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Наш читачу!

 Тема, яку ми обрали для цього номера, важлива і непроста. Російсько-
українську війну, гаряча фаза якої почалася у 2014 році, супроводжує війна 
інформаційна. Це вже, мабуть, ні для кого не є секретом. Ми вже також 
давно зрозуміли, що вона не менш небезпечна, ніж та, що вирує на Сході 
України. І головне, що у цього фронту немає лінії розмежування, за якою 
більш-менш спокійно.
Ми повинні розуміти, що ця війна почалася ще задовго до окупації Криму 

і зайняття Слов’янська групою Стрєлкова. Вона без меж і правил поширилася 
всією Європою і не тільки. До неї ми і наші ЗМІ не були готовими, бо не були 
готовими до жодної війни. 
З російською пропагандою під виглядом російського ТБ я зустрівся 

особисто ще під час війни в Грузії. Але детальніше я зміг познайомитися 
з їхньою роботою вже у квітні 2014 року в Слов’янську, де тоді дуже активно 
«працював» Life News. Я був свідком провокації на українському блокпості, 
яка, певно, стала картинкою для того, щоб показати, як українські військові 
«принижують» журналістів.
Як побороти російські інформаційні атаки, відповісти важко. Адже 

складовою російської інформаційної війни є не лише недолугі фейки 
«про розіп’ятого хлопчика». А джерелом їхнього розповсюдження є аж 
ніяк не лише російські ЗМІ. Колабораціонізм у цій сфері не поступається 
колабораціонізму на окупованих територіях.
Як у цій ситуації повинні поводитися журналісти? Відповідь на це питання 

шукають і журналісти, і активісти. Дискусії вже точаться. Принаймні в Україні. 
Вони проходять важко і боляче. Одну з таких дискусій наводимо для вас 
на сторінках нашого журналу. А саме у тексті Тетяни Безрук «Монополія на 
“зраду”» в рубриці «Тема» і блогу Євгена Дикого «Ми контужені на всю голову, 
Настю!» у рубриці «Між іншим».
Проблема в тому, що дискусія формується не довкола «оригінального 

матеріалу», на це вже ніхто не зважає, а довкола створеної «авторитетної 
думки». В результаті мало хто знає, що насправді сказала чи показала Станко 
або інші журналісти. Важливим є лише те, що про неї сказав той чи інший 
авторитет соціальної мережі — можна сказати, суд відбувся, залишилося 
закидати винну «інформаційним камінням».
А далі не менш важливі і актуальні теми. DoS-атаки, вбивство полковника 

розвідки Максима Шаповала, розслідування вбивства журналіста Павла 
Шеремета — і все це на вулицях Києва.
На щастя, є ще в нас і рубрика «Культревю» — це так, для очищення душі.
На все добре! Далі буде!
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Незважаючи на те, що 
гагаузи висловилися на 
референдумі 2014 року 
за відкладений статус 
незалежності регіону, 
більшість з них також 
упевнені, що автономія 
не виживе без зовнішньої 
підтримки. На думку 77% 
гагаузів, підтримка Гагаузії 
пов’язана з Туреччиною, 
а 41% — Молдовою. Але 
в рейтингу лідирує Росія 
— 91%.

Україна абсолютно правильно 
зробила з телеканалами 
у 2014 році, заборонивши 
їх, а нещодавно — з сайтами 
і соціальними мережами. 
Коли ми робили опитування, 
ці три канали найчастіше 
називались українцями 
як джерела російської 
пропаганди.

48% росіян вважають, що 
окремі теми громадського та 
державного життя повинні 
піддаватися цензурі, і лише 
37% громадян Росії вважають 
цензуру неприпустимою. 
Для порівняння, в 1994 році 
необхідність незалежних від 
держави ЗМІ визнавало 75%.
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УЖ У МЕРЕЖІ FACEBOOK!
„Український журнал“ доступний в мережі Facebook, 
де для всіх охочих відкрито простір для дискусій та 
коментарів стосовно актуальних та архівних 
номерів нашого часопису.

Окрім політичних ігор, є системна проблема, 
з якою стикаються антикорупціонери — затримка 
судових процесів. Наразі НАБУ працює над 328 
провадженнями, 65 справ Бюро передано до суду, 
а збитки від злочинів, що розслідуються відомством, 
оцінюють у 85 млрд грн. 

Тепер виграє не той, хто більше накопичив знань, 
а той, хто знає, як знайти знання і їх швидко освоїти 
— використати, застосувати. Обсяг життєвого досвіду 
втрачає значення; спраглим до знань натомість можна 
бути незалежно від віку.
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ЖУРНАЛ

 На центральній площі міста 
Комрат, столиці автономної 
Гагаузії, — генеральне приби-
рання. Люди чистять клумбу під 
пам’ятником Леніну, будівель-
ники кладуть плитку, домальо-
вують розмітку пішохідних пере-
ходів на головній вулиці, на даху 
центрального гагаузького банку 
чоловік змінює старий прапор 
на новий, з яскравішими ко-
льорами. Так Гагаузія готується 
до IV Всесвітнього конгресу 
гагаузів — тюркського народу, 
що сповідує православ’я. На-
селення території автономно-
територіального округу Гагаузія 
— понад 150 тисяч осіб. Крім 
корінного народу, гагаузів, тут 
живуть болгари, українці, росія-
ни, чехи, поляки і німці.

Загалом по всьому світі мешкає 
близько мільйона гагаузів, тому Кон-
грес — один з центральних заходів 
для діаспори та самої автономії, де 
гагаузи отримали свою державність. 
На в’їзді в місто гостей Конгресу вітає 
величезний банер.
Хоч це і неполітичний захід, політи-

ки використовують його як майданчик 
для своїх заяв. Тут обов’язково буде 
перша особа автономії — башкан 
Гагаузії Ірина Влах, яка виграла ви-
бори в 2015 році. У складі делегації 
Молдови — президент РМ Ігор Додон 
і прем’єр-міністр Павло Філіп. Додон 
активно підтримав Влах під час ви-
борів, і його проросійська позиція 
сходиться з настроями гагаузів.

«Поки ми єдині, ми непереможні. 
У нас своя країна, своя мова, своя 
державність. Молдова виживе, тільки 
якщо ми будемо разом і поруч з на-
шим стратегічним партнером — Росій-
ською Федерацією», — заявив Додон 
у 2016 році під час візиту в Гагаузію. 
На його думку, це працює і у зворот-
ний бік — у Гагаузії не буде майбутньо-
го без Молдови.
Адже коли Молдова підписала Уго-

ду про асоціацію з ЄС у 2014 році, 
в автономії того ж року підтримали 
приєднання до Митного союзу. За це 

проголосувало 98% гагаузів під час 
референдуму.

Вклад Туреччини

Але в автономії не лише один «важли-
вий стратегічний» партнер. Туреччина 
активно допомагає братньому тюрк-
ському народу через своє агентство 
ТІКА. У селі Конгаз працює молдов-
сько-турецький ліцей. У селі Копчак 
минулого року відкрили садок імені 
Реджепа Ердогана. У центральній 
бібліотеці Комрата імені Кемаля Ата-
тюрка можна не тільки взяти книги 
і пресу турецькою, а й записатися 
на мовні курси. До того ж, у місті Ча-
дир-Лунгі є приватний ліцей Фетулла 
Ґюлена, куди на навчання віддає 
своїх дітей місцева еліта. Крім освіт-
ніх проектів, Туреччина вкладається 
і в гагаузьку інфраструктуру. За раху-
нок турецьких коштів побудували нову 
систему водопостачання на півдні 
Молдови. У Гагаузії працюють турецькі 
текстильні фабрики.
Незважаючи на те, що гагаузи ви-

словилися на референдумі 2014 року 
за відкладений статус незалежності 
регіону, більшість з них також упевне-
ні, що автономія не виживе без такої 
зовнішньої підтримки. На думку 77% 
гагаузів, підтримка Гагаузії пов’язана 
з Туреччиною, а 41% — Молдовою. 
Але в рейтингу лідирує Росія — 91%. 
Це виявило опитування місцевої 
неурядової громадської організації 
«Пілігрим-Демо». 
Також у регіоні активно працює ЄС, 

який фінансує інфраструктурні проек-
ти — дороги, дитячі садки, дає гранти 
на розвиток підприємництва. Але цю 
допомогу місцеві жителі помічають 
набагато менше — лише 11%.
Майже 80% гагаузів вважає, що ав-

тономія Гагаузії принесла більше благ 
політикам і чиновникам, ніж простим 
людям і місцевому дрібному бізнесу.

Порожні села

На центральному автовокзалі в Ком-
раті пасажири завантажуються у вели-
кий комфортабельний автобус. Він 

вирізняється на тлі маршруток, які 
обслуговують місцеві маршрути. Це 
рейс на Москву, і він повний. Люди 
їдуть на заробітки, а дехто — на на-
вчання. Безробіття — найголовніша 
проблема цього сільськогосподар-
ського регіону.
До економічної кризи, спричиненої 

санкціями, Росія була найпопулярні-
шим напрямком для заробітків серед 
гагаузів.
Значна частина учнів їде вчитися 

до Росії, деякі — в Придністров’я, 
через мовну інтеграцію. Хоча гага-
узька — серед офіційних мов разом 
з молдовською, навчання в школах 
відбувається переважно російською. 
На вулицях також чути російську та 
гагаузьку, майже не спілкуються мол-
довською. 
Ті, в кого є болгарські паспорти, 

їдуть на заробітки до Німеччини. 
А в 90-х популярним напрямком для 
заробітків була Туреччина — переваж-
но для жінок, які працювали домогос-
подарками в турецьких будинках.
Трудова міграція — проблема не 

лише гагаузька, але і загальномолдов-
ська, села занепадають. Люди прода-
ють свою нерухомість і переїжджають, 
знову ж таки, здебільшого в Росію.

«Ось заїдемо в Ферапонтіївку, по-
бачите, стільки там п’яниць!» — скар-
житься поліцейська Галина, яка по-
вертається з сусідньої Авдарми у Ком-
рат. Галина — дільничний у справах 
дітей, виїжджає до неблагополучних 
родин. Свого транспорту у Галини не-
має, зрештою, як і в інших дільничних, 
тому добирається на попутках, як і ми 
зараз — пообіді з села майже не хо-
дить транспорт.
У самому селі на вулицях порож-

ньо, хоча Авдарма вважається най-
кращим селом у районі — тут є своя 
пекарня, ресторан і бізнес-центр. 
Особлива гордість — критий тенісний 
корт, де на міжнародному рівні готу-
ють своїх, гагаузьких, спортсменів. 
Але все це було побудовано не за-
вдяки державі, а за кошти місцевого 
мецената — одного зі співвласників 
придністровського «Шерифа», компа-
нії-монополії в регіоні.

Горда автономія та бідні люди: 
як живе сучасна Гагаузія
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ
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Дорогою з Авдарми в Комрат Га-
лина розповідає історію, як в одній із 
сімей запив батько через те, що його 
звільнили з роботи. Вона стверджує, 
що це для Гагаузії типова історія, 
а в неї самої руки опускаються від 
неможливості щось змінити. Розраду 
шукає у Бога, в церкві. Наостанок 
рекомендує нам відвідати місцевий 
монастир, де живе справжній монах 
та творить дива. 
У Комраті висять банери, з яких 

держава обіцяє допомогу і підтримку 
тим, хто у скрутному становищі чи 
втратив роботу. Біля автовокзалу зна-
ходимо соціальний магазин, хоча, як 
нам потім пояснюють, це політичний 
проект. На стовпах густо висять оголо-
шення — робота в Польщі, потрібні 
майстри для виїзду в РФ.

Незважаючи на безробіття, ціни 
в Гагаузії високі, на рівні Кишинева. 
Ринок — основне місце, де жителі сто-
лиці та району купують їжу і речі, але 
є й один супермаркет. У місті всього 
кілька кафе, одне з яких — мережеве, 
молдовське. Центральний простір 
столиці займають будівлі держорганів. 
І, звичайно ж, винні магазини місце-
вого Комратського заводу. У період, 
коли молдовські вина були під ембар-
го в РФ, Гагаузія отримала особливі 
привілеї і продовжувала продавати 
там свій продукт. Але це все одно не 
рятує економіку регіону — люди про-
довжують їздити в пошуках заробітку. 

Вплив першої кнопки

На першій кнопці телевізора в єдино-
му комфортабельному готелі столиці 

Гагаузії — російський «Перший канал». 
Він найпопулярніший у регіоні. Другий 
за популярністю — державна Телера-
діокомпанія, канал ГРТ, який віщає 
гагаузькою. Телевізору тут довіряють 
найбільше, і він є головним джерелом 
інформації.
Дмитро Кисельов у своїй програмі 

«Вести недели» називає Гагаузію 
регіоном, «традиційно близьким до 
Росії». У його програмі кілька разів ви-
світлювалися вибори башкана 2015 
року, що значно підвищило шанси на 
перемогу кандидату Ірині Влах — во-
на, на відміну від своїх конкурентів, 
з’являлася в ефірі на «Першому». На її 
підтримку також приїжджали агітувати 
російські депутати — Микола Валуєв 
і Олена Драпенко, а в Чадир-Лунгі, 
на півдні Гагаузії, виступив Олег Газ-

манов. Молдова різко відреагувала 
на такий пильний інтерес до виборів 
у невеликому регіоні — Кисельов був 
оголошений персоною нон ґрата 
в країні. Тодішній президент Молдови 
Ніколає Тімофті заявив, що Москва 
відкрито втручається у виборчу кам-
панію.
Російська пропаганда відіграє 

в регіоні величезну роль, саме вона 
відволікає людей від насущних про-
блем, перемикаючи їх увагу на більш 
цікаву «геополітику». Такої думки голо-
ва незалежної неурядової організації 
«Пілігрим-Демо» Михайло Сіркелі.

«Людей в Гагаузії не цікавить до-
сягнення в локальній політиці. Для 
них важливо, який кандидат — проро-
сійський чи ні», — каже він. У регіоні 
немає політичної конкуренції, а 88% 

громадян довіряють одному політич-
ному лідерові, башкану. Така ситуація 
характерна для авторитарних систем, 
хоча це результат не тиску з боку вла-
ди, а невисокої політичної культури та 
самоцензури.

«Гагаузи отримали більше, ніж змо-
гли забрати», — каже з сарказмом 
Сіркелі про автономію і додає, що 
«Гагаузією керують бариги».
Сам молодий спеціаліст, незважа-

ючи на те, що навчався в Кишиневі, 
вирішив повернутися і будувати 
свою кар’єру в Гагаузії, вдома. Його 
громадська організація займається 
питаннями регіонального розвитку, 
громадянської освіти, моніторингом 
виборів і дотриманням прав людини 
в регіоні.
 

Трудова міграція 
— проблема не 
лише гагаузька, але 
і загальномолдовська, 
села занепадають. 
Люди продають 
свою нерухомість 
і переїжджають, знову 
ж таки, здебільшого 
в Росію.



Євгене, як, на твою думку, російська 
пропаганда вплинула на події в Укра-
їні у 2014 році?
Я вважаю, що вона була ще задовго 
до 2014 року, а в 2014-ому дуже ін-
тенсифікувалася, особливо починаючи 
від Майдану і далі вже дуже швидко 
зростаючи. Звичайно, пропаганда 
готувала нам громадську думку, осо-
бливо у східному регіоні і в Криму, до 
всіх тих подій. Вона заклала підвалини 
багаторічного поділу на схід і захід, 
який є абсолютно штучним. І на моє 
переконання, це є головний внесок 
російської пропаганди в цю війну.

Тобто, російська пропаганда — це 
інформаційна зброя?
Абсолютно! Я розглядаю її тільки в тако-
му ключі. Це дуже потужна зброя. 
Вона мала певні орієнтири, за якими 
вона працювала. Вона працювала 
з певною аудиторією, проти певних 
аудиторій, закладала або розмивала 
певні важливі цінності, і тим самим 
закладала підвалини для початку ві-
йни в такому вже кінетичному сенсі 
з військової точки зору.

Який тоді рецепт, як протистояти такій 
зброї? В Україні багато хто вважає, 
що це треба робити з допомогою 
контрпропаганди.
Ні, це неефективно. На мій погляд, 
потрібно робити кілька речей. Моні-
торинг, виявлення, називання речей 
своїми іменами (наприклад, якщо це 
пропаганда, то говорити, що це вона), 
а потім вдаватися до превентивних 
дій — наприклад, визначити, які теле-
канали використовують пропаганду 
і їх відсікати. Зробити неможливим їх 
подальше використання. 
Тому я вважаю, що Україна абсолют-

но правильно зробила з телеканалами 
у 2014 році, заборонивши їх, а нещо-
давно — з сайтами і соціальними ме-
режами. Коли ми робили опитування, 
ці три канали найчастіше називались 
українцями як джерела російської 
пропаганди. Тому відсікання їх є дуже 
важливим. Далі — фінансовий моніто-
ринг, причому це стосується не лише 

України. Пропаганда не обов’язково 
йде напряму з Москви, вона часом 
здійснюється місцевими організа-
ціями. Потрібно зрозуміти, що це за 
організації, хто їх фінансує, дивитися 
на їхній легальний статус — чи в них 
є ліцензії, чи те, що вони роблять, від-
повідає умовам ліцензії. 
Плюс потрібно створювати свій 

контент. Тобто не створювати свою 
контрпропаганду, але не допускати 
будь-якого вакууму, оскільки він за-
повнюється пропагандою. Ні в якому 
разі не робити контрпропаганду, бо во-
на в довготривалому плані не є ефек-
тивною. Треба робити свій контент зі 
своїми ідеями і цінностями.
 
Ти є одним із засновників StopFake, 
чим тепер займається ваша органі-
зація?
По-перше, ми продовжуємо робити 
все те, що ми починали: моніторинг, 
розвінчування й донесення до аудито-
рії виправлених фактів. Адже ситуація 
розмивається з допомогою фейків 
і потрібно вносити постійно ясність 
в цю ситуацію. 
Але зараз на другому місці у нас є не 

менш важливе використання різних 
інструментів для підвищення медіа-
грамотності. Ми працюємо з різними 
групами, пояснюючи, як і чому працює 
пропаганда, як з’являються фейки. 
Цим ми піднімаємо й обізнаність про 
пропаганду, і піднімаємо загальний 
стандарт медіаспоживання серед 
різних груп — від загальної аудиторії 
до професійних груп. Ми працювали 
з політиками, з тими, хто займається 
державною службою, у тому числі за 
кордоном, блогерами, журналістами, 
студентами журналістики.
І третя важлива частина нашої діяль-

ності — дослідження того, що ми зібра-
ли, робота з нашими матеріалами — як 
ця система працює, як влаштована, які 
канали чи інструменти використовує. 
В нас уже є кілька цікавих досліджень. 
Зокрема, ми зробили типологізацію 
основних пропагандистських, так би 
мовити, топіків, які використовуються; 
робили загальноукраїнське досліджен-
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Євген Федченко: 

«Пропаганда не обов’язково 
йде напряму з Москви»
РОЗМОВЛЯВ ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Євген Федченко 
— директор Школи 

журналістики 
Національного 

університету «Києво-
Могилянська Академія», 

співзасновник 
StopFake.org. 
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ня, як українці розуміють пропаганду і як 
з нею боротися. 
Нещодавно ми зробили дослідження, 

порівнявши Україну та п’ять східноєвро-
пейських країн. У кожній країні робили 
окремо і тепер маємо зведений звіт. Це 
дуже важливо. По-перше, це дослідження 
пояснює величину даного явища. По-дру-
ге, коли ми можемо порівняти, це завжди 
дає змогу краще зрозуміти, як працює ця 
система.
Тобто три наші основні напрямки це: 

моніторинг–спростування, медіаграмот-
ність і дослідження.
 
Ми найчастіше говоримо про російські 
фейки. Однак від початку війни в україн-
ському сегменті ФБ я також спостерігаю 
явище поширювання проукраїнських, 
патріотичних фейків…
Мені здається, це все ж два окремі явища. 
Перше йде згори вниз, якщо ми говоримо 
про російську пропаганду. А це іде знизу 
— це горизонтальне явище, тому що до 
цього залучені окремі журналісти, окремі 
активісти, окремі блогери. Я не думаю, 
що тут є якась централізована мета, це 
швидше низова відповідь на створення 
домашньої контрпропаганди, передовсім 
на початку конфлікту. Ефективності тут не 
надто багато, швидше воно викликає біль-
ше критики й вогню. Але якщо Україна пе-
ребуває в умовах війни, треба приймати, 
що якась частина її громадян перебуває 
в такому патріотичному дискурсі. Це нор-
мально для  країни в стані війни. Це пога-
но може бути для журналістики, можливо, 
для вироблення політики. Однак ми пови-
нні розглядати це явище як даність.

Наскільки російська пропаганда не-
безпечна для інших країн, для Західної 
Європи?
Ми маємо вже дуже багато емпіричних 
даних по різних країнах, як там працює 
російська пропаганда. Дуже добре дослі-
дженими є країни Східної та Центральної 
Європи, є багато досліджень, які дають 
уявлення про Францію — багато з них 
зроблено в період останніх виборів. На-
ступна у фокусі — Німеччина, багато чого 
з’являється стосовно Америки. Тобто мо-
жемо говорити про досить універсальне 
явище, яке спрацювало тією чи іншою 
мірою в різних країнах.
Ми недавно запустили польську версію 
StopFake. На моє переконання, в укра-
їнсько-польських відносинах є багато 
проблем, які привносяться ззовні, в тому 
числі з допомогою пропаганди, і ми на це 
повинні відповідати. Я сподіваюся, що це 
стане добрим прикладом міжнародної 
співпраці, як можна боротися з пропаган-
дою спільно.
 

ФОТО: АРХІВ ЄВГЕНА ФЕДЧЕНКА



ТЕМА: 

ІНШІ ЗАСОБИ

Міністерство 
Миру 
займається 
війною, 
Міністерство 
Правди — 
брехнею...

Джорд Орвелл, «1984»
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Глобальний фронт
ОЛЕГ ЧАБАЛА, КИЇВ

Гібридна війна передбачає використання розмаїття передовсім 
невійськових засобів. Саме тому місце протистояння або навіть 
глобальний фронт, якщо виходити з сутності та визначення 
четвертої світової війни, зазнало розширення. До цього 
спричинилася глобалізація, яка беззастережно оглобальнює, 
а фактично «гібридизує» не тільки простір та час, але й значно 
розширює класичні Клаузевіцькі настанови війни, політики та 
механізмів досягнення різноманітних цілей.

Засоби масової інформації не 
менш небезпечні,
аніж засоби масового 
знищення. 

(П. Л. Капіца) 

 Гібридна війна (англ. hybrid warfare) 
— комплекс агресивних та ворожих 
дій, при яких головний її суб’єкт не 
обов’язково вдається до класичного 
військового нападу (вторгнення). 
Натомість здійснює певні дії щодо 
опонента, використовуючи розмаїття 
засобів, до яких належать приховані 
операції, залякування, диверсії, ін-
формаційно-комунікаційні технології, 
а також підтримка повстанців та 
сепаратистів, які перебувають як 
у межах територій супротивника, так 
і на суміжних з ним територіях. При 
цьому сторона, що здійснює напад, 
може заперечувати свою участь у не-
дружніх діях.
Загальноприйнято вважати, що 

появою терміну варто завдячувати 
закордонним дослідникам  початку 
XXI століття. Його появу пов’язують 
з глобальною війною з тероризмом. 
Хоча теоретики і зважають на існуван-
ня відповідного виду раніше.
Варто зауважити, що для харак-

теристики російської агресії проти 
України певні дослідники пропонують 
вживати такі терміни: «неконвенційна 
війна» (unconventional warfare), «не-
регулярна війна» (irregular warfare) чи 
«змішана війна» (compound war fare), 
а також спонсоровані державою 
«гібридні війни» (State-Sponsored 
hybrid). 
Фактично, четверта світова/гіб-

ридна війна вживається у значенні 

«війни нової генерації», котра відріз-
няється від попередніх типів ворогу-
вання між державами ускладненістю 
просторових (розширення теренів 
розповсюдження та циркуляції), ча-
сових (перехід до перманентної війни 
або прямих чи непрямих протистоянь/
зіткнень), змістових та якісних (відхід 
від класичних постулатів війни), функ-
ціональних (ускладнення засобів та 
механізмів) характеристик. 
І мова йде не тільки про її відмін-

ність в частині агресивних силових 
дій військових формувань (регуляр-
них військ, «інтербригад», ополченців 
тощо), котрі можуть вестися не лише 
представниками відповідної держави 
або ж повстанцями.  
Відбувається, почасти, невидимий 

наступ на багатьох рівнях та за багать-
ма напрямками; використовується 
набагато ширший спектр різноманіт-
них засобів, механізмів та технологій 
не тільки нападу, але й впливу на гро-
мадянина, громадянське суспільство 
та державу.

Чи виправданий міф про 
безперервну війну?

В сучасних умовах, як видається, 
Росія на практиці реалізує постула-
ти, котрі було закладено Джорджем 
Орвелом у його загальновідомому 
романі-антиутопії «1984». Йдеться 
передовсім про т.з. «безперервну 
війну». Або ж дещо видозмінену 
інтерпретацію та/або трактування 
перманентної війни (перманентної 
революції Троцького).
Цікаво, що відповідне порівняння 

виникло у зв’язку з тим, що у згада-
ному творі війна ведеться не заради 

перемоги. Мова йде про те, що нечіт-
кість меж ідентифікації супротивника 
сприяє тому, що війна ведеться зара-
ди війни. І не важливо, через що вона 
почалася. Важливо, що вона цінна як 
процес, адже формує умови для згур-
тування навколо неї громадян та, від-
повідно, збереження своєї практично 
безмежної та деспотичної влади пред-
ставниками панівної верхівки.

Від пропаганди до війни заради 
«Руського міра»

Росія з плином часу відкоригувала 
власну стратегію пропаганди (осо-
бливо після двох останніх українських 
революцій) в напрямку повноцінної 
гібридної війни. І мова не йде ви-
ключно про сучасну ситуацію з ОРДЛО 
чи анексію Криму. Варто згадати 
конфлікт навколо Тузли (2003), ймо-
вірність використання силових меха-
нізмів у 2004–2005 роках тощо.
Концептуальні першоджерела 

«Руського міра» були сформовані ще 
задовго до першого президентства 
Путіна. Підвалини цієї геополітичної 
за сутністю концепції були закладені 
течією Євразійців. Головною ідеєю 
концепції є те, що Росія – Євразія 
— це особливий географічний простір 
та соціокультурний світ. А отже, вини-
кає підстава вважати Росію окремим, 
особливим та неповторним «світом». 
Виходячи з розташування (на кордоні 
двох світів), російська держава істо-
рично та геополітично виконує власну 
специфічну роль, а отже, формує не-
повторну та особливу культурно-циві-
лізаційну модель.
Імперські устремління російської 

держави спричинили пошук не тільки 
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об’єднавчого чинника, але й цементу-
ючої основи. В пошуках аргументації 
власної унікальності та підстав для ге-
ографічного розширення відбувалося 
фактичне переродження Московської 
держави в імперію. 
Спочатку йшлося про переписуван-

ня та підгонку історії, за якої відносно 
молода Московська держава пози-
ціонувала себе в якості спадкоємиці 
Київської Русі, а згодом Візантійської 
імперії (проголошення Москви «тре-
тім Римом» тощо). Згодом Радянський 
Союз практично успадкував та адап-
тував настанови царської Росії. Вже 
в ті часи використовували елементи 
гібридної війни не тільки стосовно 
власних громадян.
Уже в новітній час, після розпаду 

СРСР, Варшавського договору та 
єльцинського умовного «роздоріжжя», 
путінська Росія почала здійснювати 
спроби не анексії, а повернення до 
вже адаптованого під сучасні реалії 
союзу. Попри те, що роль СНД при-
значалася для цивілізованого розлу-
чення, з його допомогою РФ зберегла 
вплив на пострадянський простір.
Від початку з допомогою гума-

нітарних важелів (російськомовні 
книги, медійні засоби, об’єднання 
російськомовних громад, структури 
Россотруднічества) та засобів «м’якої 
сили» відбувалися спроби збере-
ження зв’язків колишньої периферії 
з метрополією.
Для посилення ефекту було створе-

но низку державних та недержавних 
структур, котрі пропагували «Руський 
мір». До прикладу, на державному рів-
ні було створено Фонд (2007) з одно-
йменною назвою. Крім виголошеної 
просвітницької функції (популяризація 
російської мови та культури), відбува-
ється згуртування не тільки російської 
громади, але й громадських структур, 
які в перспективі можна використати 
як для інтервенції під виглядом за-
хисту російськомовного населення, 
так і просто для дестабілізації ситуації 
в тій чи іншій державі.

Релігійний чинник 
гібридної війни

Додатковим елементом гібридної 
війни виступає Російська право-
славна церква, з якою афільована 
Українська православна церква (УПЦ 
МП). Тому, ймовірно, може йтися про 
релігійну війну, хоча в даному випадку 
недоречно говорити про саме такий 
вид протистояння.  іархату на чолі 
з Філаретом ще від початку Незалеж-
ності — хоч і виокремилася в окрему 

церковну структуру — не змогла проти-
ставити себе УПЦ МП. 
За свідченням низки не тільки 

українських дослідників, викорис-
товуючи релігійну складову, через 
різноманітні програми відбувається 
залучення вірян до політичних про-
ектів. Ймовірно, мова йде про те, що 
функціонери та прихильники УПЦ МП, 
через підконтрольні структури, беруть 
участь у діяльності певних політичних 
партій та течій.
Гібридність проявляється в тому, що 

акції релігійного характеру об’єдную-
ть, здавалося б, антагоністів. Досить 
розповсюдженою є практика, коли 
в релігійній ході спільно беруть участь 

релігійні особи та партії лівого ухилу, 
а об’єднавчим чинником виступає, 
скажімо,  антиєвропейське чи анти-
натівське спрямування.

Чи відбувається 
культурна війна?

Можна стверджувати, що гібридна 
війна охоплює досить широке коло за-
собів та елементів, в тому числі проти-
борство наративних дискурсів (clash 
of narratives) як складових сучасних 
«культурних війн». 
Саме до наративних стратегій ак-

тивно вдається Росія. В хід іде ціла 
низка комунікативних та маніпулятив-
них стратегій, серед яких: праймінг 
(нав’язування певних кліше не тільки 
для сприйняття, але й прийняття ви-
значених рішень); фреймінг (організа-
ція контенту новинного повідомлення 
шляхом «вставляння» визначених меж 
для заздалегідь запрограмованого 
сприйняття аудиторією); ранжування 
«порядку денного» (штучний контроль 
сприймання певної реальності — полі-

тичної, економічної, фінансової) — по-
части підміна «справжньої» на «медій-
ну» (уявну) реальність тощо.
Відбувається маніпулятивний вплив 

на психосоматику, поведінкові моделі 
людини. В хід ідуть всі можливі напра-
цювання представників різних наук. 
З допомогою пропаганди та різноманіт-
них методів впливу формуються міфічні 
алюзії, за яких особа перестає себе 
ідентифікувати з державою, натомість 
бачить себе таким собі громадянином 
не просто світу, а «Руського міра».
Пропонується штучна конструкція, 

котра об’єднує, з одного боку, «братів» 
зі спільною ідентичністю та мовою. 
При цьому, як і в ситуації з сектами 
— поза увагою залишається той факт, 
що більшу частину російськомовних 
становлять не русские (як етнічна 
спільність), а росіяни — поєднання во-
єдино різних за культурою та релігією 
осіб. Ті, хто прозрівають, по-іншому 
сприймають реальність.
Не випадково адепти та натхнен-

ники «Білого братства» свого часу 
активно долучилися до різноманітних 
проектів «Руського міра», але в по-
дальшому «розчинилися» та щезли 
з поля зору. Схожа доля спіткала 
й натхненників «руської весни».

Від пропаганди до 
інформаційної війни

Важливо враховувати й ту обстави-
ну, що з допомогою різноманітних 
засобів пропагандистського впливу 
впродовж значного часу і не тільки 
в Україні ведеться різноманітна ді-
яльність, спрямована на дестабіліза-
цію ситуації в тій чи іншій країні чи 
об’єднанні. 
Поняття «пропаганда» походить від 

латинського слова «propagare»‚ що 
означає передавати далі, поширю-
вати, розповсюджувати. Цей термін 
вживається в розумінні систематич-
них спроб формувати певні способи 
бачення, впливати на пізнання і пове-
дінку людей. Однак через маніпуляцію 
в диктаторських режимах націонал-со-
ціалізму та сталінізму пропаганда отри-
мала досить негативне значення. 
З допомогою пропаганди та інших 

методів гібридної війни в якості пріо-
ритетних цілей визначається заподі-
яння противнику значних структурних 
(дезорганізація системи державного 
управління), територіальних (анексія 
частини території або формування не-
визнаних територіальних утворень), 
політичних (перетворення країни на 
failed states), економічних (підрив 
економіки, провокування різноманіт-

12

Росія звертає особливо 
активну увагу на 
націоналістичні та 
популістські політичні 
рухи та партії, які не 
завжди можуть суттєво 
вплинути на політичні 
процеси у своїх 
державах, але при 
цьому можуть сприяти 
розхитуванню ситуації.
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них криз тощо) та соціальних (демора-
лізоване суспільство) втрат.
Головною ціллю, як видається, ро-

сійської пропаганди є посилення не-
довіри суспільства до своєї держави. 
При цьому паралельно відбувається 
формування позитивного сприйняття 
Росії та її тих чи інших внутрішньо- чи 
зовнішьополітичних дій. 
Ключову роль у цьому процесі 

відіграють російські і проросійські 
ЗМІ, які стали не просто важливою 
складовою, але й зброєю «гібридної 
війни». З їхньою допомогою, вико-
ристовуючи різноманітні методики 
пропагандистської війни, «розкру-
чуються» пропагандистські кампанії 
з застосуванням дезінформації, 
брехні та інших методів, в тому числі 
й залякування тощо. 
Пропаганда з боку Кремля поєдну-

ється з «конфронтаційною» моделлю 
зовнішньої політики. В якості її засо-
бів використовується загарбницька 
політика, політичний тиск, складові 
інформаційних, економічних, енерге-
тичних та кібервійн.   
Спроба розширення власного 

впливу відбувається за багатьма на-
прямками і спрямована не тільки на 
Україну, але й на внутрішньоросійські 
та зовнішні терени. 
З одного боку, у пересічного грома-

дянина формується чітке уявлення, 
що навколо нього якщо не вороги, 
то не друзі. До того ж, зі шпальт газет 
й журналів та в телевізійних ефірах 
культивується уява про те, що без 
Росії світ не може існувати, а у всіх 
негараздах винні зовнішні сили 
— «світові залаштунки» та інші суб’єкти 
конспірологічних теорій. 
На зовнішньому рівні, в межах не 

тільки України, використовуючи весь 
арсенал спроможностей, підриваєть-
ся легітимність не тільки і не стільки 
конкретних політиків, але й партійних 
структур та держави в цілому. Фактич-
но, провокується недовіра людей до 
держави, в якій вони проживають. 
А у випадку з ЄС така недовіра ви-
кликається до загальноєвропейських 
інституцій, спільноєвропейських цін-
ностей, спільної валюти тощо.
Додатковим чинником, який сприяє 

дезінтеграційним процесам, виступає 
підтримка ультраправих та етносів, 
котрі зацікавлені у створенні власних 
держав. І не йдеться про автономію. 

Як здобути перевагу 
над противником

Формуванню осередків нестабільнос-
ті сприяють соціально-економічні не-

гаразди не тільки в Україні, але й ЄС 
тощо. Росія звертає особливо активну 
увагу на націоналістичні та популіст-
ські політичні рухи та партії, які не 
завжди можуть суттєво вплинути на 
політичні процеси у своїх державах, 
але при цьому можуть сприяти роз-
хитуванню ситуації.
Вважається, що антиукраїнська 

і антизахідна пропаганда в РФ поча-
ла особливо ретельно розроблятись 
і втілюватися після приходу до влади 
В. Путіна. 
Особливо яскраво-агресивні про-

пагандистські якості інформаційна 
війна проти України отримала після 
Революції Гідності. Значного агре-
сивного впливу зазнавало не тільки 
українське суспільство.
Після завершення єльцинської епо-

хи в Росії, послідовно почали відбува-
тися досить успішні спроби підготовки 
суспільної думки в РФ до агресії проти 
України. Про позитивну антиукраїн-
ську та антизахідну динаміку свідчать 
ретроспективні дослідження, зокрема 
російського «Левада- Центру».
Саме за останні десять років, а осо-

бливо після анексії Криму та активно-
го залучення до процесів на Донбасі, 
російська пропагандистська машина 
зазнала значних змін.
Йдеться не лише про методи та 

прийоми, але й рівень та ступінь 
державної фінансової підтримки. 
Так, якщо на російські інформаційні 
потреби за кордоном витрачалось 
у 2012 році 1,6 млрд дол. США, то до 
2020-го ця цифра становитиме 40,6 
млрд дол. США. І це лише на російську 
програму «Інформаційне суспільство» 
(2011–2020 роки). 
Сучасна інформаційна війна роз-

глядається як управління інформацією 
з метою здобуття переваги над проти-
вником. Вона може включати збір 
відповідної інформації, забезпечення 
безпеки власних інформаційних ре-
сурсів, поширення пропаганди або 
дезінформації. Мета інформаційної 
війни полягає в тому, щоб послабити 
моральні і матеріальні сили проти-
вника та посилити власні. Для цього 
використовуються методи впливу 
на свідомість людини, що передба-
чають, перш за все, маніпулювання 
масами.

Енергетична війна

Аналіз поведінки Росії з 2000-х по-
казує, що вона перетворилася на 
державу-корпорацію і цілеспрямова-
но почала рухатися шляхом викорис-
тання енергоресурсів як енергетичної ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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зброї. Відповідний факт і дотепер 
ретельно маскується під комерційні 
суперечки з покупцями російської 
нафти та газу.
Не випадково в «Енергетичній 

стратегії РФ до 2020 року» (2003) 
зазначено, що в якості інструменту 
здійснення внутрішньої та зовнішньої 
політики цієї держави виступають 
запаси енергетичних ресурсів і по-
тужний паливно-енергетичний комп-
лекс. Саме з урахуванням відповідної 
обставини можна пояснити укра-
їнсько-російські енергетичні кризи 
(2005–2006, 2008–2009) тощо.
Використання енергоресурсів як 

інструменту тиску та забезпечення 
геополітичних і геоекономічних ін-
тересів є характерним для Росії. До 
цього механізму Москва вдавалася 
в різний час у відносинах з різними 
країнами Прибалтики, Білоруссю, 
Грузією, Казахстаном тощо. 

Передовий фланг 
інформаційної війни

Росія, просуваючи власні інтереси 
у медіапросторі, йде шляхом не тіль-
ки створення пулів проросійських 
журналістів та експертів, але й ме-
режі проросійських засобів масової 
інформації як ретранслятора не лише 
позиції, але й елементів прихованого 
впливу.
Найяскравішим російським медіа-

пропагандистом виступає російський 
міжнародний багатомовний інформа-
ційний канал Russia Today (зараз RT), 
а також низка інших каналів, серед 
яких окремо виділяється канал Мініс-
терства оборони РФ «Звєзда». 
Головною медійною ціллю є повне 

охоплення російськомовного на-
селення земної кулі як державними, 
так і приватними ЗМІ РФ. До цього 
процесу, крім наявних медіапроек-
тів, залучаються не лише російські 
олігархи, але й особи, що прямо чи 
опосередковано володіють різнома-
нітними медіа. 
Активного розвитку отримали інтер-

нет-проекти «Спутнік» — об’єднання 
різних іноземномовних інформацій-
них ресурсів. Варто згадати ТАСС, 
Інтерфакс і т.ін. 
Не випадково Національний фонд 

підтримки демократії (National Endo-
wment for Democracy) у своїй доповіді 
звертає увагу на те, що існує суттєва 
потреба модернізації та активізації 
медіаресурсів США та ЄС для того, 
щоб успішно конкурувати зі ЗМІ Росії, 
Китаю та Ірану. 
В тому разі, якщо цього не буде зро-

блено, Захід може не тільки програти 
інформаційну війну у конкурентів, але 
й тим самим сприяти ерозії демокра-
тії та демократичного простору. Зане-
покоєння викликають, серед іншого, 
посилення реального впливу росій-
ських телеканалів RT и LifeNews.

Чи реальною є кібервійна?

Ключовою силою у відповідній війні 
є «сили інформаційних операцій», 
існування яких нещодавно визнав 
російський міністр оборони. 
Навіть якщо такого підрозділу не іс-

нує, не варто заперечувати існування 
проросійських хакерів. Йдеться не 
лише про кібератаки на «Прикар-
паттяобленерго», «Київобленерго», 
«Чернівціобленерго» та «Хмельниць-
кобленерго». 
За непідтвердженою інформацією, 

в якості чинника підсилення ефекту 
від російської пропаганди виступа-
ють об’єднання «хакерів». Відповідні 
структури спроможні, одноосібно чи 
за участі колег з інших держав світу, 
«взламати» не лише поштові сервери 
з листуванням впливових осіб. До 
того ж, отримані конфіденційні дані 
в подальшому передаються різно-
манітним проектам розслідувань на 
кшталт WikiLiks. Російських хакерів 
запідозрили у спробах вплинути на 
виборчі процеси тощо.
В режимі реального часу хакери 

намагаються отримати доступ до 
управління телекомунікаційними 
мережами для подальшої організації 
техногенних катастроф на об’єктах 
критичної інфраструктури. І йдеться 
не тільки про Україну. 
Закордонні дослідники зауважують, 

що кібератака на США може бути тре-
нуванням, а тому існує ймовірність її 
повторення в подальшому. Хоча мова 
радше йде про Європу, де й можуть 
бути здійснені атаки, подібні до «взло-
му» комп’ютерів у Національному 
комітеті Демпартії США (в котрому, як 
заявлено, звинувачують Росію).

Пропагандистські впливи: 
як можна протидіяти?

Для того, щоб ефективно протидіяти 
російській пропаганді, потрібно розу-
міти, з чим ми маємо справу. А тому, 
можна погодитися з експертами 
Центру дослідження Росії в тому, що 
необхідно враховувати три засадничі 
чинники. 
Перший — чітко уявляти аудиторію та 

рівні впливу (російська пропагандист-
ська машина спрямована на три рівні: 

(1) внутрішньоросійський, (2) укра-
їнський та (3) зовнішній). На підставі 
цього доцільними можуть бути превен-
тивні дії не тільки з боку України. 
Другий — які смисли (месиджі) за-

стосовуються і культивуються в межах 
конкретної аудиторії. Ранжування до-
зволить визначити, з представниками 
яких груп варто працювати, щоб по-
вернути їх у правильне русло. 
Третій — якими інструментами 

користується російська пропаган-
дистська машина для їх поширення. 
В даному випадку мова йде не тіль-
ки про блокування та закриття, але 
й про професійне протиставлення 
пропагандистським гаслам правдивої 
інформації.
На озброєнні у російської пропаган-

ди не тільки кліше, котрі існували з ча-
сів блокового протистояння, в хід ідуть 
й новітні розробки, саме тому процес 
протидії значно ускладнюється. Після 
того, як перестали спрацьовувати 
сфальсифіковані інформаційні посили 
та картинки, почалися пошуки нової 
стратегії інформаційних впливів.
Ефективність російської пропа-

ганди як усерединaі країни, так і за 
кордоном пояснюється тим фактом, 
що свої спеціальні операції пропа-
гандисти узгоджують та спирають на 
новітні соціально-психологічні дослі-
дження і методи ведення та суттєві 
інформаційно-технічні ресурси впливу 
(теле- і радіоканали, друковані ви-
дання, спроможності мережі Інтернет, 
корумповані політики, бізнесмени 
чи журналісти). Крім того, повсяк-
часно відбувається розширення 
меж охоплення та аудиторії. Це все 
поєднується досить високим рівнем 
фінансування тощо. 
З метою протидії інформаційному 

тиску з боку Росії доцільно формува-
ти альтернативні канали донесення 
правдивої інформації. Йдеться не про 
контрпропаганду, а саме донесення 
об’єктивної інформації з орієнтацією 
на російськомовне населення.
Необхідним кроком можна вва-

жати обмеження у законний спосіб 
російських пропагандистських спро-
можностей в частині впливу на євро-
пейські держави шляхом прийняття 
юридичних перепон на національно-
му та загальноєвропейському рівні.
На сьогодні можна прогнозувати 

подальше посилення агресивності ро-
сійської пропагандистсько-гібридної 
війни. При цьому варто очікувати роз-
ширення масштабів, аудиторії впливу 
та часових проміжків.
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Україна 2014 року застала проросійські середовища в Польщі 
зненацька: вони були розпорошені, малопривабливі і загалом 
перебували в кризі цінностей. Що їм робити в країні, яка ненавидить 
Кремль, і загалом економічно процвітає? Однак українська війна 
принесла в Польщу нові смисли, в тому числі і проросійським 
середовищам. Тепер, за три роки, вони не тільки віднайшли сенс 
буття, але й перейшли у наступ. 

Проросійські середовища 
у Польщі: вплив через 
консервативну контрреволюцію

 На церковну ходу пам’яті україн-
ського війська в Перемишлі на почат-
ку цього літа приїхала знімальна група 
телеканалу російського Міноборони 
«Звєзда». Російські журналісти пере-
бували в місті кілька днів — найімовір-
ніше, їх запросив та допомагав хтось 
із місцевих, цілком свідомий того, чим 
є «Звєзда». Що ж робив і на чиє запро-
шення приїхав російський телеканал 
до міста на польсько-українському 
прикордонні, до якого нечасто при-
їжджають журналісти з Варшави?

«Звєзда» Перемишля¨

Річ у тім, що в цьому 60-тисячному 
місті з журналістами взагалі мало хто 
хоче спілкуватися, особливо на супер-
ечливі теми, а такими є польсько-
українські взаємини (останнім часом, 
з приходом до влади в Польщі «Права 
і справедливості», незадоволених тут 
чимало, проте говорити про це публіч-
но ніхто не хоче).
Наприкінці червня минулого року 

на згадану церковну ходу напали 
кілька десятків молодиків. Для поліції 
вони — «неідентифіковані», проте міс-
цеве Об’єднання українців у Польщі 
чітко ідентифікує їх з кількома поль-
ськими націоналістичними організа-
ціями, символіку яких тримали напад-
ники, вигукуючи образливі слова в бік 
«бандерівців».
Церковна хода пам’яті українських 

воїнів своїми традиціями сягає 

в міжвоєнний період. На військовому 
кладовищі неподалік, у селі Пікуличі, 
є могили солдатів Української Галиць-
кої Армії, а також Українських січових 
стрільців, які в складі армій Наддні-
прянської України під керівництвом 
Симона Петлюри та в союзництві 
з військами Юзефа Пілсудського бо-
ролися проти більшовиків. Після під-
писання в 1921 році Ризького миру 
між Польщею і Радянською Росією 
солдати Петлюри були інтерновані, 
в тому числі в Пікуличі. 
Однак проблеми з «ідеологічним 

наповненням» кладовища почалися 
тоді, коли з ініціативи варшавської 
Ради з охорони пам’яті боротьби і му-
чеництва на некрополь петлюрівців 
були перевезені ексгумовані останки 
солдат УПА, які в січні 1946-го і травні 
1947 років загинули в селі Бірча. Са-
ме ці дві братські могили українських 
повстанців стали дратувати місцевих 
польських «патріотів». Ходу в соцме-
режах відразу окреслили «бандерів-
ською» за суттю, що відбувається під 
прикриттям церковних хоругов. 

«Зміна»

Публічних критиків «бандерівців» 
на Підкарпатті — тобто в регіоні, де 
розташований Перемишль і де живе 
чимало етнічних українців — стає все 
більше. Серед них — місцеві бізнесме-
ни, політики, головним чином з ново-
го покоління, частина громадських 

організацій. Та всі, з ким мені дове-
лося говорити, вказують на Анджея 
Запаловського, мовляв, він у цій анти-
українській тусовці головний. Це саме 
він гуртує довкола себе антиукраїнські 
середовища Підкарпаття. 
Запаловський — колишній євро-

депутат, він співпрацював з ради-
кальною польською партією «Ліга 
польських родин». Вона, щоправда, 
швидко почила в Бозі, проте частина її 
кадрів стала фундаментом для першої 
проросійської партії Польщі «Зміна». 
Її нема в парламенті, а після арешту 
її лідера Матеуша Піскорського — за 
підозрами у співпраці з російськими 
службами — «Зміна» перебуває у по-
важній творчій кризі. Однак Запалов-
ський не засмучується, він зі «Зміною» 
хоч і співпрацює, проте тримається 
дещо осторонь. Хоча послужний 
список Запаловського не дає сумні-
вів: його «антибандерівські» настрої 
— результат не стільки власних пере-
живань, скільки якоїсь домовленості. 
Запаловський регулярно публікується 
на пов’язаному зі «Зміною» веб-пор-
талі geopolityka.org та є коментатором 
у польськомовній версії російського 
радіо «Спутнік».
Матеріали А. Запаловського про те, 

що Польща мусить відмовитися від 
ідеї співпраці з Україною, публікують-
ся теж російською мовою. Він комен-
тує для російських ЗМІ («РІА-Новості», 
«Регнум»), у яких фігурує як «польський 
експерт», а також передруковується 
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у ЗМІ «Новоросії». У лютому 2016 року 
А. Запаловський пропонував побуду-
вати стіну на кордоні з Україною.
Однак Запаловському для вислов-

лювання дають платформу не тільки 
проросійські ЗМІ. У Польщі він по-
деколи виступає в ультракатолицьких 
ЗМІ: на телебаченні TRWAM і часописі 
Nasz Dziennik. Їх важко звинувачу-
вати у зв’язках з Росією, проте вони 
дають Запаловському місце в ефірі. І, 
здається, цілком усвідомлюючи його 
кремлівські контакти.

Хто в Польщі живе 
в такт Кремля

Окрім Запаловського — до нього 
ще повернемося, — проросійських 
осередків у Польщі кілька. Це згада-
на «Зміна», перша і єдина відверто 
проросійська партія в Польщі. На її 
відкриття на початку 2015 року хотіли 
навіть запросити діячів самозваних 
«Д/ЛНР», проте польські спецслужби 
заборонили їм в’їжджати до Польщі. 
Головний ідеологічний постулат партії 
— це те, що НАТО не гарантує безпеки 
Польщі, такою гарантією є добрі від-
носини з Росією, досі таких постулатів 
у польській політиці нових часів не ви-
голошував ніхто.
Інша політична сила, пов’язана 

в Польщі з Кремлем, це «Конгрес 
нових правих».
На чолі цієї партії стоїть досить 

скандальний євродепутат Януш Кор-
він-Мікке, однак його фішка — це не 
антиамериканізм, як у випадку «Змі-
ни», а відмова від політкоректності. 
Не так давно Корвіна-Мікке карали 
за примітивні висловлювання про 
інтелектуальну перевагу чоловіків над 
жінками. Корвін-Мікке їздив в окупо-
ваний Крим, визнавав «референдум» 
2014 року, а цьогоріч побував і по-
хвалив Чечню Рамзана Кадирова. На 
польських парламентських виборах 
його партії не щастило, а от на ми-
нулих виборах до Європарламенту 
його політична сила здобула понад 
7 відсотків.
Кремль також інвестує у польських 

націоналістів, хоча я не зовсім впев-
нений, що середньостатистичні члени 
цих рухів усвідомлюють, хто їх фінан-
сує. Тут головним чином ідеться про 
те, щоб покричати проти українців 
і мусульман (у зв’язку з кризою біжен-
ців у Європі, у польському суспільстві 
зростає неприязнь саме до цих двох 
груп), а для чого, з якими підводками 
і на чиї кошти — не має значення. Та-
кими націоналістичними організація-
ми є «Фаланга»: вона, до слова, про-

тестує проти НАТО і проти «збільшення 
українського націоналізму в Польщі». 
Разом із «фалангістами» на маніфес-
таціях нерідко з’являються представ-
ники іншого націоналістичного руху, 
«Табір великої Польщі» (пол. OWP) 
— вони беруть відповідальність за 
частину систематичних нищень укра-
їнських пам’ятників у Східній Польщі, 
що тривають від 2014 року. OWP не 
приховує своїх зв’язків із бойовиками 
«Д/ЛНР», а її член, слов’янофіл Давід 
Гудзєц, мешкав в окупованому До-
нецьку, а нині веде польськомовну 
версію сепаратистського порталу 
Novorossia Today. Проте варто мати 
на увазі, що ці середовища досить 
нечисленні. Так, той же «Табір вели-
кої Польщі» нараховує близько 100 
членів. Проте вони проводять голосні 
акції й мітинги.
Також антиукраїнськи налаштована 

низка популярних у Польщі веб-порта-

лів: перш за все, kresy.pl — сайт, що 
пропонує новини з Польщі і зі світу, 
проте ці новини покликані розкривати 
одну тезу: показати, що Україна є не-
вдалою і «бандерівською» державою. 
Це також веб-сайт Xportal, пов’язаний 
з націоналістичною організацією 
«Фаланга», він мілітаризований, уся 
його міжнародна повістка зосеред-
жена навколо успіхів російської армії 
в Сирії та Україні.

Експорт російських цінностей 
— через польський патріотизм

У колективному дослідженні Централь-
ноєвропейського університету «Зброя 
культури: традиційна аґенда Кремля та 
експорт цінностей до Центральної Єв-
ропи» читаємо: «Росія безпосередньо 
не поширює своїх цінностей у Польщі, 

а використовує в основному політичні 
позиції для досягнення геополітичних 
і економічних цілей. Цінності в цьому 
випадку є лише інструментами для до-
сягнення поставлених цілей, повідо-
млень чи ідей». 
Як вказується, найбільше в цьому 

процесі Росія використовує історичні 
ресентименти між Польщею, Украї-
ною та Литвою, проте для цього вико-
ристовуються короткі повідомлення, 
як-от меми чи коментарі в соцм-
ережах з простими посилами (укра-
їнці — бандерівці, польський народ 
— страждалець, Україна — пропаща 
держава тощо).
У зв’язку з цим я хотів би поверну-

тися до середовища А. Запаловського 
і того, що відбувається нині в поль-
сько-українських відносинах на Під-
карпатті (на переконання Об’єднання 
українців у Польщі, там настільки 
велике напруження спостерігається 
вперше з часу конфліктів 1990-х 
років). З одного боку, всі чудово ро-
зуміють, з ким і на кого працює За-
паловський. З іншого — йому вдалося 
згуртувати навколо себе еластичне 
середовище, з яким можна легко 
вигравати вибори. А тому в його бік 
дивляться навіть місцеві діячі «Права 
і справедливості» (партія, яка в 2015 
році здобула повноту влади в Поль-
щі; попри її консервативні погляди, 
партія на центральному рівні всіляко 
засуджує контакти з Кремлем і під-
тримує Україну, яка бореться проти 
російської агресії). 
Напередодні муніципальних ви-

борів 2018 року «Право і справедли-
вість» потрапила у пастку Підкарпаття: 
з одного боку, це базовий регіон партії 
Качинського, а з іншого — антиукраїн-
ські настрої, які тут сильні, підім’яв під 
себе Запаловський.

«Право і справедливість» боїться 
відкрито засудити зростання анти-
українських настроїв у регіоні, хоча 
значна частина керівництва партії 
не підтримує цього процесу. Однак 
головна небезпека полягає в тому, що 
російські впливи і в регіоні, і в Польщі 
загалом — зростатимуть. Це наслідок 
і розчарування Україною, і соціальних 
проблем, і не закритих історичних 
справ.
Консервативна контрреволюція 

в Польщі триває. І хоч російська про-
паганда не може її цілком осідлати, 
вона намагатиметься використати 
процес для збільшення російських 
впливів у Польщі.
 

Росія використовує 
історичні ресентименти 
між Польщею, Україною 
та Литвою, проте для 
цього використовуються 
короткі повідомлення, 
як-от меми чи коментарі 
в соцмережах 
з простими посилами 
(українці — бандерівці, 
польський народ — 
страждалець тощо).
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 Всеохопний вплив пропаганди 
Кремля на Німеччину варто розгляда-
ти на кількох рівнях — це кібератаки 
російських хакерів на урядові устано-
ви та власне пропаганда у ЗМІ.

2014 року в Бундестазі сталося 
нечуване — було зламано інформа-
ційні мережі. 2017 рік, як очікують 
експерти, стане не менш потенційно 
небезпечним через кібератаки, адже 
саме восени цього року відбудуться 
вибори до парламенту та наступного 
канцлера ФРН. У країні більшість за-
тамувала подих, адже приклад мож-
ливого втручання РФ у президентську 
кампанію в США показує очевидні 
результати.
Більш класичним у розумінні 

пропаганди є неправдиве, маніпу-
лятивне та викривлене висвітлення 
подій в Україні російськими ЗМІ, що 
поширюються у ФРН. Через активі-
зацію та поширення таких матеріалів 
у німецькому суспільстві виріс рівень 
недовіри до місцевої преси, яка ра-
ніше завжди вважалася достовірним 
джерелом інформації. Так виникло 
поняття Lügenpresse, або «брехлива 
преса». Коли в Німеччині почали ді-
яти наближені до російської влади те-
леканал Russia Today та інформацій-
на платформа Sputnik, які займають-
ся високоякісною та альтернативною 
манерою подачі інформації, класичні 
засоби інформації Німеччини значно 
втратили рівень довіри.

Чому саме Німеччина?

Серед усіх країн Європейського Со-
юзу саме Німеччина є країною, де 

найбільше зосереджено увагу на 
формуванні лояльної до російської 
влади суспільної думки. Якщо раніше 
характер російської пропаганди мав 
на меті лише формування позитив-
ного іміджу РФ за кордоном, то від 
початку протистояння на Донбасі її 
характер став більш агресивним та 
наступальним. Зокрема це пов’язано 
із сильною позицією Ангели Меркель 
серед інших лідерів ЄС щодо запро-
вадження, постійного продовження 
та збереження антиросійських 
санкцій через дії РФ в Україні. Тому 
Німеччина залишається централь-
ним пунктом створення та поши-
рення альтернативної інформаційної 
реальності. У Німеччині Росія має 
достатньо благодатний ґрунт для про-
сування власних ідей. Цьому є кілька 
причин. У Німеччини доволі сталі та 
міцні економічні зв’язки з РФ. Перш 
за все, йдеться про енергетику, 
машинобудування та автомобільну 

промисловість. На політичному рівні 
традиційною підтримкою Кремль ко-
ристується в урядової партії CDU/CSU 
(Соціал-демократична партія Німеч-
чини – Авт.). Через стрімке зростан-
ня популістських настроїв у Європі, 
і зокрема здобуття популярності на-
ціонал-консервативною партією AfD 
(Альтернатива для Німеччини – Авт.), 
у російської влади з’явилися нові 
німецькі партнери, які розділяють 
подібні антиєвропейські погляди та 
цінності «русского мира». Головна ме-
та яких — створення паніки та спеку-
ляція на дискусійних для німецького 
суспільства та політикуму темах. 

Як працює російська 
пропаганда в німецькому 
інформаційному просторі?

Широкою аудиторією споживачів 
контенту російських державних 
каналів у Німеччині залишаються 
російські німці. Після справи «ді-
вчинки Лізи» у Німеччині реально 
оцінили масштаби впливу російської 
пропаганди на суспільство. Саме 
тоді російські ЗМІ підхопили новину 
про те, що начебто мігранти викра-
ли та зґвалтували 13-річну дівчинку 
Лізу з родини російських німців. 
Унаслідок цієї хвилі інформаційних 
повідомлень про «звірства біженців» 
обурені мешканці Берліну вийшли 
на масові протести проти начебто 
«замовчування поліцією фактів зло-
чинів, скоєних біженцями», що спри-
чинило нову хвилю підриву довіри до 
урядових установ. Основну роль у цій 
справі зіграли російські ЗМІ. Через 

Що розповідають 
німцям про Україну?
АНАСТАСІЯ МАГАЗОВА, БОНН

Від самого початку міжнародного збройного конфлікту 
на Сході України Німеччина стала особливим об’єктом 
впливу російської пропаганди. Однозначна позиція 
канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо анексії 
Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі стала 
одним із каталізаторів дії російської пропаганди в Європі. 

Німеччина залишається 
центральним пунктом 
створення та поширення 
альтернативної 
інформаційної 
реальності. У Німеччині 
Росія має достатньо 
благодатний ґрунт для 
просування власних 
ідей.
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деякий час публічного розслідування 
цієї справи, слідство встановило, що 
подані у медіа факти не відповідають 
дійсності та були перекручені журна-
лістами.
Для Німеччини та Ангели Меркель 

особисто ця історія стала знаковою 
— адже це чіткий сигнал, наскільки 
дієвою є російська пропаганда.
Саме після цього випадку за на-

казом канцлера ФРН було проведено 
дослідження про причетність росій-
ських спецслужб щодо зовнішнього 
впливу на інформаційний простір 
Німеччини.

«Якщо подивитися на спеціальні 
опитування суспільної думки, у яких 
заміряється рівень довіри до від-
критої дезінформації, що подається 
прокремлівськими ЗМІ, ми змушені 
зробити висновок, що дезінформація 
надзвичайно успішна», — пише у сво-
єму звіті спеціально створена робоча 
група ЄС East Stratcom. За даними 
цієї групи, Росія використовує дезін-
формацію як «невоєнний засіб для 
досягнення політичних цілей».

Після того, як гостра фаза україн-
ського конфлікту минула, російська 
пропаганда стала більш «обереж-
ною». Тепер основний акцент ро-
биться на внутрішньоєвропейських 
проблемах — кризі єврозони та кризі 
мігрантів.

Як борються 
з пропагандою у ФРН?

Спецслужби ФРН не мають доказів, 
що російською пропагандою в Ні-
меччині керують з Кремля. Але від-
сутність цих доказів ще не є ознакою 
відсутності такої діяльності, вважають 
в урядових колах Берліну.
У 50-сторінковій доповіді BND 

(Федеральна розвідслужба ФРН 
– Авт.), підготовленій за дорученням 
канцлерки Ангели Меркель, йдеться 
про те, що спецслужби не виявили 
достатньо доказів про причетність 
російських спецслужб до внутрішніх 
процесів у Німеччині. Як заявив 
один з радників Меркель у пресі, 
уряд вирішив не публікувати цей звіт 

через недоцільність, адже це може 
ускладнити і так непрості відносини 
між ФРН та Росією.
З одного боку, німецькі спецслуж-

би визнають, що Москва не крию-
чись взяла «курс на конфронтацію» 
у відносинах з Німеччиною, а також 
намагається «посіяти сум’яття і су-
перечки в ЄС та у внутрішній політиці 
Німеччини, щоб ослабити її позиції». 
З іншого боку, автори доповіді вва-
жають, що Кремль діє досить спритно 
та професійно для того, щоб не дати 
впіймати себе за руку.
Зокрема у зазначеній доповіді де-

тально йдеться про «справу дівчинки 
Лізи», яку підхопили не тільки про-
пагандистські ЗМІ, але й глава МЗС 
Росії Сергій Лавров, що публічно роз-
критикував Меркель за її «емігрант-
ську політику».
Німецькі контррозвідники опитали 

організаторів акцій протесту, зокре-
ма під стінами відомства федераль-
ного канцлера в січні 2016 року. 
Всі відповідали однаково: мовляв, 
хотіли висловити свою незгоду з не-
контрольованим напливом мігрантів. 
«У жодному з випадків не вдалося 
встановити відкрите або пряме фі-
нансування російськими державни-
ми органами», — йдеться в звіті.
У Німеччині активно обговорюють 

участь державних російських струк-
тур у пропагандистських кампаніях, 
проте окрім здогадок, конкретних до-
казів досі нема. Тож можна зробити 
висновок, що російські спецслужби 
майстерно замітають сліди. Хоча ні-
мецькі структури «дуже занепокоєні 
причетністю формально не причет-
них до спецслужб осіб або структур 
для виконання фактично розвід-
увальних дій», йдеться у звіті BND.

 

Спецслужби ФРН не мають доказів, що російською 
пропагандою в Німеччині керують з Кремля. Але 
відсутність цих доказів ще не є ознакою відсутності 
такої діяльності, вважають в урядових колах 
Берліну.

ФОТО: WWW.WELT.DE
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 Суттєві трансформації на росій-
ському телебаченні почалися у 80-х 
роках лише після того, як Держтеле-
радіо СРСР втратило монополію у цій 
сфері. В регіонах з’явилася можли-
вість вибору між двома телеканала-
ми — Першою та Другою програма-
ми ЦТ. У Москві та Санкт-Петербурзі 
конкурували вже чотири телеканали. 
З 1990 року починаються кардиналь-

ні реформи телеканалів: з’являються 
РГТРК «Останкино» (Російська дер-
жавна телерадіокомпанія «Останкі-
но»), ВГТРК (Всесоюзна державна те-
лерадіокомпанія) та ГТРК «Петербург 
– 5 канал» (Державна телерадіоком-
панія «Петербург – 5 канал»).
Влітку 1992 року ВГТРК у Москві 

стає двопрограмною: з’являється те-
леканал «Російські університети», до 

якого переходять ранковий, денний 
та більша частина вечірнього ефіру 
в робочі дні на 4 каналі. Проте вже 
у січні 1994 року 4-й канал «Останкі-
но» закривають, його вечірній ефір 
передають приватній на той момент 
телекомпанії НТВ. «Перший канал» 
з’явився лише у 2002 році.
Сьогодні єдиною комерційною 

телекомпанією, яка має загально-

Російське телебачення 
та його прогрес?
КСЕНІЯ БАБИЧ, МОСКВА

В останні три роки виразно прослідковується своєрідна 
консолідація російських державних ЗМІ. Газети, радіо, агенції 
та телеканали постійно посилаються одне на одного. Навіть 
якщо існує іноземне першоджерело, однаково посилання 
вказуватимуть на його російську інтерпретацію. А журналісти 
переважно вкрай погано поінформовані про те, як відбувається 
підготовка новин на центральних телеканалах.
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федеральні ефірні канали, є РЕН-ТВ. 
Інші телеканали, на кшталт «Дождя», 
могли продавати свій контент через 
кабельні мережі, однак після низки 
політичних рішень вимушено пере-
йшли в інтернет.
У 2016 році планувалося завер-

шити перехід усіх російських теле-
каналів з аналогового мовлення на 
цифрове. Однак керівник «Роспечаті» 
Міхаїл Сеславинський того ж року на 
медіафорумі в Тулі заявляє, що пере-
хід на цифрове мовлення «наразі йде 
не так швидко», і його дату відсунули 
на кінець 2018 року.
Станом на 2017 рік телевізор 

пересічного мешканця російського 
міста може приймати щонайменше 
20 телеканалів.

Довіра до телебачення 
та його програми

Найновіші дослідження державного 
ВЦИОМ (Всеросійський центр дослі-
джень громадської думки) засвідчу-
ють виразну тенденцію: попри те, що 
телебачення залишається найвагомі-
шим джерелом новин, його популяр-
ність знижується (з 62% у 2015 році 
до 52 % у 2017-ому). Основне джере-
ло новин для 18–24-річних глядачів 
— інтернет. Зростає також частка тих, 
хто використовує інтернет для пошуку 
новин. Цього року це 32% від усіх 
опитаних. Нагадаємо принагідно, що 
у 2015 році їх було 22%.
Стосовно ж т.зв. індексу довіри, то 

згідно з дослідженням, у 2017 році 
для центрального телебачення він 
складає лише 42 пункти. У 2012 році 
цей показник мав 58 пунктів. Індекс 
довіри до регіонального телебачення 
— лише 34 пункти. Варто розуміти, 
що шкала індексу довіри складає від 
мінус 100 до плюс 100 пунктів.

Що оглядають росіяни? 

Журналістка Аріна Бородіна в березні 
2014 року опублікувала на «Лента.ру» 
ретельну антологію найпопулярніших 
телепроектів останніх 12 років. Ви-
явилося, що найбільше росіяни лю-
блять оглядати телешоу та новорічні 
звернення президента. Безумовний 
лідер усіх телевізійних хіт-парадів за 
12 років — новорічні звернення пре-
зидента. Несуттєво, чи це Владімір 
Путін, чи Дмітрій Мєдвєдєв — щороку 
31 грудня о 23:55 більшість росіян 
включають телевізор, щоб не пропус-
тити бій курантів та прихід нового ро-
ку. Складається враження, що Росія, 
беручи до уваги телевізійні рейтинги, 

— країна Нового Року. Це свято та йо-
го телевізійне втілення для більшості 
російських громадян важливіші за 
цілу решту. Саме новорічні шоу що-
року мають найвищі телевізійні рей-
тинги. Ані трагедія «Норд-Оста», ані 
теракт у Беслані не змогли вивести 
в лідери новини, звідки люди дізна-
валися б подробиці цих страшних по-
дій. Незважаючи на жодні обставини 
в державі, найбільше глядачів за-
вжди здобуватимуть серіали, ток-шоу 
та виступи Максіма Галкіна, — саме 
так підсумовує Аріна Бородіна своє 
ретельне дослідження.
Підтверджує ці висновки і останнє 

дослідження «Левада-Центру» на тему 
цензури в ЗМІ. Згідно з травневим 
опитуванням, аудиторія незалежних 
російських медіа (до яких опитувані 
зарахували «Дождь», «Эхо Москви», 

РБК та «Ведомости») складає близько 
28%. При цьому більшість (86%) за-
довольняється інформацією з телеві-
зора — навіть попри те, що 75% опи-
таних усвідомлюють значний вплив 
держави на роботу телебачення.
В ході цього травневого опиту-

вання дослідники запитували рес-
пондентів, чи погоджуються вони, 
що «більшість росіян не особливо 
потребує знати правду, якщо вона 
не стосується їх безпосередньо». Не 
погодилося з цим твердженням лише 
11% респондентів, і майже стільки 
ж (9%) цілком згідні з тим, що правда 
не є для росіян необхідністю, — про 
це повідомляють у звіті соціологи 
«Левада-Центру».

«Перший», «Другий», НТВ

Трійка лідерів за середньодобовою 
часткою ефіру не змінюється вже 
десять років як у Москві, так і по кра-
їні в цілому. Найвищі рейтинги серед 
телеканалів утримують НТВ, «Пер-
вый» та «Россия–1». За аналітичними 
даними, представленими TNS–Росія, 
найбільше ефірного часу та най-

чисельнішу аудиторію на цих теле-
каналах утримують серіали власного 
виробництва, щотижневі підсумкові 
новини (зазвичай недільні), ток-шоу 
побутового характеру.
Як і раніше, глядачів приваблює 

все, що пов’язане з Владіміром Пу-
тіним, та новини — підсумки тижня 
або щоденні.
Лише під час гучних скандалів 

стає відомо про те, що відбувається 
в Останкіно. Так, після звільнення 
Дмітрія Скоробутова з ВГТРК, де він 
пропрацював 15 років, стало відомо, 
що в редакції побутує практика до-
тримання т.зв. «стоп-списків» — пере-
ліку осіб, яким заборонено надавати 
телеефір. Без усіляких пояснень ці 
списки надсилаються програмним 
редакторам до обов’язкового вико-
нання. До «стоп-списків» може потра-

пити будь-хто — від Філіпа Кіркорова 
до Королеви Великобританії. 
Крім цього, стало відомо про іс-

нування на телебаченні «кураторів» 
від спецслужб (таких собі нових 
«політруків») — осіб, які узгоджують 
та коректують повістку, визначаючи 
найважливіші та вказуючи небажані 
теми.
Як переконує Скоробутов, серед 

телеканалів існує негласне правило 
— посилатися лише на офіційні ро-
сійські ЗМІ, так чи інакше пов’язані 
з державними структурами. Так ви-
ключається поява в ефірі незалежної 
інформації з інших джерел.
ВГТРК, скажімо, дозволено поси-

латися лише на дані державних аген-
цій. Так, для прикладу, в день смерті 
Іслама Карімова журналісти ВГТРК 
чекали підтвердження цієї новини 
від агенції «Росія Сьогодні», хоча про 
смерть політика вже офіційно повідо-
мила найбільша узбецька інформа-
ційна агенція «Фергана».
Звільнення Дмітрія Скоробутова 

супроводжувалося порушенням Тру-
дового кодексу РФ. Офіційно звіль-
нили його через бійку з технічним 

В ході цього опитування виявилися ще деякі 
промовисті цифри: 48% росіян вважають, 
що окремі теми громадського та державного 
життя повинні піддаватися цензурі, і лише 
37% громадян Росії вважають цензуру 
неприпустимою. Для порівняння, в 1994 році 
необхідність незалежних від держави ЗМІ 
визнавало 75%.
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працівником, але звільнили під час 
перебування на лікарняному, навіть 
не вказавши в наказі на звільнення, 
через який саме підпункт пункту 6 ст. 
81 компанія розірвала з ним контр-
акт. Тепер стосунки Скоробутова 
з колишніми колегами розглядає Сі-
моновський районний суд Москви.
Проте достовірної інформації про 

телебачення небагато. Співробітники 
державних телеканалів, які звільни-
лися, намагаються не розповідати 
про роботу, не контактувати з пре-
сою.
Потрапити в Останкіно на один 

з центральних телеканалів — непро-
сто, потрібна рекомендація від лю-
дини «зсередини» системи, підтвер-
дження благонадійності. Я особисто 
двічі намагалася працевлаштуватися 
на державне телебачення. Перша 
спроба була успішною, проте нетри-
валою: з телеканалу НТВ мене звіль-
нили разом із командою новинного 
шоу «Анатомія дня», побудованого за 
аналогом новинних шоу CNN. 
Величезна інтерактивна студія, 

двоє ведучих та прямі ефіри двічі на 
день. Зрозуміло, нікого спеціально 
не готують, ніхто з працівників — ко-
пірайтерів чи кореспондентів — не 
проходить інструктаж. Керівництво 
програми контролює лише окремі, 
на перший погляд незначні деталі, які 
проте невдовзі складаються в непри-
ємну, ба навіть небезпечну картину.
Такою деталлю, скажімо, виявило-

ся нове правило, згідно з яким за-
боронялося говорити «у Донбасі», 
вживаючи форму «на Донбасі». Та-
кою деталлю була також вказівка для 
сюжетів про гуманітарну катастрофу 
в Донецькій та Луганській областях 
добирати фото часів Другої світової 
війни з кадрами біженців, що втіка-
ють від фашистів. Рейтинг «Анатомії 
дня» був досить високим, програма 
транслюється на країни ЄС.
Під час загострення боїв у районі 

Дебальцевого майже кожен інфор-
маційний випуск містив новини 
з України, а також так звані «прямі 
включення», всі тексти до яких були 
записані та узгоджені з московською 
редакцією. Зйомки також надсилали-
ся заздалегідь із вказівкою видавати 
їх за ефіри з зони бойових дій. Спеці-
альним списком визначалися й екс-
перти, яким дозволялося коментува-
ти в ефірі тему російсько-української 
війни.
Схожою була ситуація довкола 

міжнародних новин. НТВ мало свого 
власного кореспондента у Парижі 
— Вадіма Глускера, який у прямих 

ефірах розповідав студії про новини 
ЄС виключно в контексті російського 
порядку денного. Важкі й напружені 
лютневі та березневі переговори 
з урегулювання конфлікту в Україні, 
за якими слідкували всі світові медіа, 
в репортажах Глускера подавалися 
як несуттєві і сміховинні.
Образ Владіміра Путіна — тема 

окрема. Вона під особливим контр-
олем: редактор та копірайтер краще 
прибере згадку про Путіна, аніж 
скаже, що президент помилявся. 
Критика на адресу Путіна неприпус-
тима. Будь-які висловлювання Путі-
на в сюжетах передають повністю 
— жодна фраза не редагується, не 
скорочуюється, не обговорюється.
Дуже специфічно використовуєть-

ся тема «нацистської символіки»: 
спеціальний продюсер відслідковує 
новини на кшталт «онлайн розпро-
даж нацистських костюмів», «вистав-
ка фотографій на тему геноциду», аби 
подати їх в ефірі як «безумні ініціати-
ви США та Європи».
Сюжети «Анатомії дня» в тому 

чи іншому контексті з’являються 

в різних російських державних ЗМІ, 
створюючи далекий від реальності 
«інформаційний шум», генеруючи 
страх, тривогу, агресію, експлуатую-
чи образ «зовнішнього ворога».
Останні півтора року подібну тен-

денцію можна спостерігати і серед 
російських відеоблогерів каналу 
YouTube. Чимало з них демонструють 
порядок денний, цілком запозичений 
з центральних ЗМІ. Лише риторика 
їхня довірлива, особистісна: «вірте 
мені, я проста людина». Наразі від-
сутня відкрита інформація, хто саме 
з блогерів виконує вказівки Кремля, 
хто знімає «замовні» ролики. Однак 
те, що їхні відео та коментарі нерідко 
ретранслюють центральні ЗМІ, свід-
чить про близькість таких блогерів 
до структур російської влади і про 
існування системи владних бонусів. 
Підтверджує цей здогад і той факт, що 
перше засідання ради з розвитку ін-
формаційного суспільства та засобів 
масової інформації в Державній Думі 
2017 року медіа одностайно охарак-
теризували як «раду блогерів». 

 

Образ Владіміра Путіна — тема окрема. Вона під 
особливим контролем: редактор та копірайтер 
краще прибере згадку про Путіна, аніж скаже, 
що президент помилявся. Критика на адресу 
Путіна неприпустима. Будь-які висловлювання 
Путіна в сюжетах передають повністю — жодна 
фраза не редагується, не скорочуюється, 
не обговорюється.
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 Ідея вежі з’явилась у сім’ї Цибіних, 
що переїхали до Малинового з Луган-
ська після початку конфлікту. Вони 
зібрали 1700 євро та встановили 
32-метрову вежу в себе на подвір’ї. 
Тепер у всьому селі є швидкісний 
інтернет, а в планах — домовитися 
з мобільними операторами та теле-
компаніями, щоб ті встановили на 
вежі свої передавачі.
Поки їм це не вдається — мобільні 

оператори хвилюються за збережен-
ня свого обладнання. Така ж ситуація 
з ТБ-ретрансляторами — вежа стоїть 
занадто близько до лінії розмежуван-
ня, тому легко може стати мішенню 
бойовиків. Але люди не здаються, і їм 
взялися допомагати активісти «Схід 
SOS», які збирають гроші на обслуго-
вування вежі.

Надто слабкий сигнал

Прифронтова зона в Станично-Луган-
ському районі не єдина, де майже по-
вністю відсутнє українське мовлення. 
Раніше трансляцію українських теле-
каналів забезпечували вежі в Луга-
нську та Донецьку, які на початку 
бойових дій стали одними з перших 
захоплених об’єктів. Тих веж, що за-
лишилися стояти на підконтрольній 
Україні території Донбасу, не вистачає 
— вони надто низькі, а одну з них — що 
на Карачуні — цілком зруйнувано 
в ході боїв за визволення Слов’янська 
і Краматорська у 2014 році.
Про відновлення українського мов-

лення в зоні конфлікту йшлося від по-
чатку АТО, але відновити вежу на Ка-

рачуні вдалося лише наприкінці 2016 
року. А до того там стояла тимчасова 
— з часів, коли Карачун перейшов під 
контроль українських сил, — але сиг-
нал з неї був занадто слабким. 
В нової вежі радіус охоплення 62 

кілометри, проте вона однаково не 
покриває всієї прифронтової та оку-
пованої території — головне завдання, 
визначене українським урядом. 
Тобто потрібні ще телевежі. До кінця 

2017 року запланували побудувати дві 
— у Бахмутівці (висота 150 м) та По-
кровському (200 м). Вартість кожної 
оцінюють в 12–17 млн грн.
Ситуація з анексованим Кримом 

також складна. На Чонгарі, в районі 
адміністративного кордону з півостро-
вом, встановили телевежу заввишки 
150 метрів. Це також сталося нещо-
давно. Однак висоти бракує, щоб 
трансляції доходили до Сімферополя. 
Тому в подальших планах, оголошених 
урядом, реконструкція вежі. А наразі 
мешканцям окупованих територій та 
на підконтрольній уряду частині Дон-
басу доведеться дивитися трансляції 
Росії та бойовиків.
Інтегрувати ці території знову — най-

важча проблема, подолати яку не 
надто вдається, а радше не вдається 
зовсім. Допомогти її вирішенню по-
кликане і створене на початку 2015 
року Міністерство інформаційної 
політики під керівництвом Юрія Сте-
ця. За кілька років свого існування 
Міністерство не тільки займалося по-
верненням українського мовлення на 
Донбас і в Крим, але й представило 
доктрину інформаційної політики, за-

початкувало іномовлення та створило 
Інформаційні війська.

«Подарунок росіянам»

23 лютого 2015 року, в день радян-
ського свята Захисника Вітчизни, 
Міністерство інформації зробило 
«подарунок» росіянам — оголосило 
про впровадження Інформаційного 
війська. З цього тролінгу відомство 
почало свою діяльність. За задумом 
Мінінформації, команда в складі 
чотирьох осіб та загону волонтерів 
буде намагатися нейтралізовувати ро-
сійську пропаганду, що поширюється 
у ЗМІ та в соцмережах.
Спершу алгоритм дій був таким: 

платформа Інформвійська виявляє та 
аналізує фейкову інформацію, готує 
спростування та пропонує поширити 
його через своїх волонтерів, зареє-
строваних на сайті Інформаційного 
війська. Але зараз схема дещо інша. 
Розсилку волонтерам припинили, 
а команда зосередилася на заповне-
нні контентом сайту та спростуванні 
фейкових новин у соцмережах. Так, 
скажімо, сторінка Інформаційного 
війська на «Фейсбуці» має понад 40 
тис. підписників.
У МІП вважають, що у порівнянні 

з 2014 роком нині українці краще за-
хищені від російської пропаганди. 
Ефективність Інформвійська оці-

нювалася за кількома параметрами 
— охоплення аудиторії та рівень дові-
ри до джерел інформації з РФ. Аудито-
рія проекту, за даними міністерства, 
складає близько 10 млн осіб на 

Всіма правдами та 
неправдами. Як працює 
Міністерство інформаційної 
політики України
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ

У прифронтовому селі Малинове в Луганській області 
люди самотужки побудували комунікаційну вежу. Вони 
втомилися дивитися російські канали, або канали «ДНР» 
та «ЛНР», що транслюються з окупованих територій.
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місяць, основне джерело поширення 
— соцмережі. Також, як свідчить опу-
бліковане в лютому цього року дослі-
дження КМІС, довіра до російського 
контенту, дійсно, різко впала. Однак, 
чи є це результатом дій Інформвій-
ська, дослідження не вказує.

Ukraine Tomorrow

Міністерство інформації також взяло-
ся за реформування державних ЗМІ. 
У 2015 році на базі державного УТР, 
БТБ та каналу Нацбанку відомство за-
пустило іномовлення. 

«Євросоюз має Euronews; Америка, 
Великобританія мають можливість 
офіційну позицію свою доносити до 
світу. Україна теж має мати такий 
ресурс», — пояснив ідею створення 
каналу іномовлення Стець в інтерв’ю 
Радіо «Свобода» в 2015 році.
На той час іномовлення здійснював 

канал «1+1», що належить бізнесмену 
Коломойському, та «Громадське ТБ». 
Але Ukraine Today, перший англомов-
ний канал групи «1+1 медіа», закрив-
ся в 2016 році. «Громадське» теж поки 
що має невелику аудиторію. 
За задумом Міністерства інформ-

політики, державний канал повинен 
був називатися Ukraine Tomorrow 
— на противагу російському пропа-
гандистському каналу Russia Today. 
Однак, як виявилося, назва вже була 
запатентована бізнесменом Дмитром 
Фірташем, власником Group DF, і тро-
лінг цього разу не вдався.
Канал уперше з’явився в ефірі 

в жовтні. Він транслює програми 
п’ятьма мовами — українською, ро-
сійською, арабською, англійською 
та кримськотатарською. Канал також 
займається новинним контентом та 
спецпроектами.

Інформаційна небезпека

Дезінформація, фейки, викривлення 
інформації, атаки на журналістів, ЗМІ 
та переслідування в соцмережах ста-
ли потужною зброєю Росії в конфлікті 
з Україною. Україна, що зіткнулася 
з таким викликом вперше, інформа-
ційну війну попервах програвала. На 
допомогу прийшли волонтери, проте 
в уряді почали говорити про забез-
печення захисту на державному рівні. 
Концепцію інформаційної безпеки 
доручили розробити Міністерству ін-
формаційної політики. Її презентували 
2015 року, але президент схвалив її 
тільки в кінці лютого 2017 року. Весь 
цей час, як пояснили в МІП, проект 
обговорювали з ОБСЄ та неурядови- ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО



24

ІНШІ  ЗАСОБИ

ми організаціями в Україні, Європі та 
США. Також відбувалися узгодження 
в міністерствах, РНБО і СБУ. За реалі-
зацію доктрини відповідає заступник 
міністра інформаційної політики Дми-
тро Золотухін.

«Це не тільки робота правоохорон-
них органів щодо застосування апара-
ту державного примусу, тобто санкцій 
або правозастосування чинних норм, 
а й пріоритетний розвиток системи 
стратегічних комунікацій, побудова 
та розвиток інформаційного просто-
ру, розвиток мовлення на території 
України і за її межами», — пояснив 
Золотухін суть інформаційної безпеки 
на прес-конференції в березні.
Згідно з доктриною, завдання МІП 

— моніторинг ЗМІ та інтернет-ресурсів 
задля виявлення забороненої інфор-
мації. Виявляти загрози для нацбез-
пеки в вітчизняних та зарубіжних ЗМІ 
буде також і СБУ.
Окрім цих проектів, Мінінформполі-

тики працює з журналістами — видає 
дозволи на роботу в Криму і розви-
ває інститут embedded journalism 
в зоні АТО. Відомство також розро-
било концепцію реформи урядових 
комунікацій, займається соціальною 
рекламою.
Бюджет усього відомства в 2017 

році склав майже 252 млн грн, 
а в 2016-ому — близько 113 млн грн. 
У штаті міністерства 29 чоловік.

Міністерство правди

Міністерство інформполітики критику-
ють з самого початку його створення, 
в першу чергу, журналісти і правоза-
хисники, які побачили в ньому наступ 
на свободу слова. Їхня позиція полягає 
в тому, що в демократичному суспіль-
стві ЗМІ повинні саморегулюватися. 
До того ж, концепцію Міністерства ін-
формації експерти називають глибоко 
застарілою, неадекватною сучасним 
викликам.

«Ініціатива України створити Мініс-
терство інформації є явною загрозою 
свободи медіа», — заявила Дуня Мія-
тович, представник ОБСЄ зі свободи 
ЗМІ.

«Надання повноважень щодо ін-
формаційної політики в руки уряду 
буде істотним регресом і може про-
класти шлях для серйозних зловжи-
вань», — зауважив генсек організації 
«Репортери без кордонів» Крістоф 
Делуар.
Частина користувачів українсько-

го сегмента «Фейсбуку» охрестила 
Мінінформполітики «міністерством 
правди», натякаючи на Орвелла, або 

«МінСтець» — на честь голови мініс-
терства Юрія Стеця. Також жартува-
ли, що міністерство створили задля 
працевлаштування кума президента 
Порошенка. Раніше Юрій Стець три-
валий час був генеральним продюсе-
ром «5 каналу», який все ще належить 
президенту, незважаючи на обіцянки 
його продати. 
Уряду докоряли також непрозорою 

процедурою створення міністерства 
— суспільство поставили перед фак-
том, дискусії про необхідність МІП не 
було. 

«У нас є багато регуляторів або до-
радчих органів, наприклад, РНБО, але 
в нас немає жодного органу, який за-
ймається інформаційною політикою, 

оскільки у нас немає інформаційної 
стратегії», — так пояснив Юрій Стець 
в 2014  році доцільність створення 
свого міністерства. Не було обгово-
рень і щодо інших кандидатур на 
пост очільника міністерства. Дивним 
чином спочатку Юрія Стеця призначи-
ли на посаду, і лише за місяць по тому 
з’явилося саме міністерство.
Всі подальші кроки й ініціативи 

Мінінформполітики також жорстко 
критикувалися.
У звіті дослідження Оксфордсько-

го університету, опублікованому 
в червні 2017 року, йдеться про те, 
що проект Інформаційного війська 
— провальний. Більш того, вважають 
дослідники, через п’ять років в Україні 
ситуація з соцмережами буде анало-
гічна російській. Як вони пояснюють, 
це пов’язано із забороною російських 
ресурсів, масовим використанням 
провладних ботів і дискредитацією 

журналістів. Дослідження також дово-
дить, що з російською пропагандою 
ефективніше борються громадські 
організації на зразок StopFake. А самі 
користувачі соцмереж називають бій-
ців онлайн-фронту «порохоботами», 
натякаючи на їхню прихильність до 
офіційної позиції Петра Порошенка. 
Є питання і до іномовлення. Експер-

ти нарікають, що канал не охоплює 
в повному обсязі Західну і Центральну 
Європу, хоча саме там формується 
список санкцій та політика щодо Росії. 
Сумніви в ефективності іномовлення 
обґрунтовані також невеликим охо-
пленням аудиторії в інтернеті — сайт 
каналу досі не стартував, канал UATV 
на YouTube має щонайбільше по кіль-
касот переглядів на кожну програму, 
а онлайн-трансляції дивляться взагалі 
одиниці. Медіаексперт Наталія Лігачо-
ва вважає, що контент іномовлення 
недостатньо якісний, і висловлює 
надію на його покращення.
Також експерти вказують, що 

бюджет UATV зводить нанівець нама-
гання протистояти російській пропа-
ганді. У держбюджеті на 2017 рік для 
фінансування системи іномовлення 
закладено суму близько 220 млн грн. 
Для порівняння, російський канал 
пропаганди Russia Today отримує 300 
млн доларів на рік.
Скандальна відставка заступника 

міністра Тетяни Попової стала мину-
лоріч ще одним іміджевим ударом для 
міністерства. Тоді Попова засудила 
атаку на журналістів з боку ініціати-
ви «Миротворець», натомість Стець 
підтримав «інформаційних патріотів», 
які виклали у відкритий доступ персо-
нальні дані понад 4 тис. журналістів, 
акредитованих в т.зв. «ДНР» і «ЛНР». 
Попову ж міністерство звинуватило 
у самопіарі.
Нещодавно, 31 травня, стало відо-

мо, що і сам міністр вирішив скласти 
повноваження. В заяві про відставку 
Юрій Стець зазначив причину «за ста-
ном здоров’я». Подаючи у відставку, 
він заявив, що своїм наступником 
бачить свого першого заступника 
— Еміне Джепарову, яка активно 
курувала питання  щодо Криму. На 
даний момент вона залишається в.о. 
міністра.
Попри критику та відставку Стеця, 

міністерство залишається в дії, і у ве-
ресні команда МІП повинна презенту-
вати план діяльності на 2018 рік.

 
 

Міністерство 
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наступ на свободу 
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саморегулюватися.
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Війна та її наслідки в суспільстві, відсутність національних 
програм роботи з травмою занурюють українців у чорно-біле 
мислення. Знаходити відтінки сірого важко, бо часу на рефлексію 
майже не залишається. Спілкуючись із волонтерами чи членами 
громадських організацій, можна почути про «інше життя» чи 
плинність часу, що свідчить про велику кількість подій за останні 
чотири роки та їх інтенсивність.

Монополія на «зраду»

 Ситуація в Криму та на Донбасі 
різна, а тому їх порівняння чи уза-
гальнення видається недоречним. 
Хоча є одна спільна риса, що все 
ж так об’єднує окуповані території. 
Українська влада, армія та навіть 
прості громадяни мають обмежений 
доступ у ці регіони. Співробітники Фе-
деральної служби безпеки Російської 
Федерації на адміністративному кор-
доні з Кримом, тривання збройного 
конфлікту на частинах окупованих 
Донецької та Луганської області, не-
контрольоване насилля з боку неза-
конних збройних формувань у регіоні 
стримує не тільки тих, хто, можливо, 
хотів би бути очевидцем подій, але 
й тих, хто має рідних на цих терито-

ріях, що не виїхали з різних причин. 
Це все не дає можливості повністю 
зрозуміти і уявити життя цивільного 
населення на непідконтрольних 
українській владі територіях. Поді-
бні умови підживлюють спрощення, 
навішування ярликів щодо жителів 
Донбасу та Криму. В суспільстві май-
же не відбувається діалогу між гро-
мадянами окупованих територій та 
рештою України, окрім, знову ж таки, 
особистих зв’язків.
Єдиними, хто залишився мостом 

між Кримом, окупованим Донбасом 
та іншими областями стали жур-
налісти. Зважаючи на недостатню 
кількість українських медіа на оку-
пованих територіях, особливо це сто-

сується телевізійних каналів, робота 
журналістів, зокрема українських, 
ускладнюється ще й тим, якщо їх 
сприймають вороже. А із цим можна 
зустрітись як на окупованій, так і нео-
купованій території України.
На початку травня минулого року 

сайт центру «Миротворець» опублі-
кував дані близько 4000 журналіс-
тів, які отримали акредитацію від 
самопроголошеної та невизнаної 
«ДНР». Серед журналістів у списках 
були як українські, так і міжнародні 
кореспонденти. Інформація містила 
особисті дані, контактні телефони та 
адреси проживання. Список журна-
лістів був отриманий від т.зв. «міні-
стра інформації ДНР» Олени Нікітіної. 

ФОТО: WWW.THEPLAST.ORG
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Пояснюючи мотиви такої публікації, 
центр «Миротворець» пояснив, що 
журналісти, які отримали акредита-
цію в «ДНР», фактично почали співп-
рацювати з терористами.
На такого роду діяльність відреагу-

вали як українські, так і закордонні 
журналісти, вказуючи на те, що саме 
завдяки журналістам, які працювали 
на окупованих територіях, було роз-
слідувано діяльність батальйону «Вос-
ток», злочини бойовика Мотороли 
та аварію боїнга МН-17. Журналісти 
також апелювали до того, що акреди-
тація це форма захисту, а в жодному 
разі не співпраці з «ДНР». Окрім того, 
журналісти також вимагали порушен-
ня кримінальної справи щодо роз-
повсюдження персональних даних 
у мережі.
Пізніше свою заяву щодо не-

припустимості подібних публікацій 
зробив і посол ЄС в Україні Ян 
Томбінський. Він зазначив, що це 
порушення міжнародних норм та 
українського законодавства. Окрім 
того, Томбінський прокоментував 
відповідальність української влади 
щодо списків центру «Миротворець». 
Хоча українська влада не має до 
цього стосунку, проте, на думку по-
сла, вона має вирішити даний кон-
флікт. Згодом появилася заява і від 
українського омбудсмена Валерії 
Лутковської, проте це не стало зава-
дою для доповнення списку новими 
іменами та прізвищами тижнем піз-
ніше. Зрештою, прокуратура Києва 
відкрила кримінальне провадження 
щодо оприлюднення на сайті «Ми-
ровторець» персональних даних 
журналістів.
Дискусія після оприлюднення спис-

ків на сайті центру «Миротворець» 
була першою широкою дискусією 
про участь журналістів у російсько-
українській війні на Сході України. Не 
можна сказати, що вона була якіс-
ною, проте напрочуд показовою. Як 
суспільство, так і журналістська гро-
мада поділилися на два табори, які 
по-різному відповідали на питання: 
дати чи не дати голос другій стороні? 
І чи після війни можна чи не можна 
поступатися правами людини?

Тиша як інструмент 
маніпулювання

Без акредитації в «ДНР» журналісти 
були б менш захищеними, пере-
буваючи на окупованій території та 
висвітлюючи конфлікт по той бік лінії 
розмежування. Викид персональних 
даних у вільний доступ зробив тих 

журналістів, що є в списках, більш 
уразливими на окупованих територі-
ях і практично ворогами на підконтр-
ольних. Державні посадовці, що 
виступали на підтримку списків сайту 
«Миротворець» фактично виступали 
за створення власної української 
пропаганди, адже без фактажу та 
інформації про матеріали журналістів 
українським громадянам буде важко 
розуміти, що саме відбувається у До-
нецьку чи Луганську.
Коли існує інформаційний вакуум, 

то він заповнюється чутками, домис-
лами та вигадками. Окрім фізичної 
війни, відбувається війна смислів, 
що легко стають інструментами мобі-

лізації, маніпулювання та таврування 
усіх «зрадниками» та «сепаратис-
тами». В таких умовах велику роль 
відіграють незалежні медіа та журна-
лісти, що не обслуговують олігархічні 
канали і їх групи. Та тим самим ці 
журналісти стають мішенями для 
публічних цькувань та переслідувань. 
Серед них опинилася журналістка 
Анастасія Станко, що була однією 
з перших кореспонденток на Сході.
В 2016 році Анастасія разом із 

колегою Костянтином Реуцьким зні-
мала репортаж в промзоні Авдіївки, 
де перебували українські десантни-
ки. Разом із ними була журналістка 
«Нової газети» Юлія Полухіна. Після 
виходу сюжету Станко та Реуцького 
звинуватили в здачі позицій україн-
ських військових та зйомці їх облич. 
Звинувачення переросли у великий 

скандал, де, знову ж таки, незалежні 
журналісти стали ворогами. Через 
рік Міністерство Оборони нагоро-
дило Анастасію Станко подякою за 
професіоналізм у журналістиці, що 
була підписана міністром Степаном 
Полтораком. Подібна подяка була 
певним знаком того, що звинува-
чення Станко та Реуцького за сюжет 
в Адвіївці були безпідставними. Про-
те історія з цькуванням журналістки 
мала своє продовження.

«Фейсбук-війна» 

Після того, як Анастасія Станко напи-
сала у своєму «Фейсбуці» про подяку, 
на одному з блогів, редактором якого 
є і журналіст «5 каналу», з’явилося 
звернення блогерів про неприпусти-
мість подібної подяки для журналіст-
ки. Окрім того, блогери написали, 
що на одній з лекцій в Українському 
Католицькому Університеті Станко 
розповідала студентам, що вираз 
«наші» стосовно українських військо-
вих не є стандартом у журналістиці, 
що претендує на об’єктивість. Заява 
ширилась, і в соціальній мережі роз-
горнулася ціла «Фейсбук-війна» та 
цькування журналістки. До цього 
процесу приєдналися деякі укра-
їнські журналісти і волонтер сайту 
«Миротворець». Згодом заяву про 
роботу журналістів та свободу слова 
зробив голова Служби безпеки Укра-
їни Василь Грицак. Його заява не 
стосувалася безпосередньо Анастасії 
Станко, але вона була дуже співзвуч-
ною з висловлюваннями про «п’яту 
колону», непатріотичних журналістів, 
і це вписувалось у загальний наратив 
про «зраду» та «перемогу» в україн-
ському дискурсі.
В ситуації зі Станко йдеться не ли-

ше про саму журналістку та її роботу. 
Цей випадок став дуже показовим 
— що кожен, хто не є патріотом вла-
ди, може бути підданий подібним на-
падкам та цькуванню, журналістські 
стандарти можуть порушуватися, 
а владна риторика ставати такою, що 
обмежує свободу слова, якщо не пря-
мо, то задаючи тренди, що звужують 
поле дискусії та роблять іншу думку 
ворожою, неприйнятною та подекуди 
і неможливою. Діалог з цивільними 
громадянами України на окупованих 
територіях та ненавішування їм ярли-
ків, про що також каже журналістка, 
дають змогу не віддалятися не лише 
від територій, але й від громадян. Бо 
війна, зрештою, йде за людей, а не 
територіальну одиницю.
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 Цей текст для тебе, Настю, сама по-
просила — і я чесно попереджав, що 
він знову тобі не сподобається.
Мені здається, я тепер дійсно 

краще розумію тебе і твій вибір. Але 
від цього я не змінив думку про його 
хибність, помилковість та шкідливість 
для нашої з тобою країни.
Ще я думав, що ти також краще 

зрозуміла мою позицію. Але вже 
після нашої розмови ти написала на 
«Українській Правді», яку прочитає 
значно більше людей, аніж мій блог, 
що проти тебе йде організована зго-
ри кампанія цькування у виконанні 
платних блогерів. Буду вдячний тобі, 
якщо розкажеш, хто мене проплатив 
та куди мені зайти забрати гроші.
Ти може не повіриш, але деякі 

люди вміють любити, ненавидіти, 
жаліти, сердитись абсолютно безко-
штовно. Такі люди інколи так само 
безкоштовно йдуть на війну захищати 
свою країну, і ти три роки тому бачи-
ла це на власні очі, коли бувала у нас 
в «Айдарі». Ти хотіла, щоб я написав, 
що тоді, гарячим літом 14-го, ти була 
разом з нами та чесно висвітлювала 
те, що відбувалось у нас на фронті. 
Так, Настю, це абсолютна правда, ти 
була разом з нами, була майже одні-
єю з нас, показувала мільйонам тило-
виків те, що ми бачили на «передку», 
та описувала те, що ми там робили 
— і тому, повір, мені було особливо 
боляче, коли згодом ти та твої колеги 
почали розповідати про нашу війну 
зовсім іншою мовою. Я перестав 
дивитися «Громадське» після того, як 
ви почали вживати словосполучення 
«урядові війська».
Вибач, але на цьому та на твоїй 

лекції про «подолання мови ненави-
сті» для мене закінчились те «Громад-
ське», яке було з нами на Майдані, 
і та Настя, яку я пам’ятаю і люблю за 
літо 14-го. 
Пам’ятаєш, після виходу мого 

тексту ти запитувала мене, чи все у 
мене в порядку з головою? Я і тоді 
чесно відповів тобі, що ні, не в по-
рядку, повторю це і тут. У нас дійсно 
не в порядку з головою — у нас в ній 
війна, і все оцінюється виключно 
через її призму. Це аномальний стан 
людської психіки, але війна сама по 

собі є аномальним станом, і доки во-
на не завершена, годі вимагати від 
нас «норми» за стандартом мирного 
часу. Так, ми всі «на всю голову кон-
тужені», у нас навіть не посттравма 
— наша психотравма ще триває, бо 
триває наша війна, і кожного дня до 
нашої травми додаються нові двохсо-
ті. Наші двохсоті, Настю, наші брати 
та сестри, герої нашої війни за саме 
існування та незалежність нашої 
нації — а не абстрактних «урядових 
військ» у якійсь незрозумілій війні 
невідомо за що та за кого.
Ви вигадали собі карго-культ неіс-

нуючих «журналістських стандартів», 
якийсь міфічний «стандарт Бі-Бі-Сі», 
і з затятістю малограмотних нео-
фітів намагаєтесь відповідати цьому 
стандарту. Розкрийте очі, «вчіть мат-
частину», зокрема світову історію та 
історію журналістики. Те, що ви звете 
«стандартом Бі-Бі-Сі» — стандарт дуже 
специфічного вжитку, це стандарт 
висвітлення далеких чужих воєн для 
незадіяних у них громадян успішних, 
ситих та мирних західних країн.
Коли іноземний журналіст називає 

нас «урядовими військами», йому це 
пробачається, а термін «українські 
війська» взагалі цілком норм — для 
чужинця це правильна позиція. Але 
ж ви претендуєте на те, що ви тут 
не чужинці, що це ваша країна та 
навіть ваша війна. Для такого ви-
падку також є «стандарт Бі-Бі-Сі» — це 
стандарт Бі-Бі-Сі 1942 року, коли на-
цистські бомби сипались на Лондон, 
стандарт передач, сповнених гніву 
на агресора та гордості за своїх за-
хисників.
Подивіться репортажі улюбленого 

вами Бі-Бі-Сі тих часів, і ви зрозу-
мієте, як треба висвітлювати СВОЮ 
війну, війну свого народу за право 
бути на карті світу — а саме це на 
кону в російсько-українській війні. 
І не треба казати, що ми живемо не 
в часи Другої світової, що світ змінив-
ся і XXI століття якесь інше — ти була 
з нами на фронті, і бачила, що там 
все так само, як у 1942-ому, там під 
російськими «градами» немає місця 
для постмодерну та морального ре-
лятивізму. Там все є чорним і білим, 
є ми і є наші вороги. 

Ми контужені 
на всю голову, Настю!
ЄВГЕН ДИКИЙ

МІЖ  ІНШИМ
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Ця наша ненависть до ворога, яка 
насправді є любов, любов до свого 
та своїх, потребує свого висловлення, 
своєї мови, і саме цього ми чекаємо 
від НАШИХ журналістів. Нам не по-
трібний ваш уявний «стандарт Бі-Бі-Сі», 
нам не потрібна ваша зверхність та 
підкреслена нейтральність — якщо 
я схочу подивитись на нашу війну 
«з висоти пташиного льоту», мені до-
статньо ввімкнути справжнє, а не 
каргокультове, Бі-Бі-Сі, та поцікавитися 
думкою неупереджених чужинців. Від 
СВОЇХ я чекаю іншого — підтримки 
в моїй війні, щирого поділяння наших 
емоцій, і саме їх трансляції у суспіль-
ство. Так, Настю — для українського 
журналіста це мають бути «наші вій-
ська», «наші герої», «наші захисники». 
І ворогів на війні саме знищують, 
ліквідовують тощо. Нам потрібно, щоб 
наші мас-медіа поділяли наш біль та 
скорботу по втратах, та зловтішались 
над втратами ворогів. Нам потрібно, 
щоб в тупі головешки завмерлої пе-
ред екранами пасивної біомаси, яка 
складає чималий шмат соціуму, щодня 
вбивали прості азбучні істини: що це 
ЇХНЯ країна, ЇХНЯ війна, що воюють не 
за Порошенка та Гройсмана, а саме 
ЗА НИХ. Що це ЇХНІ захисники та ЇХНІ 
вороги, і що своїх захисників треба 
любити, а ворогів — ненавидіти...
Колись прийде час, і твоя лекція про 

подолання мови ненависті набуде ак-
туальності. Після нашої перемоги, піс-
ля остаточного ствердження України, 
виникне необхідність якось співіснува-
ти з тими, хто сьогодні був не на нашо-
му боці, але все ж не схоче звалити до 
омріяної Гівнорашки та скористатися 
статусом «саатєчєствєнніка». Напевно, 
тоді багато з твоїх думок та ідей стануть 
у пригоді (хоча навіть тоді наше ли-
шиться нашим, а вороже — ворожим). 
Але до цього ще чималий шлях, шлях, 
на якому ми маємо перемогти зна-
чно сильнішого, хитрого та цинічного 
ворога. І на цьому довгому шляху ваш 
«стандарт» заважає, бо породжує у сус-
пільстві невпевненість, розмиває межі 
добра та зла, свого та чужого, змішує 
чорно-білу картину війни у «п’ятдесят 
відтінків лайняно-коричневого».
На цьому шляху нам потрібна зброя 

перемоги, і частиною цієї зброї є мо-
ва ненависті. Нам потрібні союзники 
у боротьбі, а не «нейтральні» спосте-
рігачі. Якби всі твої глядачі, Настю, 
мали твій або мій базовий світогляд 
та установки, то напевно я б погодився 
з тобою щодо корисності неупередже-
ної виваженої журналістики. Але ж ти 
чудово знаєш, що це, на жаль, далеко 
не так — якби такі, як ти або я складали 

у соціумі більшість, ні Майдану, ні цієї 
війни не було б, а Україна вже років 
п’ятнадцять була б у ЄС та у НАТО.
Натомість твоя реальна аудиторія 

складається з дуже різних людей — від 
патріотів та інтелектуалів до людей 
з трьома класами освіти та пост-
совковою тирсою в головах. І якщо 
першим ти і твій медіапродукт просто 
не потрібні, то другим ти замість про-
яснення картини світу та виховання 
українського світогляду лише по-
силюєш безлад у думках та збиваєш 
їх з пантелику, і в підсумку множиш 
ряди бидла, в куцих мізках якого якась 
абстрактна (не «своя»!) «українська 
армія» вбиває невідомо кого та за що, 
а то й взагалі «урядові війська» воюють 
за те, за що і мають воювати «урядові» 
— «за Пороха та Гройсмана». «Горе тим, 
хто спокусить малих сих» — це до тебе, 
Настю, та до твоїх колег по журналіст-
ському цеху.
І не сміши мене тим, що ти дбаєш 

про сприйняття матеріалів тими, хто 
живе на окупованих або звільнених 
прифронтових теренах, і для кого 
українська армія не «наша», це слово-
сполучення їх, бачте, може відвернути 
— так ти мені це пояснювала, те саме 
потім повторила на УП. Ми з тобою до-
рослі люди, і обидва знаємо східні те-
рени не з чужих репортажів. Тож давай 
не дурити самих себе та один одного 
— ті, кого відштовхує словосполучення 
«наша армія», не стануть ближчими 
до нас та нашого світогляду, якщо під 
них прогинатись та потакати їхньому 
схибленому баченню.
Ці люди наскрізь отруєні «руцко-

міром», і ти не вилікуєш їх своїми 
«нейтральними» репортажами, для них 
ти все одно «бандерівка». У їхньому 
світогляді ти все одно разом з нами, 
так що не варто втрачати нашу під-
тримку заради абсолютно міфічного 
«навернення нерозумних» — навпаки, 
ці нерозумні мають звикати до мови 
та понять країни та армії-перемож-
ця, і або приймати їх, або валити за 
«парєбрік», ти ж натомість створюєш 
їм умови комфортного існування без 
зміни світогляду та орієнтирів.
В кінці не можу оминути увагою 

найважче питання. Здається, я зро-
зумів твій головний мотив, який завів 
тебе так далеко від нашого літа 14-го. 
Ти дуже боїшся, що у запалі боротьби 
з ворогами ми самі станемо подібни-
ми на них. На мій превеликий жаль, 
зовсім без цього обійтися не можна 
— або ж слід прийняти концепт «нє-
протівлєнія» і здати ворогові країну. 
Ми вимушені в часі війни стати трохи 
схожими на супротивника, інакше 
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ми не зможемо ефективно від нього 
захиститись. У часи Другої світової 
найдемократичніші Британія та Шта-
ти масово закривали пронацистські 
газети, та навіть без суду і слідства 
інтернували своїх місцевих наці. Зрілі 
соціуми визнали, що для збереження 
засад демократії, яка опинилася під 
загрозою знищення, цілком прийнят-
ною ціною є тимчасова добровільна 
відмова від невеликої частини цієї 
демократії — і так перемогли.
Але десь дійсно проходить та межа, 

за якою схожість лицаря із драконом 
стає настільки значною, що саме 
драконоборство втрачає свою ціль та 
шляхетність, бо різниця між сторона-
ми зникає. Добре, що ти пам’ятаєш 
про цю небезпеку, і нагадуєш усім 
нам про неї — бо вона, ця небезпе-
ка, насправді не вигадана, і виступи 
офіційних речників штабу АТО часто-
густо гідні Рашка-ТВ. Шкода, що ти 
абсолютизувала саме цю небезпеку, 
і захопившись, забула про другу сто-
рону проблеми — про, власне, досі 
не завершений бій з драконом, і що-
найменше таку саму реальну загрозу 
його перемоги. Перемоги, базованої 
на тирсі в голові «посполитих», яким 
медіа надто старанно довбуть в мізки 
про «релятивізм», «загрозу демонізації 
ворога», «що і у нас не всі ангели» то-
що. В разі перемоги Росії весь цей ре-
лятивізм одразу закінчиться, і замість 
поки що гіпотетичної загрози можли-
вого переродження лицаря у дракона 
буде все конкретне та матеріальне, як 
Лєфортово.
Ти боїшся «постправди», і цілком 

вірно кажеш, що брехнею брехню не 
здолати. Тут ти абсолютно права — але 
ж ніхто не пропонує тобі брехати! Ніхто 
при пам’яті не пропонує вигадувати 
«розіп’ятих хлопчиків», неіснуючі пе-
ремоги та розповідати казки в стилі 
«як герой-нацгвардієць роту москалів 
банним віником розігнав». Є точні, пе-
ревірені факти, і триматися їх — святий 
обов’язок журналіста. На мою думку, 
саме тут межа між нами та ними, між 
правдою та «постправдою».
Але одні й ті самі факти можна 

викласти різною мовою. І той і той 
виклади будуть правдивими, але на-
слідки для споживачів медіапродукту 
будуть різні. 
Так, ми знаємо, що там, по той бік, 

також люди. Але ці люди схибили, 
і воюють проти нас — а отже, їх слід зу-
пинити та знешкодити. Їхню загибель 
будуть по-людяному оспівувати десь 
там, по той бік, у нас же їх «знищують» 
та «ліквідовують», і це нормальна мова 
війни. Більше того: за це знищення та 

ліквідацію не лише не соромно, а про-
сто потрібно радіти — не тому, що ми 
тримали на них зло, а тому, що кожний 
вбитий їхній це збережений НАШ, і не 
можна не радіти збереженню життів 
наших товаришів та побратимів.
Так, Настю, це асиметрично та непо-

літкоректно — але війна вся неполітко-
ректна, в ній люблять та бережуть сво-
їх, оплакують їхню загибель і радіють 
їхньому порятунку, ненавидять тих, хто 
вбиває наших, та тішаться з ворожої 
смерті. Це — світ війни, і ми хочемо, 
щоб цей світ не лишався травматич-
ним переживанням тих небагатьох, 
хто наразі там, на «нулі», допоки інші 
40 мільйонів спокійно та розслаблено 
дивляться твої виважено-нейтральні 
новини. Ми хочемо, щоб цей наш світ, 
світ нашої визвольної війни, з кожним 
випуском новин входив до кожної тило-
вої домівки, входив повноцінно, разом 
з усіма нашими емоціями, з нашим го-
рем від втрат та радістю від перемог.
Ми хочемо, щоб ця війна торкнулася 

кожного українця, щоб він не міг, як 
сьогодні — місяцями не згадувати про 
неї чи сприймати новини з фронту як 
прогнози погоди. Ми хочемо, щоб 
кожний, хоч трохи здатний мислити 
чи переживати, відчув, що війна йде 
заради нього, а не за Порошенка чи 
Гройсмана, і нам потрібні журналісти, 
здатні донести цей простий месидж.
А ще, знаєш, коли тебе щодня 

можуть вбити, дуже хочеться, щоб 
СВОЇ, кого ти захищаєш, тебе любили, 
і ненавиділи твоїх ворогів. Так трохи 
легше помирати, аніж коли на твою 
смерть дивляться «неупереджено», як 
на спортивний двобій, і тебе та твоїх 
ворогів розглядають однаковим погля-
дом крізь призму «стандартів Бі-Бі-Сі». 
Власне ця любов та ненависть якраз 
і відрізняє своїх від сторонніх.
Слово, Настю, найпотужніша зброя, 

і кому, як не тобі, журналістові, зна-
ти це. В цій гібридній війні ця зброя 
важить ще більше, аніж будь-коли 
раніше. Нам не потрібні поруч із нами 
«озброєні нейтрали», нам потрібні ті, 
хто словом воює за те саме, за що на-
ші ненавчені премудростям журналіс-
тики хлопці воюють залізом та кров’ю. 
Займи місце у нашому строю, як за-
ймала у 14-ому, знову стань нашою 
посестрою — або відійди вбік, грайся 
міфічними «стандартми Бі-Бі-Сі», обслу-
говуй тих, кому ця війна не своя, та не 
нарікай на нашу зневагу. Маєш вибір 
— як і кожний з нас у житті.
Повну версію читайте на сайті «Обо-

зреватель Блоги» 
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Вбивство Павла Шеремета. 
Рік потому справа залишається 
нерозкритою

30

ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ

20 липня 2016 року, о 7:40 ранку, журналіст 
Павло Шеремет сів у машину, припарковану 
в центрі Києва, та виїхав на роботу. Через кілька 
сотень метрів, на перехресті вулиць Богдана 
Хмельницького та Івана Франка, в автомобілі стався 
вибух. Шеремета витягли з машини ще живого, але 
він помер від отриманих травм у машині швидкої 
допомоги.

ФОТО: WWW.UNIAN.NET
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 Вперше за останні 16 років з мо-
менту вбивства Гії Гонгадзе, засно-
вника видання «Українська Правда», 
було скоєно замах на впливового 
журналіста. Як і Гонгадзе, Шеремет 
мав безпосередній стосунок до УП 
— як журналіст та цивільний чоловік 
співзасновниці і власниці видання 
Олени Притули. Підірвана машина 
належала саме їй.

«Цей зухвалий і цинічний злочин 
спрямований на дестабілізацію ситуа-
ції у державі», — відреагувало відразу 
ж МВС. Хатія Деканоїдзе, на той час  
керівник Національної поліції, при-
бувши того ранку на місце трагедії, 
сказала, що успішне розслідування 
обставин загибелі Шеремета для неї 
є «справою честі».
Із закликами провести ретельне 

розслідування і притягнути винних до 
відповідальності виступили як перші 
особи країни, так і лідери ЄС, Держдеп 
США, ОБСЄ.

«Жахлива трагедія у Києві. Шок 
— інших слів немає. Знав Павла 
особисто. Співчуваю усім рідним та 
близьким. Доручив правоохоронним 
органам негайно розслідувати цей 
злочин. Винні мають бути покарані», 
— написав у день трагедії президент 
України Петро Порошенко. 
Однак рік по тому вбивці Павла Ше-

ремета все ще не знайдені. Журналіс-
ти ведуть паралельне розслідування, 
яке виявило деталі, не відомі слідству, 
і здобули докази, які вказують на мож-
ливу причетність до справи СБУ.
Тим часом Музей новин у Вашинг-

тоні оголосив, що додасть ім’я Павла 
Шеремета до списку журналістів, за-
гиблих у 2016 році під час виконання 
професійних обов’язків.

«Справа честі»

З самого початку слідство, за яке 
взялася Національна поліція, розгля-
дало кілька версій. Але професійна 
журналістська діяльність залишається 
пріоритетною.
Журналіст був непримиренним 

критиком режиму Володимира Путіна 
в РФ, а також перебував в опозиції до 
президента Білорусі Олександра Лу-
кашенка. До приїзду в Україну, де він 
останні роки публікувався у виданні 
«Українська Правда» та був ведучим 
політичних програм на радіо «Вести» 
та ТВі, він працював у Росії з «Пер-
шим каналом». Він також створив 
найвпливовіший опозиційний сайт 
«Білоруський партизан».

«Слідство розглядає пріоритетною 
версію, пов’язану з професійною ді-

яльністю Шеремета як на території 
України, так і за її межами», — підтвер-
див основну версію замкерівника 
Нацполіції Олександр Вакуленко на 
прес-конференції вже у лютому цього 
року.

«Публікації журналіста та випуски 
його програм мали критичний харак-
тер до чинної влади як у Республіці 
Білорусь, так і в Російській Федерації. 
Критичні виступи та озвучення позиції 
щодо експансії Російської Федерації 
в Чечні, Грузії та Україні також розгля-
даються як версія професійної діяль-
ності журналіста за межами України», 
— додав він.
Одразу після трагедії слідство сер-

йозно розглядало варіант «російсько-
го сліду» та «дестабілізацію ситуації 
в країні». Вбивство сталося під час 
хресної ходи від УПЦ МП, яка мала 
прибути 27 липня до Києва. Право-
охоронці тоді готувалися до можливих 
провокацій.

«Особливо мені не подобається 
ця ситуація перед хресною ходою», 
— сказала Деканоїдзе одразу після 
вбивства.
Також слідству здалося підозрілим, 

що на місці вбивства знімальна група 
17 каналу, якому закидають проро-
сійську позицію, опинилася раніше 
за всіх. Журналістів, які пояснили, що 
опинилися там випадково, допитали.
Ще кілька версій виникли у слідства. 

Це, по-перше, «помилка в об’єкті», так 
як машина належала Олені Притулі. 
Також розглядали варіант «конфліктні 
ситуації в особистому житті». Однак 
після відпрацювання слідство виріши-
ло залишити їх як не пріоритетні.
Також вдалося встановити тип ви-

бухового пристрою. Це саморобка, 
еквівалентом у 500 грам тротилу, 
уражальні елементи були взяті зі 
стандартного вибухового пристрою. 
У вивченні якісного хімічного складу 
речовини в пристрої брала участь 
ФБР. У ГПУ також пояснили, що таких 
пристроїв немає на озброєнні у ЗСУ. 
На оприлюдненому відео з камер 

спостереження видно, що пристрій за-
кладали вночі чоловік та жінка. Чоловік 
має міцну статуру, зріст 168-175, має 
іспанську борідку. Жінка дещо нижча 
за нього. Щодо цієї справи Нацполіція 
допитала понад 1800 осіб свідків — як 
очевидців вибуху, так і колег Шереме-
та. З камер спостереження було вилу-
чено та опрацьовується 150 терабай-
тів інформації, доповіли у поліції.
Але крім цього, у Нацполіції від-

мовляються розголошувати будь-які 
інші деталі слідства, у тому числі коло 
підозрюваних.

«Ми не коментуємо розслідування 
справи щодо вбивства Шеремета, 
і дамо коментар, коли спільно ви-
рішимо, що настав такий момент», 
— різко заявив  очільник МВС Арсен 
Аваков журналістам під час брифінгу 
у вересні минулого року.
Тому журналісти спробували 

з’ясувати певні подробиці за матері-
алами справи у відкритих джерелах. 
Наприклад те, що слідство розглядало 
версію причетності українських ба-
тальйонів до вбивства Шеремета. Це 
було пов’язано з мобільними номера-
ми, що були зафіксовані в Донецькій 
області, на місці дислокації батальйо-
ну «Азов». Адже в останньому дописі 
у блозі Шеремета на УП йшлося про 
добровольців, «азовців» зокрема. 
Але джерела УП, близькі до слідства, 
повідомили, що версія причетності 
добровольців дійсно розглядається, 
але мова йде не про «Азов».
Наприкінці жовтня УП оприлюднила 

докази стеження за своїми журна-
лістами. До рук журналістів видання 
потрапили звіти слідчих щодо роз-
мов співробітників УП, починаючи 
з жовтня 2015 року. Як з’ясувала УП, 
збір інформації вела СБУ на прохання 
АП, матеріали також отримував голо-
ва МВС. Цю інформацію підтвердили 
виданню співробітники в АП та люди 
з оточення Порошенка.
 

«Тема, про яку 
не дозволять забути»

«Час іде. Влада та поліція все рідше 
згадують про вбивство нашого коле-
ги Павла Шеремета. Хоча розкриття 
цього злочину неодноразово ними на-
зивалося “справою честі”. За годину 
після загибелі Павла ми з колегами 
почали опитувати свідків, збирати 
відео з камер спостереження, почали 
своє розслідування», — написав Дми-
тро Гнап, журналіст «Слідство.Інфо» 
у себе на сторінці «Фейсбуку». Разом 
із журналістами з міжнародної мережі 
розслідувачів OCCRP, «Слідство.Інфо» 
проаналізувало події ночі напередод-
ні вбивства. Фільм з розслідуванням 
презентували в Києві 10 травня 2017 
року. 
Розслідувачі ретельно дослідили 

момент закладання вибухівки. Та на 
цьому моменті в них уже виникли сер-
йозні питання до офіційного слідства. 
Щонайменше 6 додаткових свідків, 
що були присутні на місці злочину, 
та про яких не знала поліція, виявила 
команда розслідувачів. Журналісти 
знайшли відео, на одному видно 
людину, що проходила поруч під час 
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установки бомби, в обличчя. Раніше 
поліція показала відео з цією люди-
ною зі спини.
В той же час, як встановили журна-

лісти, там паркувався таксист, що міг 
бачити обличчя тих, хто закладав бом-
бу. Його також знайшли, та за їхніми 
даними, до таксиста поліція так і не 
зверталася.
Стеження за Шереметом підтверди-

ли журналістам представники «Азову», 
з якими спілкувався Шеремет напе-
редодні вбивства.
Журналісти з допомогою проекту 

Bellingcat розпізнали номерний знак 
автомобіля марки «Шкода», який по-
мітили в районі, де мешкав Павло. Це 
була «Шкода Октавія» АА 2551 МО сі-
рого кольору. Її зафіксували кілька ка-
мер спостереження в районі. На ній, 
як з’ясували журналісти, приїхав Ігор 
Устименко, колишній або нинішній 
співробітник СБУ. Він був біля будинку 
Шеремета кілька годин уночі, коли 
було підкладено під машину Шере-
мета вибухівку. Але авто не належить 
Устименку, а зареєстроване на іншу 
особу, Зарецьку Наталію Леонідівну. 
Це також з’ясували журналісти під 
час свого розслідування та отримали 
навіть від цих людей коментарі щодо 
придбання авто, які виявилися супер-
ечливими.
Питання виникають також щодо 

пояснень Устименка, чому він пере-
бував біля будинку Шеремета. Він 
розповів, що стежив за неповноліт-
німи дітьми в клубі Santa Muerte на 
прохання їхніх батьків. Але вже на 
другій зустрічі Устименко здивувався, 
коли журналісти запитали його, чи 
можуть батьки цих дітей підтвердити 
цей факт. Розслідувачі переглянули 
також записи з камер спостереження 
в цьому клубі, але неповнолітніх у ту 
ніч на записі не виявили.
Після оприлюднення фільму Дмитро 

Гнап розповів додаткові деталі розслі-
дування. Наприклад те, що в одному 
з магазинів біля будинку Шеремета 
працівники СБУ вилучили сервер 
з відео з камер спостереження. Після 
повернення всі файли з інформацією 
за 2 тижні були видалені. Журналістам 
також не дали записи з трьох ключо-
вих камер — Нацбанку, готелю Radis-
son і «Макдональдса».
Реакція СБУ після того, як фільм був 

оприлюднений, була доволі різкою. 
Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська 
заявила, що Ігор Устименко не пра-
цює в СБУ з 29 квітня 2014 року, та 
саркастично додала, що «якби журна-
лісти зверталися із запитами в СБУ не 
після виходу програми в ефір, а до, їм 

би не доводилося нічого показувати». 
У відповідь журналісти повідомили, 
що зверталися до СБУ аж чотири рази 
та просили прокоментувати можливий 
зв’язок Устименка з убивством.
Пізніше голова СБУ Василь Гри-

цак на брифінгу підтвердив, що Ігор 
Устименко, який фігурує у фільмі-
розслідуванні «Вбивство Павла», не 
здійснював жодних завдань СБУ під 
будинком, де жив журналіст Павло 
Шеремет у ніч закладення вибухівки.
Вже на комітеті ВР з питань свобо-

ди слова представник СБУ Глуговський 
повідомив деталі: Устименко працю-
вав у Кримському управлінні СБУ та 
після анексії Криму був переведений 
в Одеське управління служби, звідки 
звільнився за станом здоров’я в 2014 
році. На запитання від журналістів, 
в якому саме структурному підрозділі 
СБУ він служив, Глуговський відповів, 
що в «Альфі».
Після виходу фільму Устименка ви-

кликали на допит в поліцію. Слідчі дії 
проводяться з іншими учасниками 
фільму. А теперішній голова Нацполі-
ції України Сергій Князєв вибачився 
за те, що слідство все ще не вийшло 
на фінішну пряму.
Після оприлюднення фільму висло-

вилася Хатія Деканоїдзе — вона на-
звала «проколом слідства» те, що дета-
лі, які повідомили журналісти у фільмі, 
були раніше не відомі слідству.
Наразі журналісти та Нацполіція 

співпрацюють та домовилися про об-
мін інформацією у справі.
Як і слідство, журналісти вважають, 

що причиною загибелі Шеремета ста-
ла його професійна діяльність.

«Питання без відповідей»

Розслідування спричинило супер-
ечку в журналістському середовищі. 
Наталія Лігачова, колишня голова 
«Телекритики», а тепер очільниця «Де-
тектор-медіа», розкритикувала фільм 
у колонці свого видання «Вбивство 
Павла. Питання без відповідей». Голо-
вна її претензія в тому, що журналісти 
не передали відразу ж правоохорон-
ним органам інформацію, яку дізна-
лися в ході розслідування.

«Тобто ось ви, колеги вбитого і улю-
бленого всіма Павла Шеремета. Ви 
знайшли важливі факти, які можуть 
ДОПОМОГТИ в розкритті злочину. 
І хоча насправді, судячи з фільму, ви 
не знаєте, до чого вже докопалося 
слідство, тим не менш, припускаєте, 
що ці факти не відомі поліцейським. 
І мовчите?» — критикує Лігачова Гнапа 
та команду за те, що не захотіли зна-

йти можливість зустрітися з першими 
особами країни та повідомити їм важ-
ливу інформацію.
На її думку, автори фільму не діяли 

в інтересах слідства і свідомо виріши-
ли змонтувати фільм про погану робо-
ту поліції. До того ж, вважає Лігачова, 
незважаючи на анонс, журналісти так 
і не змогли навести достатньо доказів 
про причетність СБУ до вбивства.
Щодо фігури Устименка, Лігачова 

задається питанням, чому ж він так 
легко пішов на контакт з журналіс-
тами, і передбачає, що тут «був розі-
граний дуже високої якості спектакль, 
жертвою якого стали наші розсліду-
вачі».
Лігачова також закидає розслідува-

чам, що вони «де-факто злили трьох, 
можливо, важливих свідків», розкрив-
ши у фільмі їхні особи.
Дмитро Гнап відповів на професій-

ну критику на своїй сторінці «Фейсбу-
ку»: «У нас були обґрунтовані підозри 
вважати, що правоохоронні органи 
можуть бути причетні, як мінімум, 
до незаконного стеження за Павлом 
Шереметом та іншими журналістами 
УП. А відтак, отримавши наші дока-
зи, могли б ними розпорядитися не 
в інтересах розслідування вбивства», 
— пояснив Гнап та нагадав, що за 
кілька місяців до вбивства, Павло та 
Олена Притула помітили «наружку» 
біля власного будинку.
Він також нагадав про справу Гон-

гадзе, пояснюючи те, чому у журналіс-
тів не було довіри до правоохоронних 
органів.

«Сьогодні ситуація в поліції та СБУ 
змінилася? А що на це вказує? Ми 
хіба докорінно оновили керівництво 
та оперативників Нацполіції та Служби 
безпеки? Покарали “беркутів”-убивць 
та їхніх командирів? Чи просто дрібку 
копів красиво перевдягли, залишив-
ши на 90% МВС старим, як і раніше? 
Тоді чому ми маємо довіряти новій-
старій поліції, та старій-старій СБУ?», 
— запитує він і нагадує невдалий до-
свід співробітництва з прокуратурою 
і МВС у інших справах, які розслідува-
ли журналісти.
В результаті суперечка перейшла 

на особистості. У спробі її залагодити 
Катерина Горчинська, виконавчий 
директор «Громадського», запропону-
вала перенести дискусію в оффлайн 
— на «Межигір’я Фест». Чи відбудеться 
вона, наразі не відомо — Лігачова 
спершу вимагає вибачень від Гнапа 
для відновлення статус-кво.
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МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Не зумівши здолати Україну 
прямим збройним натиском, 
Росія дедалі частіше застосовує 
альтернативні методи агресії. 
Захищатися від них поки що 
вдається не надто успішно. 

Зранку 27 червня у Солом’янському 
районі Києва пролунав потужний ви-
бух. Як скоро з’ясувалося, підірвали 
машину, в якій їхав Максим Шаповал 
— командир загону спецназу Головно-
го управління розвідки Міноборони. 
Але вже за кілька годин ця новина 
в інформаційному полі відійшла на 
другий план. Пообіді Україна зазна-
ла безпрецедентної за масштабами 
кібератаки, жертвами якої стали 
десятки вітчизняних компаній та 
держустанов. Події «чорного вівторка» 
чітко означили новий виток україн-
сько-російської війни.

Арсенал можливостей

З кінця лютого 2014-го, одразу після 
перемоги Євромайдану, Російська 
Федерація використовувала проти 
України широкий арсенал засобів 
агресії, змінюючи їх залежно від си-
туації. Так, вирішальну роль у подіях 
в Криму відіграли кадрові російські 
військові без розпізнавальних зна-
ків, так звані «зелені чоловічки». 
В інших регіонах Півдня та Сходу 
ставку було зроблено на тамтешній 
проросійський елемент. За найбільш 
усталеною версією, Росія не почала 
масштабне і відкрите військове 
вторгнення на початку весни 2014-го 
саме тому, що сподівалась обійтися 
силами місцевих. Але це не спрацю-
вало — проросійські виступи не стали 
справді масовими, і переважно були 
придушені силами місцевих патрі-
отів, подекуди за участі силовиків, 
як це сталося у Харкові. І навіть на 
Донбасі полум’я війни довго не вда-
валося розпалити по-справжньому, 
довелося залучати окремі збройні 
загони із самої Росії, насамперед 
групу Гіркіна-Стрєлкова. Впродовж 
наступних місяців росіяни надавали 
бойовикам усю можливу підтримку, 
обстрілювали українських військових 
зі своєї території, однак на масш-
табну агресію за участі регулярних 
частин наважилися лише наприкінці 
літа того року, коли т.зв. «ДНР» і «ЛНР» 

опинилися під загрозою повного роз-
грому.
Після втрати Україною контролю 

над Дебальцевим на початку 2015-го, 
лінія зіткнення, фактично, стабілізу-
валась. Поодинокі спроби бойовиків 
перейти у масований наступ успішно 
відбиваються української армією та 
Нацгвардією. Майже безперервні 
обстріли українських позицій вздовж 
усього фронту, схоже, не мають на 
меті розширення підконтрольної 
сепаратистам території як такої. Це, 
скоріше, елемент війни психологіч-
ної: підірвати бойовий дух солдат, 
які можуть не розуміти, навіщо вони 
місяцями воюють та вмирають, адже 
в наступ їм іти заборонено; стиму-
лювати в українському суспільстві 
перманентний конфлікт щодо виходу 
із ситуації на Сході і «зрадофільські» 
настрої; зрештою, накопичити за-
гальну втому від війни, якій поки що 
кінця-краю не видно. 
Паралельно, всі три з половиною 

роки війни продовжується активна 
кампанія в інформаційному полі, 
об’єктами якої є самі мешканці РФ, 
жителі ОРДЛО, громадяни України, 
населення та еліти країн Заходу. Мета 
незмінна — підірвати легітимність чин-
ної української влади, створити Украї-
ні імідж failed state, змусити українців 
відчувати постійний страх, тривогу 
й невпевненість у завтрашньому 
дні, розчаруватися в українській ідеї, 
і тим самим змусити Київ піти на по-
ступки. Хоча зараз у випусках новин 
російського телебачення Україна 
вже не займає 70-80% часу, як це 
було у 2014-ому, необхідний градус 
ненависті до «кривавих бандерівців» 
пропаганда підтримує стабільно, 
а фейкові новини продукуються, наче 
на конвеєрі. 
Не зменшується і тиск на міжнарод-

ному фронті. На обговорення вино-
сяться різноманітні «мирні плани», які 
в кінцевому рахунку мають призвести 
до поразки України у війні, Захід різ-
ним чином стимулюють відмовитися 
від антиросійських санкцій та під-
тримки Києва, Україну звинувачують 
у зриві мирного процесу та пробують 
переграти у рамках різноманітних 
переговорних форматів.
Але поки що весь цей інструмента-

рій не приніс Росії того успіху, на який 
сподіваються у Кремлі. «Зливати» 
або «розмінювати» Україну Європа 
та США, здається, не збираються, 

спроби організувати якийсь «третій 
майдан» виглядають доволі кумедно, 
про нові «народні республіки» вже 
ніхто й не згадує, капітулянтські «мир-
ні плани» не знаходять підтримки, 
і загалом ані влада, ані суспільство 
не готові йти здаватись агресору з під-
нятими руками.

Війна в тилу

За таких умов Росії доводиться шукати 
альтернативні інструменти гібридної 
війни, зокрема відверто терористич-
ні. Найбільш успішна спроба сталася 
ще 22 лютого 2015 року в Харкові, 
коли внаслідок вибуху під час Маршу 
єдності загинули чотири людини, ще 
понад десяток були поранені. З тих пір 
українські спецслужби неодноразово 
повідомляли про спроби аналогічних 
терактів, зокрема в Києві, однак що-
разу терористів вдавалося знешкоди-
ти заздалегідь.
Однак точкові замахи на відомих, 

або невідомих, але важливих осіб 
на території України російські спец-
служби проводять значно успішніше. 
Першим таким випадком можна 
назвати підрив автомобіля Павла Ше-
ремета влітку минулого року. За рік, 
що минув від часу вбивства, слідство, 
фактично, вперед не просунулось. Але 
якщо російський слід у цій історії є хоч 
і головною, але лише однією з версій, 
то у 2017-ому сталася серія замахів, 
за якими Москва стоїть майже без-
сумнівно. 

23 березня в центрі Києва впритул 
розстріляли Дениса Вороненкова, ро-
сійського політика-перебіжчика, який 
восени 2016-го переїхав в Україну та 
встиг отримати синьо-жовтий паспорт. 
Вороненков був одним зі свідків 
у справі проти екс-президента Украї-
ни Віктора Януковича, після переїзду 
до України активно критикував росій-
ську владу (хоча раніше палко підтри-
мував анексію Криму). Крім намаган-
ня помстися за зраду і нейтралізувати 
невигідного свідка, мотивом убивства 
могли бути і старі бізнес-афери Воро-
ненкова, який ще в Росії мав дуже 
сумнівну репутацію. До речі, в той же 
день, 23 березня, сталася пожежа на 
складі боєприпасів у Балаклії на Хар-
ківщині — за версією слідства, це теж 
була диверсія російських спецслужб.

31 березня у Маріуполі було вбито 
полковника СБУ Олександра Харабе-
рюша — під його автомобілем заклали 

Нові фронти
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З  КРАЮ

1 червня Канада остаточно ратифіку-
вала угоду про вільну торгівлю з Украї-
ною. «І Канада, і Нідерланди, фактично 
синхронно, зробили рішучий крок на 
шляху до формування трикутника вільної 
торгівлі Україна – Канада – ЄС. Після 
завершення всіх формальних процедур, 
цей трикутник об’єднає три регіони на 
двох континентах на підставі спільної від-
даності ліберальним цінностям та ідеям», 
— зазначив президент Порошенко.

2 червня Міністерство оборони не 
планує примусово відправляти офіцерів 
запасу в зону АТО. В район бойових 
дій будуть спрямовувати військових 
тільки після укладання офіцером контр-
акту і подання відповідного рапорту. 
Крім того, перед тим, як відправити цю 
категорію військових в район АТО, їм 
влаштують підготовку не менше 3 міся-
ців у навчальних центрах. Такий призов 
реалізовується в Україні вперше. Як відо-
мо, 30 травня Міноборони оприлюднило 
наказ про призов на військову службу 
офіцерів запасу, які отримали військову 
підготовку у військових навчальних за-
кладах, але не служили. Строкова служба 
триватиме 18 місяців.

6 червня Лідер фракції «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко готова організувати 
протести проти земельної реформи. Про 
це вона заявила на погоджувальній раді 
парламенту. «Я попереджаю сьогодні 
владу Порошенка, що якщо вони хоч 
крок зроблять до розпродажу сільсько-
господарської землі, український народ 
повстане — і партія «Батьківщина» разом 
з українськими фермерами будуть у чис-
лі організаторів опору людей практично 
афері століття, яку готують сьогодні проти 
України», — сказала Тимошенко.

7 червня Вугілля з територій ОРДЛО на-
магаються продавати Туреччині та Іспанії 
за півціни, про це розповів в.о. генераль-
ного директора компанії «ДТЕК Енерго» 
Дмитро Сахарук. «Ми ведемо перегово-
ри з потенційними клієнтами, які можуть 
купувати наше вугілля — Туреччина, 
Іспанія. Ми його вважаємо своїм, просто 
його вкрали. Коли ми пішли, то на наших 
підприємствах залишилися 450 тис. тонн 
готової продукції», — заявив він.

8 червня «Верховна Рада дуже важко 
ухвалила в першому читанні законо-
проект №6327, який запроваджує нову 
систему охорони здоров’я. Разом із 
цим депутати відхилили законопроект 
№6329, який має запустити нову модель 
фінансування. Без цього законопроекту 
ніяких змін не буде — бо не буде ніяких 
коштів», — написала в.о. міністра охоро-
ни здоров’я Уляна Супрун. Уляна Супрун 
також додала, що 227 голосів за зако-
нопроект №6327 — великий удар проти ог
ля
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радіокеровану міну. Хараберюш був 
контррозвідником, успішно займав-
ся виявленням російських агентів 
у лавах українських спецслужб.

1 червня у Києві стався замах на 
Адама Осмаєва — ветерана АТО і ко-
мандира добровольчого батальйону 
імені Джохара Дудаєва, якого Росія 
звинувачує у спробі замаху на Воло-
димира Путіна. Осмаєва було тяжко 
поранено, знешкодити кілера вда-
лося його дружині, теж учасниці АТО 
Аміні Окуєвій. Нападником виявився 
інший чеченець, Артур Денісултанов, 
відомий у СНД бандит, пов’язаний 
з лідером сучасної Чечні Рамзаном 
Кадировим.
Зрештою, 27 червня було вбито 

командира армійського спецназу 
Максима Шаповала. Як розповідають 
його колеги, він був одним з найкра-
щих українських розвідників, брав 
участь у звільненні від бойовиків до-
нецького аеропорту у 2014-ому, зго-
дом керував секретними операціями, 
зокрема й на території ОРДЛО.
Подібними зухвалими замахами 

Росія переслідує кілька цілей. По-
перше, фізично знешкодити тих, хто їй 
якимось чином заважає, може мати 
місце й банальна помста. У випадку 

зі спецслужбістами — дезорганізувати 
роботу українських розвідувальних 
і контррозвідувальних структур, адже 
знайти (тим паче, швидко) повно-
цінну заміну фахівцям такого рівня, 
як Шаповал, просто неможливо, свої 
унікальні навички та знання вони 
забрали з собою. По-друге, дискре-
дитувати українських силовиків в очах 
самих українців — мовляв, що ж це за 
спецслужба, якщо вона дозволяє ро-
сійським диверсантам убивати людей 
серед білого дня в центрі столиці. Для 
Заходу все це подається під виглядом 
неспроможності української влади 
контролювати ситуацію в країні, опці-
онально — у вбивствах звинувачують 
саму ж владу або ефемерних «неона-
цистських радикалів». І, звісно, кожна 
така історія додає зайвої нервозності 
в життя звичайних українців, які не 
можуть почуватися спокійно навіть 
в сотнях кілометрів від лінії фронту.
Безсумнівно, нові замахи не за го-

рами, а нейтралізовувати всіх кілерів 
та диверсантів заздалегідь україн-

ським спецслужбам поки що не під 
силу. Тож усі публічні та непублічні фі-
гури, які потенційно можуть становити 
«інтерес» для Росії, зараз перебувають 
в особливій небезпеці.

Кіберагресія

Про те, що Росія воює проти України 
не лише за допомогою куль, снарядів 
та вибухівки, інформаційних прово-
кацій та дипломатичних маневрів, 
багато українців дізналися лише 
27 червня, коли внаслідок атаки ві-
русу Petya.A не змогли працювати 
на робочих комп’ютерах, зняти гроші 
з банкомату чи розрахуватися карт-
кою в магазині. Хоча кібервійна про-
ти України ведеться вже не перший 
рік, а українські високопосадовці за-
являли про тисячі здійснених хакера-
ми атак, цей аспект гібридної агресії 
чомусь залишався на периферії гро-
мадської уваги. Тоді як ці атаки вже 
мали цілком відчутні для пересічних 
громадян наслідки.
Так, у грудні 2015 року були ата-

ковані три українські енергетичні 
компанії: «Прикарпаттяобленерго», 
«Чернівціобленерго» та «Київобле-
нерго». Як наслідок, понад 300 тисяч 

споживачів протягом декількох годин 
сиділи без електрики. Через рік, 
наприкінці 2016-го, кібератака по-
вторилася, цього разу постраждала 
компанія «Укренерго» та мешканці 
столичного регіону.
Ці та інші кібератаки, від яких по-

страждали і Держказначейство та 
Мінфін, стали темою окремої вели-
кої статті відомого американського 
видання Wired під назвою «Як ціла 
країна стала полігоном для російських 
кібератак». Українські та закордонні 
фахівці, з якими поспілкувалося ви-
дання, були одностайні: всі напади 
не мали на меті нанесення макси-
мальної шкоди, натомість були де-
монстрацією сили та підготовкою до 
наступних, більш потужних атак, яких 
варто чекати незабаром. 
За неймовірним збігом обставин, 

уже за кілька днів після публікації 
матеріалу прогноз справдився: Укра-
їну атакував вірус Petya.A, від якого 
постраждали Кабмін, «Укрпошта», 
«Укртелеком», «Ощадбанк», «Укрза-

Усі публічні та непублічні фігури, які потенційно 
можуть становити «інтерес» для Росії, зараз 
перебувають в особливій небезпеці.
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тих, хто роками контролював медицину 
в Україні. І саме через це голосування за 
другий законопроект провалили.

8 червня В Херсонській області оштра-
фували 8 ресторанів, аптек та магазинів 
через порушення вимог закону «Про 
мови». Йдеться про те, що інформація, 
зазначена у меню, на виставкових 
ярликах, у касових чеках, викладена 
російською мовою, персонал закладів 
ресторанного господарства під час об-
слуговування клієнтів спілкується росій-
ською мовою.

8 червня Посол Великої Британії в 
Україні Джудіт Гоф підтвердила наявність 
британського паспорта у відстороненого 
глави ДФС Романа Насірова. Водночас 
сам Насіров назвав докази, надані об-
винуваченням про британський паспорт, 
фальсифікацією.

8 червня Верховна Рада підтримала 
законопроект №6470, який закріплює 
зовнішньополітичний курс України, де 
пріоритет — вступ до НАТО. Президент 
України Петро Порошенко має намір 
провести в країні референдум, на який 
буде винесено питання про вступ до НА-
ТО. Разом із тим президент підкреслює 
першочерговість проведення реформ з 
метою приведення держави у відповід-
ність до критеріїв НАТО перед подачею 
заявки на членство в цій організації.

9 червня Національне антикорупційне 
бюро підозрює Національний банк у спі-
вучасті в розтраті 12 мільярдів гривень 
рефінансування. Розтрату здійснили 
в період з 2014-го по 2015 рік посадо-
ві особи Нацбанку, діючи за змовою 
з менеджментом кількох комерційних 
банків. У шахрайстві брали участь банки 
«Київська Русь», «Південкомбанк», «Місь-
кий комерційний банк», «Автокразбанк», 
«Терра банк», «Дельта банк», «Хрещатик», 
«Фінанси і кредит», «Фінпростбанк» і 
«Інтеграл банк».

9 червня Мешканці Львова вночі 
збудували сміттєві барикади, перекри-
ли вулиці, вимагаючи вивезти сміття 
з майданчиків.

10 червня У 5 районах Донецької об-
ласті близько 388 тисяч мешканців 
тривалий час залишаються без централі-
зованого водопостачання.

12 червня Співробітники СБУ виявили 
корупційний механізм розкрадання 
чиновниками 22,5 млн гривень бюджет-
них коштів, виділених на реабілітацію 
ветеранів та учасників антитерорис-
тичної операції. У зв’язку з інцидентом 
Мінсоцполітики ініціювало внесення 
змін до законодавства для врегулюван- ог
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лізниця», місцеві органи влади, ЗМІ 
тощо. Головним каналом стало про-
грамне забезпечення для документо-
обігу та подачі бухгалтерської звітності 
M.E.Doc, дуже популярне в Україні.
Звісно, від самого початку ро-

сійський слід у цій атаці був досить 
очевидний. Хоча вірус маскувався під 
програму-здирника, вимагаючи від 
користувачів перерахувати хакерам 
еквівалент 300 доларів, а постражда-
ли не лише українські, а й європей-
ські, азійські та навіть російські ком-
панії, загалом було уражено близько 
12,5 тисяч комп’ютерів. Але невдовзі 
з’ясувалося, що сплата викупу ніяк не 
допомагає розблокувати інфіковані 
машини, а західні та російські компа-
нії, найімовірніше, стали побічними 
жертвами атаки, через їхні зв’язки 
з компаніями з України.
За твердженнями українських 

спецслужб та фахівців з кібербезпеки, 
зловмисники мали кілька завдань. 
По-перше, нанести одноразовий 
збиток українським підприємствам 
та держустановам, знищити їхні дані, 
порушити нормальну роботу. Оцінити 
такий збиток у грошовому вимірі 
дуже складно, але в будь-якому разі 
йдеться про суму з багатьма нулями. 

По-друге, зачистити сліди попередніх 
атак та продемонструвати Україні 
(і Заходу також) свої можливості. По-
третє, перевірити рівень кіберзахисту 
України та здатність відновлюватися 
після атаки. І зрештою, спровокувати 
паніку серед звичайних українців, для 
мільйонів з яких слова «кібератака», 
«комп’ютерний вірус» тощо є поняття-
ми вельми абстрактними. Кібератака 
швидко стала головною темою новин 
та побутових розмов, але тотальної 
паніки вдалося уникнути, адже жод-
них фатальних наслідків на кшталт 
загального відключення електроенер-
гії, водопостачання, інтернету, мобіль-
ного зв’язку тощо не сталося, аварій 
на стратегічних об’єктах — на атомних 
чи гідроелектростанціях — теж не було 
(хоча Чорнобильська АЕС стала одним 
з об’єктів нападу).
Втім, ця історія показала, що 

готового сценарію реагування на 
подібні атаки українська влада не 
має і близько. Високопосадовці роз-
міщали в соцмережах констатуючі 
пости про те, що «нас теж поклали», 

особливе глузування викликало падін-
ня сайту кіберполіції, яка і має відпо-
відати за кібербезпеку країни.
Цього разу до технологічного апока-

ліпсису справа не дійшла, але нові ви-
пробування, вочевидь, не забарять-
ся. Влада вже пообіцяла оперативно 
до них підготуватися, зокрема внести 
необхідні оновлення в законодавство, 
в якому досі не були прописані навіть 
засади кібербезпеки. Пролунали 
й традиційні для будь-якої позаштатної 
ситуації обіцянки виділити з бюджету 
додаткові кошти. Але, як наголошують 
експерти з цифрової безпеки, най-
головніше те, на що ці кошти будуть 
витрачені. Так, після минулорічних 
атак кошти теж виділялися, але їх ви-
тратили лише на нові системи збере-
ження даних, а не на захист мереж від 
проникнення хакерів чи нейтралізації 
такого проникнення.
Неабияку увагу треба буде звер-

тати і на підняття загального рівня 
комп’ютерної грамотності, який 
в Україні (зокрема, в державному 
секторі) поки що абсолютно не від-
повідає викликам, які стоять перед 
державою, для багатьох чиновників 
кібербезпека — цілком далеке й не-
зрозуміле поняття. Тоді як інфікування 

цілої мережі може відбутися через 
недбалість рядового працівника, який 
необережно перейде за сумнівним 
посиланням і поставить під удар усю 
мережу своєї компанії чи державної 
структури.
Тим паче, від моменту зараження 

до моменту самої атаки можуть про-
йти місяці, за які хакери зміцнюва-
тимуть свої позиції в системі і готува-
тимуться до «моменту Х». І на даний 
момент невідомо, як глибоко і куди 
саме вони встигли пролізти. Нова 
хвиля атаки може статися у будь-який 
момент.
Україна вже навчилася давати 

жорсткий опір «традиційній» агресії, 
з танками та артилерією. До адек-
ватного відбиття атак нового типу тут 
поки що не готові. І супротивник це 
чудово розуміє. 
 

Цього разу до технологічного апокаліпсису справа 
не дійшла, але нові випробування, вочевидь, не 
забаряться.
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ня порядку використання бюджетних 
коштів, передбачених для соціального 
захисту. Планується, що повноваження 
з виконання програми будуть передані 
до місцевих управлінь праці та соціаль-
ного захисту населення.

12 червня Група «Кернел» закінчила про-
цес купівлі холдингу «Українські аграрні 
інвестиції», що зробило холдинг Андрія 
Веревського найбільшим власником 
земельного банку України. Компанія 
є також найбільшим в світі виробником 
і експортером соняшникової олії.

13 червня Державна фіскальна служба 
надавала податкову розстрочку у 2017 
році переважно компаніям Ахметова. 
Зокрема, 3 з 7 компаній належать 
Ахметову, окрім того, одна з них, ТОВ 
«ДТЕК Свердловантрацит» розташована 
на неконтрольованій Україною території. 
Нагадаємо, відомий депутат Олександр 
Онищенко розшукується через те, що 
його компанії, на думку правоохорон-
ців, незаконно отримували розстрочку. 
Екс-голова ДФС Роман Насіров звинува-
чується у наданні розстрочення зі сплати 
рентної плати компаніям Онищенка 
з порушенням вимог закону.

13 червня Декомунізація по-запорізьки: 
в області з пам’ятників Леніну створюють 
пам’ятники іншим історичним особам. 
На території регіону вже зафіксовано 
два подібних випадки: в селі Лозоватка 
пам’ятник «вождеві світового пролета-
ріату» перетворився на скульптуру бол-
гарина-переселенця Діакова, а в Ново-
олексіївці став основою для пам’ятника 
авторові першої української конституції 
Пилипу Орликові. Переробка скульптур 
шляхом «одягання» їх у національний 
одяг і «додавання» національної атрибу-
тики, дозволила місцевій владі заощади-
ти кошти в період декомунізації.

13 червня Секретар РНБО Олександр 
Турчинов вважає, що в Україні потрібно 
завершити антитерористичну операцію 
і перейти до нового формату захисту 
країни від гібридної війни з РФ. Він до-
дав, що законодавство формувалося на 
основі уявлень ХХ століття про класичну 
війну і не враховує необхідності проти-
стояти гібридній агресії.

14 червня За даними СММ ОБСЄ 
в Україні на Донбасі кількість жертв 
серед мирного населення за цей рік 
збільшилася на 110 відсотків у порів-
нянні з аналогічним періодом минулого 
року. З початку року на Донбасі загинули 
45 мирних жителів, ще 216 цивільних за 
цей час отримали поранення.

15 червня За рік Україна піднялася 
з 56-го на 50-е місце в рейтингу іннова-ог
ля
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ОЛЕГ ДОРОШЕНКО, КИЇВ

Зустрічаються два шкільних друга. 
Один запитує:
– Де працюєш?
– В СБУ.
– Ого, а що ви там робите?
– Займаємося тими, хто 
незадоволений владою.
– А що, є задоволені?
– Так, але ними займається НАБУ.

Новітній український анекдот

 За два роки роботи Національне 
антикорупційне бюро України (НАБУ) 
встигло зайнятися головами Фіскаль-
ної служби, Центральної виборчої 
комісії, Рахункової палати, колишнім 
головою парламентського комітету 
з енергетики, народними депутатами, 
одіозними суддями і прокурорами та 
іншими топ-чиновниками. Таким до-
робком не може похвалитися жоден 
слідчий чи антикорупційний орган 
держави. У відповідь влада зайнялася 
НАБУ. Як наслідок — постійні спроби 
обмежити повноваження НАБУ, за-
тягування розгляду справ у судах та 
дискредитаційні кампанії.

Гальмування призначень 
і самого розслідування

16 травня Національне антикорупцій-
не бюро вкотре опинилося в центрі 
уваги: активісти встановили шибени-
цю біля Верховної Ради через нові 
спроби окремих парламентарів піді-
рвати роботу НАБУ. Саме так у Бюро 
трактують законопроект № 6220 про 
внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу, що запрова-
джує заборону розслідування раніше 
закритих правоохоронцями справ. 
В НАБУ пояснюють, що якщо зако-
нопроект, що вже пройшов перше 
читання, набуде чинності, вони будуть 
змушені припинити розслідування 
всіх епізодів злочинної діяльності, 
щодо яких існують або з’являться 
постанови слідчих будь-якого з пра-
воохоронних органів про закриття 
проваджень. На практиці це означає, 
що Генпрокуратурі чи СБУ достатньо 
буде відкрити кримінальну справу 
щодо певних корупційних дій, закрити 
її після формального розслідування і, 
таким чином, унеможливити розсліду-
вання тієї ж справи Антикорупційним 
бюро.

Спроби підірвати, заблокувати чи 
дискредитувати роботу НАБУ регу-
лярно здійснюються від початку його 
діяльності (16 квітня відомство від-
значало другу річницю призначення 
директором Артема Ситника). Пока-
зово, що перше розслідування Бюро 
розпочало лише 4 грудня 2015 року 
— через вісім місяців після появи ке-
рівника і більше ніж за рік після ухва-
лення закону «Про Національне анти-
корупційне бюро України». Детективи 
готові були взятися за розслідування 
раніше, але була затримка з призна-
ченням антикорупційного прокурора. 
В кінці 2015-го, через епопею 

з антикорупційним прокурором, ви-
ник гучний скандал: попри те, що 
закон про прокуратуру набув чинності 
15 липня, комісію з обрання голови 
Спеціальної антикорупційної проку-
ратури (САП) не створили. Так, генп-
рокурор — на той час Віктор Шокін 
— делегував у комісію чотирьох пред-
ставників, навколо яких виник шквал 
критики, а парламент на перших 
порах взагалі не спромігся надати 
кандидатів. 
А без антикорупційного прокурора 

НАБУ працювати не може: за Кри-
мінальним процесуальним кодексом 
без прокурора детектив не може 
ухвалити головні рішення — про по-
чаток розслідування, оголошення під-
озри чи передання обвинувального 
акту до суду. Зрештою, скандал ущух із 
призначенням Назара Холодницького 
керівником САП.

Без грошей

У вересні того ж 2015 року НАБУ опи-
нилося без грошей через припинення 
асигнувань з державного бюджету, 
згодом — після втручання західних 
партнерів — фінансування поновили. 
Були й спроби знизити зарплату май-
бутнім співробітникам Бюро шляхом 
внесення поправок до Закону про 
державний бюджет, однак фінансу-
вання НАБУ вдалось відстояти.
Фактично, після створення НАБУ 

парламентарі ухвалили лише одне 
рішення на підтримку його роботи 
— закон про внесення зміни до Кримі-
нального процесуального кодексу, що 
дозволив залишити в Генпрокуратурі 
провадження, порушені до створення 
НАБУ. Це дало можливість Бюро поча-
ти діяльність з чистого аркуша — інак-
ше був реальний ризик, що детективів 

Приборкання НАБУ
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ційних країн. Першою серед найбільш 
інноваційних країн, як і рік тому, стала 
Швейцарія. До першої трійки також вхо-
дять Швеція та Нідерланди. Польща зна-
ходиться на 38-й позиції, Росія — 45-а.

15 червня Клюєви винні українським 
держбанкам 28 мільярдів. Українські 
державні банки не можуть повернути 
мільярдні борги братів Клюєвих з авст-
рійських фірм. В Австрії завершується 
процедура банкрутства компаній, 
пов’язаних з братами Сергієм і Андрієм 
Клюєвими, які переховуються від україн-
ського правосуддя у Росії.

16 червня Правоохоронні органи Ве-
ликої Британії вивчать можливі факти 
порушення закону головою фіскальної 
служби України Романом Насіровим 
та вирішать, чи має він постати перед 
судом у Сполученому Королівстві.

16 червня Засновник групи СЄПЕК 
Сергій Курченко зайнявся експортними 
поставками вугілля українського по-
ходження. Збут антрациту здійснюється 
переважно в Туреччину. Перші поставки 
почалися в квітні, а набули системно-
го характеру в травні–червні: зараз 
у Туреччині щомісяця розвантажується 
5-6 суден, на борту кожного з яких зна-
ходиться до 20 тис. тонн вугілля.

17 червня Кількість громадян України, 
які вважають себе українцями за на-
ціональністю, на сьогодні становить 
90,6% населення. На це вказують дані 
великого соцопитування, проведеного 
провідними соціологічними центрами 
країни (КМІС, «Рейтинг», СОЦІС, а та-
кож Центром імені Разумкова). Згідно 
з даними дослідження, росіянами за на-
ціональністю вважають себе лише 6,3%. 
Представниками інших національностей 
називають себе лише 2,7% громадян. 
Найчастіше українську національну 
ідентичність декларують молоді люди 
у віці від 18 до 24 років. Для порівнян-
ня, у 1989-ому і 2001 році українцями 
себе вважали відповідно 72,7% і 77,8%. 
Разом із тим, 50,5% населення України 
використовують українську мову в якості 
основної мови повсякденного спілку-
вання, а російську мову у повсякденні 
використовують 24%, ще 26% викорис-
товують одночасно дві мови.

19 червня Районний суд Одеси кон-
фіскував Одеський нафтопереробний 
завод, що належить групі СЄПЕК Сергія 
Курченка, на користь Кабінету міністрів. 
Прокуратура Одеської області оголосила 
у розшук колишнього гендиректора та 
виконавчого директора Одеського НПЗ.

19 червня Авіакомпанія WizzAir по-
чала виконувати рейси з Міжнародного ог
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завалять десятками тисяч томів мате-
ріалів проваджень, які передбачалося 
передати з Генпрокуратури до НАБУ 
(наприклад, справа стосовно екс-
прем’єра Павла Лазаренка налічує 23 
тисячі томів).
Одна з найвідоміших законодавчих 

ініціатив, необхідних для роботи НА-
БУ, але яку не підтримує депутатський 
корпус, — надання детективам Бюро 
права прослуховування. Цю тему без-
результатно піднімають вже понад рік.
Буває, що можновладці зловжива-

ють своїми повноваженнями щодо 
НАБУ у власних цілях, намагаючись 
втягнути антикорупціонерів у політичні 
ігри. Наприклад, парламентарі пишуть 
заяви про скоєння підслідного НАБУ 
злочину, не вказуючи деталей, але 
закликаючи внести заяву до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. Якщо 
цього не зробити, на НАБУ можна по-
скаржитися до суду за бездіяльність. 
А після внесення заяви до реєстру по-
чинаються політичні спекуляції, кампа-
нії в ЗМІ проти фігурантів проваджень 
— мовляв, порушено справу, треба 
його чи її у відставку. Деякі депутати 
подають сотні таких скарг, але дати 
свідчення і підписати попередження 

про притягнення до відповідальності 
за неправдиві дані відмовляються. 
Так, в одному з піврічних звітів НАБУ 
значилось, що за заявами нардепів 
зареєстрували тільки три повноцінні 
кримінальні провадження. Однак кож-
не з сотень поданих звернень забирає 
ресурс Бюро і відволікає детективів 
від реальної роботи.

Спроби саботувати роботу 
тривають

Окрім законодавчих спроб підірвати 
роботу НАБУ, є й інші методи завадити 
його діяльності. Зокрема, знову наби-
рає обертів скандал з кандидатурою 
аудитора діяльності Національного ан-
тикорупційного бюро від парламенту 
(до складу комісії аудиторів входить по 
одному представнику від президента, 
Верховної Ради та уряду). Так, нещо-
давно стало відомо, що відхилений 
Радою кандидат в аудитори НАБУ 
Найджел Браун знову братиме участь 
у відборі кандидатів на цю посаду. До 
появи кандидатури Брауна основним 
претендентом в аудитори НАБУ від ВР 
був заступник генерального інспекто-
ра департаменту юстиції США Роберт 

Спроби підірвати, заблокувати чи дискредитувати 
роботу НАБУ регулярно здійснюються від початку 
його діяльності. Показово, що перше розслідування 
Бюро розпочало лише 4 грудня 2015 року — через 
вісім місяців після появи керівника і більше ніж 
за рік після ухвалення закону «Про Національне 
антикорупційне бюро України». Детективи готові 
були взятися за розслідування раніше, але була 
затримка з призначенням антикорупційного 
прокурора. 

ФОТО: WWW.NABU.GOV.UA
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аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького 
в Берлін (Німеччина).

20 червня Бойовики «ДНР» обстріляли 
спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли 
агресію щодо них.

20 червня Президент Петро Порошен-
ко провів зустріч із президентом США 
Дональдом Трампом. Президенти обго-
ворили широке коло військових та еко-
номічних питань. Важливо, що ця зустріч 
передувала зустрічі з президентом Росії.

20 червня Кабінет міністрів України 
затвердив виділення додаткових 800 
мільйонів гривень на капітальний 
ремонт, а по суті, будівництво траси 
Львів–Тернопіль–Хмельницький–Вінни-
ця–Умань–Одеса–Миколаїв. «Це страте-
гічно важливий для країни проект, осо-
бливо в умовах зростання товарообігу 
з Європою, і з огляду на те, що ця дорога 
веде до портів України», — підкреслив 
віце-прем’єр Володимир Кістіон.

22 червня Правоохоронці затримали 
головреда «Страна.ua» Ігоря Гужву. 
«Добрехався, нарешті, до правди. За 
матеріалами ДФС і прокуратури Києва 
поліцією затримано Гужву, який вимагав 
і отримав 10 тис. дол. за нерозміщення 
компромату на чинного політика», — на-
писав на Facebook генпрокурор Юрій 
Луценко.

22 червня Верховна Рада ухвалила 
проект закону про Конституційний Суд у 
першому читанні. Раніше, 11 квітня, пар-
ламент відхилив законопроект про Кон-
ституційний Суд. Законопроект №6427-д 
передбачає, що Конституційний Суд дає 
висновок щодо конституційності законів і 
норм не лише за зверненням президен-
та, Кабміну чи щонайменше 45 народ-
них депутатів, але й за скаргою окремої 
особи. До складу КС входить 18 суддів: 
президент, Верховна Рада та з’їзд суддів 
України призначають по 6 суддів.

23 червня Мер Львова Андрій Садовий 
погодився віддати Львівській облдер-
жадміністрації функції вивезення сміття 
з міста, як його про це просив уряд.

25 червня У зоні АТО знешкоджено 
диверсійно-розвідувальну групу проти-
вника, в результаті двох бойовиків було 
вбито, в тому числі громадянина РФ, ще 
чотирьох було затримано, в тому числі 
двох військових РФ.

27 червня У Києві вибухнула машина, 
в ній загинув один із керівників Головно-
го управління розвідки Міністерства 
оборони Максим Шаповал. Головна 
версія підриву автомобіля — російський 
слід. Шаповал був командиром першої ог
ля
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Сторч, якого підтримували громад-
ськість та іноземні партнери. Однак 
з появою Брауна всі спроби призна-
чити аудитора провалилися. Ставки 
в цій грі дуже високі: негативний 
висновок аудиторів — єдина підстава 
для відставки директора НАБУ, який 
призначається на сім років без права 
повторно обіймати посаду.
Окрім політичних ігор, є системна 

проблема, з якою стикаються анти-
корупціонери — затримка судових 
процесів. Наразі НАБУ працює над 
328 провадженнями, 65 справ Бюро 
передано до суду, а збитки від зло-
чинів, що розслідуються відомством, 
оцінюють у 85 млрд грн. 
Щоправда, суди ухвалили рішення 

лише у 17 зі скерованих до них 65 
справ, 26 перебувають у стадії розгля-
ду, а до 22 ще не брались. Є справи, 
що лежать у судах понад рік. Причини 
затягування різні: проблеми з підсуд-
ністю та формуванням складу суддів, 
неявка учасників процесу, повернен-
ня обвинувального акту.
Рекорди б’є справа про отримання 

неправомірної вигоди суддею Сєвєро-
донецького суду (суддя з нерухомістю 
в Іспанії), що не розглядається вже 
14 місяців. Засідання в резонансній 
справі «Одеського припортового за-
воду» проходять з інтервалом раз на 
два місяці.

Потрібен спеціалізований суд

Хоча ситуацію можна пояснити 
об’єктивними причинами, є й ознаки 
саботажу з боку системи. Яскравий 
приклад — визначення запобіжного 
заходу стосовно колишнього голови 
Державної фіскальної служби Романа 
Насірова. Судді не вийшли на роботу, 
пославшись на те, що була неділя. 
Є й об’єктивні причини затягування 
розгляду справ: розслідуваннями НА-
БУ повинна займатися колегія з трьох 
суддів, кожен із яких повинен мати 
стаж не менше п’яти років. Якщо суд-
дів необхідної кваліфікації немає, 
справи передають до іншого суду, що 
займає час. Звичайно, залишається 
й ризик корумпованості конкретних 
суддів та витоку інформації в судовій 
системі. Наприклад, скандальний 
суддя Микола Чаус, який наразі пере-
буває під вартою у Молдові, ще будучи 
на посаді дізнався, що за ним стежить 
НАБУ. Але через стеження він не тіль-
ки не відмовився від хабара, на яко-
му його затримали, а ще й збільшив 
суму своєї винагороди на третину — до 
$150 тис. — за ризик. 

У Бюро переконані, що потрібен 
Спеціалізований антикорупційний 
суд, який би займався підслідними їм 
справами. Але на створення такого 
суду потрібна воля Верховної Ради, 
про відсутність якої згадувалось ви-
ще.
Немало проблем виникає в НАБУ 

і при взаємодії з Генеральною проку-
ратурою. Одне з основних ускладнень 
— передача витребуваних криміналь-
них справ для подальшого розсліду-
вання в НАБУ. За законом, керівник 
антикорупційного Бюро має право 
вимагати кримінальні провадження 
з інших органів, однак траплялися 
випадки, коли справи з ГПУ не пере-
давалися до НАБУ місяцями.
В кінці 2016 року виникло черго-

ве непорозуміння між НАБУ та ГПУ, 
в результаті якого генпрокурор Юрій 
Луценко на кілька місяців заблокував 
доступ керівництва НАБУ до єдиного 
реєстру досудових розслідувань. При-
мітно, що цей доступ був наданий 
попередником Луценка Віктором 
Шокіним. Крім того, НАБУ ще до 
травня 2017 року не мало повного 
доступу до бази е-декларацій і детек-
тиви вивчали дані на тих же правах, 
що й звичайні громадяни — просто 
заходячи на сайт. Хоча, відповідно 
до закону «Про НАБУ», Бюро має 
право доступу до всіх реєстрів та баз 
даних держорганів. Зрештою, і ГПУ, 
і Націо нальне агентство із запобі-
гання корупції надали НАБУ необхідні 
доступи. До речі, зараз тільки щодо 
е-декларування НАБУ розслідує 40 
проваджень, в тому числі стосовно 
суддів, народних депутатів та інших 
високопосадовців. За цими прова-
дженнями розслідуються як факти 
внесення завідомо недостовірних 
даних до декларації, так і можливе 
незаконне збагачення, як, зокрема, 
у провадженні щодо першого заступ-
ника голови СБУ.
В серпні 2016 року дійшло до без-

посереднього зіткнення між співро-
бітниками НАБУ і ГПУ. При цьому про-
курори затримали і утримували двох 
представників НАБУ, а за деякими 
даними, навіть катували. А спецназ 
НАБУ, який прибув на підмогу, за-
стосував силу до представників 
Генпрокуратури, хоча й не звільнив 
затриманих. Зрештою, затриманих 
відпустили вже наступного дня. При-
мітно, що напередодні цієї «війни», 
як описали події ЗМІ, співробітники 
ГПУ проводили обшук у НАБУ в рам-
ках кримінального провадження 
щодо незаконного прослуховування 
працівниками НАБУ. А детективи 
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групи спецназу, яка звільняла донецький 
аеропорт в 2014 році.

27 червня Сталися атаки вірусу під на-
звою Petya.A на мережі українських бан-
ків і великих компаній. Головними цілями 
нового вірусу стали Україна та Росія. Але 
вірус також зафіксований в Польщі, Італії, 
Великобританії, Литві, Німеччині, Франції 
та США. За останні дві доби до Націо-
нальної поліції України з повідомленнями 
про блокування роботи комп’ютерної 
техніки вірусом-шифрувальником зверну-
лися 1508 юридичних та фізичних осіб, 
які постраждали від вірусу Petya. Вірус 
вразив більшість державних установ і 
банків.

28 червня Ситуація з водопостачанням 
міста Торецьк Донецької області значно 
ускладнилася й загрожує гуманітарною 
катастрофою. Майже 35 тисяч мешкан-
ців отримують воду лише дві години на 
добу, в селища Північне та Залізне вода 
подається на дві години один раз за дві 
доби. За словами Євсікова, в місті може 
спалахнути епідемія інфекційних захво-
рювань. Міська санепідемстанція готу-
ється днями закрити всі дитячі садки.

29 червня Генпрокурор Юрій Луценко 
вніс подання до Верховної Ради про 
надання згоди на притягнення до кримі-
нальної відповідальності, затримання та 
арешт народного депутата від Опоблоку 
Михайла Добкіна. Добкіна звинувачу-
ють у незаконному заволодінню 78 га 
земельних ділянок м. Харкова норматив-
ною вартістю понад 220 млн грн.

30 червня Збалансувати Пенсійний 
фонд реально за 7 років, у випадку, якщо 
парламент прийме законопроекти, які 
дозволять провести пенсійну реформу 
в державі, — запевняє Мінфін. 
Зараз дефіцит Пенсійного фонду України 
становить 141 млрд грн. Це яма, яка, 
з одного боку, є загрозою для бюджету, 
а з іншого — не дає можливості виплати-
ти гідні пенсії нашим громадянам. Відпо-
відно, коли ми дивимося на макрорівні, 
то кошти на це витрачаються великі, а 
коли дивимося на рівні конкретної люди-
ни — пенсії у нас мізерні.

30 червня Через екологічну ситуацію 
на Донбасі люди не зможуть там жити 
протягом 10 років, тому необхідно пере-
селяти звідти місцевих мешканців. Про 
це заявив заступник міністра з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України 
Георгій Тука.
«Мова йде взагалі не про порятунок 
Донбасу. На цьому хрест. Мова іде про 
поступове звільнення цього регіону від 
людей, бо люди там існувати не зможуть 
протягом 10 років», — сказав він. ог
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НАБУ, яких затримали прокурори, 
вели розслідування щодо департа-
менту з особливо важливих справ 
Генпрокуратури. Через тиждень після 
інциденту Луценко і Ситник передали 
розслідування сутички в СБУ. Про 
результати не повідомлялось. Однак 
вже в 2017 році головного фігуранта 
того скандалу з боку ГПУ — старшого 
слідчого з особливо важливих справ 
Головного слідчого управління Ген-
прокуратури Дмитра Суса — звільни-
ли. Причиною звільнення стало те, 
що він не вказав в декларації авто-
мобіль та право на користування 
кімнатою в Києві.

Вирішальна стадія боротьби 

Вистачало і спроб дискредитації 
НАБУ. Наприклад, ГПУ реєструвала 
справу щодо Ситника через те, що 
в нього нібито є незадекларована 
квартира у Куп’янську Харківської об-
ласті. Хоча достатньо було перевірити 
ідентифікаційний номер власника цієї 
квартири, щоб переконатися, що це 
— тезка керівника Бюро. Була й спро-
ба позбавити громадянства України 
першого заступника директора НАБУ 
Гізо Углаву. А про закупівлю шкарпе-
ток спецназу НАБУ по 373 гривні за 
пару згадують і досі, попри пояснення 
антикорупціонерів, що це елемент 

тактичного спорядження за західними 
стандартами.
Протистояти тиску влади НАБУ до-

помагає підтримка громадськості та 
західних партнерів. Ось і зараз через 
обговорення законопроекту 6220 
на захист НАБУ стали Міжнародний 
валютний фонд та посли країн Великої 
сімки. Так, посли G7 закликали про-
вести консультації з вітчизняними та 
міжнародними учасниками процесу, 
перш ніж розглядати законопроект 
у Раді. А в МВФ попередили, що ухва-
лення законопроекту суперечитиме 
зобов’язанням України, може піді-
рвати ефективність системи боротьби 
з корупцією та не відповідатиме про-
грамі МВФ. Принагідно місія МВФ 
нагадала, що українська влада має 
виконати попереднє зобов’язання 
і надати НАБУ право самостійно іні-
ціювати в суді прослуховування під-
озрюваних. Ще й термін вказали: до 
кінця травня. 
Директор НАБУ переконаний, що 

зараз настала вирішальна стадія 
боротьби з корупцією і без підтримки 
громадськості та західних партнерів 
цю боротьбу не виграти. Зате в разі 
створення антикорупційних судів 
і надання НАБУ права на прослухо-
вування, антикорупціонери обіцяють, 
що система працюватиме ефективно.
 

Директор НАБУ переконаний, що зараз настала 
вирішальна стадія боротьби з корупцією і без 
підтримки громадськості та західних партнерів 
цю боротьбу не виграти. Зате в разі створення 
антикорупційних судів і надання НАБУ права на 
прослуховування, антикорупціонери обіцяють, що 
система працюватиме ефективно.

ФОТО: WWW.NABU.GOV.UA
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КУЛЬТРЕВЮ

 Михайло Назаренко — український літературознавець, 
кандидат філологічних наук, редактор і письменник-
фантаст. Зовсім нещодавно вийшло друком доповнене 
і розширене видання його книжки про Тараса Шевченка 
«Поховання на могилі». Ми поговорили з паном 
Михайлом про рецепцію Великого Кобзаря сьогодні 
та еволюцію його образу в українському та світовому 
контекстах. 

РОЗМОВЛЯЛИ КАТЕРИНА ГРИЦАЙЧУК 
ТА АНАТОЛІЙ ПІТИК, КИЇВ

Розкажіть, будь ласка, про вашу 
книжку «Поховання на могилі». Про 
що вона і чим відрізняється від низ-
ки інших шевченкознавчих студій? 
«Поховання на могилі» вперше було 
опубліковане ще 2006 року, але но-
ве видання — розширене приблизно 
в півтора разу й доповнене. Формаль-
но кажучи, це зібрання фольклору про 
Шевченка, але не тільки. Книжка про 
те, що розповідали про поета в народі 
приблизно з 1861 по 1961 рік, адже 
термін живого побутування легенд 
у народі — сто років. Перші зафіксо-
вані тексти пов’язані саме з перепо-
хованням Тараса Шевченка в Каневі.
Окрім фольклору, розкриваються 

також дотичні теми. Наприклад, ідео-
логічна експлуатація окремих мотивів 
Шевченкової легенди радянським 
і нацистським режимами, а також їхнє 
переосмислення в пострадянській 
ідеології. Плюс, у процесі виринуло 
багато цікавинок на кшталт історій 
про наречених Шевченка, дві з яких 
втратили розум. Одна з них, Ликера 
Полусмак-Яковлева, взимку 1917 
року все не зачиняла дверей і вікон 
зі словами «Він до мене прийде». На-
передодні Лютневої революції вона 
помирає — і тут виходить Шевченко, 
щоб визволити країну.
Коли я почав збирати матеріал, 

то побачив, що всі ці історії — як 
фольклор, так і радянський фейклор 
— складаються в єдину оповідь і пред-
ставити їх можна не за хронологією 
виникнення, а за хронологією Шев-
ченкового життя: від зачаття, коли ма-
ти присвятила його життя Україні, й до 
посмертного існування, бо, як відомо, 
Шевченко — вічно живий, він виїздить 
з могили на білому коні й літає над 
Україною. Ось так і виник цей текст, 
який, з одного боку, можна розглядати 
як дослідження, а з іншого — читати як 
роман-центон, в якому цитати утворю-
ють цілісний сюжет.
 
Яких змін зазнав образ Тараса Шев-
ченка за період Незалежності?
Впродовж останніх 25 років ми спо-
стерігаємо оновлення Шевченка 
в суспільній свідомості, подібне до 
оновлення, здійсненого футуристами 
в двадцяті роки. Звісно ж, воно поча-
лося з постмодерністської гри в Шев-
ченка. У Жадана є блискучий текст, 
який він, на жаль, не передруковує: 
апокрифічне листування Шевченка 
з Кулішем. По-друге, Шевченко ви-
никав у різних українофобських 
текстах (як у О. Бузини). Цікаво, що 
коли «Вурдалак Тарас Шевченко» 
з’явився, його сприйняли як незграб-

Михайло Назаренко:

«Позбавити Шевченка 
“шароварів” можна 
саме через масову 
культуру»
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не, але все ж таки оновлення образу. 
Потім стало зрозуміло, що це просто 
пасквіль. До речі, коли моя книжка 
вийшла першим виданням, мене 
регулярно запитували: «Це ж не так, 
як у Бузини?». 
По-третє, був іще Шевченко-об’єкт 

літературознавчих студій, які вима-
гали нових підходів. Ключовими тут 
є книжки Григорія Грабовича і Оксани 
Забужко. Вони надзвичайно різні: 
у Грабовича — науковий текст, у За-
бужко — радше есеїстичний, хоча 
там також намічено дуже цікаві на-
прямки для досліджень. Природно, що 
мастодонти від літературознавства, 
які ціле життя провели, розповіда-
ючи спочатку про Шевченка як ре-
волюційного демократа, а потім — як 
українського націоналіста, сприйняли 
такий (пост)структуралістський підхід 
до дослідження як блюзнірство, чим 
воно, звісно ж, не було. Розгорнулася 
навіть ціла кампанія проти висунення 
Г. Грабовича на Шевченківську пре-
мію, до якої долучилися навіть вельми 
шановні постаті. Люди, на жаль, не 
розуміють, що нові наукові підходи до 
Шевченка — це нові наукові підходи, 
не більше й не менше.
Ну й нарешті, Шевченко прийшов 

до масової культури через музику. Ми 
з дружиною, Вікторією Назаренко, ро-
били свого часу доповідь про присут-
ність Шевченка в музиці, і з’ясували, 
що він існує в жанрах фолк-рок, рок-
балада, реп та класичний рок-н-рол. 
Остаточно Шевченко актуалізувався 
під час другого Майдану, у графіті 
й цитатах. Абсолютно символічним 
образом став Сергій Нігоян, який чи-
тає уривок з «Кавказу».
Коли сучасна культура, культура на 

зламі, почала шукати формули, які 
б описали цей злам, виявилося, що 
Шевченко — це той код, який зрозу-
мілий усім. Мабуть, з усієї української 
класики, якщо не брати до уваги живо-
го класика Подерв’янського, Шевчен-
ко і Котляревський — саме ті, хто мо-
жуть оприявлюватися найяскравіше. 
Через специфіку Шевченкових тем, 
він, звісно, зараз є актуальнішим, ніж, 
наприклад, у вісімдесяті роки, коли 
його забили каменюками шкільної та 
університетської програми.

Як ви самі зацікавилися Тарасом 
Шевченком і ким він є особисто для 
вас? 
Моє сприйняття Шевченка пройшло 
певну еволюцію. У школі знайомство 
з поетом було жахливим і нудним, 
адже радянська шкільна програма 
була спрямована на те, щоб виробити 

в дітей відразу до української літера-
тури. А ось коли я відкрив Шевченка 
сам для себе, то натрапив на чудові 
вірші, які чомусь не вивчаються 
в школі. Власне, я прийшов до Шев-
ченка-поета тому, що хотів з’ясувати, 
чому він виявився настільки важли-
вим для історії та культури України. 
Він живий і актуальний, як кожен 
справжній класик.
Сьогодні Шевченко для мене — це 

той, крізь кого в українську культуру 
увійшли дуже глибокі архетипічні 
смисли та образи. Той, завдяки кому 
ця культура стала такою, як вона 
є зараз. Та й уся країна стала такою, 
як вона є зараз. З усім хорошим 
і з усім поганим. Я дуже люблю ті ві-
рші Шевченка, де він виражає самого 
себе, та навіть його особиста лірика 
виходить з колективного українського 
несвідомого.
 
А як Тараса Шевченка сприймають 
за кордоном? Які домінантні риси 
має його образ там?
Насправді за кордоном Шевченка 
знають мало. Його дуже важко пере-
кладати. Наприклад, переклади на 
російську мову були абсолютно без-
порадними й недолугими, аж доки 
за справу не взялися футуристи, які 
правильно його зрозуміли. За кор-
доном Шевченко — це постать, яка 
безпосередньо пов’язана з Україною. 
І, звісно ж, борець за волю. У Ва-
шингтоні стоїть пам’ятник молодому 
Шевченку, який було споруджено на 
знак підтримки Америкою поневоле-
них народів Східної Європи, в тому 
числі й українців. Справа в тому, що 
переклади Шевченка на англійську 
здійснюються звичним чином — вер-
лібром. Весь звукопис зникає, а саме 
в ньому — значна частина Тарасової 
майстерності. Тому Шевченко як поет 
не дуже відомий. Він радше знакова 
постать, аніж поет.
Зараз робляться спроби це зміни-

ти. Наприклад, минулого року вийшов 
альбом мистецьких творів Шевченка, 
де була й передмова Грабовича, 
й переклади окремих віршів — спро-
ба представити англомовному чита-
чеві Шевченка в контексті. Ситуацію 
з Шевченком за кордоном можна по-
рівняти зі становищем Чосера у нас 
до перекладів Максима Стріхи: зна-
ли, що був такий Чосер, але рідною 
мовою не читали. Тож чекатимемо 
на нові переклади. Не певен, що це 
щось радикально змінить у суспільній 
свідомості, але наш поет принаймні 
існуватиме в західному культурному 
просторі.

Якби ви мали змогу порозмовляти 
з Шевченком, то про що б у нього 
запитали?
Як філолог я б поцікавився, що він 
вкладав у ті чи інші тексти. Звісно, 
«Що хотів сказати автор?» — це шкіль-
не запитання, але щось же він таки 
хотів сказати. Наприклад, на Різдво 
25 грудня 1845 року, хворіючи на 
висипний тиф, Шевченко пише у «За-
повіті»: «А до того я не знаю Бога». Це 
метафора чи не метафора? Припус-
каю, що це така форма замовляння, 
спроба змусити Бога визволити Украї-
ну, але, звісно, хотілося б дізнатися 
з першоджерела.

Однією з проблем рецепції Тараса 
Шевченка сьогодні є спроба по-
дати його як мужицького поета, на 
противагу, наприклад, російському 
Пушкіну. Як зняти з поета тавро «ша-
роварщини»?
Ця проблема виникла ще за життя 
Шевченка і в перші роки після його 
смерті, коли всі писали: «Шевченко 
— народний поет», а Костомаров 
казав, що сам народ співав би, як 
Шевченко, якби зміг. Першим цю 
тезу поставив під сумнів Борис Грін-
ченко, який провів соціологічний 
експеримент: давав селянам читати 
Шевченка — і дивився, що вони розу-
міють. Виявилося, що розуміють вони 
дуже мало, особливо коли в текстах 
згадуються німфи, Нума Помпілій чи 
Візантія. У своїй книжці я наводжу 
приклади того, як селяни переказують 
«Гамалію» чи «Гайдамаків» — це зовсім 
гротескно.
Шевченка як майстра форми по-

бачили лише у двадцятому столітті 
філологи та футуристи. Звісно, це 
все закінчилося в 30-ті роки. Протя-
гом наступних десятиліть Шевченка 
одягали в шаровари, хоча й були 
спроби опиратися цьому — «Скиньте 
з Шевченка шапку й отого дурного 
кожуха» Івана Драча. Між іншим, 
Шевченко в кожусі — це також ство-
рюваний поетом імідж, адже під тим 
кожухом — костюм. Тому побачити 
Шевченка поза «кожушівщиною» 
справді важко.
Певна частина літературознавства, 

зокрема й діаспорного, спрямова-
на на те, щоб робити з Шевченка 
патріота-державника, але зовсім не 
очевидно, наскільки це вмотивовано. 
Певною мірою йдеться про ідеоло-
гічне перефарбування червоного 
Шевченка в жовто-блакитного, а він 
же значно складніший. Позбавити 
Шевченка «шароварів» можна саме 
через масову культуру, яка доводить, 
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що його творчість актуальна не лише 
ідеологічно, а й естетично. Багато чого 
залежить від змін у шкільній програмі. 
Якщо читати Шевченка як актуаль-
ного автора, а не як того, біля бюсту 
якого потрібно стояти з квіточками, то 
це дасть конкретні результати.
Інше питання — форма Шевчен-

кових творів. Шевченко широко ви-
користовував силабіку, на відміну від 
російських поетів, які творили майже 
виключно в силабо-тонічній системі. 
А на початку «Наймички», наприклад, 
у кожному рядку змінюється розмір 
й інтонаційний малюнок. Зрозуміло, 
що за життя Шевченка на російську 
його перекладали бадьорим хореєм. 
Тож важливо, щоб і перекладачі усві-
домили, наскільки досвід Шевченка 
як майстра форми є актуальним за-
раз, бо той-таки силабічний вірш у нас 
зовсім не розвинений, і навіть чудо-
вий переклад «Божественної комедії» 
зроблено ямбом.

Презентуючи нове видання «По-
ховання на могилі», ви зазначали, 
що книжка перегукується з творами 
відомих фантастів. То що ж єднає Та-
раса Шевченка з Урсулою Ле Ґуїн? 
Оскільки я непогано знаю фантастику, 
то раз у раз натрапляв у цікавих для 
мене текстах на речі, суголосні тому, 
що я хочу сказати. Наприклад, на 
першій сторінці «Лівої руки Темряви» 
Урсули Ле Ґуїн зринає фраза: «Truth is 
a matter of imagination». Тобто істина 
є справою уяви і водночас її сутністю. 
У «Книзі Нового Сонця» Джина Вулфа 
є пасаж про те, що це не ми створю-
ємо символи, а символи створюють 
нас. У «Лісі Міфаґо» Роберта Голдстока 
буквально йдеться про ліс, де про-
живають архетипи. Все це напряму 
стосується Шевченка. Міфи, створені 
навколо поета, і є тим лісом, у якому 
блукають архетипи. Фантастика тим 
і цінна, що вона може безпосередньо 
працювати з міфами, архетипами 
й колективним несвідомим.

Ось так ми і підійшли до вашого 
альтер-его. Як вживаються в одному 
Михайлові Назаренку письменник-
фантаст і серйозний дослідник?
Вони впливають одне на одного, 
бо є ще й Назаренко-читач, якому 
значна частина міметичної сучасної 
прози просто не цікава. Мене при-
ваблює те, що виходить за жанрові 
межі, зокрема й фантастичні. Як 
дослідник захоплююся творами, які 
«перекручують» реальність, аби пока-
зати її по-новому. Моя кандидатська 
дисертація була про міфопоетику 

в Салтикова-Щедріна, про міфологіч-
не підґрунтя Щедрінського гротеску. 
І в шевченкознавстві я почав займа-
тися саме міфами про Шевченка, 
хоча зараз радше досліджую питання 
рецепції поета. Мене-літературоз-
навця цікавлять неканонічні форми 
історичної прози — від альтернатив-
ної історії до історичного фентезі. Як 
редактор російських видань Джона 
Краулі, Ніла Ґеймана і Террі Пратчет-
та, я, безумовно, маю справу з хоро-
шою літературою, яка водночас, без-
умовно, є фантастикою.
 
До речі, щодо фантастики в Україні. 
Коли Василь Кожелянко написав 
«Дефіляду в Москві», жанр альтерна-
тивної історії так і не став трендом. 
Однак сьогодні він актуалізувався. 
Про що свідчить його підйом і на 
які експерименти сподіватися в по-
дальшому?
Мене дуже тішить, що альтернативна 
історія з’являється. Вона свідчить про 
те, що ми краще починаємо знати 
і розуміти справжню історію. Коли 
значна частина української історії бу-
де охоплена цими текстами, це озна-
чатиме, що читач знає, що ж власне 
було. Певна частина творів, не лише 
альтернативно-історичних, а й таких, 
як «Чорний Ворон» Шкляра, є спро-
бою компенсувати травму. Однак 
те, що коїться в російській культурі 
з альтернативною історією, свідчить, 
що такий шлях компенсації є дуже 
небезпечним. 
Альтернативна історія — це нама-

гання зрозуміти, чому все сталося так, 
як сталося, й усвідомити певну епоху. 
Невипадково, що один з найкращих 
творів у жанрі альтернативної історії, 
«Рівне/Ровно» Ірванця, — це якраз 
спроба зобразити пострадянську 
шизофренію. Події розгортаються 
в голові у персонажа, який марно 
намагається поєднати радянське ми-
нуле і пострадянське сучасне.
Зрозуміло, що альтернативно-іс-

торичних текстів буде більше, але 
хотілося б, щоби розширювалися ча-
сові зони, про які йдеться. Бо поки що 
головними лишаються національно-
визвольні змагання і козацькі часи. 
Але ж варіантів багато. 

А як щодо суто наукової фантасти-
ки? 
Не дуже віриться в бум наукової 
фантастики в Україні. Чому саме за-
раз українці мають мріяти про Марс 
— зовсім не очевидно. Тут би зі своєю 
Землею розібратися. Гадаю, проекти 
майбутнього з’являться. Та чи будуть 

це справжні проекти майбутнього — 
чи проекції сучасності в космос? Але 
тоді це вже буде не зовсім наукова 
фантастика, а, скажімо, космоопера. 
Однак усі ці припущення мають ба-
зуватися на тому, що Україна вціліє, 
стане космічною державою і зможе 
посилати кораблі на Альфу Центав-
ра. А це потребує підготовки в інших 
текстах, має стати аксіомою, як для 
американців часів Азімова було ак-
сіомою, що вже завтра вони будуть 
на Марсі. Рано чи пізно це дійде і до 
нас, але я радше можу уявити наукову 
фантастику «ретро», про становлення 
модерної України.

Цікавим є те, що український читач, 
знайомлячись із перекладною захід-
ною фантастикою, панічно боїться 
помічати у творах українські реалії 
різних епох. Звідки таке небажання 
сприймати себе як частину світового 
процесу? 
Звісно, це комплекс меншовартості. 
Як завжди: у нас все погано, най-
гірше. І це не лише перекладів стосу-
ється, а й будь-яких сфер життя. Тому 
й нема усвідомлення того, що якісь 
явища української історії та культури 
є інтернаціональними. Наприклад, 
у цирках Дикого Заходу був такий 
номер — «Мазепа на коні». Спасибі 
Байрону, Мазепа став культовою по-
статтю і як борець за свободу, і як 
романтичний персонаж. З одного 
боку, ми ладні переоцінювати міру 
знайомства світу з Шевченком, але 
з іншого, боїмося визнати, що укра-
їнське існує у світовій культурі. Це не 
шароварщина, а просто входження 
у світовий контекст. 
Коли я був у Токаї в Угорщині, то 

з подивом побачив меморіальну 
табличку, де повідомлялося, що на 
тому місці стояла церква, в якій 
співав Григорій Сковорода. Отже, 
знають Сковороду, і табличку по-
ставили. Нам ще слід усвідомити 
себе в європейському контексті, 
адже, наприклад, Шевченко був не 
так під впливом російської баладної 
традиції, як Міцкевича, а Пантелей-
мон Куліш — не лише автор «Чорної 
Ради», а й культуртрегер, перекладач 
Шекспіра та Біблії. Тож «Україна — це 
Європа» є не лише гаслом, а й реалі-
єю з давніх часів.
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Многая літа
ЄВГЕНІЯ НЕСТЕРОВИЧ, ЛЬВІВ

 Я завжди знала, що вік — це поняття 
відносне. Щойно після 25-ти у моєму 
колі спілкування з’явилися хоч якісь 
ровесники. Змалечку розмови з ді-
дом були для мене цікавіші, ніж ігри 
з однолітками. Діда можна було за-
питати про значення складних слів, 
і він відповідав, навіть особливо не 
спрощуючи. Немає складнішої ауди-
торії, ніж маленькі діти: або можеш 
пояснити просто і прямо, або визнай 
свою поразку. 
Може тому, в ідеалі найстарші опо-

відають молодшим щось таке, що не 
надається до пояснень — метафорич-
ну, концентровану мудрість: казки, 
приповідки, забобони. Про прикла-
дання подорожника, про бабая, про 
Бога і чорта. Щоправда, тепер до цьо-
го додаються спільні з бабусями пере-
гляди серіалів. І бабусі здебільшого 
щиро обурюються, коли їхні «невдячні 
діти» опираються впровадженню 
у життя вже своїх дітей елементів по-
буту і культури пізнього ХХ століття.
І тут стає якось уже катастрофічно 

складно: комунікативна прірва між 
досить близькими в часі поколіннями 
розчахується з такою однозначністю, 
що відчуваєш себе як ніколи без-
силим. Здебільшого малозарадні 
у сучасних технологіях, наші батьки 
по-своєму освоїли інтернет. А оскільки 
мережа засадничо працює за прин-
ципом «яке питання — така і відпо-
відь», то для них веб-простір не приніс 
інформаційного звільнення. Поколін-
ня 50+ в Україні здебільшого гуглить 
рецепти, використовує «Фейсбук» для 
поширення сумнівних новин, а також, 
щоб подивитися в чаті, коли востаннє 
діти були в мережі. Мало хто з них ди-
виться онлайн-лекції чи вирішує, що 
на пенсії саме час переглянути сотню 
найкращих фільмів усіх часів.
І я дратуюся. Я би хотіла, щоб вони 

не вмикали своїм онукам серіали, 
не годували їх майонезними сала-
тами, і не сварили дівчаток фразою 
«ти ж дівчинка!», а хлопчиків — «ти 
ж хлопчик!». Хай би розказали їм каз-
ку, повели їх на природу і показали 
різні рослини і пташок. Медики, на-
уковці і здоровий глузд уже давно 
спростували більшість речей, яких 
вони так боялися щодо власних дітей. 
Нікого не продує і не зурочать; дівчат-
ка в блакитному теж виживають; хлоп-
чики можуть бавитися ляльками, і так, 
з ними від самого початку варто пово-

дитись як з повноцінними людськими 
істотами — бо ними діти і є.
Відносний не тільки вік — віднос-

ні також поняття, які ми звикли до 
певного віку чіпляти: як-то старість 
— значить, мудрість, або юність — от-
же, максималізм. Кажуть, нині у світі 
(знову) культ молодості: усі премії, 
тренінги, нагороди — тим, кому не 
більше 35–40. Тож, мабуть, і не див-
но, що старше покоління почувається 
на узбіччі; тим більше, в Україні, де 
загальні показними сфери соцзахисту 
майже ніколи не встигають відірва-
тися від плінтусу. Яке там навчання 
протягом життя, скажете ви, коли тут 
мова йде про банальне виживання? 
Так, — погоджуся я приречено, і вко-
тре згадаю всі ці історії про безумні 
кредити на чиєсь весілля, і гроші, які 
лежали вдома під матрацом, а одного 
пізнього вечора були віддані аферис-
там за першим телефонним дзвінком. 
Потім згадаю, скільки разів ці ж самі 
люди вживають у розмовах зі своїми 
30-літніми дітьми фрази на кшталт 
«Я знаю, як краще», «Послухай мене», 
«Ми вже були там, де ви є, а ви ще 
там, де ми, — ні» і т.п. Я би дуже хоті-
ла, щоб у наших батьків було більше 
можливостей вчитися і розвиватися. 
Але я би ще дужче хотіла, щоб вони 
цього хотіли.
Згідно з Марґарет Мід, дослідницею 

антропології культури, раніше зміни 

в суспільствах протікали дуже по-
вільно, і минуле батьків було майже 
точною матрицею для майбутнього ді-
тей (постфігуративна культура). У наст-
упних епохах обмін знаннями відбу-
вався серед однолітків, а не від по-
коління до покоління (конфігуративна 
культура). Проте вже у префігуративні-
й культурі — від другої половини ХХ ст. 
і досі — діти вчать батьків. Майбутнє 
стало настільки мінливим, що нама-
гатися передбачити його — безглуздо, 
а тим більше немає сенсу у цій справі 
спиратися на знання попереднього 
покоління. Тому тепер виграє не той, 
хто більше накопичив знань, а той, 
хто знає, як знайти знання і їх швидко 
освоїти — використати, застосувати. 
Обсяг життєвого досвіду втрачає зна-
чення; спраглим до знань натомість 
можна бути незалежно від віку.
Світ для теперішніх найстарших 

змінився так кардинально, як їм годі 
було вимріяти. Світ успішно рухається 
до подовження середньої тривалості 
життя. Але що робити з додатковим 
десятиліттям на пенсії, якщо вже у 45 
на українських застіллях можна почу-
ти «Ми вже всьо, тепер хай наші діти 
роблять»? І як зробити, щоб «многая 
літа» після чергового ювілею були для 
українських дідусів та бабусь справді 
радісними і потрібними — перш за 
все, їм самим для себе самих?
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Вишукані 
закарпатські 
музичні приправи 
від гурту 
«Чаламада»
Чаламада. Пушлисьме!— Ужгород, 
2017.

А ви чули про музичні гурти із За-
карпаття? Якщо ні, то час братися 
за мапу і шукати на ній місто Ви-
ноградів, близьке воно до кордону 
з Румунією та Угорщиною. Але це 
ще не все: Виноградів є унікальним 
місцем зосередження мистецьких 
експериментів на Закарпатті. І са-
ме у Виноградові кілька років тому 
почала працювати нова музична 
формація під назвою «Чаламада». 

Ця малознайома назва не випад-
кова, адже чаламада — традиційний 
закарпатський салат із огірків, бол-
гарського перцю, капусти, моркви 
і приправ. Смакує він, незалежно 
від пори року, адже закарпатці 
традиційно консервують чаламаду 
й пригощають нею родину й друзів 
узимку. Ось як музиканти пояснили 
свій вибір назви для гурту: «Бере-
ме скляну банку тай мечеме у неї 
жменю доброго настрою, надрубіц-
ковані свіжі новти, много позитиву 
тай піціцько лірики для пікантності». 
Так, уже з цієї нотатки зрозуміло, 
що, окрім міксу музичного, гурт 
пропонує слухачам трішечки піз-
нати русинську говірку. І, до честі 
«Чаламади», учасники гурту роблять 
це віртуозно, щиро і водночас над-
звичайно легко.
Учасниками гурту є такі музикан-

ти: Роберт Тіводор — вокал (лідер 
гурту), Василь Полажинець — гітара, 
вокал, бек-вокал, Юрій Тесличко 

— баян, Ярослав Боднарук — труба, 
бек-вокал, Едуард Скунць — бас-гіта-
ра, Ерік Йоні — барабани. Неоднора-
зово вони розповідали, що за кож-
ним стоїть не один музичний проект 
і водночас кожен учасник має свої 
музичні смаки, відтак у «Чаламаді» 
змогли поєднати і свої настрої, і свої 
очікування від того, як має працю-
вати сучасна музична формація. 
Власне, у звучанні й такій позиції 
гурт дещо нагадує своїх колег по 
сцені — музикантів із луцького гурту 
«ФлайzZzа». І ми дуже сподіваємося, 
що дебютна платівка і швидка по-
пулярність «Чаламади» надовго за-
лишить хлопців на українській сцені 
і водночас допоможе вирватися на 
музичні фестивалі за кордоном.
Назва дебютного альбому «Пуш-

лисьме!», який вийшов наприкінці 
червня 2017 року, дослівно є закли-
ком іти вперед, а отже, символізує 
старт професійного музичного жит-
тя. Платівка насичена ритмами реггі 
та ска-панку, вміщує десять треків 
загальною тривалістю майже 40 
хвилин. Більшість пісень шануваль-
никам «Чаламади» вже відомі через 
активність гурту у відеороботах. 
Зокрема, у березні 2017 року 

«Чаламада» познайомила слухачів 
з кліпом на пісню «Се мій варош» 
(«варош» на місцевому діалекті 
означає місто). Режисером кліпу ви-
ступив виноградівський оператор, 
фотохудожник Андрій Олаг, який 
раніше робив для гурту дотепний 
кліп на пісню «Кукурудза, тинґириця, 
мелай» (яка, до речі, також увійшла 
до дебютного альбому «Чаламади»). 
І відео, і пісня стали одразу ж хітами, 
лідерами прослуховувань і перегля-
дів. У чому секрет? Мабуть, справді 
вже давно не було такої щемної 
пісні про рідне місто й такого якіс-
ного стильного відеоряду — візитівки 
українського містечка. У роботі над 
кліпом брали участь мешканці Ви-
ноградова, а також жителі інших на-
селених пунктів Закарпаття. Також 
серед розмаїття облич глядач може 
впізнати у кадрі учасників інших 
закарпатських команд (інколи ви 
навіть призабули, що ці музиканти із 
Закарпаття) — це учасники Rock-H та 
«Триставісім». 
Дебютний альбом «Чаламади» 

— «Пушлисьме!» — дотепний, сповне-
ний позитиву, іронії і має власний 
стиль, тому смакуватиме тим, хто лю-
бить життя, подорожі і людей довко-
ла себе. А ще припаде до смаку тим, 
хто цікавиться всім новим і хоче по-
вернути собі трішки віри і натхнення-

я. Платівку можна вже зараз вільно 
завантажити в інтернеті зі сторінки 
гурту на SoundCloud, або ж придб-
ати на фізичному компакт-диску, 
написавши музикантам на сторінці 
гурту у Facebook. А ми радіємо тому, 
що мода на Закарпаття в Україні 
зростає, а відтак розвивається не 
лише туристична, а й музична інду-
стрія цього краю. А ще з нетерпіння-
м чекаємо на ще один кліп до нової 
поза-альбомної пісні «Діско», що має 
з’явитися в мережі ближче до осені.

Доплисти до берега
Очеретяний кіт. Налягай на весла, 
Київ, студія Crystal Sound, 2017. 

Легендарний вінницький гурт «Оче-
ретяний кіт» (заснований у далекому 
1995 році) у червні 2017 року по-
знайомив киян із новою й довго-
очікуваною шанувальниками пла-
тівкою «Налягай на весла». Свою 
назву альбом одержав від однієї 
з композицій, що є своєрідною при-
святою Запоріжжю — рідному місту 
лідера гурту Романа Кріля та його 
особистій мрії доплисти до острова 
Байда.
Альбом «Налягай на весла» опові-

дає свою музичну історію, що скла-
дається з дванадцяти композицій 
загальною тривалістю 45 хвилин, 
серед яких — авторські пісні й су-

часна інтерпретація українського 
фольклорного матеріалу. Запис аль-
бому здійснювався звукорежисе-
ром Сергієм Тягнирядном на студії 
Crystal Sound за сприяння Творчого 
Об’єднання «Музичний Батальйон» 
та Олександра Юркова. 
За останні три роки «Очеретяний 

кіт» є постійним учасником волон-
терського музичного руху на Сході 

МУЗИКА
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України, відтак частково нова платів-
ка відбиває настрої, що вирують на-
віть на війні (зокрема, мова йде про 
пісню «Шлях на Мар’їнку», що, за 
висловленням учасників гурту, є «му-
зично-поетичним нарисом-пригодою 
українських музик на Сході в зоні 
АТО»). Попри складні теми, музичний 
гурт себе не зраджує — як і раніше, 
пісні звучать споглядально-меланхо-
лійно-філософськи-монументально. 
Саме це допомагає «Очеретяному 
коту» здійснювати інколи абсолютно 
неочікувані експерименти.
Найбільш монументальним та 

епічним твором нового альбому 
є сучасна інтерпретація-обробка 
народної пісні «Їхали чумаки». До 
роботи над цією композицією до-
лучилися музиканти таких гуртів, 
як «Гайдамаки», «ДахаБраха» і Катя 
Chilly. Фактично, ця пісня може 
стати відкриттям 2017 року, адже 
зроблена вона зі смаком і стилем, 
що так рідко досягається у спільних 
музичних композиціях. Об’ємність 
і поліфонічність у ній досягає найви-
щого рівня.
Ще два яскравих дуети записано 

з Тонею Матвієнко (пісня «Та нема 
гірш нікому») та Мавкою — Іриною 
Скрипніковою (пісня «Ой, хоч ду-
май ти, Марійко»). А композицію 
«Електричка», яку шанувальники 
гурту знають ще з кінця 90-х років, 
нарешті записано разом з автором 
Анатолієм Секретарьовим, якому 
у 2017 році виповнилося сімдесят. 
І, звісно, особливий подарунок 

— це пісня «Піють півні», записана 
з іншим легендарним українським 
музикантом — Міськом Барбарою 
(«Мертвий півень»). Оригінальний 
вокал Міська додав особливої на-
сиченості й несподіваної розв’язки 
традиційній українській народній 
пісні.
А ще естетів у цій платівці порадує 

візуальне оформлення. Дизайном 
електронної обкладинки та фізичних 
компакт-дисків у цілому займалася 
Олександра Тамкова, взявши за 
основу художні роботи «А льон до-
зрів» та «Замріяний степ» відомого 
художника Івана Марчука, а з іншо-
го боку — картини «Ранок» та «Піють 
півні» львівської художниці Наталки 
Харів.
Прослухати альбом можна на 

сторінці гурту «Очеретяний кіт» на 
SoundCloud, а замовити фізичний 
компакт-диск можна через сторінку 
гурту у Facebook.

Ірина Плехова, Київ

КУЛЬТРЕВЮ

«Лагідна» Сергія 
Лозниці: Достоєвський, 
помножений на Германа
ЛУК’ЯН ГАЛКІН, ГОЛОВНИЙ 
РЕДАКТОР MOVIEGRAM, КИЇВ

Всесвітньо відомим 
документаліста Лозницю 
зробили саме художні 
фільми. Дебютне «Щастя 
моє», що одразу потрапило 
до Каннського конкурсу, 
наробило чимало галасу 
авангардною кіномовою 
та вельми радикальною 
історією, безжальною і до 
персонажів, і до глядачів. 
Відтоді кожна з ігрових 
робіт Лозниці побувала 
в Каннах — утім, серйозних 
нагород поки не отримала 
жодна. Найбільш значущим 
здобутком режисера досі 
лишається приз ФІПРЕСІ 
за фільм «В тумані» 
— пригадаймо, аналогічну 
нагороду отримували 
й інші видатні «аутсайдери» 
конкурсу на кшталт Марен 
Аде («Тоні Ердманн») і Акі 
Каурісмякі («Гавр»). Звісно 
ж, не все вимірюється 
преміями: роботи Лозниці 
створили йому стійку 
репутацію талановитого 
й неординарного автора 
і побували не лише на 
Французькій Рив’єрі, але 
й на Берлінале, у Венеції, 
Карлових Варах, Роттердамі... 
Не так уже й багато 
українських режисерів 
можуть похвалитися 
подібним, еге ж?

 Кожен з художніх фільмів Лозниці 
— не лише радикальний сюжет, але 
й потужне висловлювання. Напри-
клад, «Щастя моє» неодноразово 
оголошували «русофобською про-
вокацією» (неважко здогадатися, 
в якій саме країні). Не дивно, адже 
брудний реалізм робіт Лозниці легко 
вибиває з зони комфорту та вкрай 
безжально препарує навколишню 
дійсність. «Щастя моє», історія во-
дія-далекобійника, що губиться на 
безкраїх просторах пострадянської 

Росії, заселеної достоту архетипіч-
ними істотами зі страшних казок, 
немовби документує кліше 90-х 
упереміш із міськими легендами 
— і подає їх у вкрай невигідному 
світлі. Власне, одіссея героїні «Ла-
гідної» відбувається тією самою 
безглуздою і безжальною пусткою, 
от тільки гротескна міфологійність 
тут набуває куди буквальнішого 
втілення. Всі три ігрові стрічки 
Лозниці взагалі неабияк пов’язані 
естетикою й методом: наприклад, 
подієвою кульмінацією «Лагідної» 
стає така собі інтерлюдія — до по-
дібного прийому режисер вдається 
і в «Щасті моєму», от тільки там він 
не завершував за його допомоги 
оповідь, а розставляв емоційні 
акценти.
Десь тут читачеві, що не дивився 

«Лагідну», й самому буде неважко 
загубитися, подібно до персона-
жів Лозниці. Тож трохи синопсису: 
«Лагідна» — вільна екранізація од-
нойменного твору Достоєвського, 
дія якого перенесена у російську 
сучасність. Вивірене відчуття 
ознак часу Лозниці-документаліста 
дозволяє йому робити разючі речі 
в художніх фільмах, тому локації, 
сповнені майже хтонічної відрази, 
неважко було б віднести до тих са-
мих 90-х. Проте режисер на самому 
початку тонко розставляє маркери 
епохи. От мати, сповита з ніг до го-
лови у чорне, їде забирати тіло си-
на. Той загинув у якомусь воєнному 
конфлікті, де саме — не кажуть, 
а кажуть лиш, що хлопець — герой. 
Пияки, що їдуть із нею в одному ку-
пе, з розумінням дивляться один на 
одного й пропонують підняти чарки 
«за героя». Ані Донбас, ані Крим, 
ані взагалі Україна не згадуються 
— та ми, зрештою, й самі все зро-
зуміли незгірш за тих подорожніх, 
правда?
Отож, час і місце означені, але 

вони все одно є лише поверхневою 
частиною декорацій. У «Щасті моє-
му» Лозниця підвищує градус абсур-
ду поступово, аби дійти його паро-
ксизму в самому фіналі. Подібним 
чином розвивається й «Лагідна», 
хоча тут цей градус вищий із само-
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го початку. Вступна сцена в автобу-
сі й подальша, на задушливій пошті 
з вузьким віконечком, звідки порцію 
хамства отримати значно легше, 
аніж хоч якусь корисну інформа-
цію, збурюють напад клаустрофобії 
й мізантропії, котрі неабияк стануть 
у пригоді протягом сюжету. У «Щасті 
моєму» простір ніби звужувався: дія 
розпочиналася на дорозі, продовжу-
валася на демонічному провінційно-
му ринку і завершувалась у затісно-
му міліцейському відділку. Динаміка 
«Лагідної» інша — героїня блукає між 
інстанціями, котрі накладають неаби-
який відбиток і на те, що відбувається 
за їхніми межами. Раз у раз лагідна 
примусово вписується у рамки, ви-
значені не очевидною, але залізною 
логікою оповіді: від одного пункту 
поневірянь до іншого треба якось 
дістатися, отож героїня чимало часу 
проводить в автобусі, поїзді, таксі, 

машині випадкового знайомця або 
ж у страшному тюремному автозаку. 
І скрізь — Інші, що ніби взялися про-
воджати її до зовсім не Дантових кіл 
пекла.
Мотив віддалення від умовних 

осередків цивілізації — ще один з тої 
численної низки, котра споріднює 
«Лагідну» із «Щастям моїм». Лозниця 
наче створює власний фольклор, 
моторошну міфологію сучасності, 
де за ненадійним крейдяним колом 
чатує не Вій чи сірий вовк, а наскрізь 
корумпована й злочинна поліція; і не 
поліція навіть — мєнти, кожен з яких 
підтримує і зміцнює новий росій-
ський тоталітаризм. У «Щасті моєму» 
режисер обґрунтовує свавілля хоча 
б на емоційному рівні: вже згадана 
вище інтерлюдія переносить нас до 

часів Другої світової, де заздрісні 
свої виявляються небезпечнішими 
й огиднішими за чужих — останні, 
втім, так і не з’являються в кадрі. 
Звісно ж, це нічого не пояснює, лиш 
створює непевну подобу контексту. 
Схожу функцію виконує і фінальна 
карикатура «Лагідної», але тут заса-
ди скоріш ідеологічні, аніж чуттєві. 
Ідея країни-величезної тюрми не 
найсвіжіша, проте її формальне вті-
лення — це щось справді нове для 
режисера, який вперше настільки 
далеко відійшов від парадигми реа-
лізму. В одному з інтерв’ю на закиди, 
що, мовляв, ця сцена на прес-показі 
розчарувала аудиторію найбільше, 
Лозниця байдуже відказує «нехай» 
і додає, що хотів повернути людей до 
першооснови кінематографа, до кіно 
як великої ілюзії. Отже, ілюзія замість 
метафори?
Не зовсім, адже навіть ілюзорне 

у фільмах Лозниці має вельми мате-
ріальний характер. Пригадайте хоча 
б жахливий сон Раскольнікова з уби-
вством коня у «Злочині й карі» того 
ж таки Достоєвського — хіба він ви-
дається нам незначущим видінням? 
Однак кінематографічний твір майже 
завжди є куди еклектичнішим за літе-
ратурний, тому й ріже око раптове 
порушення декларованої стилістики. 
Втім, по завершенні пародійного 
партзібрання Лозниця повертає нас 
до брудних реалій, вправно циту-
ючи «Хрустальов, машину» Олексія 
Германа. Пам’ятаєте зґвалтування 
головного героя в автозаку? Цей 
травматичний епізод передує сцені 
смерті Сталіна, яка завершить цілу 
епоху Радянського Союзу. «Це най-
потужніша, важлива рефлексія, інте-
лектуальна й художня подія», — так 
відгукувався свого часу Лозниця про 

«Хрустальов, машину». Зважаючи 
на таке, чи можна вважати цитату 
лишень шаною улюбленому фільмо-
ві — а чи ж проникливий Лозниця 
змальовує симптоми закінчення не 
менш дикої ери в Росії?
Режисер має чудовий літератур-

ний смак: «У тумані» — екранізація 
роману Василя Бикова, інший твір 
якого ліг в основу чи не найталанови-
тішого з радянських воєнних фільмів, 
«Сходження» Лариси Шепітько. А до-
кументальна стрічка «Аустерліц» на-
звою відсилає до однойменної книги 
Вінфріда Зебальда, яку «Нью-Йорк 
Таймс» охрестив «першим великим 
романом XXI століття». Сповнена 
страждань і принижень, «Лагідна» До-
стоєвського переживає осучаснення 
із неабиякими сюжетними відмін-
ностями — але без помітних втрат 
у атмосфері. Лозниця розповідає, що 
спочатку його сценарій був ближчий 
до оригіналу, та потім зайшов у глухи-
й кут, отож режисер вирішив через 
фантасмагорію увійти до метафізич-
ної площини взаємин людини і влади-
и. Змінено сюжет, змінено динаміку, 
змінено інтонацію — та в результаті 
враження лишаються такі, ніби ми 
все ж почитали Достоєвського. 
Водночас завершення «Лагідної» 

немов полемізує із фіналом «Хрус-
тальов, машину», де герой їде собі 
десь у поїзді, а от покірливу героїню 
Лозниці з вокзалу забирають геть. 
Тож остання крапка в епосі ще не на 
часі, а змальовані режисером реалії 
— це Достоєвський, помножений на 
Германа? Годі й казати, моторошне 
видовище.

 

ФІЛЬМ
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КУЛЬТРЕВЮ

Чорна меса застою
Олексій Жупанський: 
Благослови Тебе Боже! 
Чорний Генсек, 2017, Київ,  
Видавництво Жупанського, 
2017, 392 ст.

«Книжковий Арсенал» 2017 року 
виявився неймовірно плідним на 
різноманітні новинки. «Видавництво 
Жупанського», зокрема, потішило 
читачів другим томом повного зі-
брання Говарда Філіпса Лавкрафта та 
романом письменника й переклада-
ча Олексія Жупанського «Благослови 
Тебе Боже! Чорний Генсек». І якщо 
з жанровою приналежністю і потенці-
йним читачем класика жахної літера-
тури Лавкрафта все більш-менш зро-
зуміло, то нова книжка українського 
автора не настільки однозначна.
Про роман Олексія Жупанського 

мало що можна сказати з абсолютною 

певністю. Альтернативна історія про 
Горбачова, який таки показав світу 
«кузькіну мать»? Можливо, але не це 
головне. Омаж згаданому Лавкрафту 
з його Ктулху, Азатотом та іншою чор-
тівнею? Це також є... Деконструкція 
«совєцьких» міфів? Авжеж. Однак, 
це не «альтернативка», не історія про 
кровожерливих богів з далеких зірок 
і не памфлет проти Радянського Со-
юзу. Це щось геть інше.
Гра. Точніше — майстерна постмо-

дерністська гра. Автор не описує 
реальність, яку бачить за вікном, він 
навіть не намагається нікого вразити, 
перевернувши світ догори дриґом. 
Він просто дає читачам зазирнути 
у криве дзеркало, де все таке зна-

йоме і водночас таке неправильне. 
Найцікавіше, що автор не запрошує 
читачів до своєї гри. Здається, що гля-
дачі йому навіть не потрібні. Звісно, 
приєднуйтеся, якщо хочете, але вас 
сюди ніхто не кликав і тим більше не 
обіцяв, що буде легко...
Все починається в потязі «Київ 

– Новокраснокамінськ», що прямує 
степами Донбасу. Автор без імені та 
минулого — журналіст «Української 
правди» — їде до «славетного півден-
ного міста — вугільної житниці нашої 
Батьківщини — писати про новий 
метод видобутку вугілля» на шахті 
«Червоний світанок». За вікном по-
тяга тягнуться індустріальні пейзажі 
українського Сходу, бовваніють гігант-
ські заводи, а все навколо просякнуте 
запахом дешевої горілки та пере-
смажених вокзальних біляшів. Герой 
роману блукає неправильним світом 
тотального застою 90-х, і замість руха-
тися в ритмі певної історії, штовхаючи 
її вперед, спостерігає за дивними пер-
сонажами, що мешкають тут. П’яниці, 
шахтарі, передовики виробництва, 
якісь поторочі в міліцейській формі... 
Детальніше говорити про сюжет 

роману немає сенсу. Кожен читач по-
винен знайти його сам. «Благослови 
Тебе Боже! Чорний Генсек» Жупан-
ського викликає асоціації з «Вороши-
ловградом» Жадана. Обидва автори 
створюють міф про донбаські тери-
кони. Однак, якщо Жаданова манера 
оповіді — ностальгійно-елегійна, то 
Жупанський говорить про свій Донбас 
зі злим саркастичним оскалом. «Воро-
шиловград» починається з безкраїх 
степів та перевернутої вантажівки 
з курми, тоді як «Чорний Генсек» зу-
стрічає своїх відвідувачів титановим 
кроком могутніх машин з інтелектом. 
Їхня лискуча зброя націлена на Адмі-
ністрацію Генерального Секретаря, 
Кабмін та Всесоюзну Раду. Ба більше: 
після обстрілу тіла депутатів та чинов-
ників завантажують у машину; трупи 
перемелюють і випльовують у небо 
кривавим фонтаном. І байдуже, що це 
лише денне марення головного героя 
— у такому романі можливо все. «Чор-
ний генсек» — це саркастичний роман 
про буттєвий злам, про втрату орієн-
тирів, про заміщення часових пластів 
і перетин реальностей, витканий 
у гобелен похмурих імовірностей.
Окремо хочеться відзначити мову 

роману. В’язке плетиво слів затягує 
з перших сторінок. Складні іроніч-
но-філософські сентенції перемеж-
овуються п’яним варняканням та 
окультними закляттями. Автор вдало 
жонглює мовними стилями, наділяю-
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чи кожного персонажа власним, уні-
кальним голосом, що надає роману 
особливо соковитого колориту.
З пантелику непідготовленого 

читача може збити хіба що дуже 
специфічна структура тексту. Історія 
часто зупиняється наче вкопана, 
щоб детально роздивитися чергового 
персонажа кунсткамери, потім ле-
тить стрімголов уперед — і за кілька 
сторінок знову тупцяє на місці, пори-
наючи у чергові марення героїв. Не 
кожному читачеві це сподобається, 
однак «на колір і смак усі фломастери 
різні», а визна чити, ваш це роман чи 
ні — дуже легко. Прочитайте перші 5 
сторінок: якщо сподобалося, можна 
продовжувати. Якщо ні, навіть не спо-
дівайтеся, що далі книжка зміниться. 
Тут панує театр абсурду.
Приємно також відзначити якість 

видання: цікавий спартанський ди-
зайн обкладинки та якісний папір 
впадають в око і заохочують до чи-
тання. Одним словом, «Благослови 
Тебе Боже! Чорний Генсек» — сміли-
вий літературний експеримент. Злий, 
хуліганський і цікавий. Можливо, 
поважним естетам у твідових під-
жаках роман здасться нестравним 
варивом, але всі, хто відкритий до 
чогось нового і незвичайного, мають 
його прочитати. 

Катерина Грицайчук, 
Анатолій Пітик, Київ

«Сни неофіта»: місто 
з тисячею облич
Вольвач Павло: Сни неофіта, 
Видавництво старого лева, 
Львів, 2017, 288 ст.

Весною 2017 року «Видавництво 
Старого Лева» випустило нову книжку 
Павла Вольвача «Сни неофіта». Третій 
роман автора запрошує читача до За-
поріжжя непевних дев’яностих, роз-
повідаючи трагікомічну, напівавто-
біографічну  історію про становлення 
«молодого» поета  і переломну добу, 
що перетворює кожного на неофіта.
Українська література, яку регуляр-

но люблять шпетити за непозбувні 
сільські мотиви, насправді вже давно 
такою не є. Сучасні українські пись-
менники творять в абсолютно урба-
ністичному просторі.  І кожен із них 
намагається запропонувати читачеві 
свій образ міста. Сергій Жадан ви-
писує постіндустріальний Харків, Юрій 
Винничук залюблений у батярський 
Львів, а Павло Вольвач наносить на 

літературну карту України рідне За-
поріжжя. 
Воно в нього цілком унікальне.  

Весь роман — соковита панорама 
південно-східного міста, що рясніє 
колоритними персонажами. Тут 
є і бан дити, і торгівці, і поети, і жур-
налісти місцевих новин.  Історія їхніх 
взаємозв’язків відверто вражає: на-
приклад, бандит, про якого головний 
герой знімав сюжет для новин, ви-
являється одним із тих рекетирів, 
які тероризували його, ще коли він 
працював у магазинчику під патро-
натом місцевої «братви». Непевна 
доба наклала відбиток на мешканців 
міста: ніколи не здогадаєшся, ким ви-
явиться персонаж за кілька сторінок. 
Однокласник головного героя Андрій 
подався в мусульмани і став Мухам-
мадом, його знайомець із художньої 
майстерні заводу «Іскра» з дружиною 

— «адвентистами, вірними якоїсь 
церкви з багатослівною назвою», 
а бандюкуватий власник магазину 
Сазанський — директором центру 
екстрасенсорної медицини.
Можна з впевненістю стверджува-

ти, що лейтмотив «Снів неофіта» — ме-
таморфози, що чигають на нас у товщі 
часу. Для демонстрації такого живого 
і правдоподібногоЗапоріжжя автор, 
за його власними словами, «просто 
тримав широко розплющеними очі 
й нашорошив письменницьке вухо». 
Відчутно, що роман пропущено крізь 
призму життєвого досвіду самого 
Вольвача: на це вказує й ім’я головно-
го героя — Павло, і віхи його долі. Біо-
графія митця не поступається химер-
ністю історії вигаданого ним неофіта: 
Вольвач працював і слюсарем, і сан-

техніком, і художником-оформлюва-
чем, і, нарешті, журналістом. Цікаво, 
що наприкінці роману, коли головний 
герой таки вирішує податися до Києва 
на пошуки кращої долі, він має намір 
працювати на Радіо «Свобода» — саме 
там, де й реальний Павло Вольвач.
Окреме місце в романі посідає літе-

ратура в усіх її проявах. Якось Павло 
(той, що персонаж) відчув у собі на-
тхнення писати вірші. Здавалося б: 
тобі двадцять вісім років, ти працюєш 
в маленькому магазинчику автозап-
частин біля базару, торгуєш гальмів-
ними колодками й щоночі перепису-
єш цінники. Звідки в такій атмосфері 
взятися поезії? Тим не менш, герой 
відчуває потребу реалізуватися в куль-
турній сфері й записується до літстудії. 
Долучаючись до високого  світу поезії, 
він долучився водночас і до болітця 
запорізької літературної тусовки. 
Одна з провідних сюжетних ліній 

роману — стосунки Павла з його на-
ставником, поетом старшої генерації 
Костянтином Гулим. Автор з великою 
іронією описує цього персонажа: са-
мопевного старого віршомаза, який 
«єдиний від України» їздив на якийсь 
там фестиваль у Москві. Гулий від-
кидав авангард і модернізм, дорікав 
Антоничу штукарством, а Маланюка 
й Бродського взагалі не сприймав, 
вважаючи за вершину поезії власні 
рядки. Приблизно такі: «Молюсь тобі, 
як пісні чи сльозі, / Голюсінькій, лиш 
піснею прикритій...».
Низка комічних до абсурду сцен 

порушує справді серйозні питання: 
як здолати заскарузлу радянсько-
номенклатурну систему літератури, 
якщо навіть літстудіями керують ось 
такі «Гулі»? Адже вони, боячись упасти 
з п’єдесталу, які самі для себе й спо-
рудили, перетворюються на вельми 
бридких і капосних типчиків. Легко 
і ненав’язливо Вольвач демонструє, 
як у дев’яностих зароджувалося те, що 
ми тепер знаємо як «сучасну україн-
ську літературу», показує, як в поезію 
приходили нові ідеї та смисли — і який 
опір їм довелося долати. 
Власне, літературна тусовка — один 

із головних коників Вольвача, що 
кочує з книжки в книжку. Він насичує 
своє романне Запоріжжя не лише 
вигаданими, а й цілком реальними 
діячами української культури, поєдну-
ючи справжні факти з бувальщинами 
та анекдотами. Наприклад, у «Снах 
неофіта» фігурує український поет-дис-
идент Микола Холодний, до якого в ав-
тора, чесно кажучи, не набагато біль-
ше пошани, ніж до вигаданого Гулого. 
Холодного зображено підстаркуватим 
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 При вході у літак рейсу Київ 
– Прага лежать стоси газет, беру 
найближчу до себе, на першій 
сторінці відразу ж заголовок 
– „Ї.главі – 20“. Ледь посміхаюся, 
бо лечу я саме туди, а фестиваль 
мене зустрічає ще в Києві.

Їглава – містечко на межі Богемії 
і Моравії, майже посередині між 
Брном і Прагою. Про Їглаву най-
частіше згадують у двох контекстах. 
Перше – це щорічний фестиваль 
документального кіно „Ї.глава“. 
Локальна ініціатива 17-річного сту-
дента Марека Говорки та його дру-
зів, яким 20 років тому захотілося 
додати в своє пасивне місто трохи 
культурного життя і влаштувати 
покази документальних фільмів, 
встигла розростися до неймовірних 
масштабів й набути статусу міжна-
родного фестивалю. Друге – це густі 
чеські ліси, серед яких ховаються 
Їглава й дивні психотропні гриби 
псилоцибе Bohemica, які, зрештою, 
теж можуть забезпечити красиве 
кіно й незабутні враження. 

„Ї.глава“ майже не має аналогів 
у Чехії, саме в Їглаві сформувалося 
розуміння чехів про авторський до-
кументальний фільм, як результат – 
у чеських кінотеатрах ледь не щодня 
можна знайти в програмі й неігрове 
кіно. Окрім Їглави, доккіно демон-
струється на фестивалі „Один світ“, 
який, проте, відбирає у програму 
лише правозахисні фільми, чим сут-
тєво обмежує як свою програму, так 
і коло глядачів. До того ж, „Ї.глава“ 
встигла стати відомим і потужним 
майданчиком для професіоналів кі-
но, для яких тут готують паралельну 
велику індастрі-програму.

Юрай Горват, автор плакату для 
цьогорічного ювілейного двадця-
того фестивалю, ставить питання: 
„Що ми несемо в себе за спиною?“, 
метафоризуючи цим самим не лише 
здобутки й програші сучасного до-
кументального кіно, а й розвиток 
суспільства загалом. Продовжували 
цю ідею й мистецькі об’єкти, розмі-
щені біля всіх фестивальних локацій: 
порожні полиці з супермаркету, 
де кожен міг лишити все, що йому 
більше не потрібно, чи, навпаки, 
знайти для себе щось потрібне, що 
вже не є доречним для іншого. Спів-
чуття і розуміння загалом червоною 
ниткою проходили крізь усі фільми, 
про що б вони не були – про війну, 
біженців, людей з особливими по-
требами чи вибори у США. Гостями 
фестивалю були Ісландія й російське 

авангардне кіно, музичну програму 
сформували маленькі квартирники 
й великі рок-концерти в католицьких 
храмах, а в день відкриття, дякуючи 
зусиллям Катержіни Шедої, заспіва-
ли навіть їглавські трамваї, адже їх 
заповнили музиканти з усієї Чехії, 
щоб зробити працівникам місцевих 
заводів трохи приємнішою дорогу 
на роботу. 

Українські режисери чомусь по-
слідовно ігнорують участь у цьому 
чи не найбільшому фестивалі Цен-
трально-Східної Європи, і якщо 
минулого року у програмі не було 
жодної нашої стрічки, то цього року 
таки приблудив короткометражний 
фільм „Міст“ молодих режисерів 
Юлії Носач, Олени Москальчук та 
Дмитра Бурка, переможець однієї 
з секцій цьогорічного українського 
фестивалю „86“. У восьмихвилин-
ному кіноесеї автори намагаються 

розповісти історію закинутого 
Рибальського мосту в Києві, ви-
користовуючи при цьому анімацію, 
аерозйомку й навіть архівні кадри 
1961 року. Погляд на Київ із висоти 
пташиного польоту вже сам по собі 
не може не захоплювати мімімішніс-
тю, а щоб красивостей не здалося 
мало, автори домальовують мосту 
ангельські крила, а Дніпру – ніжних 
китів. Добрий хід, який перетворює 
документальну зйомку на хіпстер-
ський артбук. Камера зупиняється 
на окремих відвідувачах мосту, які 
приходять сюди фотографуватися 
та їсти. Фотосесія зі скрипкою, без 
скрипки, вигнуті тіла дівчат, що за-
вмерли перед дулом айфона чи сам-
сунґа. Хлопець у вузьких джинсах, 

що приходить на міст їсти шпроти, 
і інший, який святкує на мосту дні 
народження, дівчина, що годує на 
мосту биточками й картоплею свого 
нареченого, майбутнього моряка. 
Після закінчення фільму лишається 
відчуття того, що було все й надто 
багато, але насправді не було нічо-
го. Для перемоги цього всього було, 
очевидно, замало.

Фільми в Їглаві демонструються 
одночасно в понад десяти локаціях. 
Щоб глядачі не блукали, всі центри 
пов’язані між собою білою лінією на 
асфальті. „Слідуй за білою стрічкою 
і не заблукаєш!“ стає основним гас-
лом для кількох тисяч відвідувачів на 
кілька фестивальних днів. Перебіга-
ючи з одного місця на інше, помічаю 
в темряві команду Docudays. У дівчат 
щойно закінчилася презентація, був 
повен зал, красивий каталог і черво-
не вино, залишки якого вони, щасливі, 
тепер і допивають на тротуарі. Трохи 
далі в міській пивоварні розмовля-
ють Геннадій Кофман, програмний 
директор Docudays, і Філіп Ремунда, 
чеський режисер, який минулого року 
здивував Їглаву своїм баченням війни 
в Україні, обговорюють новий фільм 
Андрія Загданського. Наступного 
року можемо сподіватися на вихід но-
вої українсько-американської стрічки 
про київського художника та його глу-
хого сина, яким довелося емігрувати 
до Праги й починати творче й особис-
те життя спочатку. Ще іншого дня зу-
стрічаю на показі українську команду 
молодих режисерів, вони захоплені 
й розгублені водночас, нарікають, що 
не змогли потрапити на кілька показів 
через велику кількість відвідувачів, що 
не всі фільми супроводжуються ан-
глійськими субтитрами, що постійно 
забувають брати на вході навушники 
й потім нічого не розуміють на обгово-
реннях. Ідемо разом на чеську стрічку 
„Люби мене, якщо зможеш“, яка 
отримує Приз глядацьких симпатій, 
багато сміємося і радіємо, а я вчуся 
перекладати синхронно дискусію на 
кілька одночасно підставлених вух. 
Їглава в ці дні й справді мов великий 
кіновулик. 

І хоча українських бджілок на 
фестивалі не надто багато, проте 
України очима неукраїнців у програ-
мі фестивалю було достатньо. 

Американський експерименталь-
ний режисер Білл Моррісон пред-
ставив родинну реліквію, фільм 
„Назад до землі“ про програму 
поселення євреїв на спорожнілих 
територіях України, Криму та Росії 
в 20-х роках ХХ ст., що фінансувала-

ловеласом-скандалістом. Такі описи 
— одна з фірмових фішок Вольвачевої 
прози. З одного боку, вона підігріває 
інтерес і дає можливість зазирнути за 
лаштунки (мовляв, не святі горшки лі-
плять), а з іншого —  дещо відштовхує 
своєю «жовтизною». 
Окремо хочеться відзначити мову 

роману. Помітно, що автор справді 
«добре нашорошив письменницькі 
вуха», адже примудритися так соко-
вито і яскраво відтворити запорізьку 
балачку — справа нелегка. Кожен 
з персонажів Вольвача має лінгвіс-
тичні особливості:  хтось говорить 
суржиком, хтось — російською, хтось 
шепелявить, а ще хтось — ковтає 
звуки. Це дуже цікаво, але непідго-
тований читач може щиро злякатися 
такого нагромадження різношерстих 
ідіолектів і заплутатися, втративши 
надію продертися крізь них до сю-
жету. Водночас, треба сказати, що 
літературна авторська мова варта за-
милування і повниться небанальними 
образами. 
Композиція роману нелінійна: 

автор скаче між часовими пластами, 
іноді скочуючись в оніричні стани. 
Заплутаність побудови тільки посилю-
ється легіоном персонажів, які дуже 
часто не виконують жодної функції, 
окрім як бути колоритним тлом для 
історії Павла. Саме тому експозиція 
видається дещо затягнутою: справжні 
пригоди почнуться лише в другій час-
тині. Водночас легка медитативність 
дозволяє глибше зануритися в атмос-
феру міста й по-справжньому відчути 
його. Зрозуміти, що «Сни неофіта» 
— елегійна історія з нотками абсурду 
про падіння авторитетів. 

Катерина Грицайчук, 
Анатолій Пітик, Київ

Вагабонд 
української 
літератури
Ушкалов Леонід: Ловитва 
невловного птаха: життя 
Григорія Сковороди, Київ, Дух 
і Літера, 2017, 368 с. (Серія 
«Постаті культури»).

Старчик із торбинкою за плечима, 
знакомитий філософ, бунтар і нефор-
мал XVIII ст. Останній титан «старої» 
літератури, місток між українською 
Атлантидою і світом сучасності. Ним 
можна захоплюватися, не знаючи, та 
хизуватися, не читаючи. Ті ж, хто по-

справжньому береться досліджувати 
хитросплетіння його життєвих і твор-
чих лабіринтів, викликають заслужену 
повагу.
За реконструкцію біографії Григорія 

Сковороди бралися титуловані укра-
їнські науковці від Леоніда Махновця 
до Мирослава Поповича. Нещодавно 
жанр життєписів, присвячених укра-
їнському «любомудру», поповнило 
ще одне видання авторства Леоніда 
Ушкалова. «Ловитва невловного 
птаха: життя Григорія Сковороди» ви-
глядає закономірним продовженням 
і навіть віховим текстом для знаного 
харківського філолога. Адже ледь не 
увесь його дотеперішній науковий 
доробок є сковородоцентричним. Про 
що б не розповідав та що б не писав 
Ушкалов, завжди на задньому плані 
його дослідницького ландшафту ви-
сочітиме велетенська постать Сково-
роди й кидатиме свою тінь далеко на 

подальший і ба більше — попередній 
український літпроцес.
Отже, Леонід Ушкалов пропонує 

власну версію — вивіреної та відко-
ментованої — біографії Сковороди. 
Кожен з одинадцяти розділів книжки, 
озаглавлених висловлюваннями 
чи цитатами з творів письменника 
і філософа, присвячено черговому 
повороту його примхливої долі. Опо-
відь супроводжується розлогими істо-
ричними відступами й поясненнями, 
з яких читач може скласти уявлення 
про життєві реалії, духовний клімат 
і соціокультурну ситуацію в тогочасній 
Україні та за її межами, наприклад, 
при імператорському дворі тодішньої 
російської столиці. Періодично автор 
долучає ще й романтичні описи україн-

ської землі — починаючи з Києва й аж 
до східних меж Слобожанщини, — ла-
гідною красою і щедрістю якої мав 
змогу насолоджуватися Сковорода. 
Відчувається, що автор і сам бував 
у тих місцинах, тому змальовує не 
гіпотетичну картину, а барвисто від-
творює цілком реальне полотно, що 
стоїть перед очима його пам’яті. Ін-
коли складається враження, що грань 
між минулим та сьогоденням у тексті 
зникає, і не цілком зрозуміло, хто спо-
глядає величні краєвиди, мандруючи 
дорогами України, — Сковорода чи 
його прихильник і дослідник із XXI ст.
Окрім розділів, присвячених влас-

не біографії Сковороди, на початку 
й наприкінці книги вміщено Prelude 
і Finale — своєрідні пролог і епілог, 
у яких ідеться про рецепцію творчості 
Сковороди в XIX–XX ст. Завдяки їм 
«головний герой» книги виламується 
з хронологічних рамок між двома 
датами свого народження і смерті та 
постає таким собі Агасфером україн-
ської літератури, а також зерцалом, 
у яке позирають, щоб побачити в ньо-
му архетип чи ейдос тодішньої Украї-
ни — для когось завжди захопливої, 
для когось безнадійно архаїчної. По-
при значну міру скепсису українських 
авангардистів у стосунку до Сковоро-
ди, його ідеї про Логос, Ерос і Танатос 
бентежитимуть уми й душі багатьох 
визначних людей — від Олександра 
Потебні до папи Яна Павла II.
Працю Леоніда Ушкалова не мож-

на назвати ані міфотворчою, ані 
міфоборчою. Підкреслюючи умовний 
характер деяких легендарних деталей 
з біографії Сковороди (відмова служи-
ти Катерині Другій словами, буцім со-
пілка і вівця дорожче царського вінця, 
мандри з великоформатною Біблією 
у наплічнику тощо), автор, бува, наво-
дить приклади з інших текстів, навіть 
художніх, фікційний характер яких до-
сить очевидний (історія втечі з-під він-
ця з повісті «Майоре, майоре!» Ізмаїла 
Срезневського). Мабуть, автор стає 
свідомим того, що навіть вигадані, 
збережені в легендах і переказах жит-
тєві колізії Сковороди можуть багато 
що розповісти про його особистість, 
справжні погляди й учинки.
Загалом книжка Леоніда Ушкало-

ва виглядає досить апологетичною, 
оскільки автор не приховує свого за-
хоплення Сковородою та культурою 
українського бароко, яку він репре-
зентує. Розповідаючи про сервілізм 
вихованців Києво-Могилянської 
академії, їхню вірну службу російській 
короні, автор не дає їм критичних 
оцінок, так само, як і не засуджує Ско-
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вороду за його принципову незаанга-
жованість у гострі суспільні питання 
того часу, як-от посилення кріпаччини 
та соціальну несправедливість. Ви-
глядає на те, що автор хоче зрозуміти 
логіку та спонуки їхніх учинків, а не 
дорікнути за надмірну послужливість 
чи недостатній радикалізм. Бунт Ско-
вороди — це не гайдамацькі ножі для 
помсти, а демонстрація всім своїм іс-
нуванням особливого модусу вівенді, 
далекого, а то й зовсім протилежного 
до узвичаєних у його середовищі 
норм. Сковорода не толерує те, що 
вважає злом, однак шукає свій спосіб 
боротьби з темними силами, які три-
мають у полоні людську природу, про-
понуючи два взаємозалежні шляхи 
визволення — само- та богопізнання.
У підсумку лишається тільки 

сказати, що нове видання Леоніда 
Ушкалова — якісний взірець жанру ін-
телектуальної біографії, що заслуговує 
на ширше представлення на україн-
ському книжковому ринку.

Ольга Максимчук, Київ

Транзитна 
література
Олександр Михед: Транзишн, 
Харків, Vivat, 2017

Цієї весни під «Книжковий Арсенал» 
з’явилося відразу кілька книжок малої 
прози від молодих авторів-чоловіків: 
есеї «Саудаде» Андрія Любки, щоден-
никові записи про війну «Точка нуль» 
Артема Чеха і концептуальна збірка 
оповідань «Транзишн» Олександра 
Михеда, яка відразу потрапила у по-
ле зору критиків та читачів. У новій 
книзі Михед укотре застосовує кура-
торський підхід до своєї літературної 
творчості, майстерно будуючи кон-
струкції власне текстів та розташову-
ючи їх у книзі. Цього разу його потуги 
«провести» читача захопливим світом 
стали значно доступнішими: текстів 
тут менше, ніж у збірці оповідань 
«Понтиїзм» (2014), тяга до містифіка-
цій триває ще з психотрилера «Астра» 
(2015), а три з десяти текстів читачі 
могли прочитати у минулорічному арт-
буці «Мороки» (2016). 
У своїй творчості Михед розвива-

ється стрімко, але й послідовно, тож 
окремі технічні прийоми застосовує 
знов і знов: зворотній відлік розділів, 
символічні та подекуди дуже дивні 
імена героїв і ті «мудрості», які читачі 
мали б розбирати на цитати. У книзі 
вже традиційно є докладний переказ 

шедевру світового мистецтва: якщо 
у «Понтиїзмі» письменник описував 
картину «Останній день Помпеї», то 
у «Транзишні» — багатосюжетне по-
лотно Паулюса Поттера «Покарання 
мисливця»; якщо у «Астрі» герої 
ставлять «Антігону» Софокла, то тут 
проживають сюжет із «Царя Едипа». 
Автор веде читача паралельно двома 
реальностями: абсурдною сучасніс-
тю, із якої він намагається виймати 
контексти, ситуації і меми, та утопіч-
ним 2037-м роком (у «Понтиїзмі», до 
речі, верхня часова планка також 
2037-й). І лише читач визначає, який 
із абсурдів страшніший. Традиційно 
важливою є візуальна складова, тож 
перед кожним оповіданням є певна 
тематична ілюстрація: цього разу це 
фото, до якого потрібно повернутися 
після прочитання оповідання — лише 

тоді його суть розкривається, і воно 
«спрацьовує».
Коли Михед працює із дещо біль-

шим текстовим обсягом, то є небез-
пека, що він загрузне у містифікаціях: 
поряд починають існувати речі, що на 
перший погляд видаються несумісни-
ми, та персонажі, яким складно ужи-
тись у їхньому світі (тілі, обставинах). 
Тут і шевченкова Катерина, що пере-
буває на роздоріжжі, і сучасний вида-
вець Аркадій Іванович, який заробляє 
на одному авторі, та автор, який 
впізнає себе у персонажі. Є і рожевий 
фалоімітатор, що під час бунту речей 
погрожує розправою із Радославом, 
якому і так не щастить з жінками, 
й історія сучасного Ковчега, на який 
потраплять не всі «тварі»; є Лесик і Лю-

ба, які змінюють свою стать, аби все 
одно залишитися парою, або ж моро-
ки, що заповнюють людський мозок. 
Щоб виплутатись із павутини абсурду, 
всім героям Михеда важливо зробити 
крок назад, зупинити мить і розібра-
тись у минулому, з’ясувати — де вони 
оступились, де відбулася помилка, 
коли і чому все пішло не так.
Письменник досліджує, чим є час, 

як він змінює світ і людську істоту, 
адже колись, значно раніше, людина 
вибрала не той шлях. Однак оповіда-
ння «Віруси любові» показує і помилку 
предків — гріх Едипа, за який повинні 
відповідати всі наступні покоління. Це 
історія про 30-річного Гришу, який 
живе у далекому майбутньому, де сек-
суальні контакти караються законом, 
людські дії обмежені, а можливості 
зведені до мінімуму. Гриша ніколи 
не мав справи з жінками ще й тому, 
що за ним назирці ходить привид 
матері, який регулярно повторює, 
що «гріх Онана до добра не доведе». 
Любов до матері мала б перемагати 
потяг до фізичної насолоди, а втім, 
неліцензійна сексуальна іграшка, 
яку герой називає «Ванга», вносить 
різноманіття у його життя. У михе-
дівському майбутньому людина стає 
абсолютно контрольованою істотою; 
все, що вона бачить навколо — змі-
нена мілітаризована реальність, а її 
найбільший інтерес — примітивний 
фізичний потяг.
За літературознавицею Тамарою 

Гундоровою, українська література 
є перехідною, тобто транзитною. 
Олександр Михед подає «транзишн» 
як «квест крізь час і простір із точки 
А в точку Б», як зміну статі, як перепи-
сування класичного сюжету, як пере-
бування між теперішнім і майбутнім, 
як сновигання між вигадкою і… ще 
більшою вигадкою. Проте задля того, 
щоб відчитати Михеда, як і більшість 
сучасних «медійних» авторів, сповна, 
потрібно скласти багатокомпонент-
ний пазл: читати його «Фейсбук», 
ходити на лекції про світову літера-
туру, майстер-класи про креативне 
письмо, виставки сучасного мисте-
цтва, де Михед — куратор, який також 
створює тексти. Треба слідкувати за 
сторінкою в Instagram, прочитати 
його нон-фікшн про реаліті-шоу, де він 
викладає свою теорію реаліті-роману 
(«Бачити, щоб бути побаченим»); зану-
ритись у світ фантастики, коміксів та 
арт-буків, подивитися фільми, про які 
він розповідає в інтерв’ю, та серіали, 
назви яких згадує в коментарях до 
постів колег. Лише повне занурення 
в усі напрямки діяльності та творчості 
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письменника дадуть можливість зро-
зуміти правила гри і побачити вшир 
— що, як і чому хотів сказати автор, 
які концепти для нього важливі, до 
яких смислових пластів він тягнеться.
Звісно, книжка Михеда є повно-

цінним самостійним продуктом, який 
можна прочитувати і як краще чи гір-
ше розказані історії, і як замальовки 
сценаріїв, однак лише володіння 
ширшим контекстом життя й інтер-
есів автора дають можливість зро-
зуміти, навіщо це все, про що воно 
і чому раптом пан куратор вирішує 
поділитись із нами цими сюжетами. 
Чим менше читач заангажований 
у життєтворчість письменника — тим 
більше запитань без відповідей та 
непорозумінь із текстом у нього ви-
никатиме.
Але саме ця перехідність між фік-

шном і нон-фікшном, або між книж-
кою «з концептуальним підходом» 
і просто поліграфічним продуктом, 
між класичними текстами і згадуван-
ням колег по літературному цеху, між 
потребою розповісти та вмінням бути 
почутим є головними для Олександра 
Михеда. Для читача ж головне, щоб 
ідеї ці не були позбавлені художності. 
Й на цьому рівні автор піднявся на 
одну сходинку вгору (що, безумовно, 
є перемогою): мова стає насичені-
шою, звороти вправнішими, герої 
отримують право на індивідуальні 
голоси. 
Письменник вкотре демонструє 

гру з концепціями, яка нарешті може 
стати цікавою не лише йому та най-
ближчому оточенню.

Настасія Євдокимова, Київ

Чекаючи на 
божество, що 
навчить говорити
Катерина Калитко: Земля 
Загублених, або Маленькі 
страшні казки: оповідання, 
Львів: Видавництво Старого 
Лева, 2017, 224 с.

«Земля загублених» письменниці 
й перекладачки Катерини Калитко, 
без перебільшення, — подія в сучас-
ній українській прозі. Це вистояні, 
упевнені, майстерні тексти, сильні 
такою ж мірою, як і актуальні. Вони 
— про кордони між землями і людь-
ми, трагедію розділення і водночас 
потребу в ньому, що подається на 
різних рівнях, від глобального (втрата 

рідного краю) до особистого (досвід 
відчуження, інакшості). Багатий ін-
тертекст, вишуканий стиль, саспенс, 
пожива для розмислу й естетичного 
розкошування — одне слово, подару-
нок вибагливому читачеві.
Книжка містить дев’ять оповідань. 

Перші три умовно назву епічно-сти-
хійними, прадавніми (царство каме-
ню, землі), наступні три — сучасними 
(домінує море), останні три — «боже-
ственними» (спроба примирення двох 
світів, синтез їх у позачасовості). 9 
— число ініціації, крок до життя через 
смерть, проходження повного циклу; 
але десятого тексту немає — отже, 
нове не починається. Основні події 
стаються, як правило, на пограниччі 
землі й води: не випадково у різни-
х формах подибуємо образ змія 
— «межової» істоти, вже не кажучи про 
символічну насиченість. «Змієвість» 
— лімінальний стан. Як сирітство. Як 
інакшість. Персонажі, позначені од-
нією з цих рис (а часом і всіма), про-
ходять ініціацію. «Водяна» особистість 
прогризає шлях до справжньої себе 
крізь товщу землі (метафоричний тиск 
суспільства, зокрема), символічно на-
роджуючись. Так чинить Лале, героїня 
першого оповідання, і її буцімто зрада 
— віднайдення тожсамості; от лише 
громаді, яка гнітила дівчину роками, 
доводиться заплатити дорогу ціну. 

В іншій історії новій людині допома-
гає прийти у світ Тео, переживаючи 
при цьому ініціацію власну.
Хронотоп «Землі Загублених» ци-

клічний. Важкий Пісок у завершаль-
ному сюжеті — своєрідне чистилище, 
тимчасовий прихисток для спраглих 

забуття й перепочинку. Але «нові лю-
ди щоразу гірші за старих», вони ще 
лютіше воюватимуть, захоплювати-
муть, нищитимуть. Навіть пристрасть 
тут — здобуття трофею, як-от бій у та-
борі за «зброєносця» Латіфа, розбрат 
між своїми. Злочин породжує злочин, 
помста несе помсту, смерть чіпля-
ється за смерть: «той, хто зраджує, 
повинен розділити долю того, кого 
зраджує». Закон, що його змінити 
несила. Тож не дивно, що поселенці 
оскверняють простір, який стає їм 
домівкою. Це пересічні люди, загал; 
протилежні за інтенціями напівбоги 
(першопредки, тотеми) й індивіди, 
позначені виразною інакшістю, 
ініціати. Останні — посередники між 
світами, та у вищий годі пробитися: 
їх разом із напівбожествами замало, 
щоб змінити наявний лад. Прикметна 
деталь, що Важкий Пісок опускається 
під воду, але бере коротку паузу, 
поки триває зв’язок між чоловіком 
і напівбогинею, — а та, до речі, вчить 
прийшлих будувати житла на палях 
(прекрасний нюанс, метафора хит-
кості, біблійна алюзія). Урешті Вера 
переселяється на узбережжя, стає 
міською легендою, як Коштана з ін-
шої історії. Та все піде по колу разом 
із появою коханця — людського сина 
Адама, від якого народяться близ-
нята. Подібним до Вери природним 
напівбожеством стає чоловік, який, 
пройшовши переродження через 
замурування в камінь, зріднюється 
з землею, робиться першолюдиною 
і фактично новим першопредком 
свого краю, закладає ритуал, а потім 
усе ж іде до людей — що характерно, 
через воду. Втім, відокремленість від 
божественного дуже болісна й реалі-
зується хіба через смерть («Море нас 
поглинуло»): «Тут їх не тримає нічого. 
Їхні мрії, повні фосфору, як світляки, 
ковзають морською поверхнею. Але 
довкола світло, тому їх не видно».
Ключовий для збірки мотив — мар-

не промовляння божества до людей, 
неможливість комунікації, спроба 
контакту, приречена на поразку. 
Персонажі часто пов’язані за родом 
діяльності з мовою, необхідністю 
тлумачити, перекладати, впливати 
силою слова (або навпаки — німі 
чи неписьменні). Але порозуміння 
не відбувається. Лалібела, чорнош-
кіра Мадонна, стає білою і творить 
дива, аби хоч так наблизитися до 
нечутливих серцем. Проте, ставши 
свідками явленого чуда, зцілившись 
і просвітившись, паства жене своїх 
же, прийшлих з інших регіонів па-
ломників. Люди нескінченно діляться 
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й гризуться, шукають чужого, щоб 
самоствердитися. І тоді ікона сама 
відділяється од вірян, демонстративно 
повертаючись до первинного кольору. 
Це надзвичайно сильний, стрижневий 
текст. Не зайве згадати, що батьком 
розділення є сатана, а війна є його 
відданою дочкою, — якщо прочитува-
ти у християнській традиції. У деяких 
інших, зокрема тантрі, вважається, 
що людина функціонує на різних рів-
нях, які співвідносяться з умовними 
точками вздовж хребта. Здатність 
говорити й сприймати, у широкому 
сенсі, стоїть у цій концепції вище, 
ніж уміння любити, і дорівнюється до 
творчого акту. Горловий центр (а нижчі 
чотири якраз асоціюються зі стихіями 
природи) символізує очищення, поро-
зуміння, мир; у ньому гармонізуються 
протилежності, зникає розділення, 
і падіння уже неможливе. 
Та в Землі Загублених цього рівня 

не сягає ніхто.
Юлія Кропив’янська, Київ

Працьовитість + 
любов до людей = 
успіх
10 успішних українських 
брендів / Богдан Ославський, 
Брустурів, Дискурсус, 2017,  
192 с.

Читаючи книжки про закордонні стар-
тапи чи успішні компанії, напевно, 
кожен українець задумувався бодай 
раз над тим, коли ж вийде схоже ви-
дання про українські бізнес-реалії 
чи коли ж ми почитаємо про тих, хто 

вирішив розвивати власну справу не 
в найлегший для економіки час. І от 
видавництво Discursus подарувало 
українським читачам таку книжку. 
«10 успішних українських брендів» 
— це збірка розповідей про компанії 
та організації, які діють у нашій країні 
вже кілька років або й не перше деся-
тиліття, пристосовуючись до викликів 
часу та запитів аудиторії. Від виробни-
ка шкарпеток Sammy Icon до Україн-
ського Католицького Університету, від 
ІТ-компанії SoftServe до команди най-
більшої книжкової події Східної Євро-
пи — Форуму видавців. Автор текстів 
— Богдан Ославський — провів десять 
інтерв’ю з представниками успішних 
брендів, розпитуючи про шлях ста-
новлення та проблеми, що виникали 
на початку їхньої діяльності. У книжці 
ви знайдете сотню імен людей, які до-
лучилися до творення нового бізнес-
майбутнього України, десятки реф-
лексій на тему «Як змінити українську 
освіту/економіку/медицину», а також 
чимало історій про те, як середньо-
статистичні студенти та випускники 
вишів щоденною працею будували 
власну кар’єру.
Головний месидж «10 успішних 

українських брендів» можна було би 
сформулювати так: успіх приходить до 
того, хто працює не покладаючи рук. 
І справді, герої цього видання вкотре 
підтверджують, що найголовнішою 
чеснотою в їхній справі є професі-
оналізм та любов до свого клієнта. 
Тож книжка справді може стати на-
стільним посібником для всіх, хто має 
ідею власного стартапу, культурного 
фестивалю чи звичайної громадської 
організації — кожен може долучитися 
до творення нової реальності, в якій 
наша країна стане конкурентоспро-
можною на глобальному ринку. Варто 
лише зробити перший крок.

Галина Сафроньєва, Львів

(в)дихання віршів
П. Коробчук. Хвоя, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2017, 223 с. 

Поетичний 2017-й уже можна вважа-
ти цікавішим і успішнішим за декіль-
ка попередніх років, адже з’явилася 
збірка «Хвоя» поета-двотисячника 
Павла Коробчука. «Хвоя» — це ле-
гені міста, любові, майбутнього. Це 
чисте повітря і добрі помисли, це 
засіб народної медицини і свобода 

поета. Автор пояснює назву так: 
«Мудрість — це хвойний вінок замість 
тернового». Тобто зцілення людини 
на противагу її стражданням. Варто 
пригадати, що всі збірки автора мали 
яскраві образні назви: «Натщенебо», 
«Цілодобово» (разом із Б.-О. Горобчу-
ком і О. Коцаревим), «Кайфологія», 
«Динозавр», «Мерехтіло». З одного бо-
ку — це приклади хорошого неймінгу, 
проте з іншого — вже на рівні назви 
щоразу закладалася зміна поетики 
автора: від герметичних юнацьких 

текстів через властиву поетам-дво-
тисячникам гру і аж до серйозної та 
зрілої поезії.
У збірці 99 віршів, і автор повто-

рює на всіх презентаціях, що після 
перегортання останньої сторінки 
читач сам стає сотою поезією: маю-
чи можливість скласти її з численних 
деталей, розібравши самого Короб-
чука на цитати або віднайшовши 
власні сенси. Книгу можна поділити 
на умовні три частини — війна, лю-
бов та родина. І окремо виділити 
прикінцевий розділ «Павлеонтологія» 
— вибране за різні роки, від 2013 
до 2002-го: у зворотній хронології, 
зі вказуванням якщо й не точних 
дат написання, то хоча б років. Це 
ілюструє рух назад, у минуле.
У першій частині Коробчук постає 

як соціальний поет: без публіцистич-
них закликів чи ритмізованих гасел, 
однак із глибокою громадянською 
лірикою. Як зазначив у післямові 
Ростислав Семків, «чому пишуть, 
бо болить, бо хочуть віддзеркалити 
страждання». Тобто наявність гостро-
соціальних текстів актуалізує ті теми 
і ту проблематику, до якої довгі роки 
(по суті — від шістдесятників, для яких 
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це так само було необхідністю) по-
езія підступатися боялась. Для авторів 
важливими стають досі замовчувані 
теми смерті й втрати, вони виправ-
довують цей світ, відкидаючи ілюзії 
та тверезо приймаючи дійсність: 
«ми народились на полі бою». Тема 
«війни» у письменника широка: це 
і Майдан («ті, хто разом близько були 
до смерті — до смерті друзі»), і втрата 
півострова («коли розганяли кийками 
по нирках / коли відбирали берег 
улюблений»), і переповідання реаль-
них історій, привезених з фронту. Це 
також і спроба підтримати тих, хто 
повертається: «якщо піклуватимешся 
постійно, / битимешся за усе це, / 
у їхніх грудях заб’ється / і твоє серце». 
Перша частина про розуміння, тому 
вона й називається «хвойна». 
В усіх своїх збірках Коробчук по-

казує себе тонким ліриком. Його 
герої неодноразово зізнавались 
у коханні та розповідали про свої 
стосунки, однак універсальний образ 
героїні скласти неможливо: попереду 
почуття, а цього образу як такого, ві-
рогідно, й не існує. У поета жінка по-
стає щоразу іншою: і la femme fatal 
із чорним волоссям, і дівчина, яка 
покинула хлопця, і не здатна піти на 
компроміс героїня. Тому сварки між 
закоханими на тлі складних життєвих 
перепетій стають ще гострішими, 
а багато мікроісторій тут можна було 
би розгорнути на цілі оповідання: «Усі 
кохання людини, каже вона, це як ви-
дмухнути / багато мильних бульбашок 
за один раз, але відомо, що кожна 
лопне». Автор пише про саме життя, 
про сферу, яка є невід’ємною і яка 
неодмінно щось дає, адже у нього 
навіть деструктивна любов отримує 
шанс щось породити. Тому цей розділ 
і називається «необхідно».
Тренд повернення до національ-

ної історії через приватну нарешті 
дібрався і до поезії, хоча потреба 
в осмисленні власного коріння існує 
і поза модою. Про всіх своїх родичів 
розповідає карпатський поет Ми-
рослав Лаюк у збірці «Метрофобія», 
тоді як Павло Коробчук вдається до 
діалогів між поколіннями батьків-
дітей та дідів-дітей. Родинний блок 
представляє комплексний підхід до 
усвідомлення себе ланкою роду, що 
переймає набуті пращурами цінності 
та доповнює власними, які відпо-
відають життєвим досвідам і часові: 
«Так і життя — починається майже, / 
й вже, ніби штамп чи клеймо, сім’я 
/ ще до народження ставить ім’я». Тут 
і лист у минуле — до себе сімнадця-
тилітнього, і розповіді про родичів із 

усвідомленням того, що тебе поєднує 
з іншими членами родини. І діалог 
з батьком, і «проектування» власних 
дітей, і прийняття старості. Складним 
для подолання бар’єром авторові 
виглядає власне тридцятиліття: якщо 
у збірці «Мерехтіло» ліричний герой 
лише підступав до цієї невідомості, 
то у «Хвої» йдеться вже про старість як 
неминучість. Так, за межею тридцяти-
річчя настає тридцятиодноріччя, а там 
— і тридцятидво... 
І виринає прагнення поділитися 

зі світом сякою-такою мудрістю, ре-
цептами щастя, передати їх, як той 
коуч, що надихає і підштовхує до дії 
інших. Автор пише про власне жит-
тя, використовуючи поетичні форми, 
та водночас залишаючи звичну для 
себе «нормального» лексику та рито-
рику: «по суті, особистих проблем не 
маю, бери і хріняч. / Ось тобі сфера 
діяльності, ось методи, ось результат». 
Кожен день як окремий крок, що має 
залишати помітний слід, адже один 
із найбільших страхів — не встигнути 
зробити примарне «щось». Останній 
текст збірки закінчується рядками 
— «і дожити своє так, щоб дякувати 
за прожите. І померти своє так, щоб 
дякувати за смерть». Письменник 
займається розбудовуванням свого, 
у тому числі чоловічого, простору: 
батьківщина, жінка, дитина, дерево, 
старість: усі цінності звернені до до-
свіду тих, хто «кличуть». Саме так на-
зивається останній розділ.
Автор не здатен нічого виправити 

чи змінити у житті країни, родини, 
у власному минулому, однак він фор-
мулює сучасність, закладаючи фунда-
мент для майбутнього. Вірші Павла 
Коробчука метафоричні — й у цьому 
їхня енергетичність; вони римовані 
й ритмічні — й у цьому проявляється 
сила письменницького його хисту. 
Насправді «Хвоя» — це про любов 
до світу, який можна вдихати зціле-
ними, попри всі життєві обставини, 
легенями. 

Настасія Євдокимова, Київ
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