглядають
так, наче їх не шкода покинути
в будь-яку хвилину. А можливо,
розум просто відштовхує думку,
що це є наслідком великої
бідності і люди просто не мають
де інакше жити, аніж у підбитій
дошками хижі.
Всі четверо героїв вважають себе
успішними. Наймолодша, 23-річна
Діана, мати двох дітей, навчає танців
у школі. Мріє стати хореографом,
обожнює танцювати і вважає це
важливим складником національної
самоідентифікації. „Якщо ваших народних танців не буде, як вас будуть
знати? Так і нас ніхто не буде знати
без наших народних танців і пісень“.
Продовжувати освіту поки що не може – адже діти ще малі.
Ніби опонує їй героїня іншого шкіцу – теж молода і гарна Рената. Вона
– правник, вивчилася в МАУП, тепер
допомагає ромам із документами,
субсидіями, судовими суперечками.
Каже: „Якби я не пішла вчитися – зараз би вже мала трьох дітей від двох
різних чоловіків, куди тут далі розвиватися“. В сюжеті показано, як вона
облаштовує приймальню в таборі
в Мукачевому. Розносить залитими
водою вулицями папірці з вказівками, як оформити документи. Впадає
в око, що скрізь дуже багато дітей
– статистика підтверджує співвідношення 1 до 3 між дорослими і дітьми
у ромських спільнотах.
Мирослав теж багато зусиль
приділяє захисту прав ромів – він
працює на ужгородському телебаченні, і зйомками сюжетів свій журналістський обов’язок не вважає
вичерпаним. Ми бачимо, як він у суді
допомагає ромській парі відстояти
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свій будинок, не тільки знімає це, але
й активно намагається вплинути на
рішення. Його шлях до успіху – від
помічника і водія на телестудії, його
українська – правильна і гарна, як
і належить тележурналістові.
Іще один герой, Денис, також, як
і Діана, обожнює ромські танці. Він
старший і вже втілив цю свою мрію
– працює вчителем танців у інтернаті, де колись виховувався. Зараз,
каже, значно менше ромських дітей
віддають туди на навчання. Вважає,
це погано – батьки помиляються,
що можуть краще навчити своїх дітей. На роботу вбирається в строгий
костюм, їде з табору, де підстрибом
долає багнюку у начищених черевиках.
Цим етюдам віриш і розумієш, що
до цілісної картини бракує ще бодай
десятка хай таких побіжних замальовок. Але щоб у них були блоки і про
„звичайну ромську долю“, і про „нещасливу“, і – протилежний бік, про
життя так званих „циганських баронів“. Принаймні, ефекту зазирання
в інший світ автори добилися. Тепер
цікаво неупереджено побачити, як
цей світ живе.
Роми, згідно з цими фільмами,
вчаться інтегруватись у суспільство,
побудоване іншими за своїми правилами. Герої цього циклу виглядають
парламентарями, медіумами між

двома спільнотами. Навіть Діана
– адже вона хоче зберігати і розвивати свої народні танці, аби її народ
був видимий. До слова, зачіпають її
міркування про те, що розібратися із
модерними віяннями їй допомагають
„молоді дівчата, адже вони краще
в цьому тямлять“. У свої 23 роки вона
виглядає дуже юною.
Цикл знято за підтримки Міжнародного фонду „Відродження“
у рамках ініціативи „Посилення правових можливостей бідних верств
населення“. Його показували на
„Docudays.UA“ – фестивалі документального кіно про права людини. Але
мені здається, тут ідеться не так про
права, як про силу духу протистояти
обставинам і змінювати ці обставини
для інших. Хоча, можливо, боротьба
за права людини найперше так і виглядає – як допомога оформити свідоцтво про народження для дитини,
коли в самих юних батьків непорядок
із документами. Є такий зворушливий кадр у епізоді про Ренату, коли
тато розгублено дивиться на головну героїню і з порогу відповідає,
що малі не вписані в його паспорт,
а документ дружини він принести
не може.
Олена Шарговська, Київ

рецензії та анотації

Безумству хоробрих
співаємо пісню:
російська проза
породила роман про
кіборгів
Сергій Лойко. Аеропорт. Роман
/ переклад з російської, Київ,
Брайт Букс, 2015.
Найпопулярніший роман про
українсько-російську війну – це, без
перебільшення, „Аеропорт“ Сергія
Лойка. Кореспондент московського
бюро „Лос Анджелес Таймз“, дописувач кількох російських видань,
з допомогою видавця зробив те, що
протягом цих двох років не вдавалося
нікому з українських авторів, – принаймні, у такому масштабі. Він написав книжку, яку прочитають, здається,
усі ті громадяни нашої держави, які
все ще регулярно купують художні
книжки. І зараз ідеться не лише про
„українське гетто“, але й про широке
коло звиклих читати масову літературу російською мовою. Кількісно цей
сегмент читацької аудиторії значний,
про нього можна довго міркувати,
можна мріяти перевиховати, переконати, перевчити, проте ігнорувати
його – означає підтверджувати власну безпорадність; особливо коли спеціалізуєшся на масовій та популярній
літературі. Видання опубліковане
одразу двома мовами; і перекладне
українське програє оригіналу: помітне не лише спрощене розуміння
завдання перекладача (до речі, перекладач не зазначений), але й очевидний поспіх виконавців. Додамо,
що в оригіналі відповідні персонажі
говорять українською та англійською.
Здається, ці україномовні діалоги
– найслабше місце твору: мертві,
вихолощені чи то просто фатально
дубові; означення складно підібрати,
але ці фрагменти можуть змагатися
з класикою радянського псевдореалізму. Як побачимо далі, ознакою
радянського псевдореалізму в романі
є не лише українська мова героїв.
„Аеропорт“ – роман про велику
безнадійну битву „кіборгів“ і „сепарів“, єдиний сенс якої – це засвідчити
щось для історії, якщо глобально;
а якщо дрібніше, то тут зібралися
чоловіки, які випробовують себе на
міцність, постулюють речі, цінніші
за людське життя. Головний герой,
росіянин, який робить матеріали
для американського видання (твір
у цьому сенсі буквально-автобіо-

графічний), не може не захопитися
ними. Сучасна війна зображена
динамічно, перестрілки у декораціях поруйнованих залізобетонних
конструкцій тримають увагу, героїзм
ідеальних героїв надихає. Любовна
лінія теж наявна: постарілий плейбой любить дружину (котра вмирає
у нього на руках від задавненої
хвороби; переживаючи через небезпечну роботу чоловіка, не звертала
увагу на симптоми – і військовий
кореспондент звинувачує себе у її
смерті, й саме тому їде в аеропорт:
втрачати йому вже нíчого), а ще
охоплений пристрастю до студентки
Ніки, нареченої, а потім дружини командира кіборгів Степана-Бандери.
Тож байдужі до воєнного екшну теж
лишаться вдоволеними.

Книжка Сергія Лойка виростає
із традиції російської масової прози. Вона цілковито перебуває у цій
площині, і до української літератури
не має жодного стосунку, окрім тематики, хронотопу, часопросторової
прив’язки, а також видавця й ринку
збуту. Це не дивно: автор аж ніяк не
претендує на те, щоб стати українським письменником чи бодай, відповідно до оновленої термінології,
російськомовним
представником
української літератури. Роман написано від імені росіянина прогресивних поглядів. Тут є образ жалюгідного
Путіна і образ красивого втомленого
Порошенка. Є сарказм стосовно
американців і „глибокої стурбованості“ західного світу. Є розмисли
про нікому не потрібну братовбивчу
війну, яка, на думку автора, виникла
спонтанно, на порожньому місці,
безпричинно. Подвиг кіборгів, прекрасний у безрозсудності есенцій53

культревю

ного героїзму, в інтерпретації Сергія
Лойка цілком вкладається у російську героїчну традицію „безумству
хоробрих співаємо пісню“, включно
з нею ж культивованими спартанцями, монголо-татарською облогою
Козельська, Данко й Буревісником,
стійкістю Бреста й Севастополя, панфіловцями, Матросовим, численними
одиничними бійцями з останньою
гранатою для самого себе. Власне,
й стилістика роману – випрацювана
протягом кількох десятиліть авторами штибу Фрідріха Незнанського
й Чингіза Абдуллаєва, а також сотнями епігонів та літературних негрів,
чого у нашому літературному процесі
так і не сталося; а ті, у свою чергу,
з’явилися в результаті переосмислення й масовізації радянської прози
про війну та революцію, в поєднанні
з західними принципами екшну без
претензії на високе мистецтво. З написаного про АТО до „Аеропорту“
за динамікою подібні хіба що „Укри“
Богдана Жолдака, автор яких є професіоналом сценарного жанру і вміє
писати українською так само жваво
й природно, як Лойко російською.
Проте Жолдак вдається до бурлеску,
а наприкінці скочується у фентезі (чи
то доходить у такий спосіб до кульмінації абсурду) – теж цілком відповідно до традиції власної, української,
літератури. Лойко ж, як і належиться
справжньому імперцеві, намагається
створити епічне полотно, ще й доступне для розуміння кожному.
В одному з інтерв’ю Сергій Лойко
зазначив: так дивно, мовляв, що вся
планета дізналася про події в українському аеропорту аж тоді, коли
туди приїхав москаль на замовлення
американців. Здається, вся Україна
прийшла слухати про війну аж тоді,
коли російському письменникові організували потужну промокампанію,
презентації у великих залах обласних центрів, із актором Горбуновим
у парі, декламаціями віршів, піснями
під гітару. Цей автор достукався до
нашого широкого загалу, зголоднілого за культмасовими заходами, підготовленого російськими серіалами
і прозою в м’яких обкладинках. Він
нагадав нам, що читач буває різний.
Адресат прози про героїзм на українсько-російській війні – не обов’язково
україномовний і у вишиванці, не завжди патріот. Зрештою, так само, як
і кіборги у книжці „Аеропорт“ – мусимо пробачити їм відсутність сорому за
російську мову як „оперативну“.
Оксана Щур, Київ
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Неписана проза
Тарас Прохасько. Радість
контакту, Брустурів, Дискурсус,
2015.
В передмові до книжки розмов
з Олегом Лишегою із серії „Інший
формат“ Тарас Прохасько написав:
„…ніколи перед тим не бачив поета,
який балакає поетичніше, ніж пише
вірші“. Написав, як про себе, бо
цей вислів дуже пасує і до Прохаська-прозаїка. Говорить письменник
справді так, що з того завжди можна
зробити кілька есеїв. І вибрані розмови з Тарасом Прохаськом „Радість
контакту“ оголюють корені цього
феномена.
Це не перша книжка говоріння Тарас Прохаська. Є ще „FM ,Галичина‘“
– тексти невеличких радіопередач,
які вже стали культовими. Тепер маємо книжку інтерв’ю з письменником,
що публікувалися за період з 2008го по 2015 рік у виданнях найрізноманітніших спрямувань, як-от сайти
„Українська правда“, „Платформа“,
„Літакцент“, „Культпростір“, газети
„День“ чи „Високий замок“, блог
„Coffee&Talk“ тощо. Є в книжці навіть текст на основі телевізійної
передачі.
Тарас Прохасько не раз говорив,
що радше був би оповідачем, аніж
письменником. Що найбільше задоволення отримує, коли розповідає,
а запис розповідей, власне творення літератури приносить не таку
радість. Закономірно, що форма
інтерв’ю дозволяє наблизитися до
„літератури оповідача“. Наскільки
– залежить також і від журналіста.
Від того, як він редагуватиме текст
і чи залишатиме хоча не найзручнішу
для читання, але первинну розмовну
мову. Єдиного погляду на те, якою
має бути міра втручання журналіста
чи редактора в текст, немає, але сам
Прохасько висловлюється про це
однозначно: „…я вважаю, що оральна, чи, як би то сказати, наговорена
література також повинна існувати…
І мені подобається говорити тут
і тепер. І так, щоби говорити наживо, щоби йшлося не про вилизаність
кожної фрази, не про виробленість
кожної детальки, а власне про цей
живий потік спілкування“.
Деякі з інтерв’ю, що увійшли до
книжки, добре причесані. Там немає нічого зайвого, немає слів, які
не зовсім туляться до всього тексту,
а просто собі сказані. Але є також
розмови, де залишено багато пер-

рецен
винного. В них помічаємо обмовки,
паузи в формі трикрапок… Там
рясно Прохаськового знаменитого
„то є“ чи таких слів, як „проблєма“.
Як сказав, так і записали, ще й додали, на якім слові яка пляшка вина
відкривалася.
Особливим є інтерв’ю, яке зробив
спеціально для книжки її упорядник
та видавець Василь Карп’юк, – „Розмова про “говоріння”“. Цей текст може слугувати одночасно передмовою
і своєрідними „примітками на полях“,
ключем до решти книжки. Це також
можливість глянути за її лаштунки,
оскільки Прохасько розповідає, що
думає про всі ці журналістські розпитування, про що йому хочеться
говорити, а які питання чи який підхід
не подобається. Розповідає також, як
і чому іноді відмовлявся від інтерв’ю.
Хоч насправді це бувало вкрай рідко.
Каже, що всі інтерв’ю були зроблені
радісно. Порівнює їх із купанням
у прохолодній гірські річці: „Підходиш до річки і раптом з’являється

така нехіть залазити у воду, і дуже
часто не залазиш. Але дуже часто
через цей острах чи уявлення залазиш, і тоді виявляється, що добре, що
заліз. І тоді вже насолоджуєшся цим
потоком“.
Коли я вперше відкривав „Радість
контакту“, то не чекав несподіванок, позаяк читав уже багато розмов із Прохаськом. Однак враження
виявилися дещо неочікуваними.
Кількість дала нову якість. Іншу.
З’явилася можливість побачити
цілість, розвиток окремих думок
чи постійне повертання до одних
і тих самих, а отже, таких, що Прохаськові особливо важливі. До того
ж з’ясувалося, що читати таку кількість інтерв’ю – це ще й весело. Ледь

ензії та анотації
не через одного журналісти питають
у Тараса Прохаська, що він зараз
пише. Проступають і натяки на
питання, чи буде це довгоочікуваний „великий роман“. Письменник,
своєю чергою, відповідає майже
завжди інакше й неконкретно, так
що це схоже на дивну гру. І коли ви
вже вп’яте поспіль зустрічаєте щось
на кшталт: „Над чим зараз працюєте? Чи, може, це буде роман?“
– а у відповідь чуєте загадкове формулювання, яке, наче написаний
лікарським почерком текст, можна
потрактувати як завгодно, то мимоволі посміхаєтесь.
В одній із розмов Тарас Прохасько
каже, що українська література все
частіше соромиться бути літературною. Натомість „книжки пишуть так,
як у житті, або я пишу так, як говорю“.
І з цього, за його словами, виробляється своєрідна псевдощирість.
Водночас читач сподівається на
літературу, літературність, а не підробку. Із другого боку, письменник
переконаний, що інтерв’ю має бути
наговореним і не інакше. Ті рідкісні
писані інтерв’ю, які колись давав, порівнює зі „здохлятиною“. Ця книжка
розмов – не література, але й не
оповідь, бо та не потребує паперу.
Та як на мене, вона є тим, чим називається – „радістю контакту“. І це
найкраща її властивість.
Богдан Ославський,
Івано-Франківськ

У бліндажах та
в полоні: Україна
2014 року очима
репортерів
Veni vidi scripci: Історія наживо,
Київ, Темпора, 2015, 306 с.
Коли читаєш книжку репортажів
переможців конкурсу „Самовидець–2014“ – „Veni vidi scripci: Історія наживо“, неможливо стримати
шквал емоцій, серед яких і жаль,
і лють, і співчуття, і відчай. І навіть
сміх, хоч він і викликаний дотепами
з розряду чорного гумору. Гадаю,
ці тексти не залишать читача байдужим до долі їхніх героїв: і тих,
які відстоювали людську гідність
на Майдані, а тепер боронять незалежність України на передовій
на Сході, й тих, які роблять усе
можливе як волонтери і репортери,

щоб довести інертнішій частині суспільства, що ця війна, закамуфльована під евфемізм АТО, насправді
зачіпає кожного з нас.
Парадоксально, але саме війна
й ті переламні події в новітній історії, що їй передували, стала найсильнішим поштовхом до розвитку
українського репортажу як жанру.
Коли кілька років тому засновники
„Самовидця“ ініціювали перший
конкурс репортажів, то вишукували
теми, над якими годилось би працювати першопрохідцям цього незатребуваного раніше в нас жанру. Нині
ж тематику репортерам, серед яких
багато перспективної молоді, диктує
саме життя
Велика цінність цієї книжки
– у щирості її героїв. Вони, хоча здебільшого приховують власні імена,
не криються з тим, що на душі накипіло, висловлюючись без страху та
зайвої дипломатії. Сильна сторона
цих репортажів – відсутність пафосу
та героїзації, на яку часто слабують
художні твори. У цей час, коли всі
рани ще свіжі і кровлять, саме література non-fiction стає дуже важливою
– саме як документ людяності на тлі
випробувань. Як спроба осмислити
неоднозначні події просто вже, поки
вони ще не перекочували в підручники історії і не стали приводом для
ідеологічних дискусій.
Утім, „Veni vidi scripci: Історія наживо“ – це таки художні репортажі,
здатні викликати ефект 3D, себто
зробити читача учасником подій.
Справді відчуваєш страх, „опинившись у полоні“ разом із репортером
Сергієм Лефтером, чи „мандруючи
на передову“ з Настею Станко, до
„мурашок“ пробирає, коли „навідуєш поранених“ разом з Олесею
Яремчук, переживаєш суміш сорому
й полегшення, „відкуповуючись“ від

необхідності воювати волонтерською допомогою воїнам разом із
Захаром Колісніченком.
Зрештою, не хочеться виокремлювати одні репортажі посеред інших,
адже своїми відзнаками це вже
зробило журі конкурсу. Радше слід
зауважити, що насправді всі тексти
читаються як одне ціле. Всім репортерам притаманна лаконічність
і емоційне навантаження текстів,
що описують трагічні події минулого
року.
Територія воєнних дій – загалом
світ у світі, який живе за власними
законами і в якому все максимально
чітко розділено на біле й чорне: свій
– чужий, життя – смерть, жертовність
– мародерство, людяність – жорстокість. Тут немає часу на вагання
й роздуми, кожна мить може стати
останньою, кожна помилка – незворотною, кожен порятунок ближнього
– життєвою необхідністю. Кожен
новий день – коштовним даром.
Саме в межовому стані ти здатен
по-справжньому це зрозуміти, найгостріше відчути.
Контингент героїв репортажів
максимально різношерстий: тут і футбольні фанати-ультраси, й волонтери зі служби „ЄвромайданSOS“,
і ті, що й досі постачають військових
усім необхідним; священнослужителі
різних конфесій і віросповідань, поранені бійці, феміністки та радикали,
переселенці і ті, кому від війни втікати
нікуди, полонені і їхні мучителі. А ще
– діти, які розбираються у видах снарядів, і діти, які пишуть найзворушливіші у світі листи на війну. А також
– колишні майданівці і вевешники, які
за наказом стояли по інший бік барикад – здається, війна утнула злий
жарт, звівши їх у бою проти спільного
ворога.
Героям репортажів притаманні
мужність і скепсис, розчулення
й агресія. Чимало з них не називають
своє ім’я і не хочуть потрапляти під
приціл фотооб’єктива. Можливо, за
прямою причиною цього – не бути
впізнаним та переслідуваним сепаратистами – криється ще й глибинна:
воїни усвідомлюють, що тепер вони
стали зовсім іншими, ніж були до
того, коли подалися добровольцями
на Схід або ж були мобілізовані.
І справа не тільки в ранах на тілі та
в душі, а й у тім, що для багатьох із
них війна стала способом існування. Чимало з них уже не уявляють
собі життя не на передовій. Дехто,
навпаки, прагне якомога швидше
повернутися в коло родини і звичних
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занять. Проте й ті, й інші – всі, хто
бачив смерть бойових побратимів,
сприймають життя зовсім по-іншому,
ніж до війни.
Вони нетерпиміші до тих, хто підтримував „ДНР“ чи „ЛНР“, до зволікань влади, яка збирає дивіденди на
довколавоєннім піарі, до недолугої
тактики військового командування
і зомбованого місцевого населення.
Вони називають котів та собак-приблуд Розтяжкою чи Гранатою. Вони
можуть дарувати одне одному мішок
для трупа чи надгробну табличку
в день народження та сміятися з цього, як з найдотепнішого жарту.
І, напевне, вірять, що смерть,
з якою щодня грають у хованки, відступить перед їхнім сміхом. А якщо
не відступить, то, принаймні, не буде
марною.
Наталка Малетич, Львів

Відродження болю,
притупленого війною
Андрій Цаплієнко. Книга
змін, Харків, Клуб сімейного
дозвілля, 2015, 256 с.
Коли виходить роман про війну
в Україні, читачі вже звично сприймають його як чергове літературне
чтиво. Тепер уже важко когось здивувати розповідями про полонених
бійців, нахабних командирів та
безжалісних ополченців. Кількість
загиблих перетворюється на суху
статистику, а обірвані долі тисяч
сімей сприймають як природний
наслідок військового конфлікту (як
люблять повторювати керівники
владних верхівок, хіба можна на війні обійтися без жертв?). І проблема
в тому, що всі звикли до стану речей,
де над людьми нависла апатична
безпорадність, у якій немає місця ні
для жалю, ні для поступу. У цих умовах волонтери лишаються єдиною
надійною ланкою між світом хаосу
та рештою України. Проте є ще одна
сила, здатна зрушити справу з місця,
– медійники, серед яких – Андрій Цаплієнко, воєнний кореспондент, який
вже понад 15 років працює в гарячих
точках по всій земній кулі. Гібридна
війна, що триває вже другий рік,
не стала для нього несподіванкою.
Понад те, він стверджує: вона була
неминучою. Докази на підтвердження цього Цаплієнко наводить у своїй
збірці оповідань „Книга змін“.
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Головною заслугою автора (на
відміну від багатьох інших письменників, які пишуть про війну) є його
перебування в зоні бойових дій. Доки хтось пише романи з вигаданими
персонажами, „Книга змін“ стає
справжнім документом доби, на
сторінках якого – п’ятнадцять історій
різних людей, схованих за своїми позивними або ж зміненими прізвищами. Найбільший талант письменника
– зобразити події так, щоб йому повірили. Чи переконає він читача – залежить від того, наскільки критично
той налаштований на сприйняття.
Адже спочатку в оману можуть
ввести деякі вигадані персонажі (наприклад, з оповідання про збитий
„Боїнг“ чи любов між казашкою та
росіянином). Тому дехто поспішить
винести однозначний вирок: брехня. Але тут слід розуміти, що автор
вводить до сюжетної лінії додаткових
героїв лише для того, щоб читач міг
перевтілитися в них і зрозуміти, як
воно – стояти на порозі смерті. Молоді юнаки, дорослі чоловіки, діти,
жінки, що кохають на відстані, – всі
поєднані болючою жилою, війною.
Вони різні, але однакові у своїй беззахисності перед страхом та болем.
Репортер-письменник бере на себе
подвійну відповідальність, адже навіть пишучи книгу, він керується головним журналістським правилом „Не
нашкодь“, тому з особливою обережністю висвітлює події на Майдані
та Сході України. Одразу ж видно,
що Цаплієнко – професіонал у своїй
справі, адже за роки медійної діяльності він виробив звичку в деталях
запам’ятовувати все, що його оточує.
Саме тому читач легко сприйматиме описи місцевостей, баталій
та військової техніки. Попри таку
майстерність у письмі, все ж можна
знайти невеличкі прогалини – так,

наприклад, в оповіданні „Ненависть“
російський солдат, що повернувся
додому, надто детально описує фактично чужій жінці своє перебування
на Донбасі, вказівки начальства, зізнається у тому, що російські війська
розбомбили Донецький аеропорт,
і кричить на всю хату, як бреше Путін. Думаю, читачеві буде важко повірити в таку надмірну драматизацію
монологу вояка, а згодом – і в заяву
батька, який готовий „разом з ним
ненавидіти хохлів“. Крім того, виникає враження, що автор гіперболізує
героїзм деяких персонажів. Так,
наприклад, українському бійцеві
страшно подумати, що він міг лежати
на землі мертвий, заважаючи іншим
(!) тікати від артобстрілів. Складно
уявити, щоб думки такого високого
альтруїстичного характеру виникали
в солдата, який біжить від переслідувачів-бойовиків. Але не нам судити,
що на війні можливо, а що ні.
Дотримання балансу для Цаплієнка теж є надзвичайно важливим. Саме тому він співчуває всім – не лише
українським військовим, а й пораненим сепаратистам, яких кинули в бій,
мов гарматне м’ясо: „Він згорблено
висить на милицях і, ввічливо прощаючись, шкандибає на вихід. Ні мертвий, ні живий, ні свій, ні чужий. Одноразовий солдат, зламаний людський
механізм. Який через власний біль
і страждання розгубив коліщатка та
гвинтики. Який отримав шанс знову
бути людиною“. Цаплієнко показує
українським читачам, що російські
найманці, попри все зло, яке скоїли,
також були людьми. Саме тому журналіст подає невеликий фрагмент із
передсмертного послання чоловіка,
який приїхав за кілька тисяч кілометрів і залишився один на мерзлій
землі: „Из записки погибшего. Сразу
бы застрелили! Кондратенко Дмитрий Викторович, Россия, Иркутск.
Осознал, послали на убой, как быка.
Батальон „Заря“, Луганск, прибыл
12.11.2014 года“. Автор підкреслює:
людське горе не має національності чи країни – смерть однаково
страшна для кожного. Єдина різниця
– в жорстокості, з якою її заподіюють
іншому. Хтось умирає миттєво від
кулі снайпера, а декого обливають
кислотою і душать дротом – прийоми
бойовиків Цаплієнко описує також
надзвичайно точно. А головне, його
„Книга змін“ дійсно змінює – хай не
реальність на Сході, але читача, який
уже не може лишатися байдужим.
Галина Сафроньєва, Львів

ензії та анотації
Декілька флейт
Олег Лишега. Старе золото,
Львів, Піраміда, 2015
Сосна, Верба, Граб, Груша, Дуб,
Слива, Шовковиця, Абрикоса, Бук,
Явір, Лишега – такі слова записано
на початку посмертної книжки Олега
Лишеги „Старе золото“, зібрання
есеїв. Цей ряд може здатися дивним
тому, хто не читав і не знав поета,
такого самого рідного дереву, як людині, такому самому рідному землі
і небові.
Якщо назвати натурфілософію
першим способом філософування,
першою манерою розуміти себе через усвідомлення людини і природи
як цілісності, то Лишега звертається
справді до цих початкових жестів
осягнення людиною світу. І як натурфілософія була цілісною із природознавством чи фізикою, нам теж важко знайти у тексті Лишеги межу між
есеєм, прозою, поезією, біологічним
описом, міфом (про його есеїстику
легко говорити тими ж категоріями,
якими говорять, наприклад, про вірші), ба більше – не хочеться шукати
границь між цим текстом, матерією
і стихією... Ця первісна нерозчленованість, рівнозначність слова і діла,
чуття кожної речі і кожного явища світу як чуття кожного власного органу,
слова як серця, слів як кісток і шкіри
– все це створює враження, що автор
має на гадці ідею про неналежність
людини самій собі (або належності
далеко не лише собі); пишучи, що
„сама рука біжить попереду думки“, підозрюючи, що, „може, вона
спрямовує і думку“, говорячи про
важливість цього руху, Лишега підводить риску: „рука це все пам’ятає.
Я думаю, що вона пам’ятає з тих
давніх часів“.
Не у кожного, звісно, пам’ятає, але
– „це рух стихій“ (вони промовляють,
вони діють через певних людей).
Тут постає одна з центральних ідей
Олега – ідея дикості, у якій він солідаризується зі своїми улюбленими
Торо чи Джеферсом. Це думка про
те, що належність людини до природи, її зростання з нею значно
важливіші за перебування особи
у „культурному просторі“. Будь-які
упередження людини „із суспільства“ щодо апріорності дикунства
і жорстокості у такім середовищі тут
не справджуються: „Для мене почуття дикості – це разом з тим поняття
дуже високої інтелігентності. І я ніколи не ототожнював поняття дикості

з варварством“. І далі: „Просто моя
рука може бути родичем моху чи кори, але ніколи моя рука не може бути
родичем іншої, окривавленої руки.
Руки із кров’ю жертви“.
Ця книжка говорить багато про
друзів, живих і мертвих, хоча насправді всі вони однаково важливі
і голосні для автора. Можливо, саме
тому Лишега так часто цитує інших,
іноді навіть не вказуючи автора: всі
вони – тут. Він припасовує одні імена
до інших, наче шукає гармонійного
поєднання кольорів, створює чуднí
композиції з імен і їхніх ідей, шукає спільностей і показує виразні
контрасти, бачить діалоги: Паунда
з Чубаєм, Тичини зі Свідзінським,
Торо з Овідієм, Франка з Мілошем,
себе з кожним… Тут він досягає мак-

симального знеособлення, чистого
голосу світу, який висловлює свою
мудрість. Його друг Генрі Торо, просто Генрі, живучи далеко від людей,
щоразу обходить усі поля і горби
навколо озера, але для Лишеги це
насправді є обходженням довкола
всієї Землі. Він пише про „повну довіру до свого Буття“ деяких „близьких“
(Торо, Білокур), але і цю формулу,
і багато висловлених ним інших
формул хочеться застосувати щодо
самого Олега.
Він з великою любов’ю описує ті
місця, міста, речі і людей, до яких причетний: Тисмениця і Глеваха, київські
ресторани, мости, дерева і повії,
квартири, пропахлі ароматом яблук…
Він насолоджується ними, бачить їх
виразно і наскрізь, кожному присвячує увагу, не спішить: „Не варто у
цім житті спокушуватися швидкістю.
Це ще не рух. Рух – усе, а швидкість
– може, хитрість, не більше...“.
Лишега не раз говорить про час.

„Старе золото“ – це про час, „Старе золото“ – так мала називатися
Франкова збірка перекладів стародавніх грецьких другорядних поетів.
„Я хочу сказати, що не існує доброї
скульптури без хоча б найменшої
частки античної лінії“, – пише Лишега. Він значно ближчий до тієї
поезії, ніж до теперішньої. Лишега
відчуває той простір, він живе у ньому, як древня риба головатиця, яку
він бачить під мостом у карпатській
ріці: „колись вона жила мільйони
літ в Паннонському морі, що ніби
доходило аж до Карпат, і звідти
головатиця заходила на терло у ті
дрібніші карпатські річки, але пізніше, як трохи потепліло, досить мілке
Паннонське море раптово щезло
– кажуть, що воно якось прорвалося крізь Залізні Ворота на Дунаї
і витекло в Егейське море.. А головатиця тим часом пішла догори і сховалася донині поміж найвищих гір,
у тих потоках поміж гуцулів, лемків
і бойків…“. Як і Франко, Лишега йде
туди – щоб шукати ту первісність, ту
давнину, ту дикість, неприрученість,
те старе золото. Але сучасність неминуча. Франко спостерігає блиск
машин у центрі Львова, які везуть
війну; у його львівському домі гидять
російські солдати, а він, немічний
геній, іде здавати зброю свого сина, аби підкоритися наказу нових
властей. Тичина ховається у склепах
Байкового кладовища від денікінців,
які нищать Київ (далі буде – „Чи міг
писати Тичина, якщо друзі у землі?“).
Сучасність наступає, вона знищує
дикість, неприрученість. Міста і технізація породжують середній клас,
„манірний“ у термінах Лишеги, „пошлий“ у термінах Набокова. Коли ці
„цивілізовані“ пишуть, з’являється не
те що несмак, а необов’язковість:
„якщо є необов’язковість появи цього чи того, то вже важко говорити
про мистецтво“.
Порівнюючи в есеї „Флейта землі
і флейта неба“ Паунда і Лоуренса
з хріном і перцем, порівнюючи поетів
із коморами і накритими столами,
Лишега так само каже, що всі ми
– речі цього світу. Людина – річ,
яка складається з інших речей, вписана в інші речі. Людина – „власник
кількох десятків кісток (із декількох
справді може вийти непогана флейта, якби хтось умілий провертів дірочки де треба), доброї торби м’яса,
крові, жменьки мозку...“.
Мирослав Лаюк, Київ
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Старий новий
капіталізм
Анатолій Дністровий. Глобус
Карла Маркса: Есеї з соціальної
та політичної критики /
Анатолій Дністровий, Львів, ЛА
„Піраміда“, 2015, 156 с.
„Глобус Карла Маркса“ — це спроба переосмислити капіталізм, який
щодня ставить нові питання й виклики перед постколоніальними та
перехідними суспільствами. У своїй
збірці соціально-політичних есеїв
український письменник та публіцист, кандидат філософських наук
Анатолій Дністровий розкриває динаміку вчень Маркса і деяких інших
західних філософів ХІХ–ХХ століття,
акцентуючи увагу на їхній футурологічності. Серед інших важливих
тем – взаємозалежність фінансових
ринків, осмислення ідеї „плоского
світу“ Томаса Фридмана (згідно
з нею, теперішній інформаційноцифровий світ уже є не круглим,
а пласким завдяки інноваційній
глобалізації), наслідки промислової
модернізації ХХ століття, а також
феномен соціальної нерівності.
Окрім цього, автор розглядає дихотомію „модернізація–колонізація“
крізь призму впливу влади Російської
Федерації на країни Східної Європи. Так, зокрема, щоби протистояти
насадженню ідей „русского мира“,
низка перехідних і пострадянських
держав повинна впроваджувати
одразу декілька стратегічних пріоритетів, серед яких — модернізація,
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євроінтеграція, активне націотворення та становлення політичних націй. Анатолій Дністровий не оминає
увагою і поняття популізму, який досі
лишається основною інформаційною стратегією будь-якого стилю адміністрування. Публіцист зазначає,

що влада ХХІ століття ставить суспільство під загрозу цивілізаційних
ризиків, які не вписуються у зрозумілу логіку речей, а лише посилюють
недовіру до владних інституцій.
В останньому розділі збірки – есеї
про важливість креативного класу
в пострадянському просторі. Автор
підсумовує, що в Україні досі лишається чинним старий державний
апарат, поруч із яким поволі набирає політичної ваги креативний
клас. Наскільки він стане впливовим
– питання часу.
Галина Сафроньєва, Львів

рецензії та анотації

культревю

9|2015
ціна 30 Kč

Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Коли хтось із волонтерів
вперше потрапляє у табір,
він просто не може
залишатися байдужим до
зграї брудних, голих і босих
дітлахів, надзвичайно милих
та зворушливих через свою
безпосередність і природність.
Ми теж не встояли перед
купою цих невинних дитячих
очей і вирішили кожен наш
візит до табору частково
присвячувати ромській
малечі. Ми брали з собою м’яч,
гралися у рухливі ігри, вчилися
розуміти одні одних...
Ангеліна Гусар

Тема: ме сом мануш
Зовсім не романтично.
Як живе ромський табір
На Сході без змін?
Чуйка переможе

