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До кінця незрозуміло, які аргументи 
для Брюсселя, Вашингтона та самого 
Яценюка зміг знайти Порошенко, 
але 10 квітня крига наче скресла – 
прем’єр заявив про свою відставку, 
а Захід неформально „дав добро“ на 
кандидатуру Гройсмана. Вочевидь, 
президенту вдалося переконати всіх, 
що альтернативного виходу з кризи 
немає, хіба що дострокові вибори – 
чого не хотіли ні в БПП, ні в НФ, ні 
в США та ЄС. 
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Наш читачу!

 Після двох місяців відкритого урядового конфлікту українці мають 
нового прем’єра та Кабінет міністрів. Чи стануть вони урядом 
реформ? Експерти налаштовані переважно скептично. Гройсмана 
назвали прем’єр-міністром–стабілізатором. Чимало хто вважає, 
що головне завдання прем’єра – відсунути в часі ідею дострокових 
парламентських виборів.

Не додає оптимізму і відсутність стабільної більшості, самого 
ж Гройсмана вибрали лише тому, що за нього проголосували 
депутати, підконтрольні олігархам. Тим не менше, у перші тижні 
новий прем’єр прийняв непопулярне рішення щодо підвищення 
ціни на газ. Чи буде Гройсман послідовним та рішучим у наступних 
діях? Один із дипломатів ЄС пожартував нещодавно, що більшість 
непопулярних реформ Україна вже провела, тепер час на популярні, 
які заспокоять суспільство, наприклад, упорядкувати ситуацію 
з олігархами. Однак це не так просто. В черговий раз ми побачили 
це на прикладі голосування за нового генерального прокурора. 
Завдяки внесенню змін до відповідного законодавства, ним став 
Юрій Луценко. Крім того, за нього віддали голоси люди, знову 
ж таки, підконтрольні олігархам. Чи зможе Луценко зберегти 
незалежність і професійно здійснити реформи? Час покаже.

На Сході, на жаль, без змін. Мінські домовленості надалі не 
виконуються. Натомість в ЄС усе виразніше лунають пропозиції 
скасувати санкції проти Росії. Влітку Євросоюз прийме рішення щодо 
їх продовження.

Європа вирішує свої проблеми, Росія використовує цю ситуацію. 
В червні у Великобританії відбудеться референдум щодо виходу зі 
складу ЄС. На жаль, різниця між прихильниками та противниками 
цієї ідеї доволі незначна. Отже, все може статися.

З Туреччини до Європи прибуває дещо менше біженців, що 
є результатом угоди між Анкарою та Брюсселем. Однак у самій 
Туреччині вся повнота влади поступово скупчується в одних руках 
– президента Реджепа Ердогана. А той каже, що не піде на поступки 
Євросоюзу.
Схоже, ми починаємо звикати до думки, що живемо у досить 
нестабільному світі…
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„Нічний вовк тобі товариш!“ – так 
можна підсумувати перший тиждень 
травня в центральноєвропейських 
державах, причому вже другий рік 
поспіль. Усе – завдяки пропутінському 
клубу „Нічні вовки“, які вчергове на 
9 травня намагаються пробитися з Росії 
до Німеччини у рамках мотопробігу 
„Дороги Перемоги – на Берлін“.

У парламенті на сьогоднішній момент 
є опозиційні фракції, яким потрібно 
провести дострокові вибори, вони 
вважають, що таким чином покращать 
свої результати. Але треба розуміти, 
що без зміни виборчого закону, це 
буде піррова перемога, яка нічого на 
краще суттєво не змінить.

Політична кон’юнктура змушуватиме 
нових урядовців балансувати між 
проведенням реальних, а не лише 
показових реформ, роботою 
в інтересах власних олігархічних 
„інвесторів“, вимогами західних 
партнерів і кредиторів України та 
очікуваннями втомленого від обіцянок 
електорату.
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„Український журнал“ доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних 
та архівних номерів нашого часопису.

Куликове поле для правих радикалів це, 
в першу чергу, нагадування про те, що 
перемога отримана не повністю. Для 
„антимайданівців“ – плацдарм, який не 
можна віддавати.

Відповідно до планів Кремля, до 2020–2025 років 
чисельність особового складу ЗС РФ у Криму має зрости 
до 43 тисяч, кількість танків має досягти 100 одн, БМП/БТР 
– 1150, артилерійських систем різного калібру – 400, 
бойових літаків – 150, вертольотів – 95, берегових 
ракетних комплексів – 50, бойових кораблів – 33, 
а підводних човнів – 7. Безумовно, таке накопичення сил на 
окупованому півострові Кремль пояснює поширенням НАТО 
на схід, розгортанням американської системи ПРО поблизу 
кордонів з РФ, передислокацією окремих бойових частин та 
підрозділів Альянсу впритул до Росії, зокрема в Прибалтику, 
збільшенням спільних навчань НАТО тощо. 
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„Нічний вовк тобі товариш!“ – так 
можна підсумувати перший тиждень 
травня в центральноєвропейських 
державах, причому вже другий рік 
поспіль. Усе – завдяки пропутінсько-
му клубу „Нічні вовки“, які вчергове 
на 9 травня намагаються пробитися 
з Росії до Німеччини у рамках мото-
пробігу „Дороги Перемоги – на 
Берлін“. При цьому, як у старі до-
брі геополітичні часи, атакують по 
всьому фронту: і на лінії Калінінград-
ської області, і на лінії балтійських 
республік, і через Білорусь, і навіть 
через Україну, яка – що не підтвер-
джено і не відомо, чи дізнаємося ми 
це коли-небудь – впустила „Нічних 
вовків“ у Словаччину. Звідти про-
путінські байкери дісталися до 
Праги, де їм 7 травня влаштували 
контрманіфестацію: кілька сотень 
демонстрантів на Вацлавській площі 
в Празі їх освистали і приготували 
різні гепенінги. Частина учасників 
акції намагалася заблокувати до-
рогу, якою їхали путінські фанати, 
але поліція не дозволила це зробити. 
Вигукували, наприклад, гасла ро-
сійською мовою „Чемодан, вокзал, 
Росія!“, „Додому, окупанти!“ тощо. 
Перед виїздом з Москви „Нічні 
вовки“ отримали офіційну за-
борону в’їзду до Польщі, та це їх 
не зупинило і вони доїхали до при-
кордонного білоруського Берестя. 
За неофіційною інформацією, поль-
ський кордон не вдалося перетнути 
навіть тим учасникам пробігу, які 
мали паспорти країн ЄС. 
Так само 30 квітня до Литви не 
впустили двох російських мото-
циклістів, які намагалися потрапити 
до Литви через Білорусь. За словами 
представника прикордонної служби, 
мотоциклісти не могли вказати мету 
поїздки в Литву, крім того, на одно-
му з мотоциклів була заборонена 
в більшості центральноєвропейських 
країн радянська символіка.
Проте, як говорив у ті дні керів-
ник пробігу Андрєй Бобровський, 
перед голосною забороною в’їзду 
на польську територію вже прибули 
кілька байкерів, які продовжили 
мотопробіг. У польському Вроцлаві 
пропутінські байкери поклали квіти 
до пам’ятника польським жертвам 
УПА, про що відразу ж повідомив 
російський „Спутнік“. 
Що ж: пропутінських байкерів, 
у прямому і переносному сенсі, 
у центральноєвропейських дер-
жавах вистачає своїх – їм не треба 
перетинати кордон, просто треба 
висловитися. Навіть у Польщі, яку 

разом із Литвою російський МЗС 
у квітні назвав „найбільш русофоб-
ською державою“. 
„Відбулися зміни в геополітиці 
– і тепер нашим ворогом є Укра-
їна, а не Росія. Росія, ворог нашого 
ворога, є нашим союзником. За-
вдяки тому, що існує Росія, Україна, 
котра має територіальні претензії 
до польських східних земель, мусить 
4/5 своїх військ тримати на сході. 
Це для нас добре“, – заявив в ефірі 
телеканалу „Polsat“ голова партії 
КОРВіН Януш Корвін-Мікке. На 
думку польського політика, „Укра-
їна становить для Польщі реальну 
загрозу“. „З Росією у нас немає 
жодних суперечностей. Росія не має 
жодних територіальних претензій до 
нас“, – переконаний скандальний 
депутат. Думки, що Росія не несе за-
грозу Польщі, дотримується ще один 
видний польський політик – Тадеуш 
Івінський з Союзу лівих демократів. 
Він вважає, що чинний міністр закор-
донних справ Вітольд Ващиковський 
„висловлюється останнім часом 
досить ексцентрично“. Так Івінський 
прокоментував слова очільника 
польської дипломатії під час форуму 
у Братиславі, під час якого Ващиков-
ський ствердив, що „Росія становить 
екзистенційну загрозу“.
У балтійських республіках, як 
і в Україні, одні з найскандаль-
ніших заяв прозвучали під час 
урочистостей з нагоди закінчен-
ня Другої світової війни: так, мер 
латвійської столиці Ніл Ушаков, 
зустрічаючись з ветеранами, заявив: 
треба бути вдячними радянській 
армії за можливість святкувати 
латвійську незалежність. „Без 
розгрому нацизму, без перемоги 
у Другій світовій війні у нас сьогод-
ні не було б незалежної держави, 
не було б можливості відзначати 
4 травня (День звільнення Латвії від 
радянської окупації) і 18 листопада 
(День незалежності Латвії). Тому ми 
будемо шанувати ваш подвиг“, – на-
голосив Ніл Ушаков під час зустрічі 
з ветеранами. 
А улюбленець нашої рубрики, 
президент Чехії Мілош Земан 
(куди ж без нього) 9 травня про-
вів у родинній атмосфері, тобто 
в російському посольстві. Під час 
бенкету він навіть виголосив про-
мову. У 2015 році чеський президент 
9 травня був у Москві, проте так і не 
дійшов до параду, бо його візит до 
Росії викликав критику.
Натомість країни Європейського 
Союзу 9 травня традиційно від-А
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значають День Європи, адже цьо-
го дня 1950 року проголошено 
„Декларацію Шумана“, що дало 
початок європейській інтеграції. 
Міністр закордонних справ Франції 
Роберт Шуман вважається одним із 
батьків-засновників Євроспільноти, 
який розпочав втіл ення у життя ідеї 
Жана Моне про створення Європей-
ської спільноти з вугілля і сталі. Від-
так Договір про заснування Євро-
пейської економічної спільноти і До-
говір про заснування Європейської 
спільноти з атомної енергії, що дало 
початок побудові ЄС, тоді підписали 
Бельгія, Голландія, Люксембург, 
Франція, Німеччина та Італія. Про-
те нині Шуманові уваги приділяють 
менше, ніж лідерові „Нічних вовків“ 
Залдостанову, хоча в європейських 
державах у День Європи проходить 
чимало позитивних подій (у цьому 
місці повинен бути сумний смайлик). 
Чергова велика рубрика новин: 
збільшення військової присут-
ності НАТО в регіоні Центральної 
Європи, що остаточно повинен 
підтвердити липневий саміт НАТО 
у Варшаві. У травні в польському се-
лищі Редзіково почалося будівництво 
американської комплексної системи 
протиракетної оборони. Базу бу-
дуть обслуговувати максимум 300 
піхотинців і цивільних осіб. Най-
важливіші елементи системи, тобто 
радар і пускову установку SM-3, по-
винна забезпечити компанія AMEC 
Programs Inc., розташована в штаті 
Джорджія (США). Подібну базу пла-
нується створити в Румунії.
Водночас Росія погрожує збіль-
шенням військових сил на кор-
доні з Польщею, Литвою, Латвією 
та Естонією. Це відповідь Москви 
на проект розміщення додаткових 
контингентів НАТО на території 
цих держав. За словами голови Де-
партаменту загальноєвропейської 
співпраці у російському МЗС, роз-
міщення чотирьох батальйонів Пів-
нічноатлантичного альянсу поблизу 
кордонів Російської Федерації вима-
гатиме адекватної відповіді. Також 
міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу 
заявив про створення трьох нових 
дивізій, дві з них будуть розміщені 
у Західному військовому окрузі, 
а одна – у Південному військовому 
окрузі. Російський міністр сказав, що 
його відомство змушене прийняти це 
рішення, щоб протидіяти посиленій 
присутності військ НАТО поблизу 
кордонів Російської Федерації.
Центральноєвропейські держа-
ви, від Естонії до Словенії, мають 

небагато спільних тем, проте 
останнім часом їхню одноголос-
ність викликала одна подія. Єв-
ропейська Комісія вирішила переко-
нувати держави-члени обов’язково 
приймати біженців. А от держави, 
які відмовлятимуться приймати їх, 
будуть змушені заплатити штраф 
– 250 тисяч євро за кожну людину. 
„Ми повинні бути солідарними у ви-
рішенні міграційної кризи“, – пояс-
нив віце-голова Єврокомісії Франц 
Тіммерманс. Єврокомісія запропо-
нувала такий поділ біженців між кра-
їнами ЄС, щоб кількість прийнятих 
осіб залежала від рівня заможності 
кожної країни-члена та кількості ї ї 
мешканців. Якщо котрась з країн 
опиниться під сильним міграційним 
тиском – тоді інші членські держави 
повинні їй допомогти і прийняти 
біженців. Можливість „викупитися“ 
Європейська Комісія називає не 
санкціями, а „контрибуцією“.
Проте щоб пропозиція Єврокомі-
сії набула чинності, на неї пови-
нні погодитися членські країни, 
а згодом – ухвалити Європар-
ламент. Це рецепт катастрофи 
– так пропозицію Єврокомісії згідно 
оцінили центральноєвропейські по-
літики. Так, у дні прийняття цього 
рішення зустрілися міністри закор-
донних справ Вишеградської групи. 
Уся четвірка критично оцінила нову 
пропозицію Єврокомісії, назвавши ї ї 
шантажем. 
А вже через кілька днів спікер 
польського Сенату, подорожу-
ючи Казахстаном, заявив, що 
Польща прийме співвітчизників 
з Центральної Азії. Станіслав 

Карчевський запевнив, що Польща 
небайдужа до своїх земляків. Він 
уточнив, що уряд готовий прийня-
ти навіть 15 тисяч співвітчизників. 
У Казахстані проживають майже 34 
тисячі осіб польського походження. 
Це в основному нащадки жертв 
депортацій – передусім поляків 
з України та Литви, які, згідно з на-
казом комуністів, були депортовані 
в Казахстан у 1930–40–і роки. 
А от де точно був шантаж, так це 
у випадку з Туреччиною: Анкара, 
маніпулюючи кризою біженців, спо-
нукала Європейську комісію дати 
зелене світло для скасування віз 
у ЄС громадянам цієї країни. На 
думку Брюсселя, Анкара зробила 
значний прогрес у виконанні умов 
ЄС. Проте Туреччина досі не вико-
нала всіх умов. Попри те, що Анкара 
не виконала всіх умов, Єврокомісія 
опублікувала рапорт, який відкри-
ває шлях для скасування віз грома-
дянам Туреччини в червні, що було 
передбачено на березневому саміті 
лідерів ЄС. У свою чергу, Туреччи-
на допомагає ЄС зупинити хвилю 
міграції та приймає назад тих, хто 
незаконно перетнув Егейське море 
до Європи. Анкара нещодавно по-
передила, що якщо візовий режим 
не буде скасований, угоду з ЄС буде 
розірвано. І ось тут спірне питання: 
скільки ж саме критеріїв Анкара не 
виконала (і як наголошують знавці 
Туреччини, навряд чи виконає)? 
Кілька місяців тому Туреччина не від-
повідала половині з 72 критеріїв ЄС. 
Тепер повідомляється, що виконала 
близько 60 умов.

Ігор Ісаєв, Варшава
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Євген Магда, політичний експерт:

„Без змін виборчого законодавства 
не буде серйозних зрушень“
Як ти оцінюєш призначення Юрія 
Луценка на посаду генерального 
прокурора? Він може стати неза-
лежною фігурою, тим більше, вра-
ховуючи епопею з голосуванням?
Якби Порошенко хотів призначити 
повністю залежного від себе про-
курора, не було б сенсу змінювати 
законодавство так довго, болісно. 
Можна було призначити когось 
з працівників Генеральної прокура-
тури. Якщо Юрій Луценко погодився 
на цю посаду, думаю, це свідчення 
того, що він трохи засидівся в якості 
керівника фракції. Він хоче мати 
фронт робіт, за який сам буде від-
повідати. Прагне показати, що він 
спроможний вирішувати якісь кон-
кретні питання. Для мене призна-
чення Луценка прокурором є пози-
тивним у сенсі того, що це свідчення 
пошуків владою неординарних 
кроків. Луценко – чужинець у про-
курорській системі. Або він змінить 
ситуацію на користь усім, або криза 
розвиватиметься ще швидше.

Сьогодні звучить багато критики 
на адресу Луценка у зв’язку з йо-
го періодом роботи на посаді мі-
ністра внутрішніх справ. Тоді йому 
мало що вдалося зробити…
Зараз в Україні є така логіка, що 
згадують, як голосували ті чи інші 
депутати, які підтримали Луценка. 
Але ми знаємо, що в політиці не-
має янголів. У нас немає інших 
депутатів. Однак черги з охочих 
стати генпрокурором, як Луценко, 
все ж не стояло. Тобто у людини 
має бути підтримка хоча б на 
початку, поки вона не зробила 
важкої помилки. А стосовно його 
перебування на посаді голови 
МВС, я нагадаю, що певний час 
після того він перебував за ґрата-
ми. Думаю, це дуже велика школа 
і він багато чому навчився.

Володимир Гройсман та його 
уряд зможе реалізувати запла-
новані реформи? Чимало людей 
в Україні, а навіть у Польщі чи 
Чехії, задають це питання. Чи 
він так і залишиться прем’єр-мі-
ністром–стабілізатором, як хтось 
назвав його, з метою недопущен-

ня прискорених парламентських 
виборів?
Якщо Гройсман не продемонструє 
результат, криза стане набагато 
більш системною. Спочатку він 
зробив правильні кроки. Зрівняння 
ціни на газ для всіх споживачів, хоча 
й дуже болісне, але дуже правиль-
не. Без нього говорити про енергоз-
береження та оптимізацію на енер-
горинку не випадає. По-друге, мене 
тішить його увага до доріг, оскільки 
без нормальних доріг, як у Білорусі 
чи Польщі, нічого хорошого не ви-
йде. І наш унікальний транзитний 
потенціал, про який так багато 
говорять, не запрацює, поки немає 
нормальних доріг. Ще один цікавий 
крок – ліки, які сертифіковані на 
Заході, відтепер не вимагатимуть 
повторної сертифікації. Це буде 
удар по відповідній мафії. Гройсма-
ну доведеться доводити всім, плюс 
депутатам, що існують рішення, які 
просто необхідні. Нещодавно у Ві-
нниці, на своїй малій батьківщині, де 
він і досі користується повагою, він 
пообіцяв, що буде план дій уряду. 
Тобто, повторюсь, що великої черги 
в прем’єри також не було, попри 
гучність посади. Отже, існує певний 
ризик – політичний і людський.

Багато хто дорікав Яценюку, що 
у нього не було комунікації з зо-
внішнім світом, він не пояснював 
своїх дій. Чи Гройсман відрізняєть-
ся від Яценюка?
Думаю, рано поки що говорити, 
відрізняється чи ні. Але такі кроки 
потрібно буде робити, це факт.

Гройсману буде важко без ста-
більної парламентської більшості 
провести реформи…
Більшість може бути тільки у тому ви-
падку, якщо Гройсман виступатиме 
з ініціативами, які політично вигідні 
опозиції. У парламенті на сьогод-
нішній момент є опозиційні фракції, 
яким потрібно провести дострокові 
вибори, вони вважають, що таким 
чином покращать свої результати. 
Але треба розуміти, що без зміни 
виборчого закону, це буде пірро-
ва перемога, яка нічого на краще 
суттєво не змінить. Гройсману до-
ведеться постійно маневрувати. 
Однак на посаді прем’єра це йому 
буде вдаватися краще, ніж на по-
саді спікера. Спікер рівний серед 
рівних, а прем’єр має ієрархію вла-
ди і бачить, як це треба виконувати. 
Плюс амбіції. У всіх політиків амбіції 
– нормальна справа. Я не думаю, 
що Гройсман, якому зараз 40 років, 
захоче піти просто у відставку і за-
вершити свою кар’єру.

Припустимо, вибори проведуть 
незабаром. Останні соціологічні 
дослідження показують ріст під-
тримки для опозиції. Чи можна 
очікувати серйозні політичні зміни 
на електоральній карті України?
„Опозиційний блок“, природно, має 
високий рейтинг, тому що, з одного-
о боку, перебуває в опозиції, 
а з іншого – мало що робить і все-
таки стоїть на фундаменті Партії 
регіонів. Однак без змін виборчого 
законодавства не буде серйозних 
зрушень, змін. Хочу також звернути 
увагу, що на сьогоднішній момент 
у нас немає яскраво вираженої пар-
тії лідера. Всі, в принципі, втрачають 
популярність. Тому нова політична 
сила, наприклад, умовно нова пар-
тія Саакашвілі, поки що виглядає 
перспективною. Однак є один мо-
мент: Саакашвілі майже рік очолює 
Одеську обласну адміністрацію. 
Чого він практично добився за цей 
час конкретно на Одещині? У мене 
немає відповіді на це питання. До 
того ж, треба враховувати, що люди 
подорослішали і не захочуть мати 
фейкові політичні сили.
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Стагнація кризи
Зі зміною уряду найгостріша у постмайданній Україні 
політична криза не завершилась, а лише перейшла з гострої 
у хронічну стадію. 
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 Через два роки після перемоги 
Євромайдану український політикум 
спіткала криза, подібна на ту, що 
мала місце у помаранчевій Україні 
у 2007–2008 роках, звісно, з по-
правками на зміну історичного кон-
тексту. Але головний її призвідник, 
– що тоді, що зараз, – це бажання 
президента (тоді – Віктора Ющенка, 
зараз – Петра Порошенка) позбути-
ся невигідного для себе прем’єра (то-
ді – Юлії Тимошенко, зараз – Арсенія 
Яценюка). Поки команди президента 
та прем’єра чубились між собою, 
інші політичні гравці і тоді, і зараз 
намагалися витиснути з конфліктної 
ситуації максимальні бонуси для 
себе, – або посилити позиції у чинній 
владі, або ж „розкачати“ становище 
до дострокових виборів.

Змушений іти на поступки
В оточенні Порошенка ніколи 

не приховували, що боротися за 
звільнення Яценюка з посади голова 
держави почав ледь не з дня при-
значення того прем’єр-міністром. 
Власне, сам факт такого призна-
чення зруйнував плани Порошенка 
сконцентрувати владу в постреволю-
ційній Україні. Впевнена перемога на 
президентських виборах, союзник 
Віталій Кличко на посту мера Киє-
ва, лояльний Віталій Ярема в кріслі 
генпрокурора, найбільша фракція 
в парламенті – не вистачало лише 
посадити в прем’єрське крісло ще 
одну підконтрольну собі людину. 
В такому разі Порошенко за один 
2014-й рік перетворився б із нарде-
па з рейтингом на рівні статистичної 
похибки на безумовно наймогутні-
шого політика не лише за посадою, 
але й за фактом. 

Але перемога „Народного фрон-
ту“ Яценюка на осінніх виборах 
2014-го за партійними списками 
зруйнувала ці плани. Під тиском 
Заходу, який на прикладі Януковича 
побачив, чим в Україні закінчується 
надмірна концентрація влади в од-
них руках, Порошенко був змушений 
піти на поступки і погодитися на 
прем’єрство лідера „фронтовиків“. 

Тимчасово погодитись – від плану 
отримати впевнений контроль ще 
й над виконавчою гілкою влади пре-
зидент, звісно, не відмовився.

Структура уряду Яценюка давала 
йому всі можливості медійно ата-
кувати керівника уряду увесь час 
його каденції. Попри те, що більше 
половини міністрів були висуванцями 
самого ж „Блоку Петра Порошенка“, 
всі провали Кабміну, яких воче-
видь було більше, аніж здобутків, 
у масовій уяві асоціювалися саме 
з Яценюком як його очільником, що 
й призвело до катастрофічного па-
діння популярності прем’єра та його 
політсили.

Річний імунітет уряду від відставки 
збігав у грудні 2015-го, і мало в кого 
були сумніви, що з цього часу Ад-
міністрація президента візьметься 
за переформатування Кабміну уже 
всерйоз. Мало хто сумнівався, що 
сам Яценюк з соратниками зі свого 
боку докладе всіх зусиль, щоб утри-
матись на посаді. Власне, вже сам 
звіт Яценюка про рік його роботи на 
посаді продемонстрував, наскільки 
гострою буде ця боротьба. Прямо під 
час відповідей Яценюка на дошкульні 
запитання депутатів від „Блоку Петра 
Порошенка“ член БПП Олег Барна 
здійснив небачений навіть для укра-
їнського парламенту перформанс, 
силою відтягнувши прем’єра з трибу-
ни та спровокувавши у сесійній залі 
масову бійку між „однодумцями“ 
з промайданівського табору. За час 
новорічних канікул пристрасті дещо 
охололи, щоб з відновленням роботи 
парламенту вибухнути знову. 

„Розвели, як кошенят“
Початок нового етапу політичної 

кризи на початку лютого ознамену-
вали звинувачення з боку міністра 
економіки Айвараса Абромавичуса 
на адресу найближчого соратника 
Порошенка, нардепа Ігоря Кононен-
ка, якого найбільш радикальні крити-
ки президента порівнюють навіть зі 
старшим сином Януковича, Олексан-
дром (за рівнем негласного впливу 
на всі процеси в державі). Аброма-

вичус звинуватив Кононенка в ко-
рупції, намаганні отримати контроль 
над потужними держпідприємствами 
та втручанні в роботу Мінекономіки. 
Сам Абромавичус подав у відставку, 
за ним – ще декілька міністрів, однак 
після розмов з Яценюком усі вони 
відкликали свої заяви та оголосили 
про готовність працювати „в єдиній 
команді реформаторів“, звісно, під 
керівництвом самого ж Яценюка. 
Катавасія довкола уряду набирала 
обертів, все мало вирішитися у сере-
дині лютого, коли парламент повинен 
був нарешті нормально розглянути 
звіт уряду про роботу та відправити 
його у відставку чи надати піврічний 
імунітет. Усе йшло до того, що Яценю-
ку на посаді залишилися лічені дні, 
тим паче, підписи за його відставку 
збирали одразу кілька фракцій, 
включно з численним „Блоком Петра 
Порошенка“. 

Але 16 лютого в Раді сталися 
події, які шокували навколополі-
тичну спільноту. Роботу Кабміну 
парламент впевнено визнав незадо-
вільною, однак за відставку уряду, 
яка голосувалася через якихось 15 
хвилин, не назбиралось і 200 голо-
сів „за“. Депутати, зокрема й ті, хто 
щойно поставив Яценюку „двійку“ за 
його роботу, у найвідповідальніший 
момент політичної кризи повитягали 
зі слотів свої депутатські картки, або 
й просто десь „загубилися“. В такий 
спосіб уряд, який отримав від парла-
менту червону картку, завдяки цьому 
ж парламенту здобув недоторкан-
ність аж до вересня, бо раніше 
ставити питання про його відставку 
забороняло законодавство.

Однозначного тлумачення тих 
подій і досі немає. Самі депутати, 
зокрема з пропрезидентської сили, 
озвучували непереконливі пояснен-
ня, мовляв, „Яценюк, звісно, поганий 
прем’єр, але лишати країну взагалі 
без уряду – теж якось неправильно…
“. Інша версія, котра видається зна-
чно більш наближеною до дійсності 
– у Раді сталась погоджена між Адмі-
ністрацією Порошенка та Кабміном 
Яценюка комбінація: роботу уряду 

с т а б і л і з а т о р и



11

вже навіть формально визнають не-
задовільною, але посаду прем’єр за 
собою зберігає.

Тимчасово відступитися від на-
магань звільнити Яценюка (а при 
бажанні необхідні голоси президент 
знайшов би) змусила позиція За-
ходу, від якого Україна вкрай зале-
жить як у плані політичної підтримки 
в боротьбі з російською агресією, 
так і в плані фінансової допомоги 
для підтримки заслабкої економіки. 
Власне, з осені 2014-го у Брюсселі 
та Вашингтоні нічого не змінилося: 
там і надалі побоювалися надмір-
ного зростання політичного впливу 
українського президента, розгля-
даючи Яценюка як рівновагу йому. 
Вітчизняні олігархи парадоксальним 
чином дотримувалися такої ж ар-
гументації – проблеми часів „Сім’ї 
Януковича“ вони теж не забули.

Гройсман або вибори
Але ці хитромудрі комбінації при-

звели до остаточного краху і без 
того хиткої парламентської коаліції, 
з якої негайно вийшли фракції „Бать-
ківщина“ та „Самопоміч“, а радикали 
Олега Ляшка припинили членство 
в „Європейській Україні“ ще восени 
2015-го. Юлія Тимошенко відкрито 
взяла курс на дострокові парламент-
ські вибори, Ляшко сигналізував про 
готовність повернутися до більшості 
в обмін на серйозні кадрові здо-
бутки, „Самопоміч“ вела вкрай обе-
режні та не дуже зрозумілі маневри, 
численні угруповання екс-регіоналів 
демонстрували готовність в разі чого 
допомогти своїми голосами якійсь зі 
сторін конфлікту.

Стало очевидним, що парламент 
у такому вигляді довго існувати не 
зміг би, як і уряд, що спирався лише 
на одну-єдину фракцію „Народного 
фронту“. Пошук виходів у підсумку 
зайняв не один тиждень. 

Починаючи цю історію зі зміною 
уряду, в Адміністрації президента 

Т е к с т :  М і л а н  Л е л і ч ,  К и ї в
Ф о т о :  О л ь г а  І в а щ е н к о

Попри те, що більше 
половини міністрів 
були висуванцями 
самого ж „Блоку 
Петра Порошенка“, 
всі провали Кабміну, 
яких вочевидь 
було більше, аніж 
здобутків, у масовій 
уяві асоціювалися 
саме з Яценюком 
як його очільником, 
що й призвело до 
катастрофічного 
падіння популярності 
прем’єра та його 
політсили.
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точно не прорахували всіх ризиків, 
насамперед щодо непередбачу-
ваності парламенту та занадто 
короткої кадрової лави запасних 
у Порошенка. Безперервні консуль-
тації тривали у форматі „стратегіч-
ної сімки“ – неформального центру 
управління державою, куди входили 
президент, прем’єр, спікер ВР, голо-
ва МВС, голова фракції БПП, Голова 
АП та секретар РНБОУ. Паралельно 
тривали перемовини і між очільника-
ми парламентських фракції та груп, 
між олігархами та президентом 
і прем’єром, періодично учасники 
процесу контактували і з „західни-
ми друзями“ зі США та ЄС. У ході 
цих перемовин було намальовано 
незліченну кількість різноманітних 
кадрових схем, у медійному полі 
виринали і зникали найнесподіваніші 
кандидатури наступників Яценюка, 
наприклад, поляка Лешека Бальце-
ровича.

Зрештою, усе звелося до двох ва-
ріантів – формування „уряду техно-
кратів“ на чолі з міністром фінансів 
Наталією Яресько, або ж призна-
чення на прем’єрський пост Володи-
мира Гройсмана, якого Порошенко 
там хотів бачити з самого початку. 
Яресько, яку лобіював Захід, вису-
нула умови: вона сама формуватиме 
свій уряд і не бачить там політиків, 
а лише незалежних технократів, а від 
парламенту вимагається безумовна 
підтримка її ініціатив. Але політикум, 
зокрема депутатський корпус, на 
таке не міг погодитися. З Гройсманом 
виникла інша проблема – на Заході 
його вважали надто близькою до По-
рошенка фігурою, і вкотре твердили 
про недопустимість монополізації 
влади президентом. Яценюк тим 
часом користувався ситуацією, як 
міг: щоденно повторюючи про свою 
„готовність піти з посади“, він усві-
домлював, що реальних механізмів 
для цього поки немає.

До кінця незрозуміло, які аргу-
менти для Брюсселя, Вашингтона 
та самого Яценюка зміг знайти По-
рошенко, але 10 квітня крига наче 
скресла – прем’єр заявив про свою 
відставку, а Захід неформально „дав 
добро“ на кандидатуру Гройсмана. 
Вочевидь, президенту вдалося пе-
реконати всіх, що альтернативного 
виходу з кризи немає, хіба що до-
строкові вибори – чого не хотіли ні 
в БПП, ні в НФ, ні в США та ЄС. 

Здавалося, що криза нарешті 
добігла кінця. Але раптово свій не-
абиякий норов продемонстрував 
сам без п’яти хвилин голова уряду. 

Гройсман не захотів виконувати роль 
„весільного генерала“ в Кабміні, 
яку йому готувала Адміністрація 
президента, і категорично виступив 
проти окремих кандидатур своїх за-
ступників, яких йому нав’язувала АП. 
Натомість він захотів бачити в уряді 
своїх соратників ще з часів роботи 
мером Вінниці.

Доля перемовин зависла на воло-
сині, в політикумі заговорили про до-
строкові вибори як єдиний реальний 
вихід із ситуації. Але після останньо-
го раунду перемовин, що тривав по-
над добу з невеликими перервами, 
Порошенко з Гройсманом усе ж змо-
гли досягнути компромісу у кадрових 
питаннях. А Яценюк в обмін на свою 

відставку отримав розширення пред-
ставництва „Народного фронту“ 
у новому складі уряду. Здавалося, 
політична криза, гостра фаза якої 
тривала більше двох місяців, нарешті 
завершилася. Хоча насправді вона 
просто перейшла у нову якість.

Далі ще буде
Заміна Яценюка на Гройсмана 

не вирішила жодної з причин, що 
призвели до кризи. Внаслідок дво-
місячної політичної колотнечі було 
досягнуто лише однієї мети – влас-
не, Порошенко нарешті і замінив 
Яценюка на Гройсмана. Звісно, це 
бажання було головним двигуном 
політичного конфлікту, але реальні 
причини кризи значно глибші. І за 
роки української незалежності вони 

мало змінюються: намагання всіляко 
уникати політичної відповідальності, 
олігархічна залежність політикуму, 
популізм як головний інструмент 
боротьби за електорат, тотальна 
недовіра між владними елітами, 
концентрація впливу як самоціль 
керівництва держави і багато іншого. 
Зрозуміло, ротації в уряді точно не 
були спрямовані на боротьбу з цими 
явищами.

У підсумку, в нового Кабміну вза-
галі відсутня стабільна підтримка 
в парламенті. Навіть затвердити 
програму дій уряду вдалося лише 
з третьої спроби і лише завдяки голо-
сам регіоналів. Епопея з призначен-
ням Юрія Луценка генпрокурором 
вкотре доводить, що чинна влада 
неспроможна ухвалювати важливі 
рішення без підтримки з боку своїх 
опонентів дореволюційного часу.

Власне, результативні рішення цей 
парламент зможе ухвалювати лише 
у двох випадках. Якщо йдеться про 
умовно „євроінтеграційні“ закони, то 
тут „більшовики“ з БПП та „Народно-
го фронту“ будуть публічно тиснути 
на колишніх партнерів по коаліції 
з промайданівського табору, мов-
ляв, ви ж теж за Європу, підтримуйте 
„прогресивні“ рішення. Але частіше 
за успіх голосувань з фракціями мен-
шості (які дедалі глибше впадають 
в популізм) все ж доведеться роз-
раховуватися поступками, що мають 
цілком матеріальний вимір.

Тому криза не закінчилася, лише 
перейшла з гострої фази у хронічну. 
Цілком очевидно, що така ситуація 
безкінечно тривати не може. Тому 
в самому ж політикумі мало хто 
вірить, що чинний парламент до-
працює до кінця відведеної йому ка-
денції, а нові політичні загострення 
точно не за горами.

 

Криза не закінчилася, 
лише перейшла 
з гострої фази 
у хронічну. Цілком 
очевидно, що така 
ситуація безкінечно 
тривати не може. 
Тому в самому 
ж політикумі мало 
хто вірить, що чинний 
парламент допрацює 
до кінця відведеної 
йому каденції, а нові 
політичні загострення 
точно не за горами.
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 Так, кризу в українському парла-
менті вдалося більш-менш зам’яти. 
Але навіть після обрання нового 
уряду у Верховній Раді існують всі пе-
редумови для того, аби вона в будь-
який момент спалахнула з новою, 
іще більшою силою.

Нові більшовики
Нова коаліція, яку „Блок Петра 

Порошенка“ і „Народний Фронт“ 
кинулися формувати після розпаду 
старої, у Верховній Раді таки поста-
ла. Необхідних 226 штиків вдалося 
назбирати. Але – дорогою ціною.

Після виходу зі старої коаліції по-
чергово Радикальної партії Олега 
Ляшка, „Батьківщини“ і „Самопомо-
чі“, а також кількох окремих народ-
них депутатів, у БПП та НФ разом 
залишилося 214 голосів. Для того, 
аби сформувати нову парламентську 
більшість, бракувало 12 депутатів.

Цю дюжину почали шукати серед 
позафракційних. І, врешті-решт, 
після непростих переговорів (які, 
подейкують, вів особисто тоді ще 
голова Верховної Ради і головний 
кандидат на посаду прем’єр-міністра 
Володимир Гройсман), – знайшли.

Проблема в тому, що для цього 
„Блоку Петра Порошенка“ довело-
ся брати до складу своєї фракції 
практично всіх, кого тільки вдалося 
переконати. Тобто про жодну вибір-
ковість уже не йшлося. Хто погодився 
– того й взяли.

В результаті коаліція нібито і є, 
але насправді вона містить дуже 
багато депутатів, які в цій констеляції 
є такими собі вільними електронами, 
і аж ніяк не мають ані бажання, ані 
наміру дотримуватися фракційної 
дисципліни. Дехто із них – цілком 
демонстративно.

Чого лише вартують слова одно-

го з таких нових коаліціянтів Юрія 
Бублика, який невдовзі після голосу-
вання за уряд Володимира Гройсма-
на публічно назвав свою нову фрак-
цію, БПП, „політичним болотом“. І за-
певнив, що вступив до неї тільки тому, 
що не було жодної іншої можливості 
підтримати коаліцію. „Якби була 
можливість підтримати коаліцію, не 
входячи до БПП, звичайно, я б так 
і вчинив“, – запевнив він.

Ба більше, той самий Бублик 
незабаром в ефірі одного з україн-
ських політичних ток-шоу відкрито 
підтримував ідею імпічменту Петра 
Порошенка – реального лідера своєї 
іменної парламентської фракції.

Хоча інші нові члени фракції БПП 
не були аж такими нестриманими 
і відвертими у своїх публічних за-
явах, є всі підстави вважати, що 
думають вони приблизно так само, 
як і Бублик. А це для пропрезидент-
ської фракції серйозна проблема. 
Адже нещодавні події показали, що 
партійну дисципліну у БПП ще й як 
люблять.

Можна згадати, до прикладу, 
позбавлення на партійному з’їзді 
наприкінці березня депутатських 
мандатів Миколи Томенка і Єгора 
Фірсова, які раніше вийшли з фрак-
ції і дозволили собі неприховано 
критикувати БПП. Також вартує 
згадки прийнятий у лютому за вели-
кого наполягання БПП закон 3700 
– так званий „закон про партійну 
диктатуру“, який дозволив партії По-
рошенка „вичистити“ свій виборчий 
список від кандидатів у нардепи, які 
стали неугодними (у першу чергу 
– Андрія Богдана, адвоката Геннадія 
Корбана).

Тож вливання нових недисципліно-
ваних депутатів може стати для БПП 
серйозною проблемою. Тим більше, 

що і до того у фракції спостерігалися 
відцентрові рухи окремих помітних 
депутатів, зокрема колишніх відомих 
журналістів Сергія Лещенка і Муста-
фи Найєма, які не цураються голосу-
вати всупереч більшості фракції.

А чи є 226?
Все це ставить під велике пи-

тання стабільність нової коаліції, 
сформованої „Блоком Петра По-
рошенка“ і „Народним Фронтом“, 
і ї ї дієздатність. Бо під час критичних 
голосувань запросто може банально 
забракнути голосів.

Гарною ілюстрацією послугувало 
якраз голосування за Кабмін Грой-
смана у Верховній Раді 14 квітня. 
Тоді коаліція віддала за новий уряд 
лише 206 голосів, таким чином ніби 
натякнувши на свою недієздатність. 
Загалом 257 голосів „за“ назбира-
лося завдяки підтримці інших депу-
татських груп, зокрема групи партії 
„Відродження“. І вже сам цей факт 
викликав в українських ЗМІ шквал 
критики в бік коаліції: мовляв, не змо-
гли забезпечити підтримку уряду без 
допомоги колишніх одіозних регіона-
лів (а саме з них група „Відроджен-
ня“ великою мірою і складається). 
Дехто з політичних оглядачів був ще 
більш відвертим у своїй критиці, ви-
словивши думку, що у Верховній Раді 
сформувалася так звана „ширка“ 
(„широка коаліція“, на зразок тієї, 
що нібито планувалася між Блоком 
Юлії Тимошенко і Партією регіонів 
у 2009 році).

Так чи інакше, це голосування дало 
привід говорити про те, що фактично 
дієвої коаліції у Верховній Раді не-
має, раз у ній набралося лише 206 
голосів. Такі підозри тільки підсилює 
той факт, що за програму уряду Во-
лодимира Гройсмана у парламенті 

Т е к с т :  Д а н и л о  М о к р и к ,  К и ї в

Парламентська криза: 
кінець початку
„В історії парламентсько-урядової кризи поставлено крапку“, 
– заявив президент України 19 квітня, через декілька днів 
після того, як Верховна Рада з горем пополам таки обрала 
нового прем’єр-міністра і затвердила склад Кабміну. Ці слова 
глави держави, втім, більше скидаються на те, що англійською 
мовою називають „wishful thinking“, аніж на чесну 
і об’єктивну констатацію стану справ у державі.
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вдалося набрати достатньо голосів 
тільки з третьої спроби – знову ж-та-
ки, не без допомоги сторонніх для 
коаліції депутатів.

І нехай новообраний спікер Верхо-
вної Ради Андрій Парубій поспішив 
запевнити, що коаліція має у своєму 
складі не 226, а цілих „приблизно“ 
234 народних депутати, це теж ви-
дається твердженням, щонайменше, 
притягнутим за вуха. Бо депутатів 
цих ще ніхто достеменно не пора-
хував, і цифра звучала тільки з вуст 
Парубія. А в даному випадку реальні 
голосування – річ вкрай вперта. 
І набагато більш показова, ніж слова 
спікера.

Звісно, лише наступна робота 
українського парламенту зможе по-
казати, які в дійсності справи у коалі-
ції. Але вже зараз можна спрогно-
зувати, що голосування урядових 
ініціатив, надто якщо вони будуть 
суперечливими або непопулярними, 
даватимуться зовсім непросто. І тут 
Володимиру Гройсману не допомо-
же навіть те, що він своїм останнім 
спікерським розпорядженням підняв 
депутатам зарплати майже втричі.

Радше за все, і йому, і Порошенку 
доведеться мати справу з украй не-
стабільною і норовливою більшістю, 
яка в разі чого може розпастися 
настільки легко, що попередня пар-
ламентська криза видаватиметься 
у порівнянні тільки невеличкою про-
блемкою.

І загасити цю нову кризу вже так 
порівняно просто, за рахунок вли-
вання до коаліції позафракційних 
депутатів, не вдасться. Увесь ресурс 
стабілізації ситуації у Верховній 
Раді було, фактично, вичерпано на 
початку квітня. В разі, якщо роз-
падеться і ця коаліція, БПП з „На-
родним Фронтом“ доведеться іти 
на переговори з кимось із колишніх 
коаліціянтів – Радикальною партією, 
„Батьківщиною“ чи „Самопоміччю“. 
Однак якщо переговори з ними 
провалилися у квітні, то не зрозу-
міло, за рахунок чого вони мають 
закінчитися успіхом у майбутньому. 
У того ж самого Олега Ляшка апе-
тити на посади за цей час явно не 
зменшаться.

Альтернативою новим перегово-
рам у разі розпаду цієї коаліції може 
бути розпуск Ради, якого так нама-
гався уникнути Петро Порошенко 
у квітні. 

Опозиція на низькому старті
Не додає стабільності у Верховній 

Раді і ситуація, яка склалася з опози-

цією. Так, це правда, що Радикальна 
партія перейшла в опозицію ще за 
життя попередньої коаліції, а „Бать-
ківщина“ і „Самопоміч“ давно в ї ї 
складі відігравали роль „внутрішньої 
опозиції“. Але зараз ситуація якісно 
змінилася.

Тепер, після того, як усі перегово-
ри з радикалами, „батьківщинцями“ 
і „Самопоміччю“ провалилися, ці три 
політичні сили мають ще більше при-
водів поводитися вороже до україн-
ської влади. Олег Ляшко вже встиг 
заявити, що переходить в „жорстку 
опозицію“ до коаліції, уряду і прези-
дента. Того ж самого можна очікува-
ти і від двох інших фракцій.

Можна спрогнозувати, що „Бать-
ківщина“, „Самопоміч“ і радикали 
– кожен зі свого боку – будуть на-
магатися довести, що саме вони 
є найбільш опозиційною політичною 
силою у парламенті. Адже ніщо так 
не додає популярності окремо взятій 
політичній силі в Україні, як критика 
влади. Тим більше, у той час, коли 
влада на цій самій популярності се-
ред українців відчутно втрачає.

Відтак від цих трьох політичних 
сил варто очікувати поведінки, тра-
диційної для української опозиції 
нового часу, тобто якомога більш де-
структивної. В ідеалі (для себе) вони 
намагатимуться не просто вставляти 

палиці в колеса більшості та уряду, 
а домогтися повного блокування ді-
єздатності парламенту. З прицілом, 
звісно, на позачергові вибори.

Особливо це стосується „Бать-
ківщини“ і „Самопомочі“. Згідно 
з останніми соцопитуваннями, якби 
вибори до Верховної Ради відбули-
ся найближчим часом, то саме ці 
дві політичні сили могли б відчутно 
збільшити кількість своїх депутатів 
у парламенті. Партії Олега Ляшка 
це стосується меншою мірою, однак 
поведінка і заяви головного радика-
ла демонструють, що і він далеко не 
проти позачергових виборів.

Однак тут ідеться не лише про 
окремі рейтинги кожної політичної 
сили у соцопитуваннях. Справа 
також у тому, що, згідно з дослі-
дженнями, на дочасних виборах до 
Верховної Ради голоси виборців роз-
порошилися б, і у парламенті більше 
не було би таких великих фракцій, як 
на сьогодні мають БПП і НФ. А відтак 
кожна фракція набувала би більшої 
ваги у переговорному процесі, 
отримуючи таким чином можливість 
вимагати для себе більше преферен-
цій і, як заведено, більше посад. Це 
також збільшує зацікавленість трьох 
вищезгаданих політичних сил у тому, 
аби вибори до Ради відбулися якнай-
швидше.

З усього цього розкладу не варто 
виключати і ще одну опозиційну силу 
– колишніх регіоналів з „Опозицій-
ного блоку“. Соцопитування свід-
чать, що ця політсила також має всі 
підстави розраховувати на те, аби 
провести до Верховної Ради значно 
більшу фракцію, ніж вона має на сьо-
годні. Це робить із неї ще одного за-
цікавленого у позачергових виборах 
учасника парламентського життя.

Маючи таких помітних опонентів 
і таку непевну ситуацію, більшості 
складно буде уникнути виникнення 
нової (чи то пак продовження старої) 
парламентської кризи. Більшість про-
сто занадто слабка, а зацікавлених 
у перевиборах надто багато.

І тут відповідь на ключове за-
питання доведеться дати Петру По-
рошенку: у цій новій парламентській 
кризі, якої, очевидно, не оминути, чи 
готовий він буде розпустити Верхо-
вну Раду? І квітневий досвід, і со-
цопитування (за якими популярність 
БПП у порівнянні з 2014 роком по-
мітно впала) стверджують, що він у 
такому кроці не зацікавлений. Та чи 
буде у глави держави вибір?
 

Вливання нових 
недисциплінованих 
депутатів може стати 
для БПП серйозною 
проблемою. Тим 
більше, що і до того у 
фракції спостерігалися 
відцентрові рухи 
окремих помітних 
депутатів, зокрема 
колишніх відомих 
журналістів Сергія 
Лещенка і Мустафи 
Найєма, які не 
цураються голосувати 
всупереч більшості 
фракції.
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 Перші кроки наступних камікадзе 
виявилися ще більш неприємними для 
обивателя, аніж реформаторські по-
туги їх попередників. От тільки обу-
рюватись і махати руками в цьому 
випадку вже немає жодного сенсу. 
Хотіли – маєте.

Чому „ушлі“ Яценюка?
Приблизно рік знадобилося уряду 

камікадзе, щоб із втілення вселен-
ської надії постмайданної України 
перетворитися у всесвітнє розчару-
вання. В принципі, не так уже й мало 
часу. Все, зважаючи на середню 
температуру по країні, могло б від-
бутися і значно швидше. Але ряд 
факторів, поміж яких війна, вдала 
імітація на початку певних потуг до 
реформування, ну і не менш вдалий 
піар, на щастя, унеможливили швид-
ке фіаско.

Чи міг уряд Яценюка виправдати 
надії українців? Очевидно, що ні. 
По-перше, в такі часи, які нині пере-
живає країна, прагнення і сподівання 
суспільства завжди завищені. Це 
класика, і з цим не вдалося б дати 
собі ради жодному уряду, що ри-
зикнув іменувати себе реформатор-
ським. По-друге, такого завдання, 
власне, і не ставилося. Максимум 
йшлося про стабілізацію та наве-
дення елементарного ладу в країні, 
доказом чого може стати хоча б 
провалена люстрація та небажання 
йти на серйозний конфлікт із решт-
ками усунутої в процесі Революції 
Гідності старої еліти. Ну і по-третє, 
назвати уряд Яценюка командою, 
та ще й реформаторів, можна хіба 
з натяжкою. Коаліційна бригада, злі-
плена з гравців конкуруючих корпо-
рацій, за визначенням не може стати 

генератором змін, бо приречена на 
внутрішньовидову боротьбу. Те, що 
за вкрай несприятливих умов, в яких 
доводилося працювати, помножених 
на відсутність реального бажання 
ламати систему і постійний пресинг 
з боку суспільства, камікадзе вдало-
ся протриматись аж так довго і навіть 
дещо встигнути зробити – і так диво.

Досягнень власне небагато, але 
вони є. Хоча, правду кажучи, з такою 
довірою суспільства і навіть його ба-
жанням йти на певні, цілком серйозні 
жертви заради змін, вони могли би 
бути в рази більші. От тільки часу на 
реальну роботу завжди бракувало. 
Бо що вдієш, коли ті постійні пере-
мовини та узгодження позицій, весь 
цей пошук компромісів з обсадження 
посад своїми людьми, вся ця катава-
сія довкола розподілу потоків та ба-
лансування між добром глобальним 

Спільними надзусиллями коаліційний уряд Яценюка став 
нарешті надбанням історії. Українці отримали великодній 
подарунок у вигляді нового Кабміну пана Гройсмана, але 
радості до свята це їм навряд чи додало. 

Яценюк. Післямова

Т е к с т :  Р о м к о  М а л к о ,  К и ї в
Ф о т о :  В л а д и с л а в  М у с і є н к о
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і добром своїм власним, відбирають 
так багато життєвих сил і часу. Звіс-
но, можна було би встигнути і, звісно, 
можна було би зробити, але якби все 
залежало виключно від власного 
бажання…

Успіхи і ляпи
Власне, сяка-така стабілізація 

ситуації в країні і є основним досяг-
ненням уряду Яценюка. Назвати її 
проведення „блискучою операцією“ 
– язик не повертається, але принай-
мні зникнення відчуття крутого піке 
країни до невідомих глибин – уже 
щось. Тривога, звісно, залишається, 
згортання та втеча бізнесу, як і емі-
грація інтелекту не припиняються, 
навпаки, зростають, але і долар 
більше не скаче за тридцять, а плав-
несенько собі спадає, копієчка за ко-
пієчкою, дратуючи обивателя. Ціни 
при цьому, звісно, навіть не думають 
худнути, але така вже проза життя. 
Хто перестрахувався, той виграв, 
хто ж повірив, що закони економіки 
в Україні можуть працювати в акаде-
мічному режимі – вічний лузер…

Нова поліція – ось основний козир 
уряду Арсенія Яценюка. Знов-таки, 
не без труднощів, але це явище 
таки помітно ввійшло в українську 
дійсність і вже, мабуть, остаточно 
може бути вписане в таблицю до-
сягнень постмайданної влади. Пе-
реламати хребет одному зі стовпів 
старої системи таки вдалося. І хоча 
його реванш усе ще можливий, 
і численні спроби адептів повернути 
колесо історії назад яскраво це під-
тверджують, тільки, мабуть, цього 
разу їм таки нічого не вдасться, адже 
карт-бланш на зміни було дано на 
найвищому рівні.

Зовсім інша картинка спостері-
гається в площині інших силових 
відомств. Реформування Служби 
безпеки та Збройних сил помітно 
кульгає, хоча і тут відчуваються певні 
зрушення. Врешті, війна змушує не 
стояти на місці, а хоча би щось ро-
бити. Натомість прокуратура і суди 
й надалі продовжують жити своїм 
життям і тут, власне, уряд, навіть при 
сильному бажанні вплинути на ситу-
ацію, був просто безсилий. Вища во-
ля забажала, щоб ці священні корови 
і далі залишалися недоторканими.

Ще одна важлива деталь, завдяки 
якій Яценюк усе ж увійде в історію, 
– це здобуття Україною енергетичної 
незалежності від Росії. Ризикований 
крок, на який таки відважились піти, 
виявився доволі вдалим. Звичайно, 
і в цьому випадку не без нюансів. 

Але те, що прожити зиму і не замерз-
нути вдалося без ворожого газу, 
принаймні не купуючи його напряму 
у ворога, – значне досягнення. На тлі 
інших приязних ринкових стосунків, 
це вже явище. Ну і чимале підняття 
тарифів за транзит блакитного пали-
ва в Європу українськими трубами 
теж варте аплодисментів. От тільки 
інший бік газової медалі, пов’язаний 
зі зростанням цін у платіжках для 
збіднілого населення, на жаль, дуже 
сильно нівелює всі ці чудесні перемо-
ги. Крок вимушений – і це зрозуміло. 
Не вдавшись до нього, можна було 
б забути про хоч і мінімальну, та все 
ж підтримку грошових мішків з МВФ, 
але от саму реалізацію варто було 
б продумати більш ретельніше та 
прозоріше. Надто багато запитань 
до розподілу субсидій, до встанов-
лення об’ємів споживання та до ко-
рупційних можливостей, пов’язаних 
з освоєнням зайвих невибраних ку-
бів такого дорогого задоволення.

Щодо інших досягнень уряду 
Яценюка, тут поле для фантазій за-
лишається відкритим, але чогось 
безсумнівного назвати доволі не-
просто. Звісно, певні кроки назустріч 
„життя-по-новому“ були зроблені. 
Прийнято чимало нових законів, вне-
сено багато змін у старі, розробля-
лися стратегії та концепції, тільки-от 
реалізувати їх, з тих чи інших причин, 
на жаль, не вдалося. Десь ставила 
палиці в колеса стара система, десь 
буксував парламент, а десь підніжку 
підставляли любі друзі. Працюючи 
з непіддатливим матеріалом та ще 
й будучи зліпленим із нього ж, до-
волі складно витворити щось нове 
та оригінальне. Скільки не мрій та не 
обіцяй, а в результаті завжди чомусь 
виходить паротяг, а не ракета чи під-
водний човен. 

Далі буде…
Чому Яценюк і Ко в якийсь момент 

стали символом недієздатності, або, 
ще гірше, розбитих ілюзій, питання 
неоднозначне. Відповіді на нього 
варто шукати радше у екзистенцій-
них площинах. Точно не тому, що ні-
чого не робили. Робили. Можливо, не 
те, що від них очікувало суспільство 
і трохи не те, що вимагали патрони, 
які стояли за їх спинами, але загалом 
із таким маневруванням можна було 
б якось змиритися. Підвела одна пас-
кудна риса – оглядатися. Що скажуть 
чи подумають і одні і інші, який буде 
результат, якщо раптом ризикнути 
порушити усталені правила, чи не 
буде помилкою обрубати кінці і піти 

ва-банк? Але загалом уряд погубило 
небажання виходити зі звичної зони 
комфорту. Адже зміни найперше по-
чинаються з себе, їх неможливо під-
мінити гучними заявами чи якимись 
півкроками. Якраз до такого сцена-
рію ані більшість посадовців Яценю-
ка, ані навіть він сам, не кажучи вже 
про нинішню команду Гройсмана, 
зовсім не готові. Тому й прописати 
приблизний розвиток подій і можливі 
результати їхньої роботи було зовсім 
не складно, як власне, не складно 
прогнозувати, чим закінчиться нова 
урядова епопея.

Сподівання, що з відставкою Яце-
нюка і обранням нового Кабміну 
політична криза в Україні пішла на 
спад, навряд чи виправдаються. 
Зміна прізвищ нічого не гарантує. 
Це лише ширма, яка, рано чи пізно, 
спаде і виявить сховані за нею про-
блеми. Адже причини насправді не 
подолано і криються вони зовсім 
не в персоналіях та їх бажанні чи 
небажанні „жити по-новому“. Все 
глобальніше. Систему, вибудувану 
десятиліттями, можна змінити лише 
в єдиний спосіб – зламавши їй карк 
і створивши з нуля на її руїнах зовсім 
іншу модель співіснування, базовану 
на новій системі координат, нових 
правилах і з абсолютно новими 
механізмами взаємодії. Люди в цих 
процесах, звісно, також відіграють 
неабияку роль, але за браку, як 
нині модно казати, вищої політичної 
волі, їх вплив та потуги можуть ви-
явитися мізерними, навіть коли вони 
й справді вирішать заради добра 
Батьківщини пожертвувати всім, що 
мають: ім’ям, репутацією та політич-
ним майбутнім. А втім, такі герої і ни-
ні трапляються, тільки їхня критична 
маса все ще не здатна конкурувати 
на політичному полі зі старими воя-
ками апокаліпсису.

А тому подиху свіжого вітру за 
нинішніх обставин, сподіватися, 
скоріш за все, поки що марно. Весь 
процес усунення уряду Яценюка 
і призначення йому заміни, про-
сякнутий кулуарними інтрижками 
та кабінетними ігрищами, лише 
чудове цьому підтвердження. Зміна 
еліт в Україні так і не відбулася. І за 
великим рахунком, усієї цієї урядової 
катавасії можна було б просто не 
влаштовувати, якби Арсеній Петро-
вич був трохи зговірливішим і менш 
значимим у власних очах. А навіщо!? 
Адже скільки б не тасувалися карти, 
в дурні пошиють відомо кого.
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Т е к с т :  М і л а н  Л е л і ч ,  К и ї в
Ф о т о :  В л а д  С о д е л

 Персональний склад уряду Во-
лодимира Гройсмана формувався 
у найгірших традиціях української 
кулуарної політики. Кандидатури 
потенційних міністрів виникали, пе-
ретасовувалися та погоджувалися 
в останній момент у вузькому колі 
найвищого державного керівництва. 
Про якесь незалежне громадське об-
говорення та оцінку рівня їхньої ква-
ліфікації взагалі не йшлося. Примітно, 
що окремі кандидатури розглядалися 
одразу на декілька посад: приміром, 
Андрій Рева міг стати віце-прем’єром, 
згодом – міністром охорони здоров’я, 
а зрештою очолив Міністерство соці-
альної політики. Чинного заступника 
голови Адміністрації президента 
Дмитра Шимківа також бачили 
в Мінохоронздоров’я, згодом спеці-
ально під нього мали створити пост 
віце-прем’єра з реформ, але Шимків 
відмовився йти в уряд, тож посади 
„реформаторського“ віце-прем’єра 
в Кабміні взагалі не буде.

Як і попередній уряд Арсенія Яце-
нюка, нинішній Кабмін було сфор-
мовано суто за квотним принципом, 
з обов’язковим балансуванням інтер-
есів різних політико-олігархічних 
груп. За цих умов навряд чи можна 
сподіватися, що цей уряд виявиться 
значно ефективнішим за своїх по-
передників. 

Уряд на трьох
В уряді Гройсмана можна виокре-

мити три головні групи впливу. Насам-
перед, це група самого Гройсмана, 
за яку тоді ще спікер парламенту 
настільки затято бився з Адміністра-
цією президента, що справа ледь 
не дійшла до його відмови взагалі 
очолювати Кабмін, а як наслідок – до 
зриву всієї кількамісячної прем’єріади 
та дострокових парламентських ви-
борів.

Але сторони все ж змогли досягну-
ти компромісу, тож Гройсман зможе 
твердо спиратися принаймні на трьох 

членів уряду: віце-прем’єра Володи-
мира Кістіона, міністра соціальної 
політики Андрія Реву та міністра 
Кабінету міністрів Олександра Са-
єнка. Перші двоє – старі соратники 
Гройсмана часів його мерства у Ві-
нниці. Кістіон кілька років був його 
заступником спочатку як міського 
голови, а після Євромайдану, коли 
сам Гройсман переїхав працювати 
в Київ, вже як міністра житлово-кому-
нального господарства. Рева теж був 
заступником Гройсмана у Вінниці, і на 
цій посаді до недавнього часу пра-
цював навіть після того, як його шеф 
отримав урядову посаду в 2014-ому. 
Саєнко хоч і не є вихідцем з Вінниці, 
але теж вважається членом команди 
Гройсмана – він був головою його 
секретаріату в часи спікерства.

Друга група впливу – люди пре-
зидента Петра Порошенка. Авто-
матично сюди зараховуються міністр 
зовнішніх справ Петро Клімкін та 
міністр оборони Степан Полторак, 
які зберегли свої посади і належать 
до президентської квоти за Кон-
ституцією. Також у своїх кріслах 
залишилися міністр інформаційної 
політики і кум Порошенка Юрій Стець 

та віце-прем’єр-міністр з питань ЖКГ 
Геннадій Зубко. Колишній член УДАРу 
Віталія Кличка Павло Розенко, який 
обіймав посаду міністра соцполітики, 
тепер опікуватиметься цією галуззю 
вже в кріслі віце-прем’єра. Міністром 
фінансів став Олександр Данилюк 
– колишній радник Януковича, який 
після Євромайдану спочатку став 
представником Порошенка в Кабмі-
ні, згодом заступником голови його 
Адміністрації. Посаду віце-прем’єра 
з питань євроінтеграції зайняла екс-
нардеп від „Блоку Петра Порошенко“ 
Іванна Климпуш-Цинцадзе – до об-
рання народним депутатом у 2014-
ому році вона працювала у проекті 
„Ялтинська європейська стратегія“ 
олігарха Віктора Пінчука. Міністром 
аграрної політики став ще один екс-
нардеп від БПП Тарас Кутовий, якого 
просувало потужне аграрне лобі 
в президентській політсилі.

Два члени Кабміну, віце-прем’єр 
та міністр економіки Степан Кубів та 
міністр енергетики Ігор Насалик, та-
кож входять до президентської квоти, 
але є досить „зручними“ і для інших 
ключових гравців, насамперед – для 
олігарха Ігоря Коломойського. Так, 

Гібридний уряд 
гібридних часів
Новий Кабмін Гройсмана так само важко буде назвати 
урядом реформаторів, як і їхніх попередників з Кабміну 
Яценюка. Хоча виклики перед новим керівництвом 
виконавчої влади стоять ще серйозніші. 
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Кубів довший час був соратником 
Арсенія Яценюка, після перемоги Єв-
ромайдану став головою Нацбанку 
і на цій посаді виділяв щедре багато-
мільярдне рефінансування, зокрема 
і „Приватбанку“ Коломойського. 
Мультимільйонер-бізнесмен Насалик 
узагалі є типовим політичним пере-
котиполем – будучи депутатом двох 
скликань парламенту, за той час змі-
нив чотири фракції, згодом зійшовся 
з „Громадянською позицією“ Анато-
лія Гриценка, у 2014 році балотувався 
на пост мера Києва від Радикальної 
партії Олега Ляшка, а вже за кілька 
місяців втретє став нардепом від 
„Блоку Петра Порошенка“. В пар-
ламентських кулуарах говорили, що 
його призначення лобіювали, зокре-
ма, впливовий нардеп від „Народного 
фронту“ Сергій Пашинський та один 
з найближчих соратників Порошенка 
Ігор Кононенко.

Головою новоствореного Міністер-
ства з питань окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб 
став Вадим Черниш, котрий раніше 
очолював Агентство з питань від-
новлення Донбасу. Довкола його 
кандидатури тривали запеклі дебати 
– адже Гройсман хотів би, щоб цю по-
саду зайняв його вінницький соратник 
Кістіон. Зрештою, останній став віце-
прем’єром, до відання якого будуть 
належати і питання, пов’язані з війною 
на Сході. А Черниш своїм кріслом має 
завдячувати передовсім впливовому 
нардепу з БПП Олександру Третья-
кову, за протекції якого він уже ставав 
губернатором Кіровоградської об-
ласті ще в часи президентства Віктора 
Ющенка.

Міністра культури Євгена Нищука 
теж варто віднести до орбіти По-
рошенка, хоча його кандидатуру 
наполегливо просував не президент, 
а прем’єр Гройсман.

Зрештою, третя група в уряді Грой-
смана – представники „Народного 
фронту“ Яценюка. В обмін на те, що 
голова партії погодився залишити 
свою посаду, НФ в уряді Гройсмана 
розширив своє представництво.

Насамперед, свої посади збере-
гли міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков та міністр юстиції Павло 
Петренко. Це було головною ви-
могою „фронтовиків“ протягом усієї 
прем’єріади – якби Авакова та Пе-
тренка, які обіймають ключові посади 
в Кабміні, викинули з їхніх крісел, 
„Народний фронт“ вийшов би з коа-
ліції, що автоматично призвело би до 
дострокових виборів.

Зберіг свій пост і колишній політ-

технолог партії „Батьківщина“ Ігор 
Жданов, який давно перейшов на бік 
Яценюка, а в розпал політичної кризи 
формально вступив у лави НФ.

В’ячеслав Кириленко, котрий 
у попередньому уряді займав посади 
віце-прем’єра з гуманітарних питань 
та міністра культури, був ладен по-
ступитися віце-прем’єрством, щоб за-
лишити за собою міністерський порт-
фель, але після тривалих консультацій 
сталося навпаки – Кириленко зали-
шився заступником голови уряду, але 
Мінкульт відійшов його попереднику 
на посаді Нищуку.

„Народний фронт“ отримав для 
себе і трьох нових міністрів: Остапа 
Семерака (Мінекології), Володимира 
Омеляна (Мінінфраструктури) і Лілію 
Гриневич (Міносвіти). Семерак вва-
жається вірним соратником Яценюка, 
у першому постмайданівському уряді 
він був міністром Кабінету міністрів. 
Омелян у той час керував патронат-
ною службою Семерака, в другому 
уряді Яценюка займав посаду заступ-
ника міністра інфраструктури, а тепе-
р пішов на підвищення. Гриневич 
умовно можна зарахувати до числа 
„технократів“-фахівців, хоча в Кабмін 
вона прийшла „не зі сторони“, а з по-
ста голови профільного парламент-
ського комітету, який вона очолила за 
квотою „Народного фронту“. 

В пошуках балансу
Перед урядом Гройсмана стоїть 

купа нагальних викликів. Насамперед 
– це проведення тих самих „непопу-
лярних реформ“, курс на проведення 
яких ще на початку 2014 року оголо-
сив щойно обраний прем’єр-„каміка-
дзе“ Яценюк. Перші ознаки поступу 
вже є – Кабмін нарешті наважився 
наблизити ціну на газ для населення 
до ринково обґрунтованої вартості.

Інша річ – реформи, непопулярні не 
серед населення, а серед олігархату. 
З огляду на структуру та обставини 
формування Кабміну, проштовхувати 
такі рішення очільникові уряду буде 
вкрай непросто.

Якісний склад нового уряду – інший 
аспект. На відміну від уряду Яце-
нюка, там узагалі відсутні іноземці, 
що мають успішний досвід роботи 
в бізнесі або ж у проведенні реформ 
в інших країнах. Вінницькі соратники 
Гройсмана можуть прикрити його 
тили, але чи їхні навички керування 
обласним центром будуть ефек-
тивними в масштабах цілої країни 
– поки питання відкрите. Політична 
кон’юнктура змушуватиме нових уря-
довців балансувати між проведенням 

реальних, а не лише показових ре-
форм, роботою в інтересах власних 
олігархічних „інвесторів“, вимогами 
західних партнерів і кредиторів Укра-
їни та очікуваннями втомленого від 
обіцянок електорату.

Гройсману, на відміну навіть від 
того ж таки Яценюка, від самого по-
чатку доведеться працювати у вкрай 
непростому зовнішньому середовищі. 
Принаймні на перших порах своєї ді-
яльності Кабмін може сподіватися на 
лояльність з боку Адміністрації пре-
зидента і його самого. А ось на ста-
більну підтримку з боку парламенту, 
в якому проурядова коаліція з „Блоку 
Петра Порошенка“ та „Народного 
фронту“ навіть формально налічує 
менше 226 депутатів, розраховувати 
не варто. Навіть програму діяльності 
нового Кабміну депутати затвердили 
лише з третьої спроби – банально 
бракувало голосів. І без підтримки 
з боку сформованих переважно з ко-
лишніх регіоналів груп „Відродження“ 
та „Воля народу“ жодні законопро-
екти чинний Кабмін провести через 
сесійну залу не зможе. Скільки саме 
коштуватиме ця підтримка, Україна, 
схоже, традиційно дізнаватиметься 
(або не дізнаватиметься) лише з часо-
м. А колишні партнери влади з „Бать-
ківщини“, „Самопомочі“ та Радикаль-
ної партії та їхні ситуативні союзники 
з „Опозиційного блоку“ продовжують 
розхитувати ситуацію з прицілом на 
дострокові вибори до ВР. І своїм по-
пулізмом готові помножити на нуль 
навіть найбільш конструктивні урядові 
ініціативи.

Але навіть не це є ключовим ви-
кликом для нового керівника Кабміну 
та його підлеглих. Питання в тому, чи 
мають вони політичну волю до справді 
системних і радикальних реформ, чи 
намагатимуться лише дещо підрих-
тувати фасад державної системи, не 
змінюючи її анахронічної та корум-
пованої суті – і це питання поки теж 
залишається відкритим. Блискавичне 
призначення Юрія Луценка генпроку-
рором довело, що будь-яке завдання 
чинна влада може вирішити швидко, 
і навіть без критичних порушень 
демократичної процедури – було би 
бажання.

„Я вам покажу, що таке управління 
державою!“ – пообіцяв Гройсман пар-
ламенту ще під час обговорення його 
кандидатури на посаду прем’єра. Що 
саме йому вдасться показати, стане 
зрозуміло дуже скоро, вже в най-
ближчі кілька місяців. 
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 Одним з реформаторських трендів 
після Євромайдану стала спроба пе-
резавантаження влади із залученням 
іноземців та бізнесменів. Вони мали 
замінити чиновників старого зразка, 
уособленням яких можна вважати 
Миколу Пахла, уродженця Калуги, 
який двічі очолював український 
уряд під прізвищем Азаров і від-
значився патологічною нездатністю 
вивчити українську мову, хоча й мав 
українське громадянство. Володіння 
державною мовою не було най-
сильнішою рисою чиновників нового 
зразка, зате вони вільно спілкува-
лися з представниками місії МВФ 
та іноземними кредиторами, ведучи 
переговори про реструктуризацію 
$40 млрд кредитів, наданих режиму 
Януковича. При цьому імпортним зір-
кам не вдалося вирішити навіть ка-
дрові питання, такі, як призначення 
заступників та керівників підконтр-
ольних відомствам держпідприємств, 
а проекти реформ, які вони подава-
ли, могли місяцями лежати в Секре-
таріаті Кабміну або профільних ко-
мітетах Верховної Ради. В результаті 
реформувати систему експатам не 
вдалось, і навіть піти у відставку за 
своєю волею їм не дали, однак чима-
ло викликів у своїх сферах вони по-
долали. З усієї когорти запрошених 
іноземців на посаді залишився лише 
Міхеїл Саакашвілі, який в Україні від-
значився, в першу чергу, емоційними 
промовами, хоча в Грузії провів ре-
зультативні реформи навіть в умовах 
російської агресії.

Кадровий голод
„Інфікування системи новими 

людьми“, – як охарактеризував 
процес його ідеолог, голова Ад-
міністрації президента Борис 

Ложкін, – почалося з призначення 
іноземців у другий уряд Арсенія 
Яценюка у грудні 2014 року. Айва-
рас Абромавичус, Наталія Яресько, 
Олександр Квіташвілі сформували 
в Кабміні реформаторське ядро, 
отримавши перед цим українське 
громадянство. Пізніше в Україну 
запросили й представників „грузин-
ської команди“: у лютому 2015 року 
заступником генпрокурора став 
Давід Сакварелідзе, а в травні того 
ж року головою Одеської ОДА пре-
зидент призначив Міхеїла Саакашві-
лі. Іменитих іноземців запрошували 
і на менш передові посади, до при-
кладу, серед радників Яресько були 
всесвітньо відомі фінансисти – тво-
рець економічного дива в Словаччи-
ні, визнаний 2004 року найкращим у 
світі міністром фінансів Іван Міклош 
та розробник теорії „економіки про-
позиції“ Артур Лафер, також відо-
мий завдяки „кривій Лафера“, що 
відображає залежність доходів дер-
жави від податкового навантаження. 
Необхідність залучення іноземців 
Ложкін пояснював кадровим голо-
дом та неготовністю чи небажанням 
професіоналів іти на держслужбу 
в поточних умовах, зокрема, через 
мізерну зарплату.

Неодностайна реакція на за-
лучення іноземців до влади була 
й в українському суспільстві: обурен-
ня на кшталт „невже в нас своїх голів 
не вистачає?“ або „чому українцями 
мають керувати грузини?“ можна бу-
ло почути не лише від пересічних гро-
мадян, але й від іменитих політиків, 
особливо тих, які полюбляють підні-
мати свій рейтинг на хвилі народного 
незадоволення. Без сумніву, за час, 
що пройшов, можна було досягнути 
більших результатів: той же Міклош 

провів свої реформи в Словаччині 
за рік, а „уряд камікадзе“ Яценюка 
пропрацював майже півтора року. 
Однак певні результати запрошені 
іноземці все ж показали, причому 
йдеться не про штучне визнання 
Верховною Радою роботи уряду за-
довільною, а про цілком конкретні 
досягнення.

Початок реформ, 
відтермінування боргів
Одне з найбільших досягнень 

другого уряду Яценюка – досягнен-
ня макроекономічної стабільності, 
за що можна завдячувати, в першу 
чергу, Мінфіну на чолі з уродженкою 
штату Іллінойс, інвестбанкіром На-
талії Яресько. Урядовці не особливо 
старалися пояснити, що саме маєть-
ся на увазі під макроекономічним 
терміном, який пересічні громадяни, 
може, й чули вперше. А це, зокрема, 
безпрецедентне скорочення дефіци-
ту бюджету з 10,3% до 2,5% ВВП, 
тобто необхідність „включати дру-
карський станок“, підганяючи і без 
того високу інфляцію і далі знеціню-
ючи гривню, знизилась у рази. Осно-
вою макроекономічної стабілізації 
стали домовленості з Міжнародним 
валютним фондом та Міжнародним 
комітетом кредиторів. Так, Яресько 
домовилася про нову розширену 
програму співпраці з МВФ, що 
передбачає фінансування на $17,5 
млрд від самого Фонду та забезпе-
чує додаткові інвестиції на $7,5 млрд 
від інших міжнародних фінансових 
організацій та партнерів. Вистраж-
дана угода з міжнародним комітетом 
кредиторів, що передбачає списан-
ня 20% боргу (близько $3,8 млрд) та 
подовження терміну погашення єв-
робондів на чотири роки, викликала 

Імпортна зараза
„Інфікування“ української влади іноземцями, які отримали 
посади в уряді, ГПУ та Одеській ОДА, видавалось за 
дієвий шлях оновлення корумпованої державної системи, 
яку вітчизняні реформатори радше готові очолити, ніж 
побороти. Системі вистачило імунітету і перед імпортними 
спеціалістами: в сьогоднішньому уряді немає жодного 
експата, реформи розпочато, але не завершено. Однак поради 
сьогоднішнім урядовцям даватимуть творці „економічних 
див“ з Польщі та Словаччини, тож боротьба триває.
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неоднозначну реакцію. За що угоду 
хвалили – зрозуміло: об’єм боргу 
зменшено, виплату відкладено, 
дефолту вдалося уникнути. Критику 
викликало те, що угода передбачає 
надприбутки кредиторів за рахунок 
України, якщо економічне диво таки 
відбудеться. Зокрема, кредитори 
отримуватимуть 40% вартості кож-
ного відсотка зростання ВВП при 
рості економіки понад 4% на рік, 
якщо об’єм економіки до того часу 
зросте на половину. Яким словом 
згадуватимуть Яресько нащадки, 
дізнаємося після 2020 року, наразі 
є різні прогнози розвитку ситуації, 
а запорукою того ж економічного 
росту могла би стати податкова ре-
форма, яку Мінфін запровадив лише 
частково. Претензії до податкових 
нововведень висловлювалися за 
формою і за суттю: аж до останнього 
моменту перед голосуванням ніхто 
наживо не бачив оновлений проект 
Податкового кодексу, а незалежні 
експертні групи та профільний комі-
тет парламенту наполягали на більш 
ліберальних нововведеннях. У резу-
льтаті був прийнятий компромісний 
варіант змін до чинного кодексу, 
а однією з основних новел стало зни-
ження навантаження на фонд оплати 
праці (єдиний соцвнесок знизився 
з 41% до 22%), що мало би сприяти 
виведенню зарплат з тіні. Однак про 
глобальне зростання привабливості 
української податкової системи для 
інвесторів говорити не доводиться. 
Наприклад, за рейтингом конкурен-
тоздатності країн, складеним за під-
сумками Всесвітнього економічного 
форуму, Україна зайняла 23-е місце 
за рівнем податкового навантаження 
на бізнес (з показником 52,9%, пер-
ше місце в Аргентини – 137,3%). За 
цим рейтингом, лише чотири країни 
Європи мають вище податкове на-
вантаження на бізнес, ніж Україна.

Над полегшенням умов роботи для 
інвесторів і підприємців працював 
і литовський інвестбанкір Айварас 
Абромавичус на посаді міністра 
економічного розвитку і торгівлі 
України. Судячи з рейтингу „Doing 
Business-2016“, в якому держава за-
йняла 83-ю позицію, підвищивши 
свій результат на 4 пункти, частково 
це йому вдалося. За прогнозами 
Абромавичуса, наступного року 
держава може увійти в першу пів-
сотню цього рейтингу поміж 189 
країн. Серед кроків, які дозволили 
покращити позицію, були заходи 
з дерегуляції, такі, як введення реє-
страції бізнесу онлайн, скорочення 

кількості адміністративних послуг 
майже вчетверо, скасування десятків 
видів сертифікатів та ліцензій. Вве-
дення МЕРТом системи „ProZorro“, 
що дозволяє проводити тендери на 
багатьох електронних площадках 
з практично необмеженою кількіс-
тю учасників, дозволило зробити 
переворот у держзакупівлях, які 
традиційно були основним джере-
лом перетікання бюджетних коштів 
у руки вузького кола осіб. Саме 
спроби боротьби з корупцією, зо-
крема, у держпідприємствах, і при-
звели до резонансного скандалу, за 
результатом якого Абромавичус по-

дав у відставку, а заступник голови 
фракції БПП Ігор Кононенко, якого 
міністр звинуватив у лобіюванні лю-
дей на керівні посади в держпідпри-
ємствах та блокуванні роботи само-
го міністра, позбувся депутатського 
мандата. Один з пріоритетних на-
прямків роботи Абромавичуса, про-
ведення масштабної приватизації, 
так і залишився наступникам. Що-
правда, міністр ініціював скасування 
продажу 5–10% акцій держпідпри-
ємств перед приватизацією, що має 
суттєво спростити цей процес.

Грузинська команда
Подолати корупцію та підвищити 

прозорість у сфері своєї компетен-
ції намагався і третій експат „уряду 
камікадзе“ – Олександр Квіташвілі, 
який приїхав до Києва з Тбілісі. Його 
найбільше досягнення – відсторонен-
ня держави в особі міністерства від 
закупівлі ліків, натомість цим про-
цесом будуть займатися міжнародні 
організації (ЮНІСЕФ, ПРОООН та 

„Crown Agents“). В 2016 році на такі 
закупівлі виділено понад 4 млрд грн, 
а економія коштів, порівняно з попе-
редньою практикою, становить 
30–60%. Зокрема, саме ЮНІСЕФ 
закуповуватиме нову вакцину проти 
поліомієліту, на заміну попередньої, 
в якості якої МОЗ не сумнівався, про-
водячи тотальну імунізацію всіх дітей 
в Україні, незважаючи на летальні 
випадки та питання до умов і термінів 
зберігання. Перехід на нові стандар-
ти закупівель супроводжувався част-
ковим дефіцитом препаратів, так що 
МОЗ при Квіташвілі змушений був 
виступати із заявами про наявність 
або скоре очікування вакцин від 
дифтерії, правця, кашлюка… Осно-
вний виклик перед міністром – давно 
назріла медична реформа – поки 
що пройшла лише перше читання 
у Верховній Раді, хоча її проект був 
поданий на розгляд профільного 
парламентського комітету ще рік 
тому. Незадоволений такою робо-
тою був і сам Квіташвілі, який подав 
у відставку ще в середині 2015 року, 
однак усі спроби відпустити міністра 
Верховна Рада провалила, аж поки 
не пішов весь уряд. Однак крісло 
голови МОЗ залишається вакантним 
і досі.

Квіташвілі був не просто експатом 
у другому Кабміні Яценюка, але 
й членом так званої „грузинської ко-
манди“ на чолі з головою Одеської 
ОДА Міхеїлом Саакашвілі та уже 
колишнім заступником генпрокуро-
ра Давідом Сакварелідзе. Власне, 
екс-президент Грузії і закликав 
міністра піти у відставку, докоряючи 
недостатньою агресивністю в проти-
стоянні з системою. Самому голові 
Одеської ОДА напору проти системи 
не бракує, що він демонструє на анти-
корупційних форумах по всій Україні, 
навіть у період стихійних лих у регіоні, 
за який він відповідає. Втім, і в регіоні 
деякі зміни відбулися: проведено ка-
дрові чистки і обрано голів районів 
на конкурсах, відкрито перший сер-
вісний центр адміністративних послуг 
та новий митний термінал, скорочено 
штат ОДА вдвічі, знесено паркани, 
що закривали доступ громадян до 
прибережної зони. Однак від по-
літика, чия ще не створена партія 
має рейтинг 10% по країні, виперед-
жаючи президентський БПП, очіку-
валося більшого. Навіть озвучені ним 
звинувачення на адресу ймовірних 
корупціонерів нерідко закінчуються 
відновленням або переобранням 
їх на посади. Зі схожою системною 
проблемою зіткнувся і Давід Сак-

Коли коаліція 
в парламенті то існує, 
то не існує, уряду 
то довіряють, то не 
довіряють, президент 
до останнього тримає 
на посаді зручного 
генпрокурора, про 
якого навіть в Білому 
домі вже чули, 
системні реформи 
згори вниз швидко не 
проведеш.
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варелідзе, який не тільки просував 
масштабну реформу прокуратури зі 
скороченням кількості прокурорів та 
позбавленням їх невластивих функ-
цій, але й вступив у протистояння 
з „недоторканними“ кадрами. Гучна 
справа „брильянтових прокурорів“, 
яку вів Сакварелідзе, все ще роз-
глядається в судах, зате проти членів 
команди, яка її розслідувала, пору-
шили справи, а самого Сакварелідзе 
з Генпрокуратури звільнили.

Експати-експерти
В одному з нещодавніх інтерв’ю 

Сакварелідзе висловив переконан-
ня, що експати-чиновники не можуть 
ефективно працювати в Україні 
в чинній системі. Заяви про відставку 
Квіташвілі та Абромавичуса – тому 
підтвердження. Для провадження 
реформ, а саме з цією метою на ке-
рівні посади запрошували іноземців, 
потрібна одностайність і політична 
воля. А коли коаліція в парламенті то 
існує, то не існує, уряду то довіряють, 
то не довіряють, президент до остан-
нього тримає на посаді зручного 
генпрокурора, про якого навіть в Бі-
лому домі вже чули, системні рефор-
ми згори вниз швидко не проведеш. 
Не доводиться очікувати і на зміни 
знизу вгору, адже чимало чиновників 

на керівних посадах працювали не 
заради зарплати, а задля „шматочка 
пирога“, і відмовитися від усталеного 
способу життя і заробітку не завжди 
готові. 

Частково системному вирішенню 
проблеми сприятиме новий закон 

про держслужбу, що вступив у силу 
з травня. Зокрема, він обмежить 
„кумівство“ серед чиновників та до-
зволить суттєво підняти зарплати 
держслужбовцям, адже їх можна бу-
де фінансувати і за рахунок донорів, 
що дозволить залучати на роботу 
конкурентних спеціалістів. Поміж 
інших нововведень закон виклю-
чає можливість людям з подвійним 
громадянством бути чиновниками 
в Україні, так що питання експатів 
на керівних посадах уже закрито, 
однак іноземні експерти все ще 
можуть залишатися радниками. Го-
ловним таким радником-іноземцем 
став екс-віце-прем’єр Польщі Лешек 
Бальцерович, якого президент Петро 
Порошенко призначив своїм пред-
ставником у Кабміні. Також Бальце-
рович разом з теперішнім радником 
прем’єра Гройсмана Іваном Мі-
клошем очолять „Strategic Advisory 
Group“, яка координуватиме всі ре-
форми, працюючи з Адміністрацією 
президента, Кабміном та Верховною 
Радою. Тож досвід і розуміння, як 
проводити реформи в Україні – є, 
але чи стануть чергові зірки-експати 
двигунами реформ, чи українська 
влада спише на них свої провали, за-
лежить від тієї ж політичної волі.
 

Т е к с т :  О л е г  Д о р о ш е н к о ,  К и ї в
Ф о т о :  О л ь г а  І в а щ е н к о

Одне з найбільших 
досягнень другого 
уряду Яценюка 
– досягнення 
макроекономічної 
стабільності, за що 
можна завдячувати, 
в першу чергу, Мінфіну 
на чолі з уродженкою 
штату Іллінойс, 
інвестбанкіром Наталії 
Яресько.
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 Це, зокрема, стосується колиш-
нього прем’єр-міністра Арсенія Яце-
нюка, чия політична сила „Народний 
фронт“ на постмайданних парла-
ментських перегонах до парламенту 
здобула феноменальний результат 
та сформувала одну з найбільших 
фракцій у Раді. Це стосується і чин-
ного президента Петра Порошенка, 
який, за даними різних соціологічних 
опитувань, втрачає підтримку укра-
їнців, що позначається і на політич-
ному проекті президента України 
– БПП.

Електоральних втрат майже од-
разу зазнала „Свобода“, яка не по-
трапила до нинішнього парламенту, 
завівши до Ради лише декілька депу-
татів-мажоритарників.

Причин такого швидкого елек-
торального падіння майданних по-
літиків багато, зокрема це постійні 
корупційні скандали, відсутність 
реформ, публічні протистояння один 
з одним, неспроможність адекватно 
зреагувати на російську агресію 
у Криму та на Донбасі.

Враховуючи падіння довіри 
до себе та електоральні втрати, 
представники нинішньої влади та 
парламентської більшості вирішили 
використати запит суспільства на 
нові обличчя шляхом введення у полі-
тичну площину так званих „молодих 
реформаторів“, серед яких є певна 
частка іноземців.

Але намагання команд Порошен-
ка та Яценюка використати потенці-
ал „молодих реформаторів“ зіграло 
проти них. Останні почали критику-
вати і чинного президента, і колиш-
нього прем’єра. До того ж, „молоді 
реформатори“, відчуваючи запит на 
нові обличчя, вирішили спробувати 
грати у свою гру.

Саакашвілі and Ко
Зокрема Саакашвілі, якому тісно 

в Одеській області та який обмеже-
ний вузьким колом повноважень го-
лови обласної адміністрації, зробив 
перший крок до політичного проекту, 
сформувавши так звану антикоруп-
ційну платформу – громадську ор-
ганізацію, в яку входять громадські 
активісти, діячі та політики. Серед 
останніх, зокрема, є частка так 
званих „єврооптимістів“ – молодих 
депутатів ВР з різних фракцій, які 
жорстко виступають за проєвропей-
ський курс України.

Але жваво розпочавши свій рух, 
Саакашвілі зараз опинився у пев-
ному куті. Тому що запит на антико-
рупційну платформу був зроблений у 
той період, коли вірогідність виборів 
до Ради була дуже високою. Саакаш-
вілі, роблячи гучні заяви, зокрема 
особисто проти Яценюка та його 
уряду, потрапив у тренд. Але питання 
перевиборів знято з порядку денно-
го, Яценюк пішов у відставку і голова 
Одеської ОДА зараз опинився не 
з ворогами-корупціонерами у Києві, 
а з проблемами в області, які йому 
треба якось вирішувати, при тому, 
що результату за часи свого керу-
вання на Півдні України Саакашвілі 
так і не показав.

У самому русі Саакашвілі вже 
замислюються над тим, щоб фокус 
з колишнього президента Грузії дещо 
перенести на представника його 
команди, колишнього заступника 
генпрокурора України Давіда Сак-
варелідзе, та зробити його лідером 
нового руху. 

„Сила людей“
Окрім команди Саакашвілі, на ні-

шу нових облич претендує ще кілька 

проектів. Зокрема, політична партія 
„Сила людей“, яка вже не перший рік 
представлена в українській політиці. 
Партія мало відома широкому загалу 
виборців, та позиціонує себе як ко-
манда, яка не бере гроші в олігархів, 
тому її і мало у медіа і мало знають 
виборці. Така тактика поки не дає 
якихось політичних плюсів, але веде 
у лави „Сили людей“ активістів, які 
приносять партії користь. Зокрема, 
завдяки активістам „Сила людей“ 
зуміла завести декілька депутатів 
у міську Раду Маріуполя – міста, яке 
негласно контролює олігарх Ринат 
Ахметов, та люди якого монополізу-
вали місцеве політичне життя.

Ще одним новим проектом може 
стати сила, яку намагається створи-
ти колишній нардеп від БПП, виклю-
чений з парламенту за вихід з прези-
дентської фракції, Єгор Фірсов.

Він спочатку вагався, чи не робити 
разом з екс-керівником СБУ Вален-
тином Наливайченком свій, окремий 
від Саакашвілі, антикорупційний 
рух, але після того, як Наливайченко 
пішов на союз з Юлією Тимошенко, 
Фірсов вирішив шукати політичне 
майбутнє з іншими. Зокрема, зараз 
він заявляє, що веде перемовини 
з нардепами Мустафою Найємом 
та Віктором Чумаком про створення 
нової партії.

Ліві-праві
Окрім націонал-демократичного 

та ліберального табору, запит на 
нові обличчя є в націоналістичних та 
лівих колах. Останні після заборони 
Компартії в Україні втратили потуж-
ну політсилу з певним фінансовим 
та медійним ресурсом. Враховуючи, 
що ліві сили в Україні в загальній 
масі орієнтовані на Росію та мають 

Політичне життя поза 
парламентом: готовність 
до перевиборів
Через два роки після Майдану в українському суспільстві постав запит 
на нові обличчя в українській політиці. Політичні сили та лідери 
ліберального та націоналістичного сегмента, які складали політичне 
обличчя протесту у 2013–2014 роках, прийшовши до влади після втечі 
Януковича, втратили електоральну підтримку. 
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немаленький проросійський елек-
торат, який зараз не має умовно 
материнської партії після фактичного 
припинення існування Партії регі-
онів та КПУ, цю нішу намагаються 
зайняти умовно нові обличчя. Зо-
крема, активно почав діяти колишній 
голова „Союзу лівих сил“, який при 
президенті Януковичу сидів у тюрмі 
за корупцію, Василь Волга. Але по-
ки що його потенціал під великим 
питанням.

Є запит на нові обличчя і у наці-
оналістичному векторі. „Свобода“, 
у зв’язку з багатьма корупційними 
скандалами як загальноукраїнсько-
го, так і місцевого рівня, відштовхну-
ла від себе багатьох прихильників, 
які почали шукати себе чи то у „Пра-
вому секторі“, чи то у Цивільному 
корпусі „Азов“. Але перший, фак-
тично, розколовся, частка активістів 
відійшла від Яроша, котрий заявляє 
про окремий від ПС проект. 

Незрозумілі дії і Цивільного корпу-
су „Азов“. Маючи певний потенціал, 
відомий та розкручений бренд, 
останні роблять певні кроки для роз-
витку своєї громадської організації, 
але майже не працюють над питан-
ням створення політичної сили.

Перевибори все ж будуть?
Незважаючи на те, що гострота 

питання перевиборів у парламент 
„тут та зараз“ знята на найближчі 

місяці, основні політичні гравці впев-
нені, що дострокові парламентські 
вибори все ж таки відбудуться або 
восени (що малоймовірно, але мож-
ливо), або наступної весни.

Потроху починають реанімуватись 
ті чи інші непарламентські проекти, 
які фактично існують від виборів до 
виборів. Почав свою активність „Наш 
край“, який вважається проектом Ад-
міністрації президента, покликаний 
відібрати голоси в „Опозиційного 
блоку“ та складається переважно 
з колишніх регіоналів.

Чи, наприклад, колишній пред-
ставник України у політичній підгрупі 
тристоронньої контактної групи по 
врегулюванню ситуації на Донбасі 
Роман Безсмертний. Покинувши її, 
він зосередився на роботі в Аграрній 
партії, яка також проходить зараз 
етап реанімації. Подейкують, що 
навіть чинний прем’єр Володимир 
Гройсман збирається формувати 
свій політичний проект на базі партії 
„Вінницька європейська стратегія“. 
Останнє – дуже показове. Навіть 
чинні політики вищого державного 
рівня не вірять у перспективи по-
літичних партій демократичного 
табору, що перебувають при владі 
та в парламенті, та шукають їм нову 
альтернативу.

 

Саакашвілі, роблячи 
гучні заяви, зокрема 
особисто проти 
Яценюка та його уряду, 
потрапив у тренд. Але 
питання перевиборів 
знято з порядку 
денного, Яценюк 
пішов у відставку 
і голова Одеської 
ОДА зараз опинився 
не з ворогами-
корупціонерами 
у Києві, 
а з проблемами 
в області, які 
йому треба якось 
вирішувати, при тому, 
що результату за 
часи свого керування 
на Півдні України 
Саакашвілі так і не 
показав.
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 Всі роки незалежності органи про-
куратури, як і суди, були іграшкою 
в руках політичної верхівки для при-
боркування норовливих опонентів 
та встановлення „справедливості“ 
у власних інтересах. Представники 
кожної нової влади любили жарту-
вати, мовляв, навіть на найчеснішого 
українського політика у шухлядці 
генерального прокурора знайдеться 
своє кримінальне провадження. Од-
на справа проти нинішнього нардепа 
від „Батьківщини“, екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко чого вартує. Оголошення 
підозр „по дзвінку“ та потурання 
корупції призвело до жалюгідного 
стану прокуратури з огляду на 
покладені на неї функції: непрозо-
рість та неефективність результатів 
діяльності, надмірні адміністративні 
повноваження керівників практично 
по всій вертикалі, низький профе-
сійний рівень робітників та закрита 
процедура призначення прокурорів 
на адміністративні посади.

Вже мало хто згадає, але зо-
бов’язання провести реформу 
органів прокуратури Україна взяла 
на себе при вступі до Ради Європи 
ще у 1995 році. Однією з головних 
вимог європейців було позбавлення 
старої радянської функції загально-
го нагляду, яка, фактично, наділяла 
прокуратуру необмеженими повно-
важеннями. Приміром, прокуратура 
„наглядала“ за дотриманням законів 
в економічній сфері, що, за європей-
ськими стандартами, їй не властиво. 
З прийняттям Конституції 1996 року 
цієї норми в розділі Основного за-
кону „Про Прокуратуру“ і справді не 
було – її записали в „Перехідних по-
ложеннях“. Тобто прокуратура збе-
рігала за собою право загального 
нагляду, допоки не буде розробле-
ний новий закон про прокуратуру 
та не будуть створені нові органи 
– Антикорупційне бюро та Державне 
бюро розслідувань.

Але за двадцять з гаком років укра-

їнська політична еліта так і не спро-
моглася виконати вимоги Євросою-
зу. Експерти з реформування органів 
прокуратури нагадують: починаючи 
з 2001 року тільки Парламентська 
Асамблея Ради Європи ухвалила 
шість резолюцій та рекомендацій, 
в яких постійно закликала Україну 
реформувати органи прокуратури 
шляхом: скасування надмірних по-
вноважень щодо здійснення нагляду 
за дотриманням законів, в тому числі 
втручання у діяльність підприємців 
шляхом перевірок; звуження підстав 
для представництва прокурором ін-
тересів у суді; оптимізації структури 
органів прокуратури; забезпечення 
незалежності прокурора від керів-
ництва та політиків; встановлення 
прозорої процедури дисциплінарної 
відповідальності прокурорів.

Після Революції Гідності і пова-
лення режиму Віктора Януковича 
Євросоюз ще раз нагадав Україні 
про зобов’язання від 1995 року. Тоді 
ж деякі експерти та законодавці про-
понували підійти до вирішення про-
блеми радикально: мовляв, система 
настільки прогнила та заражена „ві-
русом“ корупції часів генпрокурора 
„режиму“ Віктора Пшонки, котрий 
зробив з ГПУ свою рейдерську біз-
нес-структуру, що треба звільнити 
всіх та набрати нових прокурорів на 
відкритих прозорих конкурсах. Але 
своє „ні“ сказав Євросоюз: звіль-
нення всіх, як кажуть, „без суду та 
слідства“, суперечить основополож-
ним принципам верховенства права 
і демократії. Саме тому законодавці 
розробили та прийняли новий закон 
про прокуратуру, який схвалила Ве-
неціанська комісія.

З упевненістю можна сказати, 
що дві найголовніші новації закону 
– позбавлення прокуратури функції 
загального нагляду та перезаванта-
ження особового складу місцевих 
прокуратур на відкритих конкурсах. 
Минулого року ці дві реформатор-

ські норми нарешті запрацювали, 
а чисельність робітників органів 
прокуратури скоротилася з 15 тис. 
до 10 тис. Але і тут не обійшлося без 
неприємностей: перезавантаження 
керівного складу місцевих проку-
ратур обернулося для законодавців 
справжньою трагедією: з 700 нових 
кадрів більше 70% виявилися ко-
лишніми працівниками органів про-
куратури. Тобто, фактично, реформу 
низового рівня було провалено.

Вся справа в очільниках
Не додавали оптимізму і не-

скінченні скандали на верхівці ГПУ, 
в яких фігурували всі без винятку 
постмайданні генеральні прокурори. 
Так, саме за головування першого 
після Революції Гідності генпрокуро-
ра-„свободівця“ Олега Махніцького 
(з 25 лютого по 19 червня 2014 року) 
ГПУ ледь не закрила легендарну 
справу „вишок Бойка“. Саме вона 
яскраво ілюструвала корупційні обо-
рудки з бюджетними грішми часів 
Януковича. Коротко по суті: в 2011-
му ЗМІ стало відомо, що державна 
компанія „Чорноморнафтогаз“ за 
міністра енергетики Юрія Бойка при-
дбала дві бурові установки по $400 
млн за кожну. Підставні фірми, які ви-
грали тендер на поставку вишок, за-
вищили їхню вартість на $150 і $180 
млн. Про махінації Бойка з вишками 
в Україні не знав тільки лінивий. Про-
те, як стало відомо ЗМІ, кримінальну 
справу по „вишкам Бойка“ прокура-
тура відкрила тільки 18 червня 2014 
року – в останній день перебування 
Махніцького на посаді генерального 
прокурора. Тож лише на  початку січ-
ня 2016 року Печерський районний 
суд м. Києва заарештував горезвісні 
бурові установки.

На цьому „послужний список“ 
Махніцького не закінчується. Деякі 
українські ЗМІ з посиланнями на 
власні джерела в Генеральній про-
куратурі повідомляли, що один із 

Генеральна прокуратура 
„для своїх“
Хто кого: чи зможе четвертий після Революції Гідності 
генеральний прокурор зламати корупційну систему та 
виконати обіцянку України від 1995 року, реформувавши 
органи прокуратури.
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заступників Махніцького відправляв 
в Австрію лист з проханням зняти 
арешт з рахунків екс-секретаря 
СНБО Андрія Клюєва, а по кримі-
нальному провадженню проти Сергія 
Арбузова представництву ЄС в Укра-
їні прокуратура надала фальшиві до-
кументи, які начебто підтверджували 
наявність кримінальної справи проти 
екс-очільника Нацбанку.

В досягнення Махніцькому можна 
записати відкриття кримінального 
провадження проти Януковича за 
підозрою в організації масових 
убивств людей на вул. Інститутській 
у Києві під час Революції Гідності. 
І на цьому сміливо ставимо крапку, 
адже справа так і не зрушила з міс-
ця. Спочатку в прокуратурі жалілися 
на брак законодавчої бази, мовляв, 
не можна передати справу до суду 
за відсутності підозрюваного. Вер-
ховна Рада дослухалась до ГПУ та 
змінила закон: поправки дозволяли 
можливість досудового розсліду-
вання і судового провадження за 
відсутності підозрюваного або 
обвинуваченого. Потім прокурори 
стали говорити, що закон добрий, 
але не дозволяє судити Януковича 
та його поплічників, бо ті набули гро-
мадянства інших країн, здебільшого 
Росії, яка ніколи не видасть їх Україні. 
І знову парламентарі змінили бага-
тостраждальний закон, але віз і нині 
там: до сьогоднішнього дня справа 
проти Віктора Януковича так і не ді-
йшла до суду.

Наступнику Махніцького, екс-нар-
депу від „Батьківщини“ Віталію Яремі, 
який пробув на посаді генерального 
прокурора з 19 червня 2014 року 
по 10 лютого 2015 року, також осо-
бливо нічим похизуватися. Перший 
гучний скандал за його головування 
в ГПУ був пов’язаний з арештом екс-
очільника НАК „Нафтогазу“ Євгена 
Бакуліна.

„В рамках розслідування коруп-
ційних схем у газовій галузі, спів-
робітники МВС затримали голову 
правління НАК “Нафтогаз України” 
Євгена Бакуліна. Лише за трьома 
розслідуваними Слідчим управлін-
ням МВС епізодами дій злочинної 
групи, сума збитків державі оціню-
ється на близько $4 млрд!“, – писав 
після затримання Бакуліна в своєму 
„Facebook“ керівник МВС Арсен 
Аваков.

Заарештували Бакуліна після 
того, як МВС відкрило кримінальне 
провадження за фактом нанесення 
компанією „ВЕТЕК“, яка належить 
опальному бізнесмену „сім’ї“ Сергію 

Курченко, збитків НАК „Нафтогазу“ 
на 1,6 млрд грн. Проте вже після 
двох місяців тримання під вартою та 
космічної суми застави у 1,5 млрд 
грн, яку суд призначив Бакуліну, 
ГПУ закриває справу за „відсутніс-
тю складу злочину“. Через великий 
резонанс у ЗМІ, вже наступного дня 
прокуратура відміняє свою поста-
нову про закриття справи, але сам 
Бакулін встиг утекти в Ізраїль, після 
чого його оголосили в міжнародний 
розшук.

Не поліпшила репутацію ГПУ часів 
Віталія Яреми і справа проти самого 
Курченка. Резонанс викликало скан-
дальне інтерв’ю олігарха російським 
медіа, в якому він заявив: „Генпро-
курор розповідає журналістам, що 
у нього є кримінальна справа проти 
мене. Наш адвокат у той же день 
пише запит і отримує відповідь, що 
такої кримінальної справи немає“. 
Пізніше Віталій Ярема виправдову-

ється, мовляв, Курченка оголосили 
в міжнародний розшук і його картка 
розміщена на сайті Інтерполу, а за 
запитом України в країнах Євросо-
юзу заарештовані десятки мільйонів 
доларів представників оточення 
Януковича, включаючи Андрія Клю-
єва, його брата Сергія, сина екс-
прем’єра Миколи Азарова Олексія, 
нардепа Юрія Іванющенка. Але ні 
за керівництва Віталія Яреми, ні за 
його наступника справа так і не зру-
шила з місця, і ні копійки крадених 
грошей не повернуто до державного 
бюджету.

За час свого керівництва Віталій 
Ярема встиг побувати і в епіцентрі 
скандалу проти нього особисто. 
Спочатку в середині вересня 2015 
року журналісти довідалися, що 
заступник,  давній соратник та кум 
Яреми Анатолій Даниленко неза-
конно заволодів 140 гектарами 
водойм поблизу сіл Мала та Ве-

Четвертим після Революції Гідності генеральним 
прокурором став кум президента та колишній 
голова МВС Юрій Луценко – Верховна Рада 
схвалила його кандидатуру 12 травня. До 
речі, це вже третій кум Порошенка на посаді 
генерального. Щоб його призначити, навіть 
закон про прокуратуру змінили: прибрали 
норми про те, що головою ГПУ може стати 
людина тільки з вищою юридичною освітою та 
стажем роботи в органах прокуратури мінімум 
10 років.
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лика Солтанівка Васильківського 
району на Київщині. Поки сам 
Даниленко відмовчувався, Ярема 
звинувачував журналістів у замов-
ному розслідуванні, додаючи, що 
будинок, побудований 1998 року 
на привласнених ділянках, і весь 
інший комплекс споруд належить 
синові Даниленка, якому 30 років 
і який займається бізнесом. Але вже 
на підсумковому брифінгу, присвя-
ченому ста дням роботи на посаді 
очільника ГПУ, Віталій Ярема не був 
таким категоричним, заявивши, 
що проти Анатолія Даниленка все 
ж розпочато службову перевірку. 
Приводом для наступного гучного 
скандалу стало призначення 26-річ-
ного сина Яреми Валерія керівником 
Департаменту держреєстрації прав 
на нерухоме майно. Причому до 
цього він був заступником глави 
цього департаменту в Державній 
реєстраційній службі. Сам Віталій 
Ярема пояснив, що його син почав 
працювати в системі Мін’юсту ще до 
його призначення в ГПУ, і в призна-
ченні 26-річного Валерія керівником 
нема нічого такого.

Не став великим реформатором 
і наступний генеральний прокурор, 
кум президента Петра Порошен-
ка Віктор Шокін. Заступаючи на 
посаду, він обіцяв притягнути до 
відповідальності опальних екс-регі-
оналів, чиї дії багато в чому привели 
до розпалювання сепаратизму на 
Сході України. Першим, кого за-
тримали, став Олександр Єфремов 
за ч.3 ст.151 ККУ (розпалювання 
міжнаціональної ворожнечі). Згодом 
справа розсипалася у суді і нещо-
давно її закрили, повернувши Єфре-
мову заставу у розмірі 60,9 тис. грн. 
Інших поплічників Януковича, які не 
повтікали і ведуть в Україні активне 
політичне життя, ніхто навіть і не ду-
має притягати до відповідальності.

Також Шокін обіцяв довести кри-
мінальні справи проти Януковича та 
його соратників, а також справи, що 
стосуються Євромайдану (наприклад, 
побиття студентів у ніч на 30 листопа-
да 2013 року), до суду. Але цього за 
Шокіна, як і за Махніцького та Яреми, 
так і не сталося. Як не сталося і повер-
нення крадених бюджетних коштів, які 
представники попередньої влади вмі-
ло вивели через підставні та офшорні 
фірми за кордон. 

Младореформатори
Великі надії на реформування 

прогнилої корупційної прокурор-
ської системи покладали на Да-

віда Сакварелідзе – колишнього 
першого заступника головного 
прокурора Грузії, якого за часів 
Шокіна в прокуратурі призначили 
його заступником. Відразу після 
цього навколо Сакварелідзе та ще 
одного заступника генерального 
прокурора Віталія Каська почала 
формуватися команда, яку назвали 
„младореформаторами“. Першою 
їх гучною справою стало затриман-
ня так званих „діамантових проку-
рорів“: 5 липня ГПУ та СБУ провели 
обшук у Головному слідчому управ-
лінні ГПУ, після чого були затримані 
перший заступник начальника 
Головного слідчого управління ГПУ 
Володимир Шапакін та заступник 
прокурора Київської області Олек-
сандр Корнієць. За даними слід-
ства, вони вступили в корупційну 
змову та отримали хабар у розмірі 
3 млн 150 тис. грн, вилучили техніку 
в підприємства, що займалося ви-
добутком піску в Київській області, 
чим заблокували його роботу. За 
повернення техніки прокурори че-
рез посередників вимагали та отри-
мали гривневий еквівалент $150 
тис. Підприємець Валерій Гібаленко 
виступав посередником у цій схемі. 
При проведенні обшуків у них було 
виявлено понад $500 тис. готівкою, 
автомат Калашникова і холодну 
зброю, багато ювелірних виробів 
і 65 діамантів, після чого скандаль-
них прокурорів стали називати 
„діамантовими“.

Справа „діамантових прокурорів“ 
з першого ж дня стала лакмусовим 
папірцем для громадськості, яка ви-
магала справедливого розслідуван-
ня, доведення справи до суду та при-
тягнення винних до відповідальності. 
Проте вже зараз вона поступово 
розсипається в суді, а в самій ГПУ не 
залишилося людей, які ї ї відкривали: 
Давід Сакварелідзе, Віталій Касько 
і прокурори з їх команд звільнилися. 
Проти деяких заступники Віктора 
Шокіна навіть намагалися порушити 
кримінальні справи. Дійшло до того, 
що звільнити Віктора Шокіна вже ви-
магали США та Євросоюз. За неофі-
ційною інформацією, американська 
влада заморозила надання Україні 
кредитних гарантій на $1 млрд, до-
поки Шокіна не буде звільнено. Після 
кількох місяців вагань, тиску західних 
партнерів України та громадськості, 
президент усе ж вносить подання про 
звільнення Віктора Шокіна з посади 
генерального прокурора, а Верхо-
вна Рада його підтримує 29 березня 
цього року.

Закон під одну людину
Четвертим після Революції Гіднос-

ті генеральним прокурором став 
кум президента та колишній голо-
ва МВС Юрій Луценко – Верховна 
Рада схвалила його кандидатуру 
12 травня. До речі, це вже третій кум 
Порошенка на посаді генерального. 
Щоб його призначити, навіть закон 
про прокуратуру змінили: прибрали 
норми про те, що головою ГПУ може
стати людина тільки з вищою юри-
дичною освітою та стажем роботи 
в органах прокуратури мінімум 10 
років. Тепер генеральним прокуро-
ром можна призначати особу без 
юридичної освіти та зі стажем ро-
боти в галузі права тільки три роки.
Змінили закон і в частині проку-
рорського самоврядування, від-
термінувавши старт роботи таких 
органів до квітня 2017 року. Якби 
не ця правка, новий генеральний 
прокурор ризикував перетворитися 
на „весільного генерала“ без повно-
важень. Утворені на Всеукраїнській
конференції працівників прокурату-
ри 26 квітня Рада прокурорів і Ква-
ліфікаційно-дисциплінарна комісія 
перебрали на себе левову частку 
повноважень генерального проку-
рора. В тому числі, і призначення за-
ступників голови ГПУ. Що ніяк не впи-
сувалося в „договорняк“ БПП з НФ: 
соратники Арсенія Яценюка дали 
голоси за призначення Юрія Луцен-
ка генеральним в обмін на посаду 
першого заступника голови ГПУ для 
нардепа від НФ Дмитра Сторожука.
Мабуть, так історично склалося, що 
посада генерального прокурора 
в Україні завжди пов’язана зі скан-
далами. Проте, як правильно зазна-
чають експерти, тільки представники 
попередньої влади могли дозволити 
собі міняти закон, щоб призначити 
свою людину на ту чи іншу посаду. 
Більше того, так звана „коаліція на 
двох“ з БПП і НФ дала за призначення
Луценка головою ГПУ лише 206 
голосів. Щоб добрати необхідну 
кількість „за“ владі довелось домов-
лятися з, як їх називають в „Самопо-
мочі“, „Батьківщині“ та „Радикальній 
партії“, – олігархічними групами 
„Воля народу“ і „Відродження“. 
Подейкують, перша дала голоси 
в обмін на повернення контролю за 
державною компанією „Укргазвидо-
бування“, а друга – за збереження 
контролю за Державною фіскальною 
службою, під контролем якої знахо-
дяться всі митниці.
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 Ми маємо дві яскраво виражені 
сторони учасників процесу. Перші 
– чітко проукраїнські, антипутінські, 
ненавидять „вату“, виграли, але нічо-
го не отримали з того, до чого праг-
нули, чекають на „свій час“. Владу не 
люблять. Другі – чітко антиукраїнські, 
„ображені“, ті, хто „програли“, злі, 
готові до помсти, теж чекають лише 
на „свій час“. Владу ненавидять. 
Інтереси обох груп лежать в одній 
площині – помста і розправа. Обидві 
групи травмовані, їм не подобається 
нагальний стан справ. Кожному по-
різному, але не подобається.

„Репетиції“ можливих сценаріїв 
відбуваються регулярно. Праві ради-
кали ходять спеціально щонеділі на 
Куликове поле, щоб „тролити вату“. 
Ліві радикали маніпулюють жертвами 
та „борються з фашизмом“, плекаю-
чи надію, що все-таки дочекаються 
„своїх“.

Куликове поле для правих радика-
лів це, в першу чергу, нагадування 
про те, що перемога отримана не по-
вністю. Для „антимайданівців“ – плац-
дарм, який не можна віддавати.

Минулого року, коли я працюва-
ла в Одеській ОДА, ми отримували 
масу критики з приводу того, що 
„безконечно займаємося безпекою“. 
Станом на сьогодні можна констату-
вати, що уражена безпека продовжує 
залишатися найбільшим викликом 
і найбільшою проблемою. Тема без-
пеки поки що не сходить з наших 
радарів.

Що відбувалося минулого року? 

Була проведена серія перемовин 
з усіма впливовими групами. Був від-
працьований і погоджений формат 
акцій пам’яті. Ми зразу відкинули 
шлях заборон, оскільки „Куликове по-
ле“ і „Антимайдан“ – вони в головах. 

Усі перемовини вів тодішній голова 
ОДА Ігор Палиця, який чітко розумів, 
що, коли, кому і навіщо. Також він 
координував усі заходи безпеки. І це 
спрацювало так, як і планувалося.

Станом на сьогодні місто має кіль-
ка груп впливу і прийняття рішень. 
Всі групи політично між собою кон-
курують.

Добре це чи погано?
Добре, тому що більшість цих груп 

складається з представників фінансо-
во-політичних кіл і їм точно не потріб-
ні тут жодні гойдалки.

Погано, тому що немає єдиного го-
лосу, який потрібний, коли виникають 
подібні ситуації.

Але в активі ми маємо одне: жодна 
притомна людина не буде знищувати 
своє місто. А Одеса завжди була, 
є і буде абсолютно притомним міс-
том.

І ще одне, оскільки я не планую 
більше повертатися до теми 2 травня.

Пам’ятники і меморіальні дошки 
в Україні мають бути встановлені як 
знак пошани і вдячності тим героям, 
які вмирають за свою Батьківщину. 

І в Україні та Одесі не має бути жод-
ного нагадування про тих, хто шма-
тував свою країну, бажав їй смерті 
і радів, коли країна стікала кров’ю.

 

Одеса. 
Напередодні 2 травня

Зоя Казанжи, Одеса
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З краю:
Дуже істотно, щоб на початковому етапі співробітництво Києва 
та Анкари підтримали Польща, Румунія, НАТО та ЄС, а також, 
очевидно, США. Туреччина, Україна, Польща та Румунія могли би 
стати в центрі початку справжнього військово+політичного союзу, 
навколо якого можуть зосередитись інші держави. Ідея Міжмор’я, 
яка часто озвучується у Варшаві, Кракові, Львові та Києві, могла би 
почати матеріалізуватися.

Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о
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Київ та Анкару об’єднала Росія
  Західні експерти звертають 
увагу на можливі зміни в геопол
ітиці Чорноморського басейну. 
Останнім часом співпраця між 
Києвом та Анкарою переживає 
справжній бум, принаймні 
у частині декларацій. 
В дійсності варто вести мову 
про трикутник, де істотна 
роль належить Росії. Іншими 
словами, йдеться про ставлення 
Туреччини та України до РФ.

 
„Який удар у спину. Ми вбачаємо 

в цьому руку Ердогана!“, – такою 
була реакція українського інтернету 
на історію з турецьким кораблем, що 
20 березня зіштовхнувся з опорою 
недобудованого мосту в Керченській 
протоці. За проектом, міст поєднає 
Крим з Російською Федерацією. 
Однак справа не стільки в іроніч-
них коментарях, скільки у тому, що 
Туреччина, вступивши у конфлікт 
з Росією, стала для українців вкрай 
цікавим партнером.

„Туреччина та Україна спільно 
контролюють 71% чорноморського 
узбережжя. Тому не дивно, що оби-
дві країни раніше співпрацювали 
у розв’язанні регіональних проблем. 
Однак партнерські відносини спира-
лися на ситуативну потребу вирішен-
ня проблем. Проте сьогодні, після ро-
сійських акцій в Криму, на Донбасі та 
Сирії, українсько-турецькі відносини 
отримали міцний поштовх для розви-
тку“, – написала 23 березня експерт 
Гудзонівського інституту Ханна Тобур 
у статті, опублікованій на сторінці 
Північноатлантичної Ради.

 
Анкара: тепліше – з Києвом, 
холодніше – з Москвою
Безумовно, останнім часом Ту-

реччина акцентувала підтримку 
державного суверенітету України 
і непорушності ї ї кордонів. У другу 
річницю анексії Криму з Анкари 
залунали гострі слова на адресу 
Москви: „Ми у черговий раз заяв-
ляємо, що Туреччина не визнає і за-
суджує нелегальний “референдум”, 
проведений 16 березня 2014 року 
у Криму, а також нелегальну анексію 
півострова Російською Федерацією, 
що є важливим порушенням між-
народних норм“, – написано у заяві 
МЗС Туреччини.

Відносини між незалежною Украї-
ною та Туреччиною від початку 
1990-х вважали добрими, однак 

мова не йшла про стратегічну співп-
рацю.

– Вони ніколи не мали хорошої 
думки про Україну, а на сході бачили 
Росію – з нею вони змагалися сотні 
років, це була і є точка відліку для 
турків, – говорить анонімно один 
з представників ЄС, який працює 
в Анкарі.

Команда президента Реджепа Ер-
догана з обережністю дивилася на 
зміни в Україні. Туреччина критику-
вала Росію за анексію Криму. Однак 
не більше. Вона не приєдналася, на-
приклад, до санкцій проти Росії. На-
віть чимало кримських татар були не 
в захваті від позиції Туреччини сто-
совно них під час кримської кризи.

– Ставлення Ердогана до україн-
ської Революції Гідності було про-
холодним. Позиція Туреччини щодо 
України почала змінюватися разом 
з погіршенням відносин з Росією, 
– підкреслює Ігор Семиволос з ки-
ївського Центру близькосхідних до-
сліджень.

Зміни відбулися після того, як Ту-
реччина збила російський бомбарду-
вальник Су-24 наприкінці листопада. 
На думку Анкари, літак перетнув 
турецький повітряний простір. Росіяни 
стверджували, що літак летів над си-
рійською територією. Внаслідок цього 
взаємні відносини загострилися. А це, 
в свою чергу, зблизило Київ з Анкарою. 
Риторика Ердогана після інциденту 
з російським літаком стала войовни-
чою. Київ не змусив себе довго чекати. 
Президент Порошенко вже 30 листо-
пада годину розмовляв з Ердоганом під 
час Паризької кліматичної конференції. 
„Ми домовились у питанні спільних дій, 
про підготовку мого візиту до Туреччини 
в першому кварталі 2016 року і багато 
що чекаємо від цього візиту“, – висло-
вився Порошенко.

Анкара голосніше і більш твердо 
почала говорити про права крим-
ських татар. Однак для Києва істот-
ним було почути політичні декларації 
на найвищому рівні та пропозиції 
щодо конкретної співпраці.

 
Час для конкретики
9 березня з дводенним візитом до 

Анкари прибув Петро Порошенко. 
Зустрічі передували спільні військо-
ві навчання. До Туреччини прибули 
два українські кораблі, в тому числі 
флагман українського флоту – фре-
гат „Гетьман Сагайдачний“. Дорогою 
додому вони забрали турецьку вій-

ськову допомогу – спорядження для 
солдат та польові госпіталі, потрібні 
на Сході України.

Президенти Туреччини та України 
разом головували на п’ятому за-
сіданні Стратегічної ради високого 
рівня – консультаційного органу, 
створеного у січні 2011 року для 
реалізації стратегічної співпраці між 
двома країнами. Однією з основних 
тем розмов була координація дій 
у справі „деокупації Криму“.

Підписали низку документів, 
у тому числі протокол про активну 
співпрацю у сфері безпеки та обо-
рони. Йдеться про співробітництво 
військових фірм, і навіть космічні 
проекти. У цьому питанні Україна 
має що запропонувати – у Дніпро-
петровську виробляють кілька видів 
ракет для доставки супутників на 
навколоземну орбіту.

Проект, який реалізувати дещо 
легше, – спільний легкий транспорт-
ний літак. „Антонов“ виробляє кілька 
моделей сучасних транспортних 
літаків. У лютому „Антонов“ підпи-
сав угоду про співпрацю з фірмою 
„Taqnia Aeronautics“ з Саудівської 
Аравії. Найважливіша частина угоди 
стосується спільного виробництва 
сімдесяти літаків Ан-132, у тому числі 
частково на території Саудівської 
Аравії. Турки також мають амбіції 
побудувати власний винищувач, 
а Україна могла б поставити до ньо-
го реактивні двигуни.

Йшлося також про співпрацю сто-
совно поставок каспійського газу. 
Нещодавно Іран заявив, що заці-
кавлений у модернізації українських 
газопроводів, у поставках нафти до 
Одеси, а також свого газу через Ту-
реччину та Україну до Європи.

Найважливішим і найскладнішим 
пунктом у розмовах про взаємні 
відносини залишається питання ство-
рення зони вільної торгівлі. Туреччи-
на для України – третій торговельний 
партнер (на першому місці ЄС). Вза-
ємообмін у 2015 році досяг 4 млрд 
доларів. Представники обох країн 
запевнили, що найближчим часом 
можна очікувати перелом.

– Нам дуже важливо і це пріоритет 
для нас – підписати Угоду про зону 
вільної торгівлі у цьому році, – заявив 
Ердоган одразу після переговорів 
з Порошенко 10 березня.

Експерти, натомість, налаштовані 
скептично – наразі йдеться лише про 
декларації.
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– Це буде лакмусовим папірцем 
нових відносин. Якщо тепер перед 
обличчям російської загрози не до-
сягти згоди у питанні вільної торгівлі, 
це стане підтвердженням того, що 
турки вичікують і не перекривають 
шлях повороту до нормальної співп-
раці з Росією, – підкреслює пред-
ставник ЄС в Анкарі.

Північноатлантична Рада ствер-
джує, що спільна декларація По-
рошенка та Ердогана, підписана 
9 березня, підтверджує підвищену 
зацікавленість обох країн у співпраці 
в питанні безпеки у чорноморському 
регіоні. „Обидві країни хочуть пока-
зати Путіну, що попри російську оку-
пацію Криму, вони зміцнять зусилля, 
щоб Чорне море не перетворилося 
у російське озеро“.

 
Можливо, 
ширша співпраця?
На думку Андреаса Умланда, 

у зв’язку з тим, що держави Східної 
Європи, особливо Грузія та Україна, 
не можуть розраховувати у найближ-
чому часі на членство у НАТО та ЄС, 
ми повинні задуматися над альтерна-
тивним політичним проектом.

„На цьому тлі єдино можливим 
частковим рішенням для дедалі 
глибших проблем безпеки України, 
Грузії і Молдови, принаймні з певним 
шансом на його реалізацію, є відро-
дження старої міжвоєнної польської 
ідеї про так зване Міжмор’я (лат. Inte-
rmarium)“, – написав Умланд у статті 
„Пакт Східної Європи і Туреччини 
проти російського неоімперіалізму“ 
у „Дзеркалі Тижня“.

Поворот до міжвоєнної концепції 
у сучасній формі „не передбачав 
би тісного союзу або повномасш-
табного альянсу. Але він міг би бути 
обмеженим і сфокусованим анти-
імперським договором про оборону 
групи країн, готових допомагати 
одна одній у гібридних війнах, що 
їх ведуть іноземні держави проти 
них. Такий відверто антипутінський 
договір включав би ті країни, які 
готові брати на себе зобов’язання 
військового й іншого співробітництва 
у протистоянні неоімперським амбі-
ціям Москви“, – пише Умланд.

Йшлося б натомість про погли-
блену співпрацю у таких сферах, 
як багатостороння координація 
економічних та інших санкцій; вза-
ємні поставки летальних оборонних 
озброєнь; спрощене транскордонне 
переміщення добровольчих баталь-
йонів; співробітництво у питаннях 
енергетичної безпеки і транспорту-

вання; взаємну допомогу в бойовій 
підготовці військ і модернізації 
озброєнь; спільний обмін страте-
гічними, контррозвідувальними та 
іншими даними; спільні військово-
промислові підприємства й розроб-
ки; логістична допомога у боротьбі 
проти гібридно-військових заходів; 
спільні міжнародні ініціативи з проти-
стояння пропаганді; обмін військови-
ми радниками та іншими експертами, 
– так вважає Умланд.

Що цікаво, подібну думку на умо-
вах анонімності можна почути від 
деяких працівників Представництва 
ЄС в Анкарі: „Дуже істотно, щоб на 
початковому етапі співробітництво 
Києва та Анкари підтримали Поль-
ща, Румунія, НАТО та ЄС, а також, 
очевидно, США. Туреччина, Україна, 
Польща та Румунія могли би стати 
в центрі початку справжнього вій-
ськово-політичного союзу, навколо 
якого можуть зосередитись інші 
держави. Ідея Міжмор’я, яка часто 
озвучується у Варшаві, Кракові, 
Львові та Києві, могла би почати 
матеріалізуватися“.

Однак представлена концепція, – 
хоча її дійсно згадували окремі поль-
ські політики та експерти (включно 
з Анджеєм Дудою та Ярославом 
Качинським), а також українські, 
– на сьогодні є досить непростою для 
реалізації, подібно, як це було у між-
воєнний період.

Надто багато відмінних інтересів. 
Сьогодні ми, безперечно, бачимо 
значне погіршення відносин між 
Анкарою та Москвою, однак важко 
передбачити, як довго це триватиме. 
Туреччина опинилась у складній 
геополітичній ситуації у зв’язку з про-
блемами в регіоні – сусідство Сирії, 
нестабільність на Кавказі, конфлікт 
із курдами. Саме цими картами на-
магається грати Росія.

 
Реалізм замість оптимізму
Тому навіть українські експерти 

обережні у своїх оцінках щодо співп-
раці між Україною та Туреччиною, 
зазначаючи, що теперішній україн-
сько-турецький союз має швидше 
ситуативний характер, аніж стра-
тегічний. У подібному тоні вислов-
люються й представники кримських 
татар. „Тепер прийнятий курс на 
економічне та військове зближення 
з Україною. Це, звичайно, корисне 
для нас, в тому числі для діяльності 
у напрямку деокупації Криму. Хоча 
Туреччина завжди керується своїми 
національними інтересами“, – зазна-
чив Мустафа Джемілєв, який пере-

бував у складі української делегації 
Туреччини.

Також у Представництві ЄС 
в Анкарі вважають, що надто рано 
говорити про стратегічну співпрацю. 
Анкара діє обережно. Тим не менше, 
можна говорити про початок пере-
лому у взаємних відносинах. „Най-
важливішою буде взаємна співпраця 
оборонної промисловості. Якщо 
сторони домовляться і дійсно при-
скорять підписання Угоди про зону 
вільної торгівлі, можна буде говори-
ти про фактичне зближення і тісну 
співпрацю“, – вважає представник 
ЄС в Анкарі.

Чимало залежить й від самого 
Києва. „Турків треба переконати, що 
Україна – це не сезонна держава, 
а для цього потрібні реформи в самій 
Україні та поступ у її відносинах із 
Заходом“.

Тим часом турецько-українське 
зближення викликає занепокоєння 
російських коментаторів, які вка-
зують, що подібний крок назустріч 
обох країн спрямований проти Росії. 
Водночас зазначається, що більш 
широкі перспективи цьому союзу не 
світять.  „Обидві держави нестабіль-
ні, і раніше чи пізніше це “подружжя” 
розійдеться. Я переконаний, що поза 
голосними заявами, реальних дій не 
буде“, – заявив в інтерв’ю для „РИА 
Новости“ віце-прем’єр Криму Руслан 
Бальбек.

 
 Петро Андрусечко, Київ
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 Російсько-турецькі відносини 
не стільки змінилися, скільки 
вийшли на інший рівень. Після 
розпаду СРСР Туреччина 
спокійно підійшла до нової 
реальності після завершення 
холодної війни. Економічні 
відносини з Росією почали 
розвиватися насамперед 
в енергетичній сфері. Сьогодні 
Туреччина енергетично 
залежна від Росії на понад 
60%. Туреччина пішла на 
такий ризик, вважаючи, що 
Росія не повернеться до свого 
імперського минулого.

Останніми роками у Туреччині 
зросла „присутність“ Росії – розпо-
всюджується вивчення російської 
мови, діють російські осередки 
культури, росіяни купують тут неру-
хомість. Ставлення до самих росіян 
змінилося. Турки перестали бачити 
в Росії ворога. У 2014 році торго-
вельний оборот між Туреччиною та 
Росією становив 32 млрд доларів 
США, з чого лише 5 млрд припадає 
на турецьку сторону. Тобто дисба-
ланс великий і російський інтерес 
у цьому випадку більший. Саме тому 
російські санкції щодо Туреччини не 
мали великого значення. Якби Туреч-
чина у найближчому часі прийняла 
відповідні кроки і змінила би свою 
енергетичну залежність від Росії, це 
б ударило по російській економіці.

Анкара прагнула вести політику, 
виходячи зі спільних інтересів. Ви-
ходила з принципу, що Росія має 
інтереси у чорноморському регіоні, 
на Кавказі, у Середній Азії. І тому 
реалізовувала свою політику так, 
щоб не вступати у конфлікт з росій-
ськими інтересами. Не виступала 
проти присутності Чорноморського 
флоту у Криму. І тому велися спільні 
навчання. Під час кризи 2008 та 
2014 років Туреччина намагалася 
зберегти максимально нейтральну 
позицію, виходячи з ідеї, що про-
блема створена по лінії Росія – ЄС 
та НАТО. Однак, незважаючи на 
цей аспект, Туреччина одночасно 
дотримувалася міжнародних норм, 
які захищають територіальну не-
залежність держав. Тому офіційна 
Анкара намагається максимально 
дотримуватися засади територі-
альної єдності деяких країн, в тому 
числі України.

Під час українського конфлікту 
2014 року вдалося зберегти саме 
таку позицію, але у сирійському пи-
танні було інакше. Росія почала вести 
агресивну закордонну політику з ви-
користанням військової сили. Росіяни 
увійшли до Сирії раптово і дуже 
швидко вони почали вести тактику 
бомбардування усього, щоб тільки 
дати режиму Асада зміцнити свої по-
зиції. Анкара виступає як противник 
Асада і, звичайно, підтримує турків, 
котрі мешкають у Сирії і яких нази-
вають туркменами. Їх два мільйони, 
вони мешкають поблизу кордону 
з Туреччиною, а саме ці регіони час-
то були ціллю атак російських літаків. 
Щоб добре бомбардувати туркмен-
ські терени, треба підходити з тери-
торії Туреччини, або максимально 
наблизитись до її кордону.

Росія виходила з принципу, що 
НАТО ніколи не вдарить по росій-
ських літаках, тому пішла на ризик. 
Однак коли сирійська сторона без 
попередження збила турецький на-
вчальний літак, для Туреччини це 
стало оголошенням повітряної війни. 
І Анкара змінила засади захисту 
повітряного простору на кордоні 
з Сирією. Вже за 37 миль до кордону 
турецькі сили попереджають проти-
вника.

Російський президент Володимир 
Путін дуже особисто сприйняв збит-
тя літака. Власне, всі його виступи 
мали не дипломатичний, а особис-
тий, емоційний характер. А в таких 
випадках важко говорити про якесь 
покращення відносин у найближчо-
му часі. Щоправда, російська істерія 
останнім часом трохи ослабла.

На цьому тлі помітна інтенсифіка-
ція відносин між Анкарою та Києвом, 
проте діалог вівся й раніше, до росій-
сько-турецької кризи. Гостроти додає 
те, що тепер цей діалог спрямований 
проти Росії. Однак треба пам’ятати, 
що заяви Петра Порошенка не є по-
зицією Туреччини.

Звичайно, криза у відносинах 
з Росією має свій вплив – Туреччина 
шукає нові ринки. Україна для нас 
– добрий ринок, хоча й не надто 
великий. Очевидно, Туреччина за-
цікавлена у введенні зони вільної 
торгівлі з Україною, але все залежить 
від Києва.

Наші відносини доволі жваві, але 
Туреччина не провадить антиро-
сійської політики. А Росія, навпаки, 

використовує всі доступні інструмен-
ти, наприклад, тисне на Білорусь, 
Казахстан, аби ті також виступали 
проти Туреччини.

Російські амбіції небезпечні. Росія 
відразу намагається використовува-
ти жорстку силу, а це ризиковано, 
оскільки є загроза навіть малий 
конфлікт перетворити на великий 
– це може бути Україна, Нагірний 
Карабах чи якесь інше місце.

Тогрул Ісмаїл – політолог, 
викладач одного з приватних 
університетів в Анкарі (TOBB 

University of Economics and 
Technology)

„Російські амбіції небезпечні“
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 Два роки окупації Криму 
Російською Федерацією 
яскраво продемонстрували не 
лише українцям, а й світовій 
спільноті дійсні причини 
захоплення півострова 
– побудова чорноморської 
фортеці та створення 
плацдарму для реалізації 
військових погроз країнам 
Європи. Для Кремля питання 
захисту „руських“ чи 
„російськомовного населення“ 
не було першочерговим, а було 
і залишається лише підставою 
для досягнення власних 
інтересів та задоволення 
імперських амбіцій.

З початком військової агресії Росії 
проти України в Криму, Кремль ціле-
спрямовано наповнював (у букваль-
ному розумінні – „нашпиговував“) 
півострів особовим складом та 
технікою.

Якщо загальна чисельність пер-
соналу Чорноморського флоту РФ 
станом на 1 січня 2014 року ста-
новила близько 17 тис. осіб, з яких 
на території України перебувало 
12500 осіб, то за два роки окупації 
ці показники суттєво змінилися в бік 
зростання. Станом на лютий 2016 

року на території окупованого Кри-
му вже перебуває близько 24 тис. 
військовослужбовців.

Також значно зросла кількість 
озброєння та військової техніки. За 
оцінками ЦДАКР, якщо до окупації 
у складі кримського угруповання 
російських військ нараховувалося 
24 бойових кораблі, 92 БМП, 24 
артилерійські системи калібру по-
над 100 мм, 59 бойових літаків та 
вертольотів, 2 підводних човни, то на 
сьогодні чисельність танків та бойо-
вих броньованих машин зросла в 6,8 
разів, артилерійських систем – у 7,2 
рази, бойових літаків та вертольотів 
– у 2,2 рази, підводних човнів – удвічі 
(Таблиця 1).

Відповідно до заяви (липень 2015 
року) командувача Чорноморським 
флотом РФ адмірала Олександра Ві-
тко, на території Криму сформоване 
самодостатнє міжвидове угрупован-
ня. Функціонально воно включає три 
основних компоненти – сухопутний, 
повітряний та морський 

Це дозволяє РФ проводити 
комплексні військові операції на 
Південно-Західному стратегічному 
напрямку РФ, який охоплює аква-
торії Азовського та Чорного морів, 
прибережні території та відповідний 
повітряний простір, а також у дальній 

операційній зоні – Середземному 
морі. 

До наземного компонента ввій-
шли: морська піхота, берегова 
оборона ЧФ РФ, берегові ракет-
но-артилерійські війська, частини 
Повітряно-десантних військ, сили та 
засоби ППО.

Основу сухопутного компонента 
російських військ у Криму станов-
лять 810 обрмп (Севастополь), 126 
обрбо (Сімферополь), 15 обрбр 
(Севастополь), 127 орбр (Сімферо-
поль), 1096 зрп (Севастополь), 8 ап 
(Сімферополь), 68 оміп (Євпаторія), 
4 полк РХБз (Севастополь). ППО за-
безпечує 31 дивізія протиповітряної 
оборони 4-ої армії ВПС і ППО, час-
тини якої розміщені в Севастополі, 
Феодосії та Євпаторії (Рис. 2).

На сьогодні одним із основних 
завдань зазначеного компонента 
є прикриття Кримських перешийків, 
а також підтримання готовності до 
можливого вторгнення на матери-
кову частину України з території 
Криму. Наповнення наземного ком-
понента озброєнням та технікою 
здійснювалося з континентальної 
частини РФ, в тому числі за рахунок 
сучасних зразків виробництва росій-
ського оборонного-промислового 
комплексу. Так, Кремль перекинув 
на територію Криму батареї зенітних 
ракетно-гарматних комплексів „Пан-
цир-С1“, що надійшли на озброєння 
тільки кілька років тому. Ці комплекси 
здатні вражати як повітряні, так і на-
земні легкоброньовані цілі, а також 
обстрілювати військові та промис-
лові об’єкти. Також на озброєння сил 
ППО з території Росії надійшли ЗРК 
С-300ПМУ.

На узбережжі Криму вже роз-
горнуто російські протикорабельні 
ракетні комплекси „Бастіон“, що 
призначені для ураження не тільки 
надводних кораблів різних класів 
і типів, але і наземних цілей. (Один 
„Бастіон“ за рахунок самонавідної 
протикорабельної ракети „Онікс“ 
здатний забезпечити захист узбе-
режжя протяжністю понад 600 км). 

Також РФ перекинула на півострів 
берегові ракетні комплекси (БРК) 
„Бал“, які раніше дислокувалися на 
Каспії. Дивізіон цих БРК був переба-
зований у Севастополь і введений 
до складу 15 окремої новосформо-

Мілітаризація окупованого Криму 
як загроза міжнародній безпеці

Таблиця 1
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ваної берегової ракетної бригади. 
БРК „Бал“ призначений для контр-
олю територіальних вод – це мо-
більна система, що несе протикора-
бельні ракети (ПКР) типу Х-35/Х-35Е 
і Х-35У/Х-35УЕ в транспортно-пус-
кових контейнерах (ТПК). Дальність 
ураження ракетою Х-35Е складає 
120 км, а ракетою Х-35У – 260 км.

810 обрмп ЧФ РФ стала одним із 
основних з’єднань міжвидового угру-
повання Збройних сил Росії в Криму, 
здатним виконувати широкий спектр 
бойових та спеціальних завдань, 
в тому числі і за кордоном. Її підроз-
діли залучаються до участі в бойових 
діях на території Сирії.

Повітряний компонент має 
у своєму складі бомбардувальну, 
штурмову, винищувальну, армійську 
авіації, що входять до складу 4 армії 
ВПС і ППО, та морську авіацію ЧФ 
РФ (Рис. 3). 

На додаток до наявної морської 
авіації Чорноморського флоту РФ 
(43 омшап (Саки) та 318 озмап 
(Кача)) в Криму було створено нове 
авіаційне з’єднання – 27 змішану 
авіаційну дивізію у складі трьох 
різнорідних полків (37 змап (Гвар-
дійське), 38 вап (Бельбек), 39 вертп 
(Джанкой)). У цілому зазначене авіа-
ційне угруповання здатне виконува-
ти бойові завдання на всю глибину 

Чорноморського регіону, а також 
здійснювати підтримку російських 
військ з повітря на півночі Криму.

 На озброєння повітряного ком-
понента надійшли нові винищувачі 
Су-30СМ, модернізовані Су-27СМ 
та фронтові бомбардувальники Су-
24М, штурмовики Су-25СМ. Крім 
того, до складу 39-го вертолітного 
полку – вертольоти типу Ка-52, Мі-
28Н та Мі-8АМТШ.

До морського компонента нале-
жать надводні та підводні сили ЧФ 
РФ. При цьому до надводних входять 
ударні сили (ракетно-артилерійські 
кораблі), десантні сили (великі та 
малі десантні кораблі), сили охоро-
ни водного району (протичовнові та 
мінно-тральні кораблі).

На сьогодні цей компонент угрупо-
вання російських військ включає сили 
у складі: 30 днк, 41 бркк, 68 брковр, 
11 брпч, 197 брдк, 4 брпч. (Рис. 4).

Наявний корабельний склад ЧФ 
РФ дозволяє вирішувати завдання як 
у ближній морській операційній зоні 
(контроль прилеглої до Криму мор-
ської акваторії, а також проведення 
морських десантних операцій проти 
України), так і у дальній (підтримання 
постійної військово-морської при-
сутності Росії у Середземному морі, 
а також забезпечення дій російських 
військ у Сирії).

За час окупації Криму на території 
півострова було сформовано:

– 30 дивізію надводних кораблів 
(Севастополь). До складу ввійшли 
корабельні з’єднання ЧФ, що ба-
зувались у Криму до його анексії 
Росією;

– 27 змішану авіаційну дивізію 
(Бельбек, Севастополь);

– 31 дивізію ППО (Севастополь);
– 126 окрему бригаду берегової 

оборони (н.п. Перевальне) БВ ЧФ на 
базі колишньої 36 обрбо ВМСУ;

– 15 окрему берегову ракетну 
бригаду (Севастополь) БВ ЧФ;

– 8 артилерійський полк БВ ЧФ 
(Сімферополь);

Також було введено до бойового 
складу ЧФ РФ малі ракетні кораблі 
проекту 21631 („Буян-М“) „Зелёный 
Дол“ та „Серпухов“ (грудень 2015 
року), оснащені ракетним комплек-
сом „Калибр-НК“, та дизель-елек-
тричні підводні човни проекту 636.3 
„Новороссийск“ (жовтень 2015 
року) та „Ростов-на-Дону“ (грудень 
2015 року), озброєні ракетним 
комплексом „Калибр-ПЛ“.

Таким чином, на теперішній час 
розрахунковий сумарний ракетний 
залп збільшився в 1,5 рази, зокрема 
зі 142 до 264 ракет.

Фактично, РФ на сьогодні створи-
ла з півострова „залізну фортецю“, 

Рис. 2
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яка здатна не лише забезпечити 
власний захист, а й наносити ра-
кетні удари по наземних об’єктах 
у центрі та на півдні України. А якщо 
чутки про те, що Володимир Путін ще 
в серпні 2014 року „дав добро“ на 
розміщення в Криму ОТРК „Іскандер“ 
з ядерними зарядами, справдяться, 
то загроза зростає не лише для 
українців, а й для мешканців країн 
Східної Європи. 

Так, під удар з боку ракетного 
комплексу „Іскандер-М“ можуть по-
трапити більша частина Молдови, 
а також узбережжя Румунії, Болгарії 
та Туреччини, адже комплекс здатний 
знищувати засоби вогневого уражен-
ня, засоби протиракетної і протипо-
вітряної оборони, літаки і вертольоти 
на аеродромах, командні пункти та 
вузли зв’язку, найважливіші об’єкти 
цивільної інфраструктури на відстані 
до 500 км. Крім того, не слід виклю-
чати, що Москва може розмістити 
на півострові комплекс „Іскандер-
К“ – варіант, де використовуються 
крилаті ракети Р-500, які, за різними 
джерелами, здатні діяти на дальність 
до 2000 км. Це вже загрожує терито-
рії країн Кавказу, Центральної та всієї 
Східної Європи.

Додає також загрози військовим 
та цивільним об’єктам застосування 
ракетних комплексів „Калибр-НК“, 

якими оснащені ракетні кораблі „Зе-
лёный Дол“ та „Серпухов“, а також 
ПЧ „Новороссийск“, що нещодавно 
введені до складу ЧФ РФ. За даними 
МО РФ, застосування ракет 3М14 
з цього комплексу дозволяє уражати 
цілі на дальність до 1500 км.

І нарешті, головне – Кремль роз-
раховує розмістити на авіабазі 
у Гвардійському (Крим) ракетоносці 
Ту-22М3, радіус бойової дії яких 
становить приблизно 2400 км. Осно-
вним озброєнням для Ту-22М3 є кри-
латі ракети Х-22, з дальністю пуску до 
500 км і швидкістю польоту до 4000 
км/год, та ракети Х-15, з дальністю до 
250 км і швидкістю до 6000 км/год. 
Обидві ракети можуть оснащуватися 
ядерними бойовими частинами. Фак-
тично, бойовий радіус дії Ту-22М3, 
з урахуванням дальності польоту 
крилатої ракети, достатній для того, 
щоб повністю покрити територію всієї 
Західної Європи.

Загалом поєднання ракетоносіїв 
Ту-22М3 та ОТРК „Іскандер-К“ 
у Криму дозволяє непередбачува-
ному Кремлю отримати потужну 
ударну силу, яка безумовно ставить 
під сумнів мир та спокій не лише 
в Чорноморському регіоні, а й у всій 
Європі.

Однак це не межа наповнення 
особовим складом та технікою Кри-

му. Відповідно до планів Кремля, до 
2020–2025 років чисельність осо-
бового складу ЗС РФ у Криму має 
зрости до 43 тис., кількість танків 
має досягти 100 одн, БМП/БТР 
– 1150, артилерійських систем різ-
ного калібру – 400, бойових літаків 
– 150, вертольотів – 95, берегових 
ракетних комплексів – 50, бойових 
кораблів – 33, а підводних човнів 
– 7.

Безумовно, таке накопичення сил 
на окупованому півострові Кремль 
пояснює поширенням НАТО на схід, 
розгортанням американської сис-
теми ПРО поблизу кордонів з РФ, 
передислокацією окремих бойових 
частин та підрозділів Альянсу впри-
тул до Росії, зокрема в Прибалтику, 
збільшенням спільних навчань НАТО 
тощо. Однак Москва підміняє факти 
і нічого не говорить про те, що загро-
зи, в першу чергу, йдуть з боку Росії 
і що Європа намагається на них ре-
агувати. На сьогодні жодна з держав 
Східної Європи, в тому числі країни 
Прибалтики, на мають на своєму 
озброєнні ударних ракетних комп-
лексів великої дії на кшталт таких, що 
має РФ. До того ж банальне порів-
няння масштабів проведення навчань 
у НАТО та в РФ – неспівставне. 

Так, у вересні 2015 року Кремль 
провів навчання Центрального 

Рис. 3
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військового округу, до яких було 
залучено 95000 солдатів і офіцерів, 
близько 7000 одиниць військової 
техніки, понад 150 літаків та 20 ко-
раблів. Своєю чергою НАТО в період 
з 28 вересня по 6 листопада 2015 
року провело наймасштабніші на-
вчання в Європі за всю свою історію 
– „Trident Juncture 2015“, участь 
в яких прийняли всього-на-всього 
36000 військовослужбовців, на 
території Італії, Португалії, Іспанії, 
Канади, Норвегії, Німеччини, Бельгії, 
Нідерландів, а також в Атлантичному 
океані і Середземному морі.

І це все відбувається на тлі того, що 
РФ, фактично, нічого не зробила для 
покращення життя звичайних цивіль-
них кримчан та створення (як обіця-
лося) „Кримського Лас-Вегаса“. На 
півострові перестали функціонувати 
традиційні схеми поставок з терито-
рії континентальної України, звідки 
надходило близько 80% продоволь-
чих товарів, електрики, води тощо. 
Сьогодні російські можновладці 
констатують, що анексований пів-
острів став одним з найбільш дота-
ційних регіонів Росії. Як повідомляла 
„Новая газета“, рівень дотацій Криму 
складає 85%. Даний показник не на-
багато кращий від найдотаційнішого 
регіону РФ – Інгушетії (87%). Більше 
того, Крим обігнав Чечню за кількіс-

тю дотацій з федерального бюджету, 
рівень яких там становить 82%.

Всі проекти по збільшенню при-
бутковості в Криму так і залиша-
ються виключно на папері, і немає 
жодних гарантій, що вони коли-не-
будь будуть втілені в життя. Однак 
про військових ніхто не забуває. Для 
флоту будується військове містечко 
нового типу в Сімферопольському 
районі, в якому враховані всі сучасні 
вимоги до розміщення та проживан-
ня військовослужбовців, розміщення 
техніки і передбачена соціальна 
інфраструктура. Відбувається за-
селення нового мікрорайону в се-
вастопольській бухті Козача, в якому 
побудовані 50 житлових будинків на 
2109 квартир.

Таким чином, факти говорять самі 
за себе. Крим перетворений у чор-
номорську фортецю та плацдарм 
для поширення імперських амбіцій 
Кремля на схід та забезпечення 
присутності в Середземномор’ї. На-
селення ж півострова, одурманене 
російською пропагандою, поверну-
лося в „радянські часи“, але з наба-
гато екстремальнішими умовами та 
примарними перспективами.

Валентин Бадрак, директор 
Центру досліджень армії, 

конверсії та роззброєнь, Київ

Рис. 4
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 Олена К. з Чернівців 
мріяла вступити до 
магістратури у закордонний 
вуз. Різниця в оплаті за рік 
навчання у Польщі склала 
б у середньому 500 євро на 
рік. Посприяти могла б Карта 
поляка, однак без польського 
походження отримати її 
складно. Олена вирішила 
отримати румунський паспорт. 
Два роки тому документ 
обійшовся її батькам у близько 
2 тисячі євро. За румунським 
правописом написання її 
прізвища відрізняється від 
транслітерації в українському 
закордонному паспорті. Отже, 
якби довелося повернутися 
в Україну, нострифікований 
диплом про вищу освіту був 
би виданий фактично на інше 
прізвище. Олександр П. думає 
про „вікно в Європу“. Від 
попередньої хвилі мобілізації 
вдалося відкупитися, однак на 
майбутнє Олександр зможе 
скористатися румунським 
громадянством і виїхати до 
Євросоюзу. Залишилося 
вивчити румунську мову 
і отримати новий паспорт. 
Василь М. придбав іноземне 
авто престижної марки. 
Їздить на угорських номерах. 
Історіями про подвійне 
громадянство в Україні нікого 
не здивуєш – у кожного свої 
мотиви.

Від початку нульових це питання 
перманентно виходить на перші 
шпальти, однак люди продовжують 
отримувати румунські, угорські пас-
порти, Карти поляка. Кілька років 
тому актуальними були російські 
паспорти…

У березні минулого року Генна-
дій Москаль офіційно заявляв, що 
близько 50 тисяч буковинців мають 
румунське громадянство (при цьо-
му не позбувшись українського). 
Кількість охочих зросла в рази після 
оголошення в Україні мобілізації. За 
неофіційними даними, до 200 тисяч 
українців мають подвійне грома-
дянство. Угорське – 80–90 тисяч, 
румунське – до 80 тисяч. Російське 

громадянство мали від 140 до 350 
тисяч українців.

Присягаючи на вірність 
чужим державам
Процедура отримання паспорта 

різна для окремих країн. Угорський 
документ найдорожчий, знання 
угорської обов’язкове. Від липня 
2015 року здають іспит на знання 
румунської мови. Скласти його 
іноді нелегко навіть носіям мови. 
Присягають на вірність державі 
у Міністерстві юстиції Румунії. За 
різними даними, угорське грома-
дянство пропонують за 6–25 тисяч 
євро (залежно від терміновості), 
румунське – від 3 тисяч євро, Карту 
поляка – від 2 тисяч євро. Окремі 
розцінки на документи про етнічне 
походження. Від підготовки паперів 
до отримання громадянства минає 
в середньому рік.

Іноземні паспорти, судячи з мате-
ріалів ЗМІ, наявні у представників 
депутатського корпусу, посадових 
осіб. У грудні минулого року, на-
приклад, народний депутат Максим 
Бурбак заявив, що лідер буковин-
ського „Опоблоку“ у Чернівецькій 
обласній Раді Дмитро Павел має 
румунський паспорт. У квітні поточ-
ного року повідомлялося, що мер 
Одеси Геннадій Труханов та 28 де-
путатів міськради мають паспорти 
Російської Федерації. Пересічного 
українця цим, мабуть, не здивуєш. 
Тим більше, що фактично Статтею 2 
Закону України „Про громадянство 
України“ подвійне громадянство не 
заборонене, однак за приховуван-
ня іноземного громадянства в Укра-
їні передбачено штраф. Ті ж дії, вчи-
нені чиновниками органів державної 
влади або місцевого самоврядуван-
ня, караються дещо вищим штра-
фом. Кримінальну відповідальність 
за неповідомлення про отримання 
другого громадянства не перед-
бачено. Єдине покарання – втрата 
українського громадянства. Однак 
на практиці це здійснити практично 
неможливо.

Мотиви
Мотиви отримання подвійного 

громадянства в цілому такі: без-
візовий режим з країнами ЄС; 
легальна робота у державах Єв-

росоюзу, загалом переваги, якими 
користуються громадяни ЄС. Плюс 
полегшення у веденні бізнесу для 
українців, які по роботі співпрацю-
ють з румунською або угорською 
стороною; можливість ввозити 
в Україну іноземні авто на європей-
ських номерах. За оцінками Олега 
Назаренка, голови Всеукраїнської 
асоціації автоімпортерів та дилерів, 
станом на 2013 рік кількість авто на 
іноземних номерах зросла з 250 
тисяч до мільйона на рік. У березні 
цього року Арсеній Яценюк озвучив 
пропозицію збільшити тривалість 
перебування в Україні автомобілів 
на іноземній реєстрації. (Ймовірно, 
після акції закарпатських водіїв, які 
виступили проти спроб відбирати 
машини, котрі перебували в країні 
більше двадцяти днів). Незабаром 
з’явився й відповідний законопроект 
Віктора Балоги.

Юристи та політологи неодноз-
начно оцінюють практику подвійного 
громадянства. Дехто вважає, що 
варто узаконити його на широкій 
основі. Інші пропонують легалізува-
ти два паспорти лише в особливих 
випадках, наприклад, коли батьки 
неповнолітньої дитини мають різні 
громадянства. Або хтось із подруж-
жя є громадянами інших країн.

Дехто пропонує кардинальні 
міри. Наприклад, у лютому 2014 
року у Верховній Раді депутатами 
від „Батьківщини“ було зареєстро-
вано проект Закону про посилення 
відповідальності за подвійне гро-
мадянство – штраф у розмірі ста 
неоподаткованих мінімумів або 
позбавлення волі строком від 3 до 
10 років. У липні 2014 року Микола 
Катеринчук пропонував встановити 
кримінальну відповідальність за по-
двійне громадянство.

Чому мовчать українські 
спецслужби 
Не все однозначно з імовірністю 

поширення сепаратистських на-
строїв у прикордонних з Румунією 
чи Угорщиною регіонах. Як варіант 
– у рамках гібридної війни Кремля 
проти України. Такі спроби час від 
часу активізуються у формі круглих 
столів та прес-конференцій на тему 
захисту прав національних меншин. 
Або навколо ідей створення на-

„Везу бусом 
на присягу до Бухаресту…“
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ціональної автономії на території 
Закарпатської та Чернівецької об-
ластей чи Бессарабської республіки 
в Одеській області. Отже, законо-
мірно поцікавитися питанням, чому 
мовчать українські спецслужби?

І все ж, на відміну від інших регіо-
нів України, подвійне громадянство 
у Чернівецькій та Закарпатській 
областях має економічну природу. 
Зайнятість місцевих жителів часто 
обертається навколо транспортного 
бізнесу та перевезень. Лібералізація 
візового режиму виправить ситуа-
цію.

Не можна ігнорувати й того фак-
ту, що робота українських консуль-
ських представництв у Румунії дуже 
неефективна. Президент Петро 
Порошенко після нещодавнього 
офіційного візиту до Румунії заявив, 
що сторони домовилися про веден-

ня богослужінь українською мовою. 
Проте експерти підкреслюють, що ці 
досягнення просто смішні на тлі ак-
тивної та плідної роботи, яку прово-
дять румунські консульські установи 
в Україні.

З чим саме зіткнулася Україна 
– з передумовами формування ін-
ституту подвійного громадянства чи 
проблемою виживання у складних 
економічних умовах, покаже час. 
Однак не варто ігнорувати факт, що 
два роки тому ідеологи Кремля поча-
ли в Україні гібридну війну під гаслом 
захисту „співвітчизників“.

Катерина Іванчак, Чернівці

На відміну від інших 
регіонів України, 
подвійне громадянство 
у Чернівецькій та 
Закарпатській областях 
має економічну 
природу. Зайнятість 
місцевих жителів 
часто обертається 
навколо транспортного 
бізнесу та перевезень. 
Лібералізація візового 
режиму виправить 
ситуацію.
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 Богдан Логвиненко нещодавно презентував 
в Україні свою книгу „Saint Porno“ — свого роду life 
story української порноакторки Ліни. Головна героїня 
— цілком реальна особа, яка свого часу вирішила 
розповісти Богдану про свою роботу та життя.
„Saint Porno“ — одна з понад трьох сотень історій, 
які Логвиненко записав у рамках свого проекту 
„Перехожі“.
Про те, з чого усе почалося, як книгу сприйняли 
в Україні і чому ця історія про щось значно важливіше, 
ніж порно, Логвиненко розповів у інтерв’ю нашому 
виданню. 

Богдане, у твоєму проекті „Пере-
хожі“ вже понад 300 історій. Чи 
про всіх тих, хто тобі зустрічаєть-
ся, ти пишеш?
Тут в одному проекті поєднуються 
одразу два формати. Статичний 
і динамічний. Статичний — це історії 
про обраних людей, яких я переваж-
но зустрічаю в Україні чи Польщі. Це 
мої давні знайомі, з якими пов’язані 
ті чи інші історії. Але тут існує про-
блема вибору. По-перше, є безліч 
людей, про яких хотілося б написа-
ти, але з ними пов’язано так багато 
історій, що важко зліпити їх докупи. 
По-друге, якщо я багато спілкуюся 
з людиною, якщо у нас близькі сто-
сунки, тоді мені складніше написа-
ти про людину якийсь об’єктивний 
і цікавий текст. Простіше писати про 
короткі і інформативні зустрічі. Вони 
як спалахи, і тексти після таких роз-
мов виходять теж запальними.

Динамічний формат проекту — це 
перехожі під час подорожі. За рік 
я відвідав тридцять країн, у яких пи-
сав про людей, яких зустрічав. І це 
вже було випробування. Чому випро-
бування? Як журналісту мені буває 
надзвичайно складно писати історії 
про геть звичайних людей, про ко-
роткі зустрічі, наприклад, з воді-
ями фур, які я намагаюся передати 
в якомусь короткому літературному 
форматі. Я не знаю багатьох мов, 
тож з деякими перехожими у мене 
може бути лише кілька спільних слів.

З деякими людьми, про яких ти 
написав, ти був знайомий лише 
кілька годин. Чи відчуваєш ти 
відповідальність за ці історії? Твої 
читачі великою мірою їх сприй-
мають як історії про позитивних 
людей, але чи завжди це так? Чи 
достатньо кількох годин для зна-
йомства?
Мені справді часом дорікають, що 
в історіях перехожих успіхи людей 
гіперболізовані, занадто багато 
віри, майже нічого немає про їхні 
вади. Ми любимо чіплятися до не-
доліків живих і оплакувати мертвих. 
Любимо заздрити чужому шляху, 
чужій боротьбі, поки вона триває. 
А так легко можна все змінити, аби 
ми любили казати „дякую“ тим, хто 
неідеальний, більше підтримували їх, 
більше любили казати „люблю“ тим, 
кого не треба оплакувати. Тексти, 
картини, пісні, фільми і пам’ятники 
нам дають неоціненно багато, але 
значно менше, ніж ті, хто поруч. Ви-
бачайте за патетичність. Пам’ятайте 
тих, хто відійшов. Любіть живих.

Богдан Логвиненко: 
„Українці без 
тоталітарного 
режиму і далі 
займаються 
самоцензурою“
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На початку проекту у тебе було 
більше історій про іноземців, але 
пізніше навіть зі своїх подорожей 
ти писав більше про українців за 
кордоном, ніж про жителів тих 
країн, якими ти подорожував. 
Щось змінилося? Чи це просто 
логічний розвиток проекту? 
Штука в тому, що „Перехожі“ — це 
проект про всіх, хто навколо. Дуже 
часто це люди, яких я притягую, але 
нерідко буває і навпаки. Я просто 
подорожую, а навколо так чи інакше 
весь час знаходяться якісь люди. На-
віть саме слово „знаходитись“ має 
два значення. Перше — знаходити-
ся, тобто перебувати десь. Друге 
— знаходитись, тобто знайомитись, 
зустрічатись, коли шляхи людей 
у якийсь момент перетинаються. 
Тому я не вибираю про кого писати, 
покладаючись на випадковість.

У кожного проекту є свій початок 
і кінець. „Перехожі“ існують уже 
більше року. Ти плануєш і далі 
розвивати цей проект?
Існує сайт Logvynenko.com, де можна 

слідкувати за долею проекту і він не 
закінчується, поки не вичерпують-
ся теми, люди, місця і обставини. 
В серпні у „Видавництві Старого Ле-
ва“ має вийти перша збірка „Пере-
хожі“ про людей із Південно-Східної 
Азії. Ми вже рік як із ВСЛ говоримо 
про цю книгу, але мені не хотілося 
просто видати всі історії в хаотично-
му порядку без жодної ідеї. У першій 
збірці будуть не лише історії про лю-
дей, а і мої невеличкі есеї про міста. 
Це своєрідний тревелог, поданий 
через людей і місця.

Власне, „Перехожі“ вже вийшли за 
межі „Facebook“. У квітні в Україні 
у тебе вийшла книга „Saint Porno“ 
— історія української порноактор-
ки Ліни. Чому саме вона отримала 
шанс перерости у книгу?
Ця історія була найближчою і найдо-
вшою. Я міг би знайти серед сотень 
історій двірника чи, наприклад, 
вантажника, який мав би схожу 
систему цінностей, але знайшов 
порноакторку. Те, що тема порно 
настільки табуйована в Україні, 

я дізнався уже згодом. А те, що та-
буйоване роками, звісно, викликає 
резонанс. Мені просто незрозуміло, 
чому про це ніхто не писав двадцять 
п’ять років після падіння залізної за-
віси? Стереотипи, забобони, міфи, 
страхи — лише наслідки відсутності 
необхідної освіти, наслідки незна-
ння та браку інформації. Немає 
книжок про порно? О’кей, уже є. 
Але мені в першу чергу йшлося про 
опис інакшої системи цінностей, яку 
багато хто вихопив із канви осно-
вного сюжету.

Коли ми з Ліною працювали над 
книгою, то безмежно втомлювалися 
слухати одне одного, бо ідеологічні 
речі, розказані нею або запропо-
новані мною, були для нас обох 
зрозумілими без слів, без додатко-
вого обговорення, але мені важливо 
було виписати це все для читачів. Тим 
більше від імені жінки. 

Час, який пішов на роботу над 
книгою, я можу порівняти із пере-
втіленням. Я усе дитинство ріс 
у жіночому царстві. Мама, бабуся, 
тітка, мала кузинка — батько пішов 

С п і л к у в а л а с ь  X x x x x x x
Ф о т о  X x x x x x
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із сім’ї, коли мені було 7, і найбіль-
шим авторитетом став дід. Дід пішов 
з життя, коли мені виповнилося 12. 
Я постійно роздумував над роллю 
чоловіка у сучасній системі сімейних 
цінностей, намагався зрозуміти 90-
ті, в які розпадалася моя сім’я і я був 
ще дитиною і багато чого не розумів. 
Власне, все це можна знайти в тексті 
і в біографії Ліни, бо ї ї історія — дуже 
близька не лише мені, вона близька 
багатьом дітям кінця 80-х, початку 
90-х.

Як на книгу реагують в Україні? 
Єдине, що можна точно сказати, 
— це те, що в Україні ця тема табу-
йована, і ти, власне, перший, хто 
про це написав. Як сприйняли цю 
книгу українці?
Провально. Чесно кажучи, я очі-
кував осудження і анафеми. А ї ї 
читають і святять на Паску разом 
із яйцями у церкві (сміється – ред.). 
Ось це мене по-справжньому дивує. 
Українці готові до свобод, але вони 
не знають, як і де їх брати, тому тре-
ба писати, писати, писати.

Ти особисто як визначаєш жанр 
своєї книги?
Я визначаю його як повість, хоча 
видавництво написало „роман“. Од-
ночасно хотілося вписати в текст де-
які факти як журналіст, але і кортіло 
знехтувати деякими фактологічними 
занудствами для більш динамічного 
сюжету.

Чи можна сказати, що за історією 
Ліночки тобі вдалося заховати ба-
гато своїх ( і не тільки) думок, які ти 
не насмілювався чи просто не мав 
нагоди озвучити?
Ну і що, тепер я маю усім розпо-
вісти, як я сховався за мужнє тіло 
порноакторки? Це ж нелогічно. 
Я нікому у цьому не зізнаюся (смі-
ється – ред.). А якщо серйозно, то 
у мене давно була ідея написати 
трактат „Любові і свободи“. Текст 
про відчуття свободи, яке значно 
простіше для мене було відчути 
впродовж п’яти років життя за кор-
доном. Відчуття свободи у будь-яких 
проявах: стосунках любовних чи 
дружніх, професійних зв’язках, до-
свіді, свободі пересування. А тут 
уже досконала історія свободи, 
причому свобода починається вже із 
назви книги. Виявляється, двадцять 
п’ять років ми на свободі, але ніхто 
нею не скористався. Українці без 
тоталітарного режиму і далі займа-
ються самоцензурою.

Чому саме ця назва? Чому „Saint“?
Тому що історія про святість і без-
духовність, про високе і низьке. 
Насправді у мене не було жодного 
іншого варіанту назви. Але я довго 
переймався, що не можна викорис-
товувати у такому пуританському 
суспільстві слово „порно“ на об-
кладинці. І дійсно, кілька людей 
уже написали, що їм було незручно 
їхати у метро і читати цю книгу саме 
через обкладинку. Але кращої назви 
я просто не вигадав.

З головною героїнею книги Ліною 
майже ніхто не знайомий. Проте 
з цієї усієї історії стає зрозумілим, 
що вона смілива, вона бореться 
з якимись стереотипами і архаїз-
мами, але все ж не наважується 
бути присутньою на презентаціях 
книги. Чому так?
Бо ані в неї, ані в мене немає на меті 
зробити ї ї першою жертвою. І ніхто 
не знає, піде це на користь їй, чи ні. 
Інформація, наприклад, чи літерату-
ра може піти на користь. А публічні 
засудження — навряд. З історії також 
стає зрозуміло, що, незважаючи на 
сміливість, вона хоче бути простою 
людиною, що професійно виконує 
свої обов’язки і зростає. Дуже легко 
підставити ї ї під водомет правих сил 
і перетворити на героїню-жертву. 
Але варто пам’ятати, що ми живемо 
у суспільстві, де релігійні фанатики 
чи будь-які матері, навіть ті, що на-
родили дітей для матеріальної допо-
моги, цінуються значно більше, ніж 
ті, хто може цих дітей чомусь навчити 
і виховати.

Особисто для тебе чим є ця книга? 
Якимось літературним стартом, 
чи, можливо, чесно розказаною 
історією людини, яка не наважу-
валася зробити цього сама?
Літературним стартом для мене була 
збірка віршів, яку я випустив удома 
на принтері, коли мені було 15 років. 
Оце був старт, справжня радість, 
емоції і переживання. А потім, чим 
більше я читав світової класики, тим 
більше розумів, наскільки сильно 
із кожною наступною прочитаною 
книгою я віддаляюся від красного 
письменства. Тож я вирішив вести 
літопис. Подорожувати і записувати 
все, що відбувається зі мною.

У багатьох історіях людей я так чи 
інакше все одно присутній. Це я оби-
раю, що саме про них розповідати, 
що саме запитувати, як деякі хао-
тичні думки обрамляти у суцільний 
текст. Для того, щоб це був справді 

емоційно сильний текст — тема має 
бути мені близькою. „Saint Porno“ 
— це одна із таких історій, просто 
вона значно більша і там моїх думок 
насправді більше, аніж у трьохсот 
інших історіях з проекту „Перехожі“.
 
 



41

Прага

Я їхала з Будапешта в Прагу у сидячо-
му вагоні. Лежачі просто розібрали, 
не було місць. Довелося всю ніч сидіти. 
Там я познайомилася з африканцем 
Джо з Гани. Він такий самий янгол, 
що взявся нізвідки і пішов у нікуди. 
Всю дорогу він мене коучив і моти-
вував. Він приїхав вісімнадцять років 
тому з Африки, працював якимось 
будівельником, почав з найбруднішої 
роботи, а тепер керував цілою групою 
будівельників, принаймні так він мені 
розповідав, я не знаю, чи було так на-
справді, чи йому так хотілося б. Усю ніч 
він розповідав про те, що я маю бути 
сильною, закріпитися десь в ЄС, не 
розпилюватися на подорожі і вкалува-
ти, тоді на мене чекає світле і радісне 
життя. Я, звісно, йому не розповідала, 
чим займаюся. Він сів скраю і запропо-
нував, аби я витягнула ноги на нього, 
я трішки поспала, а він масажував ме-
ні ноги. Так я доїхала до Праги, другої 
порностолиці Європи.
Тоді, 3 березня, я вже записала до 
щоденника, що готова розповісти тобі 
про свої зйомки. Більше того — я від-
чувала, що маю це зробити, це було 
наділено якимось особливим сенсом, 
мало якусь „космічну ціль“, це начебто 
було ні про що, я не могла цього по-
яснити, але знала: зараз я просто маю 
зробити те, що відчуваю, а наслідки 
все розставлять на свої місця. Я тільки 
почала справжню кар’єру, але мене 
це страшенно надихало і хотілося 
з тобою поділитися. Минуло ще три 
тижні, і це таки сталося, ми зустрілися 
в Києві і довго ходили по центру, ти 
багато питав, я багато відповідала. Як 
я й очікувала, ти це сприйняв як щось 
таке цілком звичне, не надав цьому так 
багато уваги, як надає безліч людей 
звідси.
У Празі я прийшла на відому студію 
„ЛегалПорно“. Взагалі, з чехами на 
зйомках у мене не дуже склалося, хо-
ча, звісно, було декілька винятків. ЛП 
— це студія, яка давить актора. Вони 
знімають бридотні речі. У них важливо, 
аби дівчинка виглядала якомога безза-
хисніше, а чуваки — як монстри. Це їх 
жанр, досить гидкий. Я їхала на чесько-
му трамваї, такому ж, як ходять у Києві, 
тільки йшов він майже безшумно, дуже 
тихо. Я довго не могла знайти цю сту-

дію. В них знімальний майданчик серед 
якихось складів, на окраїні Праги. Це 
величезний ангар без стін і завісок. 
Там все і знімають, і монтують одразу. 
В них по три сети в день, купа роботи.
Мій перший знімальний день почався 
з переляку. На майданчик зайшов та-
кий величезний перекачаний татуйо-
ваний хлопець, я подивилась на нього 
і злякалась. Було відчуття: „Заберіть 
мене звідси“. А він виявився зовсім 
не агресивним і тихим. За сюжетом 
я кончена німфоманка і сама до нього 
клеюся, а він просто сидить, лежить 
і майже нічого не робить.

Мене поселили в готелі з Дашею 
з Москви, і зйомки у нас були щодня 
аналогічні. Ми з нею спали в одному 
ліжку, хоча в нас нічого так і не було. 
Порноакторки, яких я зустріла, — це 
дуже часто найбільш асексуальні люди 
з усіх, яких я знаю. Ти бачиш просто на 
зйомках, як у їх очах горять долари, 
а секс їх не цікавить. І Даша тут саме 
заради грошей. Чи я хотіла б з нею пе-
респати? Можливо, вона приваблива, 
але зовсім холодна. Я навіть думала 
про те, що з дівчиною з ресепшн го-
телю у мене буде більше шансів, ніж із 
цією Дашею.
Звісно, я знаю багатьох, які знімають-
ся не заради бабла. Вони мені подоба-
ються. Пам’ятаю, як ти мені розповідав 
про берлінську організацію „Fuck For 
Forest“. Це цікава утопічна комуна. 

Вони трахаються і продають власне 
порно заради збереження лісу.
Я про щось таке весь час думала, що-
правда, з іншими цілями, а тоді почула 
про них.
Даша досить багато працює в ескорті, 
і там їй значно приємніше, ніж у по-
рно. За її словами, у порно — важко, 
а ескорт дає набагато більше можли-
востей. Вона чимало розповідала про 
чоловіків, які знімають дівчат із ескорт-
сервісу, роблять їм дорогі подарунки, 
ходять з ними на шикарні заходи, 
у ресторани, але разом із тим жінка не 
стає рабинею.
У Даші було безліч разів, коли їй хтось 
не подобався своєю поведінкою і вона 
просто казала „пішов геть“, і чувак 
ішов. Мені це імпонує значно менше 
— їхати до когось додому і на якийсь 
час попадати під його повну владу, без 
свідків і гарантій… ніякі гроші і подару-
нки того не варті. Даша каже, що вона 
ніколи не почувалася чиєюсь рабинею. 
Не знаю, наскільки вона щира у цьому. 
Так, секс-рабство, звісно, існує. Імовір-
ність туди потрапити завжди є, і я чула 
тільки хороші історії, і ніколи — про 
забирання паспортів, зґвалтування чи 
примушування, тільки тому, що погані 
історії з поганим закінченням уже ніхто 
нікому не розкаже. Але я знаю, що це 
є, просто для себе я вивела правило: 
не ризикувати і не їхати до тих, про ко-
го немає достатньої кількості позитив-
них відгуків від декількох перевірених 
знайомих.

ДіПі

У Празі я приїхала на новий екс-
перимент — ДіПі. Це „подвійне про-
никнення“, воно ж часто потрійне. Ти 
займаєшся сексом одночасно з трьо-
ма чуваками. Це те, чого я насправді 
боялася, я думала, що це буде важко 
і боляче. Але виявилося, що це не так 
уже і складно. Складно морально, ти 
почуваєшся об’єктом. Я не знаю, чи 
хотіла б іще коли-небудь це повторити. 
У ДіПі — ти лише сексуальна іграшка, 
в яку троє чуваків встромляють свої 
члени, ти не можеш виявити жодної 
власної ініціативи. Але плюс ДіПі по-
лягає у тому, що жоден із чуваків не 
може зайти у тебе до кінця, розумієш? 
Ну, фізично у них не виходить у всіх 
трьох одночасно, тому кожен, хоч який 

Богдан Логвиненко
„Saint Porno“
уривок з роману
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би довгий член у нього був, лише тро-
шечки може проникнути. По суті, це 
не має сенсу у реальному житті, бо не 
приносить нормального задоволення 
нікому. У сексі є ритм. Який ритм може 
бути, коли у чотирьох людей він абсо-
лютно різний? Досить часто дві люди-
ни не можуть знайти ритму, а тут треба 
синхронізуватися вчотирьох. Це тільки 
гра на камеру, не більше того.
У Празі я познайомилася з Шоном — 
афроамериканцем. Він дуже великий 
хлопчик. Було страшно спершу. Ми 
поїхали знімати „камеді“ — знайом-
ство на парковці. Начебто я приїхала 
в Прагу автостопом зі своїм великим 
рюкзаком, а Шон начебто мене зу-
стрів, запропонував іти до нього пе-
репочити, коли поцікавився: „О, а що 
в твоєму гігантському наплічнику?“. 
А я вивертаю сімдесятилітровий рюк-
зак, а звідти випадають фалоімітатори 
різних розмірів. Так починалася наша 
сцена. Даша теж мала з ним знімати-
ся, але вони тільки почали, і вона не 
витримала, їй стало дуже боляче. Він 
правда дуже великий. Вони той сет так 
і не дозняли, вона не змогла.
Там був інший актор, Крістоф, у якого 
я закохалася. Ми додалися у „Фей-
сбуці“. Він виявляв ініціативу, пробував 
дізнатися, чи будемо ми ще десь разом 
зніматися, але нічого не вийшло. Він 
боїться дівчини, з якою зустрічається. 
Офіційно — він її не зраджує. Зйомки 
— не рахуються. Взагалі історії, коли 
пари знайомляться на зйомках, — ду-
же розповсюджені. Є сім’ї, які подоро-
жують разом і знімаються. Часом один 
з одним, часто — з іншими людьми.
Коли в Росії з’являються такі пари 
— величезну роль у більшості з них 
відіграє патріархат. На дівчину одразу 
накладається табу — вона не може 
більше зніматися з іншими акторами, 
а хлопець далі вільно знімається. 
Я ніколи не бачила, щоб було навпа-
ки. В Європі така дикість і негласні 
правила — неймовірна рідкість. Є од-
на акторка Анжеліка, яка мені дуже 
подобається. В неї ідеальне тіло, вона 
неймовірна красуня і дуже популярна. 
Я дуже хотіла з нею познайомитись, 
але якось познайомилась із її наре-
ченим. Він мені довго розповідав, як 
забороняє їй зніматися з іншими. „Во-
на сама не хоче, але я б не потерпів. 
Отакий я альфа-самець“, — казав мені 
він. Але сам знімався далі. Крім того, 
спілкувався він з нею по телефону про-
сто паскудно, а позаочі говорив іще 
гірше. Вони влаштували весілля в Таїл-
анді, а за кілька місяців вона від нього 
втекла. Я за неї дуже щаслива.

Не дивитися

Я не люблю порно, не можу дивитися 
на екрані секс — ні свій, ні чужий. Еро-
тика мені подобається, я її дивлюсь, 
а порно — ні, ніколи. Я можу пере-
глянути трейлер, щоб оцінити якість, 
але своїх фільмів ніколи не дивилась. 
Я не проти зніматись у тому, що мені не 
подобається, але подобається іншим. 
Мене впирає процес, але дивитись 
— ні. В мене навіть є кілька знайомих 
дівчат, яким я пропонувала зніматися 
разом, але вони всі говорять, що не 
хочуть, аби їх тіло виглядало негарно. 
Для мене це не дуже важливо. Мені 
цікавий процес, а не результат. Хтось 
побачить гарне порно, хтось негарне, 
для когось порно взагалі — це негарно. 
Як, наприклад, для мене. Втім, я бачи-
ла кілька хороших порнофільмів, але 
розумію, що туди можу пробитися тіль-
ки професійною працею. Починалося 
все з Пітера і з забитої душової у яко-
мусь совковому особняку, а в Лісабо-
ні я єдина запрошена акторка з СНД, 
що знімається з найкращими порно-
зірками Європи на віллах з басейнами 
і видом на море.
Головна агентка у Європі для дівчат 
із екс-совка — Аліна Хенесі, відома 
порно-оскароносиця за фільм 2008 
року. Вона знімалася з Рокко Сіфреді, 
мені пощастило знятись із ним у одній 
маленькій сценці, але я бачила його 
офіс, штаб-квартиру в Будапешті.
У цього чувака вся стіна в порно-оска-
рах різних років, він талановитий ак-
тор і режисер, хоча знімає таку жесть, 
що, як написала інша режисерка 
жіночого порно Еріка Ласт: „Не хотіла 
б, щоб мої доньки взнали про секс із 
його фільмів“.

Філософія нищого

Для мене питання грошей завжди було 
дуже особистим, а секс — це таке, по-
бічне. Я можу годинами і з натхненням 
розповідати про те, як і з ким я спала. 
Не всім, звісно. Не буду розповідати, 
якщо це матиме для мене якісь непри-
ємні наслідки, несе ризик. Не буду 
розводити плітки. Можу розповідати 
друзям про незнайомих їм людей. Але 
коли постають питання за гроші — це 
дуже неприємно.
Мені ніколи нічого не заважало знайти 
роботу. Я працювала офіс-менедже-
ром, помічником бухгалтера, опе-
ратором колл-центру, менеджером 
по роботі з клієнтами у фінансовій 
компанії, продавцем у фотомагазині, 
барменом, кухарем, консультантом 
у бутіку, офіціанткою. Якось восени 

я місяць попрацювала у книжковому 
ларку, бо там можна було цілісінькими 
днями читати і не витрачати гроші на 
книги та журнали. Там я отримувала 
найменше з усіх моїх робіт, десь двісті 
гривень на місяць. Мені було сімнад-
цять, і навіть у тому віці було соромно 
отримувати таку зарплату. Але гроші 
для мене ніколи не були пріоритетом, 
а тоді тим паче.
Наприклад, моя тітка була організа-
тором мітингів під час Помаранчевої 
революції. Точніше, почалося ще у той 
час, коли Ющенко був кандидатом. 
У нього платили з більшою вірогідніс-
тю. Тоді всі мої родичі, все оточення, 
усі навколо були проти помаранчевих, 
проти революції, проти будь-яких змін. 
А після фальсифікації виборів, на яких 
перемагав Ющенко, але переміг Яну-
кович, революція все одно почалася, 
почалася частково за гроші. Тітка не-
навиділа помаранчевих, але організо-
вувала мітинги за них, ставила намети 
з пропагандою.
Я теж працювала в одному з таких на-
метів. За ідею? Тоді було важко уявити, 
що хтось може взагалі працювати за 
ідею, тільки за гроші, хто більше за-
платить — за того я постою. Це моя 
персональна ілюстрація прірви між 
Помаранчевою і Революцією Гідності. 
У 2014-му ми вже всі збиралися лік-
відовувати результати того лиха, до 
якого самі ж і призвели. За десять років 
уже наче всі прозріли, у 2014-му вся 
моя родина і всі ті, хто був тоді проти 
змін, вже були „за“. Всього лише десять 
років, і те ж саме покоління просто ви-
росло й усвідомило власні помилки.
Хоч у мене і було досить закрите 
і нецікаве дитинство — я взяла з нього 
собі філософію нищого, а філософію 
монашки — ні. Хоча до двадцяти трьох 
у мене був майже монаший спосіб 
життя, але монашество пішло від ме-
не легше і раніше. Комплекс нищого 
ж нікуди не подівся. Чому — не знаю. 
Нас вчили однаково успішно і про те, 
що гроші — це погано, і про те, що секс 
— це зло. Я і далі не вмію користувати-
ся грошима, ми все ще з ними не на 
„ти“, хоча в мене, напевно, за укра-
їнськими мірками і досить багато гро-
шей тепер, але я значно краще знаю, 
що робити з чужим членом, аніж зі 
своїм гаманцем. У мене працює якась 
гіперкомпенсація. Те, що нормальні 
люди показують і афішують, — я нама-
гаюся сховати. А про те, що лишається 
у багатьох завжди у шухляді, — мені 
досить нормально розповідати. Я бо-
юсь показувати, де я вразлива, боюсь 
говорити про моє особисте, але про 
секс — це легко.
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У щоденнику я старанно записую 
все — умови, обставини, розповідаю 
сама собі історії. Щоденник — це 
моя машина часу, яка повертає мені 
будь-яку мить мого життя з усіма роз-
думами, емоціями і наслідками. Так, 
я записую туди навіть гроші, скільки 
я отримала за зйомки, за фото, але 
на цьому — все.
Я ніколи не записую витрати. Я поняття 
не маю, скільки в мене грошей. Мені 
нічого не треба купувати. Я завжди 
ходжу в зручному старому одязі, не 
думаю про матеріальний бік справи 
взагалі. Щойно з’явилася можливість 
вільно купувати собі будь-які статусні 
речі — це втратило значення. Мені 
завжди вистачає на все, я пам’ятаю, 
де і скільки я отримала грошей, або 
можу знайти це в гаманці виключно 
для статистики.
Це може йти врозріз із уявленням 
багатьох про дівчину легкої поведінки. 
Чи легкої я поведінки? Так, напевно, 
я досить легка в спілкуванні, мені 
легко зайнятися сексом із ким-небудь. 
Чи важливі мені гроші? Абсолютно 
ні. Так, мені потрібні гроші для життя, 
але я заробляла собі на життя і до 
того, а зараз я точно не пропаду, 
в жодній ситуації. Інколи для різно-
маніття або від нудьги я виходжу на 
заміну в ресторан на день-два. Тільки 
тут за годину платять десь в разів двісті 
менше, ніж за годину зйомки. У двісті 
разів! Чи зможете ви знайти у собі мо-
тивацію йти на роботу, на якій платять 
у двісті разів менше, ніж ви зазвичай 
отримуєте, якщо ваша мотивація — 
гроші? Наприклад, піти потаксувати, 
якщо працюєте дипломатом. З князів 
у грязі? Зможете? Думаю, що ні. Моє 
життя практично повністю позбавлене 
матеріальної стурбованості, а част-
ково навантажене ще й філософією 
нищого — зациклюватися на грошах, 
контролювати і перераховувати їх со-
ромно, каже мені моє виховання. Со-
ромно говорити про гроші чи питати 
когось, скільки ви мені заплатите. Я не 
питаю з двох причин: мені досі ніяко-
во, і мені, чесно кажучи, все одно.
Тепер уже, коли я почала висилати 
тіткам і бабусям „другу пенсію“, 
привозити подарунки з-за кордону, 
я стала для них майже святою. Це 
такий подвійний стандарт класичного 
жебрака: всіх бізнесменів і багатіїв ми 
голосно ненавидимо і проклинаємо 
— крім тих, хто піклується саме про 
нас, вони — прекрасні чисті янголи 
і дай їм Бог здоров’ячка.
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Пошуки та втілення 
в класичній музиці

Нинішній мій матеріал 
відрізнятиметься від усіх 
попередніх. Адже я розкажу 
не про ті альбоми, що вже 
записані. Ні, мова піде про 
найновіше, про те, чого чекати 
від українських і не лише 
українських академічних 
музикантів найближчими 
місяцями. Отже, ви першими 
дізнаєтеся про них із цього 
матеріалу. 

Нова музика: Діалог без 
кордонів завдяки українсько-
польському ансамблю „Neo 
Temporis Group“

Здається, у нинішньому світі, де 
відстані вже давно не є жодною 
перепоною, міждержавні культурні 
проекти — річ звична і навіть дещо 
прозаїчна. Однак якщо говорити 
про „серйозну музику“, музику кла-
сичну, то проекти, які об’єднують 
музикантів різних країн — почасти 
лише мрія. Найчастіше їх реалізову-

ють в окремих концертах чи турах, 
а запрошеними виступають лише 
солісти або диригент. Звісно, бува-
ють винятки, однак для українського 
контексту таких винятків обмаль. 
Бажання створити серйозний, так 
би мовити, з історією, міжнародний 
ансамбль виникло в українських 
та польських музикантів у березні 
2013 року під час „Української 

бієнале нової музики“. Саме тоді 
музиканти польського струнного 
квартету „NeoQuartet“ та україн-
ського „Ensemble Nostri Temporis“ 
серйозно задумалися над питанням 
поглиблення культурних зв’язків, 
спільного музикування, а відтак 
і творення нового міжнародного 
музичного контексту.

Новий колектив під назвою „Neo 
Temporis Group“ (який, власне, 
і об’єднав музикантів двох колекти-
вів) дебютував у вересні 2014 року 
на польському фестивалі „Варшав-
ська Осінь“ і виконав чотири твори, 
спеціально написані польськими та 
українськими композиторами для 
цього ансамблю. Принагідно від-
значу, що три композиції з цієї про-
грами (українців Олексія Шмурака, 
Богдана Сегіна та поляка Славомі-
ра Купчака) створені на замовлен-
ня Асоціації „NeoArte“ в рамках 
Програми міністра культури і на-
ціональної спадщини Республіки 
Польща. Того ж року ансамбль 
здійснив іще два важливих концер-

ти — у Ґданську під час фестивалю 
„NeoArte — Spektrum Muzyki No-
wej“, а також на ювілейному XX 
Міжнародному фестивалі сучасної 
музики „Контрасти“ у Львівській 
обласній філармонії.

2015 року ансамбль замовив 
новий твір в українського компо-
зитора Максима Коломійця та ор-
ганізував серію концертів у Львові 

музика
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(фестиваль „Контрасти“), Ґданську 
(фестиваль „NeoArte — Spektrum Mu-
zyki Nowej“) та Кракові (фестиваль 
„Axes. Triduum Muzyki Nowej“). 

У квітні 2016 року колектив здій-
снив своє перше турне Україною. 
Львів, Івано-Франківськ, Київ та 
Одеса могли почути у виконанні 
ансамблю найновіші твори ком-
позиторів-сучасників: Славоміра 
Купчака, Кароля Непельського, 
Даріуша Пшибильського, Єжи Кор-
новіча з Польщі та Олексія Шмура-
ка, Богдана Сегіна, Максима Коло-
мійця і Золтана Алмаші з України. 
Українські гастролі мали неабиякий 
резонанс не лише з боку україн-
ських слухачів і медіа — у Польщі до 
проекту теж прикута пильна увага, 
зокрема з боку професійної спіль-
ноти. І недарма, адже кілька років 
тому український „Ensemble Nostri 
Temporis“ здійснив абсолютний про-
рив на ринок нової музики Польщі. 
Відтоді ж, як українські та польські 
музиканти об’єдналися, цікавість 
до проекту лише зростає. Як зазна-
чила відомий польський музичний 
критик Моніка Пасєчнік, яка, до 
речі, вела концерти під час україн-
ського гастрольного туру, „проект 
активно розвивається, щоразу до 
нього долучаються нові музиканти 
і композитори. Фактично, це єдиний 
такий музичний колектив, який має 
своє обличчя, своє оригінальне зву-
чання та водночас особливу історію 
спів праці“. Під час українського 
туру до ансамблю долучився іще 
один знаний музикант — польський 
диригент Лукаш Вудецький, якого 
у Польщі записують до „генерації 
нових диригентів, які не знають 
кордонів і не бояться найсміливіших 
експериментів у сучасній класичній 
музиці“.

Музика „Neo Temporis Group“ 
— це насамперед відчуття дихання 
часу, перетин будь-яких умовностей 
і кордонів, можливість імпровізації 
з метою набути нових форм у кла-
сичній музиці, іронія і ремінісценції, 
здатність почути і вслуховуватись 
у нетривіальну музику.

Саме тому зацікавленість колек-
тивом та музикою, яку він виконує, 
з’явилась і в незалежних лейблів. Так, 
„Neo Temporis Group“ уже підписав 
контракт із польською рекординго-
вою компанією „Requiem Records“, 
яка восени 2016 року випустить де-
бютний альбом ансамблю, що буде 
презентований цьогоріч у жовтні на 
Міжнародному фестивалі сучасної 
музики „Контрасти“ у Львові. До 
альбому ввійдуть твори українських 
та польських композиторів, які ви-
конувалися ансамблем під час живих 
концертів (до речі, в „YouTube“ та на 
„SoundCloud“ музиканти вже викла-
ли записи цих концертів, тому маєте 
нагоду їх почути ще до офіційної 
презентації студійного запису). Вод-
ночас сьогодні ми відкриємо вам іще 
один секрет — цим альбомом „Neo 
Temporis Group“ збирається підвести 
риску під першим етапом своєї ді-
яльності. „А що ж далі? — запитаєте 
ви. — Кордони на них вплинуть? Вони 
поставлять крапку у співпраці?“. Ні, 
на щастя. Богдан Сегін, керівник 
українського „Ensemble Nostri Tempo-
ris“ зізнався, що музиканти планують 
розширювати кордони. Незабаром 
до них долучаться музиканти сканди-
навських і балканських країн. Якщо 
це вдасться, то це справді стане 
першим повноцінним міжкультурним 
проектом нової музики у Європі.

„Скрипкові мініатюри“ від 
Богдани Півненко для шукачів 
ідеального звуку

Українська скрипалька Богдана 
Півненко у червні 2016 року зно-
ву збурить український простір. 
Дотепер вона приємно дивувала 
завзяттям відкривати слухачеві 
українських композиторів. Її про-
ект „Антологія сучасної української 
музики“, започаткований спільно 
з Національним камерним ансамб-
лем солістів „Київська Камерата“ 
(художній керівник і диригент — Ва-
лерій Матюхін), відкриває широко-
му колу слухачів твори українських 

композиторів, таких, як Мирослав 
Скорик, Валентин Сильвестров, 
Євген Станкович, Олег Ківа, Іван 
Карабиць, Ігор Щербаков, Золтан 
Алмаші, Володимир Зубицький, 
Юрій Шевченко та багато інших, 
фактично, створюючи своєрідний 
фонд кращих українських компози-
торів, часопис їхньої спадщини. До 
речі, цей проект досі триває, адже у 
планах Богдани Півненко випуск 50-
ти CD-альбомів української музики. 
Нині реалізована третина проекту.

Однак цьогоріч українська скри-
палька виступила з абсолютно неор-
динарною ідеєю. Хоча, здавалося б, 
потреба у цьому проекті визріла вже 
давно і не лише в Україні. Протягом 
останніх чотирьох років Богдана 
Півненко розпочала активну роботу 
з дітьми та студентами, не лише на-
вчаючи їх (вона є викладачем Наці-
ональної музичної академії імені П. І. 
Чайковського та Київської середньої 
спеціалізованої музичної школи-
інтернату імені М. В. Лисенка), а й, 
фактично, промуючи їх на профе-
сійній сцені. Як зізнається Богдана, 
поштовхом до цього стала її участь 
у журі дитячого Міжнародного 

фестивалю „Акорди Хортиці“, що 
проходить у Запоріжжі та є найбі-
льшим фестивалем-конкурсом 
дитячої та юнацької виконавської 
майстерності. Саме там Богдана 
Півненко відчула потребу підтримати 
юних талановитих українських дітей 
і запалилася ідеєю, аби вони могли 
представити себе не тільки у Запо-
ріжжі, а й у Києві. Так і розпочався 
її проект „Ми — діти твої, Україно!“, 
метою якого було на найкращих 
українських сценах дати „малень-
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ким зірочкам“ можливість виступити 
з професійним оркестром.

Згодом, 2014 року, коли Україна 
опинилася в епіцентрі війни і постали 
проблеми вимушених переселенців, 
проект набув і додаткового соціаль-
ного значення: особливу увагу Бог-
дани Півненко та її колег привернули 
талановиті діти, які в силу обставин 
змушені були полишити домівки 
й вирушити на пошуки мирного неба. 
Саме тоді було розпочато серію кон-
цертів за участі юних талановитих 
виконавців, вимушених переселенців 
зі Сходу та Криму. За кілька місяців 
ініціатива набула всеукраїнського 
масштабу, відтак була створена ор-
ганізація „Responsible Future“, осно-
вне завдання якої — об’єднати біз-
нес-структури та мистецтво, мецена-
тів та українські таланти для розвитку 
й популяризації української культури 
у світі. Талановиті діти-переселенці 
розпочали представляти Україну на 
міжнародній арені уже з січня 2015 
року, вони вже виступили в найпре-
стижніших міжнародних інституціях, 
зокрема в Європейському парла-
менті, UNICEF, Штаб-квартирі ООН 
тощо. 2016 року „Responsible Future“ 
отримала міжнародне визнання у но-
мінації „Цінності майбутнього“ пре-
мії „Комунікації для майбутнього“, 
що проходить у рамках Всесвітнього 
комунікаційного форуму в Давосі.

Богдана Півненко переконана, що 
„класична музика у виконанні моло-
дих Моцартів ламає всі стереотипи, 
стирає грані війни та конфліктів, все-
ляє у людей віру в мир. Для таланови-
тих дітей, які змушені були переїхати 
в чуже місто, концерт перед такою 
вибагливою публікою — це шанс“. 

При цьому українська скрипалька 
вирішила не зупинятися на фор-
муванні лише власної „скрипкової 
школи“ чи підтримці лише окремих 
„зірочок“. Кожна дитина, яка йде 
до музичної школи в надії навчитися 
віртуозно грати на скрипці, від-
чуває брак навчального матеріалу. 
Адже скрипка — найвибагливіший 
інструмент, і видобування звуку 
— надзвичайно філігранна робота. 
Не лише діти, а і їхні викладачі, на 
жаль, не мають якісних методичних 
матеріалів, адже навчання гри на 
інструменті не обмежується папе-
ровими посібниками чи збіркою 
нот. Єдиний спосіб якось зарадити 
— брати участь у майстер-класах 
досвідчених музикантів, проте така 
можливість випадає нечасто. 

Отже, Богдана Півненко вирі-
шила створити відеопосібник гри 

на скрипці: Богдана Півненко під 
акомпанемент роялю (піаністка 
— Анна Хмара) та у супроводі Наці-
онального камерного ансамблю со-
лістів „Київська Камерата“ (диригент 
— Валерій Матюхін) виконає твори, 
які вивчають учні музичних шкіл під 
час навчання. При цьому на відео 
буде показано, як правильно ставити 
руки, видобувати звук, працювати зі 
штрихами тощо.

Фактично, це унікальний проект, 
адже дотепер не існує ні в Україні, 
ні за її межами фахових відеопосіб-
ників гри на скрипці від професійних 
музикантів. Тим паче дітям, їхнім бать-
кам і вчителям буде представлено, 
наскільки навіть проста навчальна 
мелодія може бути гарно і натхненно 
виконаною. А присутність оркестру 
дозволить на кілька миттєвостей пе-
ренестись у справжній зал і відчути 
себе здатним вийти на сцену з про-
фесійними музикантами.

Відеоальбом створюється у співп-
раці з українським режисером Оле-
гом Павлюченковим. А перші презен-
тації відбуватимуться вже на початку 
червня 2016 року. Богдана Півненко 
обіцяє, що у презентації візьмуть 
участь її учні, які додатково створять 
своєрідний театральний концерт, на 
якому кожен відчує себе справжнім 
музикантом. А доки ви чекатимете на 
появу цього DVD, радимо вам пере-
глянути виступи Богдани Півненко та 
її учнів на її каналі в „YouTube“.

Ірина Плехова, Київ
Автор світлин Богдани Півненко 

— Олег Павлюченков
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 20-24 квітня у Києві пройшов 
шостий міжнародний фестиваль 
„Книжковий Арсенал“, 
присвячений Всесвітньому дню 
книги і авторського права. Тим 
не менше автори і їхні книги 
актуалізували значно ширше 
коло питань культури і політики 
в Україні, а у зв’язку з особливим 
статусом міжнародного конфлікту 
в нашій державі – привернули 
увагу знаних закордонних митців 
та інтелектуалів до проблем 
модернізації і просування 
української культурної 
окремішності в світі, а також 
діалогу між громадянськими 
елітами в Європі. 

Більшість міжнародних літературних 
презентацій та дискусій відбувались 
не лише з ініціативи фахової книжко-
вої спільноти, але й за участі дипло-
матів, політиків і публіцистів. Довкола 
міжнародної програми на сцені 
„Кафе Європа“ гуртувались провідні 
закордонні інституції культури та іно-
земні посольства, зокрема вперше 
до Києва прибули представники сві-
тового книжкового ринку з Норвегії, 
Франції, Грузії, Литви, Італії й Австрії. 
Почесний гість і партнер фестивалю, 
віце-президент Франкфуртського 
книжкового ярмарку Тобіас Фосс 
представив українським видавцям 
концепцію ефективних промоційних 
технологій, якими користується най-
гучніший книжковий захід Європи. За 
його словами, успішна формула для 
міжнародного книжкового ярмарку 
– це поєднання трьох складових: 
бізнесу, культури і політики. А в тих 
політичних обставинах, в яких пе-
ребуває сьогодні Україна, такий 
культурний продукт як книга може 
репрезентувати країну в світі так 
само, як її політична чи економічна 
складова. „Українці мають бути при-
сутніми в світі зі своєю культурою, 
а не лишатись „невидимими“ для сві-
ту. Світ повинен прийти до України, 
а Україна має вийти в світ“, відзначив 
європейський топ-менеджер на від-
критті фестивалю.
Запит на міжнародну активність 
українського уряду і культурних 
діячів у просуванні свого образу 
в світі підтвердив французький 
філософ і політолог Філіп де Лара 

під час дискусії „Образ України за 
кордоном після Революції гідності“. 
Україна, за його словами, лише після 
Майдану-2014 почала сприйматися 
як окремішній суб’єкт міжнародної 
політики і культури, в той час як події 
Помаранчевої революції 2004 року 
в середовищі французів і багатьох 
європейців трактувались хоч і з за-
хопленням, але як такі, що відбулись 
„десь в росій ському регіоні“. Відтак 
самі політичні обставини сьогодні 
сприяють активним крокам україн-
ської культури на зустріч світові. 
Та чи готові користатись цим пред-
ставники українського ринку куль-
тури, а особливо урядові структури, 
котрі зобов’язані піклуватись просу-
ванням українського іміджу шляхом 
створення українських культурних 
представництв на кшталт мережі 
„Українських Інститутів“? Цю тему 
в рамках кураторського проекту 
Оксани Розумної „Лабораторія куль-
турної дипломатії“ обговорювали ди-
ректорки трьох провідних іноземних 
культурних представництв в Україні 
– Польського Інституту (Ева Фігель), 
Чеського центру (Луція Ржегоржіко-
ва) й Італійського інституту культури 
(Анна Пасторе). Рецептура європей-
ських порадниць зводилась до осно-
вного – Україна має визначитись зі 
змістом того національного образу, 
який прагне ретранслювати в світ. 
Головне, аби культурна рефлексія 
була автентичною, самоіронічною 
і модерною.
Цікаво, що цьогорічні мікропрогра-
ми книжкового Арсеналу розви-
вали саме цей контекст української 
культури. Варто відзначити проект 
„Къырым“ з присвятою культурі крим-
ських татар, кураторський проекти 
Ірини Славінської „Обмін речовин“ 
і „Література як соціальна дія“, тему 
„Особистість і особливе“ у дитячій 
програмі Юлії Козловець, соціальну 
рефлексію „Література між Ката-
строфою і Ненавистю“ Євгенія Ста-
сіневича, перформативну програму 
Анастасії Євдокимової довкола ідеї 
„перехідності“, кураторський дебют 
Юрія Андруховича „Чотири архіви“.
Про вагу українського культурного 
продукту, що нарощується й випро-
бовується на професійній європей-
ській аудиторії в рамках „Книжко-
вого Арсеналу“, свідчить цьогорічна 

статистика: 80 іноземних гостей 
з 15 країн світу, 150 видавництв, 500 
книжкових новинок, 23 спецпрогра-
ми, 13 книжкових виставок і більше 
500 подій фестивалю облаштувались 
на 15 тисячах квадратних метрах 
культурного простору. „15 іноземних 
країн, які присутні на Арсеналі – це 
довіра до України, 80 міжнародних 
гостей – це знак якості і великий 
уклін нашому інтелектуальному про-
екту. Натомість таких проектів має 
бути десятки і сотні, аби Україна була 
культурною країною, адже культурна 
країна – це безпечна країна“, - вва-
жає директорка „Мистецького Арсе-
налу“ Наталія Заболотна.
„Книжковий арсенал“ не фінансу-
ється з державних коштів і таку не-
далекоглядність держави в питаннях 
культурної безпеки пані Заболотна 
не поділяє: „Якщо країна не займа-
ється культурою власних громадян, 
то їх вихованням опікується інша 
держава. Якби у нас була розробле-
на культурна і гуманітарна стратегія, 
то не було б зухвалого сепаратизму, 
війни і людських втрат. На жаль, 
в Україні ставлення до культури як до 
жебрачки, яка просить гроші, а не як 
до бренду, який позначає країну на 
міжнародній мапі світу“.
Міжнародну складову цьогорічного 
„Книжкового Арсеналу“ слід вважа-
ти компенсацією браку цілого ряду 
державних ініціатив, що мали би про-
водитись Україною на іноземному 
рівні. Всі ключові перемовини щодо 
залучення міжнародних партнерів 
і фахових європейців до України про-
вадила колишня кураторка „Книжко-
вого Арсеналу“, а нині керівниця від-
ділу культурної дипломатії при укра-
їнському Міністерстві закордонних 
справ Ольга Жук. Силою особистого 
досвіду і авторитету нова дипломатка 
сприяє порозумінню між українською 
державою, культурним середовищем 
і закордонними інтелектуалами. Ці 
контакти безумовно мають стати 
основою подальшої культурної по-
літики України в світі, а успішний кейс 
„Книжкового Арсеналу“ має впрова-
джуватись в інші галузі культури як 
знак репрезентаційної якості і добро-
го смаку в публічній дипломатії.

Тіна Пересунько, Київ

„Книжковий арсенал“ 
як міжнародний бренд
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Камиш Маркіян. Київ–86. 
Роман,Київ, Нора-Друк, 2016, 
154 с.

 Молодий київський письменник 
Маркіян Камиш торік дебютував із 
романом „Оформляндія, або Про-
гулянка в Зону“ настільки вдало, 
що цьогоріч у квітні книжка ви-
йшла французькою у видавництві 
„Arthaud“ (група „Flammarion“). Це 
емоційна подорож усередину себе, 
медитативна, лірична й напрочуд 
цікава з погляду стилю, написана 
людиною, що роками нелегально 
ходить у Чорнобильську зону відчу-
ження й вивчає, чим живе ця земля 
нині, — без плачів і звернень у мину-
ле. У схожій манері створено й новий 
текст Камиша — роман „Київ–86“, 
присвячений батькові автора, лікві-
датору наслідків аварії на ЧАЕС. Ця 
книжка про те, що б могло бути, до-
фантазування одного кроку, цілком 
реального у вісімдесят шостому: 
наратор-сталкер водить нелегаль-
них туристів покинутим Києвом, 
застиглим містом із радянською 
топонімікою. Там буяння хащів, рик 
диких звірів, мародерсько-брако-
ньєрський бенкет, німий захват іно-
земців-екстремалів. Такою столицю 
ви ще не бачили.

Структура тексту й схема руху 
персонажів — замкнуте коло. Опо-
відь ведеться від першої особи, 
суб’єкта прози, який показує мертве 
місто подружжю з Японії. Туристи 
промальовані умовно й схематично, 
на відміну від наратора; вони, по 
суті, просто функція. Сюжет — до-
волі простий, із ретроспективами 
й елементами екшену — цілиться 
в масову аудиторію, але масовим 

роман аж ніяк не назвеш. Здається, 
автор у такий спосіб змушує пересіч-
ного читача поглинати ліричні описи 
апокаліптичного Києва, яких би той 
інакше не подужав, — а вони пропи-
сані направду майстерно. Тут упізна-
ється та Зона, що й в „Оформляндії“, 
із тими ж топосами, тільки значно 
масштабніша й епічніша. 

Так само, як і перша книжка Ками-
ша, „Київ–86“ має надійний міфо-
логічно-казковий фундамент. Кай-
нуґардур (ісландська назва міста), 
Снігова Королева, скарби мертвих 
драконів, неодноразово згаданий 
Харон (який, зауважу, фігурує як 
давній приятель, зокрема: „Харон 
мене приб’є“) — усе це органічно 
поєднується і працює на цілісність 
задуму, а також підказує пильному 
читачеві напрямок інтерпретації. Як 
на мене, оповідач не показує Зону 
туристам, а навпаки, приводить їх до 
неї на оглядини. Він — жрець порож-
нього Міста, яке любить усією душею 
і віддано служить йому. Локації за 
важливістю виразно домінують над 
людьми у свідомості наратора — на-
веду промовистий фрагмент:

„Що ми проти місць?
Без цього місця мене не існує. 

Я ж не читав наукових монографій і не 
герой війни, не готував революцій і не 
підписував історичні документи. Я не 
виростив сина і не посадив дерево. 
Тільки розказав історію цієї землі.

Землі пронизливої і прекрасної, 
незбагненної і неповторної, небез-
печної і спокійної: весняної, осінньої, 
літньої та іноді навіть холодно-зимо-
вої. Землі, на якій я народився і у якій 
я розчинився. Я і є ця земля“.

Тож не дивно, що провідник три-
чі — знакове число — робить те, 
що явно нашкодить супутникам. 
Він не слухає свого „менеджера“ 
Толіка (чия функція, за казковими 
законами, — бути чарівним по-
мічником), який попереджає про 
небезпеку; робить необдуманий 
постріл у мародерів, що призводить 
до стрілянини у відповідь; не надає 
медичної допомоги (навичками 
якої, виявляється, не володіє, хоча 
той-таки Толік хотів його навчити). 
І в кінці викине папірець із мейлом 
Ікумі, який вона лишає на прощання 
— останню нитку й надію на зв’язок 
— у річку, як символічну данину Ха-
ронові. Можна було б припустити, 
що після трагічної розв’язки сталкер 
більше не поведе в Зону людей, але 
ні. (Не перепрошую за спойлери, бо 
у випадку з „Києвом–86“ важить аж 
ніяк не фінал історії, а оригінальний р
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стиль та емоційна насиченість — як 
у будь-якій добрій книжці).

Наскрізні образи роману, що 
утворюють синонімічний ряд (і на-
явні на обкладинці) — сонце, яблуко, 
знак радіації. Трактую останній як 
метафору: у центрі цього символу 
пульсує наратор, сталкер, який, 
прикметно, „ніколи не брав із со-
бою більше трьох туриків“. У цьому 
разі він сам стає одним із променів, 
а двома іншими — японці (недарма 
туристи саме з країни сонця, що 
сходить). Жінка носить футболку 
з аналогічним знаком, і три символи 
зливаються: „яблука з футболки Іку-
мі падають і котяться землею, світить 
Сонце“. Поволі відбувається роз-
пад: відпадає один персонаж, потім 
другий, — мовби відкушують яблуко 
шматок за шматком, — і в кінці зали-
шається його серцевина, оповідач, 
з якого все й почалося. Він — со-
нячне ядро, центр цього кола, яким 
є Місто. До слова, текст рясніє „ку-
лястими“ образами й порівняннями: 
кулька з гелієм, надувна чи захисна 
куля, лимонні тенісні м’ячі, пляшка 
спирту, що нагадує глобус. І, зре-
штою, справжня куля — смертельна. 
Події, зазначу, розгортаються під 
спекотним сонцем серпня. Місяць-
жнець. The Reaper. Він розсікає 
тимчасовий альянс персонажів, як 
вогненні хвости Персеїд — нічне не-
бо. А метеоритний дощ проливаєть-
ся точно посередині роману, мовби 
ділячи його на дві половини. Чому? 
Вирушіть у подорож „Києвом–86“  
— і з’ясуйте.

Юлія Кропив’янська, Київ

Як не загубитися 
на середохресті: 
літературні 
вказівники

Агеєва Віра. Дороги 
й середохрестя: есеї, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2016, 352 с.

 Напередодні київського Книжково-
го Арсеналу „Видавництво Старого 
Лева“ презентувало ще одну новин-
ку в жанрі літературознавчих студій 
— збірку есеїв докторки філологічних 
наук, лауреатки Шевченківської пре-
мії Віри Агеєвої „Дороги й серед-
охрестя“.

Книжка містить одинадцять філоло-

гічних розвідок, більшість із яких уже 
були опубліковані протягом останніх 
п’яти років у фахових виданнях чи 
як передмови до вибраних творів 
окремих письменників. Віра Агеєва 
лишається віддана своїй сфері до-
сліджень, а саме літературі україн-
ського модернізму першої половини 
XX ст., а відтак і тим представникам 
письменницького середовища вже 
незалежної України, хто у своїх тек-
стах демонструє зв’язок із традицією 
національного відродження, якому 
судилося стати розстріляним. По-
при відповідний науковим виданням 
стиль, книга читається легко і може 
бути цікавою не лише вузькому колу 
філологів.

Головні „герої“ збірки — Олександр 
Довженко, Микола Бажан, Майк Йо-
гансен, Юрій Косач, а також — із 
письменників незалежної України 
— Оксана Забужко та Сергій Жадан. 
Хоча більшість есеїв побудовано до-
вкола однієї з цих постатей, авторка 
не обмежується щойно згаданими 
іменами, а й подає оглядові, узагаль-
нюючі статті, які стосуються певної 
проблеми, що непокоїть літературну 
спільноту. Приміром, два останні 
есеї присвячено європейським 
устремлінням українських письмен-
ників минулого й нинішнього століть 
та необхідності відродити історичне 
мислення і хай навіть травматичну, 
але таку доконечну для сучасних 
українців пам’ять про минуле. Окрім 
того, авторка свідома того, що 
індивідуальну творчу манеру пись-
менників не можна аналізувати без 
залучення ширшого контексту, тому 
звертається до здобутків таких „не-
шеренгових“ майстрів українського 
слова, як Максим Рильський, Павло 
Тичина, Володимир Винниченко, 
Микола Куліш, Микола Хвильовий 
та їхніх наступників на літературно-

му поприщі — Юрія Андруховича, 
Юрія Винничука, Тараса Прохаська. 
Водночас, здається, виданню бракує 
вступної статті, де хоча б у загальних 
рисах окреслювалися розглянуті 
авторкою теми та імена. Без такої 
передмови збірці, яка була укладена 
з написаних у різні роки текстів, бра-
кує цілісності. Серед недоліків книги, 
пов’язаних з ї ї своєрідною компі-
лятивністю, можна назвати і повт-
ори тих самих прикладів з життя 
і літературного спадку українських 
письменників, що трапляються на 
сторінках видання. 

Книгу пронизує притаманний 
для більшості студій авторки анти-
соцреалістичний пафос, адже, як 
переконана Віра Агеєва, творчість 
на замовлення поступово, але не-
впинно вбиває талант. Для поцінову-
вачів наукового доробку дослідниці 
мова есеїв теж досить характерна 
— стилістично вправна, багата, по-
деколи іронічна, часто сповнена 
інтертекстуальними алюзіями, роз-
рахованими на ерудованого чита-
ча. Пошук свіжих, незатертих, але 
й нехарактерних для традиційного 
наукового письма слів (чого варті 
хоча б оті „заглада“, „живосилом“, 
„ненатлий“, ті ж „середохрестя“, 
винесені в заголовок) чимось нага-
дують мовні експерименти Оксани 
Забужко. Особлива увага і, сказати 
б, пієтет до Лесі Українки як своєрід-
ної матріархині української модерної 
літератури так само ріднять тексти 
знаної письменниці та визначної 
науковиці. Впізнаваною видається 
модерністська за походженням 
концепція творчості, яку поділяють 
Забужко й Агеєва (принаймні у своїй 
останній книжці): творчість — це 
не тільки ремесло, а й Божий дар, 
„надиктовування“ згори пророчих 
істин митцю-ретранслятору вічних 
ідей. Невипадковим видається також 
спільне коло питань, над якими за-
становляються обидві киянки, що 
найкраще висловлені в прикінцево-
му есеї, яким ніби підсумовується уся 
збірка: „Боротьба спогадів ще довго 
визначатиме наш вибір, змушуючи 
повертатись до того, що і як ми 
пам’ятаємо. Нікому не дано осторо-
нитися історії й перечекати на узбіч-
чі“. Йдеться, звичайно, не стільки про 
індивідуальну пам’ять, базовану на 
власному досвіді, скільки про пам’ять 
колективну, що корелює, проте й не 
збігається з історичним минулим, 
яке впливає на суспільну свідомість 
та формує ідентичність особистості 
й загалу — не в останню чергу, зви-
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чайно, національну. Якщо зважити на 
брак здатності до самоідентифікації, 
що виявляється в частини населення 
сучасної України, то нова праця Віри 
Агеєвої видається дуже доречною 
— і як симптом доби, і як рецепт, що 
не гарантує остаточного одужання, 
але бодай вказує, чим слід лікува-
ти задавнені хвороби української 
спільноти.

Ольга Максимчук, Київ

Ґудзики й танки

Катерина Бабкіна. Щасливі 
голі люди, Чернівці, Meridian 
Czernowitz, Книги-ХХІ, 2016, 
80 с.

 Дужче за будь-які інтереси людей 
об’єднують спільні спогади про ди-
тинство. Ті, хто народилися в Україні 
на початку дев’яностих, не з чуток 
знають про всі особливості періоду, 
коли „одна країна розвалилася, 
а інша ще не постала“ і „кожен кру-
тився як умів“. Та попри всі негараз-
ди, було багато світлих моментів, як 

воно буває, коли щойно починаєш 
пізнавати світ.

У новій збірці оповідань письменни-
ці та сценаристки Катерини Бабкіної 
„Щасливі голі люди“ цього приємного 
й справді достатньо. Як і болю, смерті, 
старіння та війни. В анотації йдеться, 
що тексти авторки — про „покоління 
тих українців, хто ще краєм життя 
застав совок і руїну по ньому, хто 
виріс і зміцнів як міг, радше не за-
вдяки, а всупереч усьому, що з ними 
відбувалося; про те, як ці люди живуть 
тепер і взаємодіють зі світом“. Про все 
це — в окремих історіях, яких у книжці 
всього налічується сім.

Якщо послуговуватися тематичним 
принципом добору текстів, то біль-
шість із представлених тут і справді 
мають спільну рису: письменниця 
розповідає про дитинство та юність 
героїв, які припали на дев’яності 
роки минулого століття. Особливий 
настрій задає вже перше оповіда-
ння „Носи і кросівки“ — історія про 
хворого батька та його заповіт на 
тлі похмурої радянської реальності 
визначає орієнтир наступних текстів 
— сповнених контрастів, суму і… 
пригод.

Одне з найдовших оповідань 
у книжці — „Коробка з ґудзиками“ 
— розповідь про непросту долю 
подруги дитинства Наташі Аньки, 
яка стала Ясмін Ґрінштейн, „відслу-
жила в армії, закінчила університет, 
заснувала бізнес, продала його, 
а сама очолила філію своєї ж компа-
нії в Нью-Йорку“. По багатьох роках 
дві молоді жінки випадково зустріча-
ються у книгарні в Іст Віледж. Наташа 
спершу не впізнає знайому, доки та 
не нагадала: „Танки, — сказала Яс-
мін Ґрінштейн, — ґудзики“. Дитячий 
злочин став переломним моментом, 
що змінив життя обох дівчат. Згадане 
оповідання має інтригуючу кульмі-
націю, але дещо „обірваний“ фінал, 
тож спершу навіть розчаровуєшся 
при читанні. Але чим далі, тим біль-
ше розумієш, що авторка насправді 
хотіла сказати: кожен може вирости 
й змінитися. Хоча в дитинстві ми всі 
були справжніми й щасливими.

Десь так, як у наступному тексті 
„Костя“, що переносить у часи тоталь-
ного безробіття й дефіциту товарів. 
Як і більшість дівчаток підліткового 
віку, головна героїня мріє про гарне 
вбрання, якого не може собі дозволи-
ти. Її мрію здійснює сліпий дідусь, що 
на старості відкриває для себе шиття 
на машинці. „З часом суконь мені 
було треба все менше, — міркує геро-
їня, — в мене з’явилися джинси-кльош, 
і міняти можна було тільки сорочки, 
футболки і светри, все менше часу 
я проводила з дідом: йому не подо-
балася музика, що її я воліла слухати 
з кволого програвача-фм, та й все 
менше ставало думок, які я би на-
важилася з дідом розділити“. Майже 
двадцять років по тому в житті героїні 
з’являється ще один сліпий — Костя, 
що втратив зір після боїв за Щастя. Ці 
двоє людей немовби нагадують про 
вічне, чим і є любов. Та, що не підда-
ється логічному осмисленню й не має 
фінансового еквівалента.

Про старість і смерть читаємо в на-
ступних текстах — „Добра баба, зла 

баба“ й „Папаша“. І якщо перше до-
волі асюжетне, то друге розповідає 
про старого моряка, який звалився 
сім’ї головної героїні як сніг на голо-
ву, й так само відійшов. От тільки за 
той час, що вони провели разом, 
чоловік встиг стати рідним, „нашим“. 
„Вмерти — не страшно, — кажуть та-
то. — Жити страшно“. Приблизно так 
звучить лейтмотив оповідання.

Близьким до нашого часу є „Річард 
куряче серце“, в якому йдеться про 
іноземного фотографа, який лю-
бив знімати мертві тіла. Його дивні 
світлини купували чимало добрих 
журналів, навіть „Time“ та „Esquire“. 
„У документуванні мертвих тіл серед 
живого світу він бачив і оспівування 
плинності й змін, і осуд марнування 
часу, і соціальний спротив, і бунт 
проти всього, що пригнічує вільну 
життєздатність людського тіла, і ще 
багато різних речей“. От тільки 
штучна смерть не йде у порівняння 
зі справжньою. Та це герою ще дове-
деться пережити під час Майдану.

„Щасливі голі люди“ Катерини 
Бабкіної — це, можливо, найбільш 
автобіографічна з усіх ї ї трьох по-
етичних і п’яти прозових книжок. І на-
віть якщо ці історії траплялися не з ав-
торкою особисто, то, найімовірніше, 
з друзями й близькими. Бо тільки те, 
що справді пережив і досі долаєш, 
вдається описати настільки правди-
во. Підтвердити це може кожен, хто 
зростав у дев’яностих і пройшов по-
дібний шлях. Так, як Катя.

Лілія Шутяк, Чернівці

Нечуй, якого ми не 
знаємо, або Про що 
не розкажуть на 
шкільних уроках

Тарнавський Максим. 
Нечуваний Нечуй. Реалізм 
в українській літературі / 
Максим Тарнавський; авториз. 
пер. з англ. Я. Стріхи, Київ: 
Лаурус; Торонто: Наук. т-во 
ім. Тараса Шевченка в Канаді, 
2016, 289 с.

 „Широкою долиною між двома 
рядками розложистих гір тихо тече 
по Васильківщині невеличка річка 
Раставиця“. Українські школярі до-
бре пам’ятають ці слова, якими по-
чинається славнозвісний твір Івана 
Нечуя-Левицького „Микола Джеря“. 
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Однак мало хто з них коли-небудь 
дізнається, що автор зацитованих 
рядків оспівував не лише традиційне 
село, а й велике різнорідне місто, 
зображав не лише боротьбу хоро-
ших кріпаків з поганими панами, 
а й найширший спектр соціальних 
явищ тієї епохи. Відрижка після ра-
дянського літературознавства, яке 
вивищувало реалістичну манеру 
письма понад будь-яку іншу, надовго 
відбила в дослідників бажання бра-
тися за класиків-„реалістів“ XIX ст., 
тим-то наразі маємо так мало робіт, 
присвячених цій фундаментальній 
у розвитку української нової літе-
ратури епосі. Втім, теперішня мода 
на модернізм і бароко не настільки 
тотальна, як видається на перший 
погляд, тож поява нових студій про 
таких корифеїв української прози, як 
Нечуй-Левицький, неуникна. Книга 
Максима Тарнавського, професора 
Торонтського університету, „Нечу-
ваний Нечуй. Реалізм в українській 
літературі“ (The All-Encompassing 
Eye of Ukraine. Ivan Nechui-Levyts’kyi’s 
Realist Prose) дійшла до українського 
читача в „авторизованому перекла-
ді“ Ярослави Стріхи, яка приперчила 
інтелектуальну насиченість англій-
ського оригіналу доречним і доте-
пним українським словодобором та 
стилем.

Мова видання легка й не пере-
обтяжена специфічною лексикою, 
навіть дещо фамільярна в стосунку 
до свого героя. Намагаючись розвін-
чати міфи про Нечуя (так послідовно 
називає його у своїй книзі автор) 
— суворого аскета, Тарнавський 
показує, як образ буркотуна і „сва-
рливого дідугана“ підважується 
незмінно притаманним його творам 
потягом до радісного, щасливого 
життя, залюбленістю в красу світу та 
насолоду, яку вона дарує людям.

Читач одразу зверне увагу на те, 
що книга Максима Тарнавського 
добре структурована. У вступі ав-
тор коротко розповідає про нинішні 

тенденції в нечуєзнавстві, вказує на 
новаторство своєї праці, побіжно 
ознайомлює зі змістом її розділів. 
Наприкінці видання вміщено висно-
вки й покажчик власних назв, що тра-
пляються у книзі, — він буде корисний 
передовсім для фахівців-україністів. 
Проте й для тих, хто непосвячений 
у премудрощі української гумані-
таристики, читання може виявитися 
захопливим і корисним. Автор, як 
і обіцяє на початку, намагається по-
ламати стереотипи, якими досі оточе-

но забронзовілого класика шкільної 
програми, і показати, що, попри 
різницю в часі та світогляді, доробок 
Нечуя багато в чому суголосний 
нинішнім шуканням українського 
суспільства. Патріарх української 
реалістичної літератури виявляється 
майже симпатиком жіночої емансипа-
ції; попри етнографічний україноцен-
тризм, із текстів Нечуя випливає, що 
український народ для нього далеко 
не обмежується самими українцями; 
необхідність захищати національну 
ідентичність, постульована ще в XIX 
ст., і досі не перестала бути актуаль-
ною. Водночас Максим Тарнавський 
закликає уникати анахронізмів, 
тобто не оцінювати спадщину Нечуя 
за сучасними мірками й уявленнями. 
Націоналізм Нечуя не дорівнює на-

ціоналізмові Донцова, а його русти-
кальність, замилування українським 
селом не конче вороже модерному 
урбанізмові, та й не таке вже воно 
замилування, як на те пішло.

Разом із тим, говорячи про особли-
вості сприйняття Нечуєвого доробку 
теперішньою читацькою аудиторією, 
дослідник, здається, надто її узагаль-
нює, вважаючи всуціль космополітич-
ною, вихованою на грубо витлумаче-
ній формулі „мистецтво заради мис-
тецтва“, тому його побоювання, що 
Нечуй всім і кожному видасться ледь 
не живим літературним „динозавром“ 
(sic!), таки перебільшені. Цікаво, що 
сам Тарнавський, хоч і віддає належ-
не ідеологічному опонентові Нечуя — 
„космополіту“-інтелектуалу Михайлу 
Драгоманову, — однак закидає його 
оточенню (перепало на горіхи навіть 
Лесі Українці!) надмірний елітаризм, 
зневагу до тих, кому не дано зривати 
зірки з неба, та й хто вряд чи коли до 
цього прагнув.

Окрім тематичних домінант у тек-
стах Нечуя, Максима Тарнавського 
цікавить його індивідуальний твор-
чий метод. Те, що раніше визнавали 
за хибу стилю (словесні повтори, 
оповідні відступи, нединамічність 
сюжету), на думку канадського на-
уковця, є особливістю художньої 
мови письменника. Тарнавський ви-
ступає своєрідним адвокатом, який 
повертає право Нечуєві на власний, 
незалежний від критики літератур-
них наступників, голос.

В цілому можна сказати, що 
Максим Тарнавський зробив цінний 
подарунок як українському літе-
ратурознавству, так і вітчизняному 
книжковому ринку, збагативши його 
книгою, яка має всі підстави стати 
популярним нон-фікшном, завдяки 
якому класик оживе, зійде з п’єдеста-
лу і на рівних розпочне розмову із 
сучасним читачем — про те, що хви-
лювало його півтора століття тому, 
про те, що хвилює тепер нас.

Ольга Максимчук, Київ
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До кінця незрозуміло, які аргументи 
для Брюсселя, Вашингтона та самого 
Яценюка зміг знайти Порошенко, 
але 10 квітня крига наче скресла – 
прем’єр заявив про свою відставку, 
а Захід неформально „дав добро“ на 
кандидатуру Гройсмана. Вочевидь, 
президенту вдалося переконати всіх, 
що альтернативного виходу з кризи 
немає, хіба що дострокові вибори – 
чого не хотіли ні в БПП, ні в НФ, ні 
в США та ЄС. 

Мілан Леліч
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