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Безліч альтернатив, замало змісту.
Карнавал по-українськи
Три короткі фільми нашої «Молодості»



Наш читачу!

 Цим номером ми знову спробували повернутися до нашого 
колишнього задуму показувати Україну й події, які в ній відбуваються, 
в ширшому, у нашому випадку — центральноєвропейському контексті. 
Бо з часів Майдану і з початком війни ми зосередилися практично 
виключно на подіях в Україні. Але занурення в глобальніший контекст 
є не лише цікавим, воно має також велике значення для розуміння 
подій і нових тенденцій, з якими стикаємося і які на перший погляд 
можуть здаватися незрозумілими або неважливими. 

Здавалося б, що країни Центральної Європи географічно настільки 
близькі й історично так міцно пов’язані з Україною, що процеси, які 
тут і там відбуваються, повинні бути зрозумілі більшості. Але це не так. 
Навіть політики країн Вишеградської четвірки, як матимете можливість 
довідатись із тексту Лубоша Палати, не в стані не лише зрозуміти 
процеси у своїх сусідів, але й адекватно на них реагувати. Розуміння 
приходить тільки тоді, коли вже, так би мовити, «пізно». У результаті 
ми не лише не відгороджуємося від зарази вчасно, але й даємо їй 
можливість увійти до наших домівок.

Так, ще кілька років тому чехи тішилися думкою, що «нам не 
властива ситуація, у якій перебуває Угорщина», трохи пізніше — 
«нашу політичну реальність все-таки не можна порівнювати із 
реальністю в Польщі», аби нині дійти висновку, що в Чехії йде такий 
же сильний наступ на демократичні основи, державні інституції та 
незалежні медіа. Весняні масові протести в Словаччині показали, 
що розхитати політичну ситуацію цілком можливо навіть у найбільш 
політично апатичній країні. З початком протестів у певної частини 
оглядачів навіть виникало запитання, чи вбивство словацького 
журналіста, бува, не було використане для того, аби знищити — так, 
глибоко корумпований, але майже єдиний проєвропейський уряд 
у Центральній Європі і для внутрішньої дестабілізації наступної країни.

Про все це ми повинні знати і цим цікавитися, бо гібридна війна не 
точиться лише між Росією й Україною, чи Росією й Заходом. Вона в нас 
уже давно внутрішня.
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Якби Чехія була порядною 
демократичною 
країною, то її громадяни 
мали б вимагати, аби 
стосунки між їхньою 
країною й Польщею та 
Угорщиною були якомога 
мінімальними. Ця кампанія 
мала би наполягати на 
тому, щоби Чехія покинула 
або призупинила членство 
у Вишеградській четвірці.

Чотирнадцять років нам 
ЄС сипле сотні мільярдів, 
а ми обговорюємо, чи, бува, 
Брюссель не забагато від 
нас хоче, очікуючи проявів 
солідарності. І мова зовсім 
не про квоти. Чеська позиція 
«давайте дотації, але не 
питайте, як ми ними будемо 
розпоряджатися і, головне, 
нічого від нас не вимагайте» 
— шокує старих членів 
Євросоюзу, які нам ці гроші 
дають.

ПіС не збирається йти 
на поступки — польські 
консерватори переконані, 
що вони не руйнують, 
а скеровують демократію 
в рамки широкої 
декомунізації країни. І з цим 
курсом виграють наступні 
вибори восени 2019-го.
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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.

Сутеніє, чути цвіркунів. Усе за розкладом. Коли 
запала темрява, раптом почалися обстріли. Спочатку 
несміливо, свого роду увертюра, яка переходить 
у повноцінний концерт. Хіба що інструменти — це 
різноманітна автоматична зброя. Специфічний свист 
час від часу показує, що снаряди літають майже в нас 
над головами.

Наразі ми можемо збирати матеріали й формувати 
того нового героя. Дуже важливе питання про те, який 
цей герой сьогодні. Усе частіше це героїня. У мене 
троє дівчаток, і я хочу, аби вони були позбавлені 
кліше, які надто часто нав’язуються дівчаткам. Тобто 
є тенденція до осмислення дуже актуальної сьогодні 
проблеми гендерної рівності.
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Ж У Р Н А Л

 Був час, коли це був один із най-
кращих європейських брендів. 
Вишеградська четвірка як регі-
ональне угруповання, до якого 
хотіло приєднатися багато країн. 
Навіть Словенія — найбагатша, 
найбільш доглянута й цивілізова-
на країна з усіх посткомуністичних 
держав — свого часу хотіла стати 
частиною Вишеграду. Але ексклю-
зивність клубу країн, які першими 
вступали в НАТО і Європейський 
Союз, вдалося зберегти. Просто це 
було те найкраще, що можна було 
знайти на схід від німецького кор-
дону, за винятком тієї ж маленької 
й багатої Словенії. Але в її випадку 
йдеться про дуже маленьку краї-
ну, до того ж із тавром «постюгос-
лавської». 

Сьогодні вишеградська марка являє 
собою все абсолютно протилежне 
тому, що можна було побачити де-
сять-п’ятнадцять років тому. Више-
град нині — це символ егоїзму та 
сорому. Це територія ослабленої 
демократії, куди повертається дик-
татура східного путінського зразка. 
Диктатура, у якій ще можна прово-
дити вибори, але де вже нема верхо-
венства права, незалежності судової 
системи й поліції. Про засоби масової 
інформації чи контроль над політич-
ною владою годі й говорити. 

Я досі пам’ятаю, як ми в перші роки 
після нашого вступу в Європейський 
Союз не соромилися повчати Захід: 
що таке диктатура, як необхідно по-
ставити поза закон тоталітарні партії 
й символи. А вже через кілька років із 
цієї ж частини Європи почали надхо-
дити цілком протилежні сигнали. Про 
кінець «ліберальної демократії», про 
необхідність встановлення «христи-
янського порядку», про небажання 
бути частиною деморалізованого 
й мультикультурного Заходу. Про за-

хист чистоти раси та про те, що ми 
змушені обороняти наші релігійні 
уподобання перед людьми інших ві-
росповідань, що втікають від війни 
й хочуть вижити.

Такі люди, як Віктор Орбан чи 
Ярослав Качинський, особи, які на-
прикінці вісімдесятих років скидали 
комуністичних диктаторів, нині стали 
диктаторами посткомуністичними. 
Відкидаючи і глузуючи над зусиллям 
Євросоюзу захистити владу права, 
незалежності судової системи, за-
собів масової інформації, підтримки  
й існування критичного щодо дер-
жавних інституцій громадянського 
суспільства.

Коли демократи мовчали

Було величезною помилкою поль-
ських, чеських та словацьких демо-
кратів те, що в час, коли вони були ко-
ло керма, коли Польщею керував До-
нальд Туск, Словаччиною — Івета Ра-
дічова, Чехією — Петр Нечас, коли мі-
ністром закордонних справ Чехії був 
Карел Шварценберг, вони мовчали. 
Саме вони, люди, яких демократично 
налаштовані співгромадяни вважали 
гарантами цінностей, права, проза-
хідної орієнтації загалом, повинні бу-
ли відважно стати проти Віктора Ор-
бана. Власне тоді, коли він, сп’янілий 
від конституційної більшості, почав 
запроваджувати в Угорщині автори-
тарний режим. Замість різкої реакції 
— Дональд Туск грав із ним у футбол; 
колишній канцлер Вацлава Гавела Ка-
рел Шварценберг, покурюючи люль-
ку, розказував щось про те, що «угри 
це просто угри» і треба відповідно їх 
сприймати. А Івета Радічова зі своїм 
міністром закордонних справ не ре-
агували взагалі. Ми чули лише якісь 
неясні пояснення про необхідність 
вишеградської співпраці, про єдність 
і щось там іще. 

Чим закінчилися ці загравання 
в Польщі, нині вже добре видно. У Че-
хії пара Мілош Земан і Андрей Бабіш 
починає розкручувати щось дуже по-
дібне. Так, постгавелівський, проза-
хідний і антикорупційний президент 
Андрей Кіска в себе вдома зумів від-
правити багаторічного голову уряду 
Словаччини Роберта Фіца на політич-
ну пенсію. До того ж за «гріхи», над 
якими в Будапешті чи Варшаві лише 
посміюються. Але чи сказав колись 
цей центральноєвропейський маяк 
чесної політики хоча би слово проти 
Польщі чи Угорщини? Ніколи. Чому? 
Бо ж Вишеград.

Неймовірним соромом для Цен-
тральної Європи була величезна 
хвиля антиміграційної істерики, хоч 
насправді — без жодних мігрантів. 
Ця істерика влітку 2015 року під дуд-
ку Земана заполонила Чехію й під 
правлінням Качинського — Польщу. 
А Фіцо в Словаччині їм потиху піді-
гравав. В Орбана, звісно, для істерики 
були підстави. Він не втримав Шен-
генський кордон і в його країну того 
літа через Балкани  прибуло кілька 
сотень тисяч біженців із Сирії та ін-
ших держав. Тоді Орбану допомогла 
канцлер Німеччини Ангела Меркель, 
яка відкрила німецькі кордони, дав-
ши йому час побудувати на півден-
ному кордоні стіну для відведення 
потоку мігрантів в інші країни. 

Той факт, що його вберегла саме 
Меркель, Орбан ніколи не визнав. На-
впаки, став у перший ряд антинімець-
кого фронту, що відкидав будь-які со-
юзні пропозиції для розподілу тяга-
ря, спричиненого біженцями. Тобто 
Вишеград виступив проти рішення, 
яке ховалося під словом «квоти», що 
було нічим іншим як одноразовою 
допомогою Італії та Греції — прийня-
ти кожною з країн ЄС від кількох ти-
сяч до кількох десятків тисяч шукачів 
притулку.

ТЕКСТ: ЛУБОШ ПАЛАТА, РЕДАКТОР ГАЗЕТИ «МФ ДНЕС»

Вишеград сьогодні —  
це ганебна група деградованих 
центральноєвропейських 
демократій
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Задля цього Вишеградська четвір-
ка була готова блокувати всі пере-
говори в рамках ЄС, будь-яку угоду, 
і довела цю справу навіть до Євро-
пейського суду. Не кажучи вже про 
зловживання міграційним питанням 
у політичній боротьбі. Саме ксено-
фобській, расистській, націоналістич-
ній політичній кампанії Орбан, пре-
зидент Чехії Земан, а частково також 
Качинський можуть завдячувати за 
перемогу на виборах.

Нова Чехія, органічна 
частина нового Вишеграду

Ще більшим неподобством, яке де-
сять років тому не можна було собі 
навіть уявити, є той факт, що Польща, 
а частково також Угорщина, стика-
ються не лише із критикою, але у ви-
падку Польщі — навіть із союзними 
санкціями за порушення основ де-
мократії і верховенства права. Орба-
нівську «антисоросівську» кампанію, 
яку розпочав угорський очільник 
проти ліберального американсько-
го філантропа Джорджа Сороса і яка 
йому (Орбану) вчергове забезпечила 
більшість у дві третини в парламенті, 
можна сміливо порівняти з тим най-
гіршим, що можна побачити в Росії 
Путіна. А найгірше в цьому всьому 
те, що це був саме Сорос, який всі-
ляко підтримував Орбана, як і багато 

інших продемократичних політиків 
у Центральній Європі на початку 
дев’яностих років.

Якби Чехія була порядною демо-
кратичною країною, то її громадяни 
мали б вимагати, аби стосунки між їх-
ньою країною й Польщею та Угорщи-
ною були якомога мінімальними. Ця 
кампанія мала би наполягати на тому, 
щоби Чехія покинула або призупини-
ла членство у Вишеградській четвір-
ці. Так само, як було призупинено її 
членство в групі, коли незалежною 
Словаччиною в 1992 році почав пра-
вити авторитарний прем’єр-міністр 
Владімір Мечіар. Тільки у такий спо-
сіб можна було би для майбутнього 
зберегти марку Вишеграду.

Але про яку гідність Чехії, моєї 
рідної країни, можна говорити, якщо 
тут за підтримки комуністів отримує 
владу Андрей Бабіш. Де в президент-
ському кріслі сидить пропутінський 
і прокитайський Мілош Земан. У чому 
вага країни, яка існуватиме без міні-
стра закордонних справ і нікому це 
не видається дивним? Така держава, 
в яку перетворюється Чехія, ця «нова 
Чехія», властиво, цілком пасуватиме 
до цього «нового Вишеграду» Орба-
на й Качинського. Так би мовити, си-
дітиме як влита.

 

Такі люди, як Віктор 
Орбан чи Ярослав 
Качинський, особи, 
які наприкінці 
вісімдесятих років 
скидали комуністичних 
диктаторів, нині 
стали диктаторами 
посткомуністичними. 
Відкидаючи і глузуючи 
над зусиллям Євросоюзу 
захистити владу права, 
незалежності судової 
системи, засобів 
масової інформації, 
підтримки  й існування 
критичного щодо 
державних інституцій 
громадянського 
суспільства.

ФОТО: WWW.AZONNALI.HU
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Їндржіх Шідло:
«Цю країну очікує період,  
коли ми ретельно перевіримо 
всі гальма і противаги нашої 
політичної системи»

Їндржіху, українці зазвичай уявля-
ють Чеську Республіку як країну, 
закорінену в політичне й культур-
не життя західного світу. А сигна-
ли, які надходять із неї протягом 
останніх кількох років, в Україні не 
дуже розуміють. 
І це не дивно.

Поясніть, будь ласка, українському 
читачеві, що ж насправді відбува-
ється в Чехії?
Усе це триває вже певний час. У мене 
особисто є така теорія, що наш впев-
нений і успішний шлях у західному 
напрямку закінчився 23 березня 2009 
року, коли під час нашого головуван-
ня в ЄС впав уряд Мірека Тополанека 
(Мірек Тополанек — колишній голова 
Громадянської демократичної партії 
(ODS) — ред.), а через кілька місяців 
американський уряд (президентом 
тоді був Барак Обама) зупинив про-
ект побудови радара на території ЧР. 
На той час уже почалася світова еко-
номічна криза і згодом, у 2010 році, 
ми стали свідками величезного по-
слаблення традиційних політичних 
партій, які власне й були гарантами 
прозахідного курсу. Звісно, не всі со-
ціал-демократи (ČSSD) були палкими 
прихильниками цього, але й вони 
виконали значну роботу. Усі ці партії 
на сьогодні є малими чи середньопо-
тужними. Натомість у велику політику 
повернувся Мілош Земан (колишній 
багаторічний голова соціал-демокра-
тів, нині президент ЧР), який зовсім 
не приховує своєї проросійськості. 
І хоча він часто говорить про націо-
нальний суверенітет, його інтереси 
й інтереси його оточення цілком про-
тилежні. До того ж у нашій політиці 
після останніх виборів та розпаду 
традиційного політичного середови-
ща почав домінувати Андрей Бабіш 
— першокласний опортуніст, людина, 

у якої немає жодних політичних прин-
ципів, ідеології, програми, просто ні-
чого. Парадоксально, нині саме він, 
дореволюційний комуніст та агент 
комуністичних спецслужб, є, власти-
во, найбільшим гарантом подальшого 
прямування ЧР на Захід, оскільки на 
Заході в нього є свої інтереси. Це ціл-
ковите непорозуміння, але саме так 
наразі виглядає чеська політика.

Українці можуть собі цілком до-
бре уявити олігарха в найвищих 
ешелонах влади, але чого зовсім 
не розуміють, так це сили і впливу 
чеських комуністів. 
Це дійсно цікаве питання. У кому-
ністів на сьогодні найбільше влади 
з 1989 року, але тут важливо також 
підкреслити, що за результатами ос-
танніх виборів у них найгірший ре-
зультат із 1921 року. Цього разу вони 
отримали на половину менше голо-
сів, ніж у 2013 році. Чому вони все 
ще в парламенті? Відповідь проста. 
На відміну від Польщі, Угорщини чи 
Словаччини, у нас Комуністична пар-
тія навіть не думала реформуватись 
і ставати сучасною лівою партією. Це 
був їхній бізнес-проект. Вони просто 
заробляли політично і фактично на 
ностальгії певної частини суспіль-
ства. Через те, що вони не рефор-
мувались і навіть не поміняли своєї 
назви, у Чехії змогла вирости сильна 
автентична партія соціал-демократів, 
до якої деякі комуністи переходили, 
але індивідуально. Решта комуніс-
тів залишилася там, де їм і місце. Що 
в цих нереформованих комуністах 
цікаве, так це те, що вони є дуже про-
російськими у ситуації, коли Росія 
давно не є комуністичною країною, 
а країною асоціально суворого капі-
талізму ще й до того сильно закруче-
ною на православ’я, що, у принципі, 
мало би бути комуністам...

СПІЛКУВАЛАСЯ ЛЕНКА ВІХ, ПРАГА

ГО С Т І

Останні кілька років 
політичне життя у Чеській 
Республіці, мабуть, зазнає 
найважчих випробувань із 
часу Оксамитової революції. 
І ситуація, що склалася після 
останніх президентських та 
парламентських виборів, 
проблеми лише поглибила. 
Перемогу на президентських 
виборах уже вдруге 
отримав палкий прихильник 
Володимира Путіна й 
майстерний політичний 
маніпулятор Мілош Земан. 
На парламентських виборах 
перемогла партія олігарха 
та колишнього агента 
комуністичних спецслужб 
Андрея Бабіша. Розпад 
і послаблення традиційних 
політичних партій підсилені 
деструктивною роллю 
президента; нищення 
медійного ринку через 
перекуплення значної його 
частини олігархами, почасти 
політиками; фактичний прихід 
до влади Комуністичної 
партії — усе це не додає 
оптимізму. Чи спрацює в цій 
частині Центральної Європи 
принцип стримування 
і противаг та чи є в Чехії 
шанс зберегти демократію? 
Про все це ми поговорили 
з одним із найвідоміших 
чеських політичних аналітиків 
Їндржіхом Шідлом. 
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...заборонено?
Саме так, заборонено. Це можуть 
бути просто старі звички, яких важ-
ко позбутися. Хоча цього разу вони 
отримали найгірший результат, па-
радоксально, але як партія, що під-
тримує уряд меншості, вони отрима-
ли владу, якої в них після революції 
ніколи не було. Хоча й у минулому 
комуністи вміли вправно торгува-
ти своїми голосами. Вони майстри 
закулісної парламентської торгівлі. 
То вони допомогли скинути уряд, то 
допомогли вибрати Вацлава Клауса 
президентом у 2003 році... 

Вони дуже прагматичні і, що ціка-
во, ніколи ні за що не є відповідаль-
ними. За цей уряд вони теж не бу-
дуть відповідальними.
Правильно.

Зате вимагають, аби їхні пред-
ставники отримали місця в радах 
державних і напівдержавних ком-
паній.
Цим вони не відрізняються від решти 
партій. Вони пристосувалися. Може, 
вони тепер не такі успішні, але в кож-
ному разі довгі роки були прекрасни-
ми політичними підприємцями.

Усе ж таки, чи не побоюєтесь ви, 
що коли вони отримають доступ 
до державних і напівдержавних 
компаній, фактично до них про-
никне і Росія?
Звісно, це дуже тонка справа, оскіль-
ки саме цей залежний від комуністів 
уряд, що перебуває під патронатом 
президента, правдоподібно, вирі-
шуватиме долю добудови ядерних 
електростанцій у ЧР і це надзвичайно 
важлива стратегічна річ...

...тісно пов’язана з державною без-
пекою.
Саме так. Достатньо згадати, що від-
бувалося навколо тендера на елек-
тростанцію Темелін, який було, між 
іншим, зупинено, коли впав уряд Пе-
тера Нечаса й коли президентом став 
Мілош Земан.

Щодо Мілоша Земана: як може-
те пояснити те, що одна стара 
і хвора людина має такий шале-
ний вплив на політику в державі? 
Нещодавно йому навіть вдалося 
проштовхнути в уряд своїх людей, 
хоча в нього немає таких компе-
тенцій. Він відмовився призначи-
ти одного члена уряду, хоча, за 

Конституцією, його роль у цьому 
випадку має бути лише роллю но-
таріуса.
Це проблема прем’єра, що дозволив 
йому у такий спосіб втручатися до 
складу нового уряду. Інша справа, чи 
мав він право відмовитися призначи-
ти міністра лише тому, що йому не по-
добаються його погляди. Такого ще 
не було і, до речі, сам Земан двадцять 
років тому, будучи головою уряду, на-
полягав, що президент повинен при-
значити міністрами тих кандидатів, 
яких йому запропонує прем’єр. Але, 
як сам Земан каже, «тільки ідіот не 
міняє своїх поглядів». Земан дійсно 
легітимний переможець виборів. Він 
на них переміг вдруге. Але це такти-
ка, якою він користується ще з дев’я-
ностих років. Він уміє точно визна-
чити ту частину суспільства, до якої 
хоче достукатись і точно знає, що цій 
частині суспільства сказати. У дев’я-
ностих це була боротьба проти піс-
ляприватизаційного розкрадання 
й асоціального уряду Вацлава Клау-
са. Під час першої каденції — антині-
мецький і антифашистський наратив. 
А під час другої президентської кам-
панії він мобілізовував на боротьбу 
проти уявних хвиль мігрантів.
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Як ви вважаєте, йдеться про його 
інстинкт чи про успішну роботу 
політтехнологів?
Це інстинкт. Як політик — він уні-
кальний, хоча в нього почали занад-
то проявлятися такі властивості, як 
озлобленість та мстивість. Мстивим 
він був завжди, про це всі знають, але 
тепер ці негативні риси характеру 
почали домінувати. Інша справа, що 
сила президента завжди проявля-
ється в кризові моменти або ж коли 
формується новий уряд. Так, власне, 
записано в Конституції. Вважаю, що 
конфлікт між президентом і головою 
уряду, які наразі є ситуативними со-
юзниками, неминучий. Він уже фак-
тично проявив себе, наприклад, у пи-
танні екстрадиції російського хакера 
Нікуліна, якого ЧР передала США, 
а не Росії, на чому наполягала як Ро-
сія, так і президент Земан. Міністр 
юстиції Роберт Пелікан віддав хакера 
Сполученим Штатам і Бабіш проти 
цього не заперечив. Такі конфлікти 
неминучі, а чеська Конституція каже, 
що прем’єр є тим, хто має більшість 
у парламенті. Саме він є найсильні-
шою фігурою. Тому, ймовірно, це ос-
тання велика роль президента у фор-
муванні цього уряду.

Президент намагається проводи-
ти свою власну закордонну полі-
тику, незважаючи на те, що це не 
сфера його компетентності.
Тут ситуація дуже незрозуміла, 
оскільки ми є свідками певної дво-
колійності. За закордонну політику 
відповідає уряд. Це цілком інша ситу-
ація, ніж в Україні. Ця країна просто 
опинилася в парадоксальній ситу-
ації, коли завдяки членству в ЄС ми 
живемо в найбільш комфортному 
з історичного погляду часі. Водночас 
ступінь незадоволення у зв’язку із 
членством росте. Це свідчить більше 
про Чеську Республіку, ніж про ЄС, 
хоча і там критикувати є що. ЄС є за-
порукою чеської прибутковості. Чо-
тирнадцять років нам ЄС сипле сот-
ні мільярдів, а ми обговорюємо, чи, 
бува, Брюссель не забагато від нас 
хоче, очікуючи проявів солідарності. 
І мова зовсім не про квоти. Чеська 
позиція «давайте дотації, але не пи-
тайте, як ми ними будемо розпоря-
джатися і, головне, нічого від нас не 
вимагайте» — шокує старих членів 
Євросоюзу, які нам ці гроші дають. 
Чехи просто trablemaker-и. Звісно, 
у нас повинна бути своя власна гід-
на закордонна політика. Але де ж тут 
гідність, якщо під час візиту китай-
ського президента поліція хапає на 

вулицях демонстрантів, які вийшли 
з мирним протестом? Хіба це самов-
певнена країна? І у цьому всьому ми 
заплуталися. 

Ви вважаєте, що роль прем’єра 
чи уряду в закордонній політиці 
все-таки візьме гору?
Єдиною позитивною інформацією 
в цій ситуації є те, що прем’єру Бабі-
шу — а він просто не від світу цього, 
я думаю, що в Україні вже бачили ба-
гато всякого, але такого, здається, там 
не було, — саме йому Європейський 
Союз дійсно потрібний. Адже це його 
фірми отримують дотації з Європи. 
У нього хімічний завод у Німеччині, 
мішленівський ресторан у Франції. 
Наша закордонна політика незрозу-
міла. Консенсусу щодо вступу країни 
в ЄС і в НАТО, який був у дев’яності 
роки, уже немає. Це сумно. Частково 
це проблема певних розчарувань, 
частково — проблем усередині ЄС, 
а частково — завдяки чеським полі-
тикам. Нема нічого простішого, ніж 
звинуватити в усіх негараздах Брюс-
сель. Я сам би не повірив, що ще 
у 2018 році це буде так легко.
 
У вас немає побоювань щодо того, 
які партії увійшли в парламент? 
Вважаєте, що це лише на певний 
період?
Цю країну очікує період, коли ми ре-
тельно перевіримо всі гальма і про-
тиваги нашої політичної системи.

Ви бачите ці гальма?
Бачу. Вони є, і в минулому вони себе 
показали. У нас ще є Конституційний 
суд. А поміняти Конституцію не так 
легко. У нас є й інші інституції. На них 
буде чинитися тиск. Побачимо, як во-
ни себе проявлять. Багато хто це усві-
домлює. Ми вже пережили період 
т. зв. Опозиційного договору, тоді 
чеська політика могла бути переорі-
єнтована, але ці противаги запобіг-
ли цьому. Можна очікувати, що буде 
чинитися величезний тиск на гро-
мадські медіа, та й на приватні також 
— не всі ж Бабіш може викупити. Але 
що важливо, тут повинна сформува-
тися міцна і зрозуміла опозиція. Бо 
наразі в нас до п’яти партій з однако-
вою програмою. У парламенті хтось 
мусить бути для контролю і критики 
Бабіша. А це завдання для опозицій-
них партій. У них є достатньо часу, бо 
сила Бабіша не буде слабшати.

А роль чеських медіа? Чи не здаєть-
ся вам, що вони безвідповідально 
дають політикам занадто вели-

кий простір для прямого контак-
ту з виборцями? Що місця для гли-
бокого аналізу й коментарів у них 
замало?
Політики собі цей прямий контакт 
знайдуть. Гляньте лише на Дональда 
Трампа, який комунікує із виборцями 
через свій «Твіттер». І в нас політики 
змогли знайти прямий вихід на ви-
борця. Ось Бабіш купив собі медіа. 
Інші медіа навіть купувати не треба, 
вони завжди з владою. Але, з другого 
боку, у нас усе ще є достатньо ЗМІ, які 
вміють робити свою роботу й роби-
тимуть її й надалі. 

Тому власне вони і є найбільши-
ми ворогами президента Земана, 
який їх ніколи не оминає критикою.
Звичайно, тиск буде великий. Ми 
ж уже тепер бачимо, які люди входять 
у наглядові ради громадських ЗМІ. Це 
дуже підозрілі особи. З другого боку, 
журналісти не можуть лише нарікати. 
Вони повинні протидіяти. Я цього не 
так уже й боюся. Криза ЗМІ — справа 
глобальна й ніхто наразі насправді не 
знає, як далі діяти. Ми просто повинні 
шукати способи донести до людей ці-
кавий і зрозумілий контент. 

 

10
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Безліч альтернатив, замало змісту.
Словаччина «після Куцяка»
ЮРАЙ МАРУШЯК, ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК СЛОВАЦЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

«Треба взяти владу, у політику повинні зайти порядні й чесні люди», 
— сказав під час дискусії з учасниками популярного музичного 
фестивалю Pohoda у місті Тренчин президент Словаччини Андрей 
Кіска. Такі слова, як «порядність» і «чесність», у словацьких 
політичних дебатах почали частіше з’являтися з кінця лютого 2018 
року. Саме тоді Словацьку Республіку розхитала політична криза, що 
її започаткувало досі нерозкрите вбивство журналіста Яна Куцяка та 
його нареченої Мартіни Кушнір.

 Політична криза, яку супроводжу-
вали масові демонстрації не лише 
в Братиславі, але й у невеликих сло-
вацьких містах, виявила глибоке не-
вдоволення в словацькому суспіль-
стві. Вона майже призвела до краху 
керівної коаліції, незважаючи на про-
паганду успіху економічного зростан-
ня чи участі у формуванні «ядра Єв-
ропейського Союзу», контури якого 
неясні. 

Словаччину з погляду внутріполі-
тичного розвитку не можна порівню-
вати із Польщею або Угорщиною, де 
керівні партії фактично захопили дер-
жаву, істотно послабили вплив інсти-
туцій контролю, насамперед судів, та 
приручили громадські ЗМІ. У випадку 
Угорщини — навіть приватні щоденні 
газети. Словацькі соціал-демократи 
(Smer-SD), які перебувають при владі 
з 2006 року, за винятком короткого 
періоду 2010–2012 років, не скори-
сталися більшістю в парламенті для 
консолідації влади у своїх руках. Од-
нак словацьке суспільство залиша-
ється значно поляризованим.

Несподіванка чи 
закономірність?

Весняна політична криза для бага-
тьох видалася несподіваною, але 
в ній проявилася напруженість, що 
супроводжує словацьке суспільство 
ще з виборів 2016 року. Можна ска-
зати, що ця криза є частиною довго-
строкового зниження підтримки пар-
тії SMER-SD, яка у 2016 році втратила 

40% депутатських мандатів та 36% 
своїх виборців із 2012 року. Але фра-
гментація опозиційних партій дозво-
лила партії SMER-SD залишитися й на-
далі найсильнішою формацією, що 
змогла створити уряд. З іншого боку, 
формування третього уряду Роберта 
Фіца за підтримки його довголітнього 
союзника — Словацької національної 
партії (SNS) та словацько-угорської 
партії Most-Híd, яка в минулому була 
однією з тих правих партій, що від-
мовлялися співпрацювати зі SMER-
SD Роберта Фіца, спровокував вибух 
незадоволення частини правих уже 
в перші місяці після виборів.

Лідери євроскептичної та ради-
кально-проринкової партії «Свобо-
да і солідарність» (SaS) і правопо-
пулістського руху «Звичайні люди 
та незалежні особистості» (OĽaNO) 
почувались обманутими рішенням 
голови партії Most-Híd укласти до 
того небачений компроміс шляхом 
створення право-лівої коаліції на чолі 
з партією SMER-SD. Незважаючи на те, 
що протести, які ставили під сумнів 
легітимність коаліції, не призвели до 
її розпаду, вони сприяли консолідації 
опозиції. Це відобразилося на вибо-
рах до регіональних рад, де Smer-SD 
зазнав значних втрат не тільки в кіль-
кості депутатів, але й із восьми країв 
зміг поставити своїх кандидатів на по-
сти голів лише в Тренчинському та Ні-
транському краї. Раніше, між 2013 та 
2018 роками, ця партія контролювала 
до шести країв. А блок опозиційних 
партій — SaS, OĽaNO та Християнські 

демократи (KDH), що в березні 2016 
року після 26 років не змогли попас-
ти в парламент, — здобув контроль 
у п’яти краях і всюди їхні дії були зла-
годженими.

Під час протестів, що спалахнули 
після вбивства Яна Куцяка і його на-
реченої, така динаміка політичних 
уподобань заохочувала опозицію ви-
магати дострокових парламентських 
виборів. Але політична криза проде-
монструвала також слабкість опози-
ції, яка разом із правопопулістськи-
ми депутатами руху «Ми сім’я» (Sme 
rodina) не змогла забезпечити достат-
ню кількість голосів у парламенті для 
того, щоби проголосити дострокові 
вибори. Криза виявила не лише обме-
жену переговорну здатність опозиції 
з частиною її політичних супротивни-
ків, але й межі її впливу на громадську 
думку, оскільки протести не сприяли 
зростанню її електоральної підтримки. 
Навпаки, після того, як протести згас-
ли, рейтинги владного Smer-SD швид-
ко стабілізувалися на рівні 20-21%.

Основні політичні гравці

Окрім партії SMER-SD та її партне-
рів по коаліції Most-Híd та SNS, які 
докладають зусиль, щоби вирватися 
з тіні найсильнішої партії і водночас 
намагаючись залишитись у коаліції 
з нею, є опозиційний блок двох пра-
вих партій SaS тa OĽaNO, які перед 
регіональними виборами відмовили-
ся співпрацювати із Християнськими 
демократами (KDH).

В Н У Т Р І Ш Н Я  Г І Б Р И Д Н А
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Ще одним значним політичним 
гравцем словацької політичної сцени 
є президент Андрей Кіска, який хоч 
і заявив, що у 2019 році не балотува-
тиметься на пост глави держави, але 
все-таки має достатньо велику кіль-
кість прихильників. І він усе частіше 
говорить, що має на меті залишитись 
у великій політиці. З великою ймо-
вірністю Кіска думає про створення 
власної політичної сили або про під-
тримку якоїсь уже наявної. Незважа-
ючи на те, що президент не уточнив 
своє власне політичне майбутнє, його 
думка може впливати на значну ча-
стину виборців.

Smer-SD і надалі залишається силь-
ним гравцем, попри те, що навесні 
йому довелося проковтнути кілька 
гірких пігулок. Уряд покинули його 
донедавна найвідоміші обличчя — 
прем’єр та голова партії Роберт Фіцо 
і друга найважливіша людина в пар-
тії, міністр внутрішніх справ Роберт 
Каліняк, звинувачений в участі у ко-
рупційних схемах. Фіцо в потрібний 
момент не зміг позбутися зі свого 
оточення осіб, які його компромету-
вали, і навпаки, кілька колишніх най-
ближчих соратників самі від нього 
відійшли, зокрема колишній міністр 
культури Марек Мадярич. Проте зда-
ється, що ставка на Петра Пеллегріні 
в якості нового прем’єр-міністра була 
успішною. Спокійний стиль комуні-
кації та соціальні пакети можуть по-
вернути партії Smer-SD зневірений 
раніше електорат. І завдяки номінації 
Пеллегріні, Smer-SD вперше виступає 
в якості команди, а не як партія однієї 

людини. Це може цій політичній силі 
допомогти, але це також може бути 
джерелом внутрішніх конфліктів.

Альтернативи є?

Однак у багатьох виборців Smer-SD 
фактично немає вибору. Численні ак-
ції протестів на вулицях міст не озна-
чають, що в Словаччині немає таких 
людей, які є щоденними завсідниками 
«Фейсбуку», які не стежать за новина-

ми і водночас живуть на мінімальну 
заробітну плату або проживають у так 
званих «голодних долинах». Ці люди 
часто працюють у нелюдських умо-
вах. І їм опозиційні партії не можуть 
нічого запропонувати. Їхні проблеми 
нецікаві жителям великих міст, що 
вважають себе авангардом еконо-
мічних і соціальних перетворень. 
Критика Smer-SD за те, що ця партія 
для людей із категорії «переможених» 
зробила дуже мало, має підстави. Ці 
люди, однак, також стурбовані тим, 
що запропоновані рішення, напри-
клад, партії «Свобода і солідарність» 
(SaS), яка, ймовірно, стане основою 
майбутнього правого коаліційного 
уряду, їм ніяк не допоможуть. Огля-
ди електоральних уподобань радше 
показують, що більшість із них перей-
де до значно радикальніших і анти-
системних гравців, як-от Котлеба — 
Народна партія «Наша Словаччина» 
(Kotleba — ĽS NS) чи «Ми сім’я» (Sme 
rodina), не розуміючи, що ці партії бу-
дуть в реалізації своїх соціальних ви-
мог ще менш успішними, ніж Smer-SD.

Голоси виборців соціал-демократів 
були до цього часу прив’язані до ха-
ризматичної особистості лідера партії 
Роберта Фіца. Його потенціал досі не 
втрачений. Але він досі не зрозумів, 
що вибух громадянського невдово-
лення і криза в коаліції — не баналь-
на «перестрілка», як, наприклад, та, 
яка відбулася минулого року між ним 
і головою партії SNS Андреєм Данком. 
Поведінка Фіца протягом понад два 
тижні після вбивства Яна Куцяка та 
його нареченої змушують задуматися 

Весняна політична 
криза виявила 
також недовіру 
більшості громадян 
до політичних партій. 
Вона не тільки не 
укріпила вже наявні 
опозиційні сили, але 
навіть не допомогла  
істотно зрости новим. 
Також із протестів не 
вийшли нові лідери, які 
б зміцнили політичні 
партії своєю харизмою, 
або змогли б створити 
нові партії.

ФОТО: АРХІВ
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над тим, чи Фіцо все ще є тим лідером, 
якого ми знали.

Місце для нової сили 

Словаччина чекає на політичну силу, 
яка буде готова виконувати вимоги 
профспілок, яка гарантуватиме раці-
ональний перерозподіл багатства, що 
вироблятиметься на принципах соці-
альної солідарності. Сила, що спри-
ятиме консенсусу рішень у випадку 
суперечливих інтересів у соціальних 
і економічних сферах. Досвід Smer-SD 
показав, що така партія повинна заці-
кавити тих, хто часто відчуває розгу-
бленість перед швидкістю модерні-
зації та живе за межами великих міст. 
Нові партії, як-от «Прогресивна Сло-
ваччина» чи «Разом – Громадянська 
демократія» цю частину виборців не 
зможе охопити. Вони можуть заціка-
вити міського виборця, того, хто ро-
зуміє, що наявні громадські служби 
й механізми соціальної солідарності 
були винайдені не комуністами й не 
повинні зникнути разом із ними. Ці 
партії наразі відомі лише частині чи-
тачів правоорієнтованих ЗМІ, а їхня 
риторика радше нагадує французь-
ких прогресивістів Еммануеля Макро-
на, що реалізовують праву політику, 
презентуючи її в спосіб, який зрозумі-
лий і лівоорієнтованим виборцям. 

У дзеркалі політичної кризи

Політична криза виявила низький 
рівень довіри до держави. Хоч прови-
на за цю ситуацію лежить не єдино на 
партії Smer, однак після десяти років 
правління вона вже не може запере-
чити своєї відповідальності за даний 
стан речей. І це не зможе змінити ні 
нинішній уряд, ні жоден з урядів, які 
прийдуть після нього. Оскільки це 

наслідок історичного досвіду, який 
навчив громадян сприймати дер-
жаву як інститут, який не чинить із її 
громадянами по-чесному. Якщо під 
час комунізму можна було розгляда-
ти державу як джерело репресій, то 
після 1989 року громадяни почали 
сприймати її через призму корупції 
та клієнтелізму, до того ж пов’язану 
із руйнуванням механізмів соціаль-
ної солідарності, спричиненими по-
літичними рішеннями. І тому чимало 
громадян не вважають аморальним 
обдурювати державу. 

Весняна політична криза виявила 
також недовіру більшості громадян 
до політичних партій. Вона не тільки 
не укріпила вже наявні опозиційні си-
ли, але навіть не допомогла  істотно 
зрости новим. Також із протестів не 
вийшли нові лідери, які б зміцнили 
політичні партії своєю харизмою, або 
змогли б створити нові партії. Органі-
затори акції протесту трималися від 
опозиційних партій на відстані. 

Майбутні президентські вибори, 
ймовірно, також сприятимуть подаль-
шій фрагментації словацької політики. 
Наразі найбільш голосними є неза-
лежні кандидати, як-от колишній голо-
ва Вищого суду Штефан Гарабін, який 
згуртував довкола себе низку ультра-
правих активістів та посткомуністів, 
або лівацький антизахідний активіст 
Едуард Хмелар, чи колишній дисидент 
Франтішек Міклошко. Своїх канди-
датів уже представили такі політичні 
партії: крайньо-права Народна партія 
«Наша Словаччина», яка запропону-
вала свого лідера Маріана Котлебу; 
партія Most-Híd, що також пропонує 
свого голову Белу Бугара; «Прогресив-
на партія», яка висуне юристку Зузану 
Чапутову; партія «Ми сім’я» — Мілана 
Kрайняка, а SAS підтримуватиме неза-
лежного кандидата Роберта Містріка. 

Християнські демократи (KDH) роз-
мірковують над підтримкою Міклоша 
або християнського демократа Маро-
ша Чаучіка, рух OĹaNO вибирає навіть 
між трьома кандидатами. Зацікавлені 
в президентській гонці і п’ять менш 
відомих кандидатів. З іншого боку, про 
президентські вибори наразі мовчать 
такі вагомі партії, як SMER-SD і SNS. Це 
означає, що картина президентської 
гонки все ще значною мірою невідома. 
До того ж метою частини кандидатів 
є радше розрекламувати свої партії 
перед парламентськими виборами, 
аніж самим потрапити у президент-
ське крісло. 

Недовіра й радикалізація

Недовіра до політичних партій ще 
більш очевидна в контексті регіо-
нальних виборів, де, наприклад, се-
ред кандидатів на пост мера Братис-
лави релевантними видаються кілька 
сильних незалежних кандидатів, у той 
час як кандидати з блоку SaS-OľaNO 
– «Ми сім’я» чи KDH грають другу 
скрипку. Дивною знову виглядає по-
зиція партії Smer-SD. Що стосується 
президентських виборів — ця партія 
змушена була ще взимку проковтнути 
гірку пігулку, коли її кандидатуру пу-
блічно відкинув міністр закордонних 
і європейських справ СР Мирослав 
Лайчак. Під час регіональних виборів 
Smer-SD свою підтримку конкретних 
кандидатів часто тримав у таємни-
ці, оскільки, скажімо, колишній мер 
Братислави Мілан Фтачник вважав це 
компрометуючим фактором. Мабуть, 
це і є причина того, чому ця партія не 
коментує потенційну підтримку «сво-
їх» кандидатів на регіональному рівні. 

Майбутня картина політичного 
спектру в Словаччині наразі невідо-
ма. Уже зрозуміло, що ера десятиліт-
нього панування партії SMER-SD до-
бігає кінця, але як виглядатиме його 
альтернатива — неясно. Недовіра до 
політичних партій може сприяти ра-
дикалізації суспільства, як показали 
весняні протести, коли частина ліде-
рів протестів та опозиційних політи-
ків очікували, що президент здійс-
нить кроки в напрямку дострокових 
виборів навіть всупереч Конституції. 
Словаччина поки що не нагадує Угор-
щину чи Польщу, чи навіть Чехію, де 
політичну сцену своїми грошима за-
хопив олігарх Андрей Бабіш. Але ос-
танні події свідчать про те, що до чер-
гових парламентських виборів у 2020 
році тут може з’явитися сила, у якої 
поваги до Конституції не буде.
 

ФОТО: АРХІВ
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Польща за рік до парламентських 
виборів. Сюрпризів не буде?
ОЛЕНА БАБАКОВА, ВАРШАВА

Критика з боку ЄС, криза в стосунках з Ізраїлем та США, публічні ЗМІ як 
кремлівське телебачення та масові акції протесту проти руйнування 
демократії, — усе це Польща у 2018 році під управлінням партії «Право 
і справедливість». Але для повноти картини не можна не згадати про 
постійне зростання економіки, задоволених соцвиплатами батьків та 
поступ у досягненні енергетичної незалежності від Росії. Що з цього 
переважить у думках виборців уже наступного року? Усе виглядає на 
те, що ПіС керуватиме у Варшаві до 2024-го. Але є одне «але».

 На початку липня Польщею зно-
ву прокотилася хвиля протестів. Як 
і в 2017 році, ліберальна і ліва опо-
зиція та їхні прихильники під прапо-
рами ЄС виступили проти судової ре-
форми керівної партії «Право і спра-
ведливість», яка, на думку частини по-
ляків, порушує Конституцію та зазіхає 
на незалежність судової гілки влади, 
що є неодмінною підвалиною демо-
кратії. Протестувальників підтримує 
Єврокомісія, що навіть почала проти 
Польщі санкційну процедуру.

Проте уряд ПіС не збирається йти 
на поступки — польські консервато-
ри переконані, що вони не руйнують, 
а скеровують демократію в рамки 
широкої декомунізації країни. І з цим 
курсом виграють наступні вибори во-
сени 2019-го.

Суддів — на пенсію

Судова реформа стала однією з флаг-
манських ініціатив уряду ПіС, що 
діє в Польщі з листопада 2015 року. 
У перші ж місяці Кабмін Беати Шидло 
оновив склад Конституційного трибу-
налу та відмовився публікувати кри-
тичний до дій влади вирок. У липні 
2017-го Сейм та Сенат проголосува-
ли за пакет законів, що регламенту-
ють повноваження загальних судів, 
Верховного суду та Державної ради 
суддів. Запроваджені зміни істотно 
збільшили вплив Сейму та Мін’юсту 
на призначення суддів. Окрім самих 
змін, спротив у суспільстві викликав 
характер їхнього внесення — без об-

говорення, вночі. Навіть ті поляки, хто 
визнавав слушність судової реформи, 
не могли погодитися на таке зну-
щання з демократії. І хоч президент 
Анджей Дуда на початку ветував два 
з трьох скандальних законів, внесені 
ним поправки в результаті більше від-
повідали курсу партії, ніж зауважен-
ням незалежних експертів.

Іскрою став початок дії закону про 
Верховний суд. Із 3 липня ті судді, 
кому виповнилося 65 років, мають 
вийти на пенсію, хіба що вони зазда-
легідь попросили президента дозво-
лити їм працювати далі. Новелізація 
торкнулася 29 суддів із 73, лише 9 
склали до президента відповідні 
подання. Решта, у тому числі перша 
голова Суду Малґожата Ґерсдорф, 
відмовилися, бо скорочення чинної 
каденції суперечить нормам Основ-
ного закону.

У день наймасовіших протестів 
прем’єр Польщі Матеуш Моравєць-
кий мав виступ у Страсбурзі, де нама-
гався пояснити європарламентарям 
демократичний пафос польських 
реформ. Тиради Моравєцького про 
польський «ген свободи» не просто 
розкритикували, а ще й висміяли. Од-
ним з аргументів критиків, що в Поль-
щі не все гаразд, став мем із протестів 
— як їх показувало комерційне теле-
бачення: повна площа людей, а як — 
публічний телеканал TVP Info: у най-
кращих традиціях роспропаганди «их 
там нет».

Нові порядки, запроваджені ПіС 
у публічних ЗМІ, теж неодноразово 

ставали об’єктом критики як у країні, 
так і за кордоном. 

Хліба та видовищ

Уряд не тільки призначив своїх лю-
дей до Державної ради радіомов-
лення та телебачення, на керівні по-
сади в Польському радіо та TVP, що 
зрештою робили й попередники, але 
і провів чистку на рівні середнього 
менеджменту та журналістів. Якщо 
публічне радіо ще якось тримається, 
то ТБ-пропозиція викликає огиду на-
віть у багатьох виборців ПіС. Інфор-
маційні та публіцистичні програми 
перетворилися на примітивне обра-
жання критиків уряду та промування 
конспірологічних теорій, у порівнянні 
з якими Кисельов та Соловйов вигля-
дають професіоналами.

Проте якщо Twitter та Facebook жи-
вуть питаннями, як якість ЗМІ та судо-
чинства впливатиме на імідж держа-
ви, суспільство задоволене іншими 
реформами. По-перше, це програма 
допомоги родинам із дітьми 500+, 
яка вперше в історії країни наблизила 
соцдопомогу до західних стандартів. 
По-друге, це зниження пенсійного ві-
ку до 65 років для чоловіків і 60 для 
жінок, що сподобалося старшому 
електорату. По-третє, зниження по-
датку CIT для фірм, а це бонус в очах 
малого та середнього бізнесу. Що-
правда, поряд зі щедрими соціаль-
ними ініціативами уряд підняв акциз 
на паливо, запровадив банківський 
податок та заборонив торгівлю в неді-
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лю. Це дещо сколихнуло громадську 
думку, проте позитивний ефект поки 
що перевищує: польська економіка 
стабільно зростає, безробіття — на 
рекордно низькому рівні 6%.

Поза «хлібом» консервативний 
уряд вирішив дати полякам «видо-
вищ». «Екшн» забезпечує нова істо-
рична політика, зосереджена довко-
ла боротьби з рештками комуністич-
ного режиму та за добре ім’я Польщі 
на міжнародній арені. ПіС пішов у на-
ступ на учасників Круглого столу 1989 
року, у тому числі на президента Лєха 
Валенсу, як на зрадників ідей «Солі-
дарності», знизив пенсії колишнім 
працівникам органів безпеки, вивів 
на новий рівень культ проклятих сол-
датів — бійців повоєнного антикому-
ністичного підпілля, причетних до ет-
нічних чисток, і врешті-решт вирішив 
нагадати світові про німецькі злочини 
часів Другої світової війни, через які 
найбільше постраждала саме Поль-
ща.

Спроба стягнути з Німеччини ре-
парації за війну викликала в німців 
та інших західних країн дружнє неро-
зуміння. Але новелізація закону про 
ІНП у січні 2018-го стала справжньою 
іміджевою катастрофою для Варшави.

Незважаючи на негативну оцінку 
МЗС, депутати ПіС внесли зміни до 
закону, згідно з якими ті особи, які 
приписують польській державі або 
польському народу відповідальність 
чи співвідповідальність за злочини 
Третього Рейху, у тому числі Голокост, 
можуть отримати покарання навіть 
до трьох років ув’язнення. Кара також 
чекатиме на тих, хто заперечує злочи-
ни українських націоналістів, вчинені 
у 1925–50 роках. Хоч хвиля негатив-
ної міжнародної реакції піднялася 
вже після дискусії та голосування 
в Сеймі, це не завадило сенаторам та 
президенту довершити процес вне-
сення змін.

Купи козу — продай козу

Новелізація завдала сильного удару 
стосункам Варшави та Києва, які й так 
перебували не в найкращій формі.

Спершу Сейм у липні 2016-го ви-
знав вбивства поляків на Волині укра-
їнськими націоналістами геноцидом 
польського народу. Далі — серія 
висловлювань окремих міністрів та 
самого голови ПіС Ярослава Качин-
ського, що Україна з Бандерою не 
увійде до ЄС. Коли на відсутність ре-
акції польських урядовців із приводу 
руйнування українських пам’ятників 
у Східній Польщі Україна відповіла 

мораторієм на ексгумаційні роботи 
на Волині, тодішній міністр закор-
донних справ Польщі Вітольд Ващи-
ковський сформував список нев’їз-
них осіб. У ньому опинився секретар 
Міжвідомчої комісії увічнення пам’яті 
жертв тоталітарних режимів Святос-
лав Шеремета і, як подейкують, також 
директор УІНП Володимир В’ятрович.

Після новелізації закону про ІПН 
українська сторона заявила, що 
Польща політизує історію, зміни за-
грожують проведенню нормальних 
історичних досліджень, і допоки вони 
не будуть скасовані — відновлення 
повноцінного діалогу неможливе.

Прикметно, що Польща послідовно 
підтримує Україну на міжнародних 
форумах у питаннях анексії Криму, 
війни на Донбасі та антиросійських 
санкцій. Поляки надають допомогу 
українським регіонам та інтенсифі-
кують співпрацю з військом. Однак 
обмін гострими оцінками складного 
спільного минулого і спроби виріши-
ти історичні проблеми політичними 
інструментами останніми роками 
істотно попсували польський піар 
в Україні. Експерти наголошують — 
стосунки Києва та Варшави сьогодні 
є найгіршими з 1991 року.

Проте втрати від закону про ІНП 
у контактах із Києвом не можуть до-
рівнятися катастрофі, яку закон ви-
кликав у стосунках Польщі з Ізраїлем 
та США.

Прем’єр Беньямін Нетаньяху та 
більшість ізраїльського політикуму 
сприйняли новелізацію як спробу пе-
реписати історію Другої світової і за-
перечити будь-які факти участі поля-
ків у вбивствах євреїв. Замість одразу 
зробити крок назад, польські праві 
почали оскаржувати євреїв у монопо-
лізації правди про війну, у соцмере-
жах прибуло антисемітських дописів. 
І хоч президент Дуда скерував закон 
на розгляд Конституційного трибуна-
лу, керівництво США повністю стало 
на бік Ізраїлю, і відмовилося зустрі-
чатися з польськими очільниками, 
допоки ситуація не буде залагоджена.

У червні 2018-го, без очікування на 
вирок Трибуналу, «єврейські» поправ-
ки були скасовані Сеймом. Публічні 
ЗМІ, які кілька місяців тому відчай-
душно захищали право Польщі ввес-
ти зміни, тепер ще голосніше співали 
оди, як розумно було від них відмови-
тися. Прем’єр Матеуш Моравєцький 
та Нетаньяху виступили зі спільною 
декларацією. Усе нагадувало анекдот 
«купи козу — продай козу».

Щоправда, «українська» частина 
досі залишилася без змін.

У пошуках найближчого 
союзника

Криза в стосунках зі США болісно 
вдарила по Варшаві, бо саме на адмі-
ністрацію Трампа ПіС зробив ставку 
як на головного союзника на Заході. 
Поки ЄС критикує поляків за пору-
шення демократичних процедур, 
Трамп імпонує ПіС своєю зневагою до 
лібералізму й політичної коректності. 
У польському уряді не приховують 
зловтіхи, коли Вашингтон робить за-
уваження Меркель чи Макрону. Од-
нак ставка на Америку вже виходить 
полякам боком — це й непередба-
чувані зближення Трампа з Росією, 
і торговельна війна з ЄС, і зірвання 
ядерної угоди з Іраном. Близькість до 
американської адміністрації ще біль-
ше віддаляє Варшаву від Брюсселя 
й невідомо, чи принесе очікувані ди-
віденди.

Певності партія Качинського шукає 
в регіональному партнерстві. Ще до 
перемоги ПіС ставив собі за зразок 
угорського прем’єра Віктора Орбана 
та його суверенну демократію. Проте 
спроби зміцнити співпрацю з Више-
градськими країнами наразі залиша-
ються на папері — усе розбивається 
об низький торговельний обмін та за-
гравання інших столиць із Москвою.
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Від останньої ПіС послідовно уне-
залежнюється. Частка російського 
газу в імпортному балансі Польщі 
зменшилася з 87% до 70%, країна ку-
пує все більше LNG, а за кілька років 
має з’явитися газопровід Baltic Pipe, 
що полегшить поставку палива з Нор-
вегії. На початку липня стало відомо, 
що польська нафтогазова компанія 
PGNiG виграла арбітраж із «Газпро-
мом», і може вимагати зниження ціни 
на газ у довготерміновому контракті. 
Проте й ця перемога була викори-
стана владою для того, аби міцніше 
вдарити по опозиції — провладні ЗМІ 
на всі способи підкреслюють, скільки 
збитків підписаний раніше контракт 
приніс держбюджету.

Опозиція без ідеї від себе

Здавалося б, широке обурення як 
внутрішньою, так і зовнішньою полі-
тикою ПіС мало б збільшувати рей-
тинг польської опозиції. Однак шанси 
на те, що ліберали або ліві сформують 
наступний уряд, сьогодні виглядають 
примарними.

Хоч останні соцопитування показу-
ють незначне падіння рейтингів ПіС 
до 32–37%, позиції його найближчих 
конкурентів усе ж заслабкі, аби сфор-
мувати навіть коаліційний кабінет. 

Причин є кілька, і жорстка кампанія 
проти опонентів у провладних ЗМІ 
це лише верхівка айсберга. Не можна 
все пояснювати й тим, що ПіС просто 
купив поляків щедрими соціальними 
обіцянками. Польські ліберали ба-
нально не зробили висновків із по-
разки 2015 року.

Якщо ПіС пропонує обмеження де-
мократичних стандартів в обмін на 
сильну підтримку з боку держави, то 
ліберальні опозиційні партії «Грома-
дянська платформа» та «Сучасна» обі-
цяють захист демократії і згортання 
соцопіки. Дилема «свобода чи гроші» 
є хибною і, граючи в нав’язану ПіС гру, 
ліберали тільки дискредитують себе.

До програмної кризи додається 
відсутність харизматичного лідера. 
Голова «Платформи» Ґжеґож Схетина 
був добрим у нищенні опонентів на 
шляху до найвищого щабля партійної 
драбини, проте виявився слабким ме-
неджером. Ришард Петру взагалі був 
усунений від керівництва «Сучасною» 
після скандальної поїздки з коханкою 
на Мадеру, а нова керівниця Катажи-
на Любнауер не може позбирати пар-
тійний актив.

У лівих інша проблема — тяжкий 
спадок посткомунізму плюс роз’єд-
наність. Розумні та медійні Влодзімєж 
Чажасти, Барбара Новацька та Роберт 

Позбавити ПіС 
влади може тільки 
суб’єктивний чинник, 
а саме фізичний 
відхід зі сцени голови 
партії Ярослава 
Качинського. Усі 
фаворити Качинського 
— міністри Матеуш 
Моравєцький, Йоахім 
Брудзінський, Маріуш 
Блащак чи Беата Шидло 
— не довіряють один 
одному й розбудовують 
свої фракції. Через 
внутрішні конфлікти 
партія ризикує 
розсипатися, як 
картковий будинок.

ФОТО: ІГОР ІСАЄВ
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Бєдронь не поспішають об’єднува-
тися, а радше крадуть прихильників 
один в одного. Поза тим, ліві пере-
живають не найкращі часи у всьому 
ЄС: міграційна криза, крах держави 
добробуту, проблеми з моделлю 
«мульти-культи» звузили коло їхніх 
прихильників.

Усю слабкість польської опозиції 
добре видно в переддень місцевих 
виборів, які відбудуться в жовтні 
і слушно вважаються репетицією пе-
ред виборами парламентськими. Хоч 
кампанія формально не стартувала, 
відомо, що не в усіх ключових містах 
ліберали виставлятимуть спільного 
кандидата. А там, де це вдалося, діє 
стратегія «за все добре проти всього 
поганого». Так, у Варшаві за крісло 
мера змагатиметься Рафал Тжасков-
ський — колишній євродепутат та 
міністр із чудовими краватками та 
англійською мовою. Але абсолютно 
без відчуття місцевої тематики та во-
лі до політичної боротьби. Він увесь 
час коментує суперечки ПіС є Єв-
рокомісією, проте не може прямо 
сказати про махінації з нерухомістю 
теперішньої міської голови Ганни 
Ґронкєвич-Вальтц. Протистоїть йому 
Патрик Які — віце-міністр юстиції 
в уряді ПіС, один з апологетів Качин-
ського та співавтор закону про ІПН. 
Патрик Які зі своїми поглядами не так 
добре вписується в космополітичну 
Варшаву, але його штаб поставив на 

боротьбу — зустрічі, заяви, конкрет-
ні коментарі. На користь Якого грає 
також те, що ліві виставлятимуть сво-
їх кандидатів. А отже, Тжасковський, 
який не провокує у варшав’ян нега-
тивних емоцій, ризикує програти, як 
Коморовський у 2015-ому: забагато 
впевненості в собі та замало праці 
в кампанії.

У цій ситуації позбавити ПіС влади 
може тільки суб’єктивний чинник, 
а саме фізичний відхід зі сцени голови 
партії Ярослава Качинського.

Але є одне «але»

Качинський останніми роками не за-
ймає жодної урядової посади, проте 
саме з ним вирішують важливі питан-
ня канцлер Меркель та президент 
Порошенко. Симптоматично, що піс-
ля скасування поправок до закону 
про ІНП та оголошення польсько-із-
раїльської декларації, редактор про-
владної Gazeta Polska Томаш Сакєвич 
закликав дати Нобелівську премію 
миру Нетаньяху та Качинському, а не 
чинному прем’єру Моравєцькому.

Проблеми зі здоров’ям у «пана 
презеса» були давно, подейкують, 
саме через це він вирішив припини-
ти практику Смоленських місячниць. 
Хтось говорить про складну подагру, 
хтось навіть про рак підшлункової. 
Хай там що, але навесні Качинський 
майже не з’являвся на публіці, а спі-

кер не скликав засідань Сейму — бо 
не було ключового депутата!

Саме Качинський зробив із ПіС пе-
реможців. Це його особа погоджує 
інтереси та тримає залізною хваткою 
правих лібералів, ультра-консерва-
тивних католиків, прибічників ринку 
та соціальних програм, проукраїн-
ських та проросійських політиків. 
Ніхто з експертів, навіть пов’язаних 
із партією влади, не сумнівається — 
відхід Качинського з політичної аре-
ни став би для ПіС катастрофою. Усі 
фаворити Качинського — міністри 
Матеуш Моравєцький, Йоахім Бру-
дзінський, Маріуш Блащак чи Беата 
Шидло — не довіряють один одному 
й розбудовують свої фракції. Через 
внутрішні конфлікти партія ризикує 
розсипатися, як картковий будинок.

Якщо припустити, що Качинський 
може відійти від справ протягом най-
ближчого року, на ПіС, напевно, чекає 
ослаблення, яке коштуватиме якщо 
не поразки на виборах, то принаймні 
неможливості сформувати однопар-
тійний уряд. А від коаліції ПіС остан-
німи роками ефективно відлякав усіх 
інших, включно з популістами з «Ку-
кіз’15». Тоді Польщу чекатимуть поза-
чергові вибори у 2020-ому, де опози-
ція вже цілком зможе взяти своє. Пи-
тання — чи зможе вона запропонува-
ти полякам щось більше, ніж антиПіС 
під прапором ЄС?
 

ФОТО: ІГОР ІСАЄВ
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 Відносини між Україною та Угор-
щиною не можна вважати суцільно 
безхмарними. Проте складається 
враження, що Київ усіма досяжними 
засобами намагався й намагається 
уникати проблем, тоді як Будапешт 
останнім часом, навпаки, намагається 
їх підживлювати. 

Не випадково певні експерти по-
чали називати Угорщину «заклятим 
сусідом», який хоч і є членом ЄС та НА-
ТО (тим самим визнавши відсутність 
територіальних претензій до своїх 
сусідів), однак на практиці досить ча-
сто діє за аналогією до дій Росії або пі-
дігрує останній. Показово, що тоді як 
остання здійснила (Крим) та здійснює 
практично військову агресію на Дон-
басі, Угорщина атакувала Україну на 
дипломатичному фронті. 

Будапешт проти Києва…

Питання тут не тільки в законі про 
освіту, який наробив такого розголосу 
та спричинив до погіршення відносин 
між Києвом та Будапештом. Венеціан-
ська комісія не побачила всіх тих вад, 
на яких наголошувала угорська сто-
рона, та й відповідне питання можна 
успішно вирішити на рівні міністерств 
освіти України та Угорщини.

Показово, що зауваження щодо за-
кону про освіту були й серед інших 
держав-сусідів, національні меншини 
яких проживають у межах України, 
однак вони були притомнішими та 
поступливішими на відміну від Угор-
щини. 

Варто згадати, що міністр закордон-
них справ Угорщини Петер Сійярто 
назвав новий закон «ножем у спину», 
а тому наголосив на тому, що Буда-
пешт планує всіма наявними засоба-
ми перешкоджати Україні на міжна-
родній арені. 

Загалом, мова йде про блокування 

Будапештом усіх без винятку ініціа-
тив Києва або ж важливі для нього 
рішення. У цьому напрямку Угорщина 
показала свою наполегливість, а тому 
було подано скарги до Європейсько-
го Союзу, ОБСЄ, ООН тощо. З боку 
Будапешта було внесено пропозицію 
щодо перегляду Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, а також тимчасово 
заблоковано діяльність на рівні НАТО. 

Цікаво, що саме дії Угорщини мож-
на назвати «ножем у спину», а не на-
впаки, адже, граючи на націоналістич-
них настроях свого населення, Угор-
щина створює умови для подальших 
конфліктів. Питання мовного закону 
будуть вирішені, а сприйняття сусід-
ньої держави в негативному світлі 
збережеться.

Цікаво, що наростання агресив-
ності Будапешта не варто пов’язувати 
виключно з виборами до угорського 
парламенту, які пройшли нещодавно. 
Питання є набагато складнішим. Спра-
ва не тільки в тому, що партія «Фідес», 
вдаючись до риторики право-націо-
налістичного «Йоббіка», перемогла 
на останніх виборах. Політтехнології 
не зіграли тут вирішальної ролі. Спра-
ва, імовірніше, у тому, що за підтрим-
ки певних сил відбуваються спроби 
дестабілізувати ситуацію не тільки 
в межах Карпат, але і ЄС. До того ж, 
це радше тенденція, яка особливо ак-
тивно почала проявлятися останнім 
часом. 

Партія «Фідес» — повна назва «Фідес 
– Угорський громадянський альянс» 
(Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) 
— від початку свого створення не 
мала чіткої орієнтації, тому її при-
йнято вважати правопопулістською. 
Fidesz — це абревіатура від Альянс 
молодих демократів (угорською Fiatal 
Demokraták Szövetsége). Віктор Орбан 
— незмінний лідер цієї партії з 2003 
року, який був прем’єр-міністром 

Угорщини чотири рази — у 1998–2002 
роках, а потім із 2010 року й дотепер. 
Ця політична структура пройшла 
фактично три етапи свого становлен-
ня від Альянсу молодих демократів 
(1988–1995), потім трансформувала-
ся у «Фідес – Угорська громадянська 
партія» (1995–2003), а з 2003 року — 
до сучасної назви. «Фідес» перемогла 
на останніх парламентських виборах 
(квітень–2018), отримавши 134 манда-
ти з 199, забезпечивши собі конститу-
ційну більшість. Під час виборів цією 
партією використовувалася риторика 
щодо питань міграції та зовнішнього 
втручання.

«Русинське питання» і Крим

Цікаво, що «русинська тема» почала 
активно підніматися ще з 2000-х років 
і, як можна припустити, не без участі 
російських коштів та проросійських 
натхненників. Однак русинів, які ба-
жали створити незалежну автономію 
та/або державу, тоді так і не знайшло-
ся. Адже, окрім «приїжджих» псевдо-
русинів, автентичні русини не бажали 
міняти паспорт ЄС на невідомо що, як 
і ставати сепаратистами. І саме тоді, за 
непідтвердженими даними, російські 
спецслужби почали розробляти інші 
схеми та тактики з дестабілізації ситу-
ації в межах Карпатського регіону.

Варто згадати 2014 рік, коли за ак-
тивної участі не лише партії «Йоббік» 
було проведено з’їзд із підкарпат-
ськими русинами, на якому пролунав 
заклик об’єднання сил у боротьбі за 
створення «Карпатсько-русинської 
області» в складі Угорщини. Причому 
тоді мова йшла про терени, які вихо-
дили за межі території цієї держави.

Можна говорити про те, що «росій-
ський слід» помічений не тільки на 
рівні ліво- та праворадикальних пар-
тій та рухів, але й ліберальних. Саме 

Чи є загрозою «Нова Угорщина» 
Орбана для України?
ОЛЕГ ЧАБАЛА, КИЇВ

У політиці заради конкретної мети можна укласти союз 
навіть із самим чортом — потрібно лише бути впевненим, 
що ти переграєш чорта, а не він тебе.

Карл Маркс
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цією обставиною можна пояснити по-
силення націоналістичних настроїв не 
лише в Угорщині.

Сутнісно «проросійськими» та по-
міркованими антиєвропейськими 
партіями стають ті, котрі до цього 
нічим таким примітним не виокрем-
лювалися. Крім того, якщо говорити 
конкретно про Угорщину, то як тепе-
рішній прем’єр-міністр, так і його пар-
тія в той чи інший спосіб грали на на-
строях угорського населення. Дався 
взнаки «тріанонський біль». І справа 
тут не тільки у необхідності повернен-
ня до т.зв. «Великої Угорщини». 

Навіть якщо припустити, що «ро-
сійський слід» в угорській політиці 
не є відчутним, усе ж варто звернути 
увагу на те, що офіційний Будапешт 
виокремлюється серед інших країн 
ЄС досить м’якою позицією та ритори-
кою щодо анексії Криму та агресії РФ 
на Донбасі. Крім того, угорські політи-
ки різних рівнів неодноразово закли-
кали до якщо не скасування санкцій 
щодо РФ з боку ЄС, то принаймні їх 
пом’якшення.

Конфлікт із ЄС

Угорщина відіграє не зовсім конструк-
тивну роль не тільки на рівні відносин 
із сусідами, але й у межах ЄС. Мова йде 
про міграційні питання, питання угор-
ської мови, автономії для етнічних 
угорців тощо. 

Будапешт має конфлікт із Брюс-
селем щодо ставлення до мігрантів, 
стандартів демократії та верховенства 
права. Така ситуація пов’язана насам-
перед із позицією Угорщини щодо 
квот на розміщення мігрантів — фак-
тична відмова від прийому мігрантів 
із Близького Сходу та африканських 
країн. Однак і інші питання є досить 
непростими.

Досить показовою можна вважати 
формальну спробу Будапешта «за-
блокувати» ухвалення бюджету ЄС на 
2021–27 роки. Каменем спотикання 
могли стати умови фінансування не 
тільки Угорщини, але й інших країн 
Центрально-Східної Європи. Адже 
його можуть прив’язати до дотриман-
ня законодавства Євросоюзу та вер-
ховенства права. Тоді як угорського 
прем’єр-міністра не влаштовує питан-
ня коштів, котрі Брюссель планує виді-
ляти на утримання мігрантів.

Викликає подив той факт, що Угор-
щина перебуває в перманентних 
конфліктних ситуаціях із ЄС, хоча 
є третьою за розміром державою-ре-
ципієнтом європейських фондів. Тим 
більше, що за останні десятиліття ЄС 

вклав в економіку Угорщини майже 
40 млрд євро.

Саме «ЄС є головним інвестором 
в угорську економіку — як через 
структурні фонди Євросоюзу, так 
і через прямі закордонні інвестиції. 
Понад 80% неприватних інвестицій 
надходить зі спеціальних фондів ЄС, 
призначених для підтримки й роз-
витку бідніших регіонів Європи. Лише 
впродовж 2014–2020 років із дев’я-
тьох різних структурних фондів ЄС до 
Угорщини має надійти 25 мільярдів 
євро. Також країна отримує й непря-
мі вигоди від ЄС, зокрема безпеку ін-
вестицій та низькі відсоткові ставки» 
(Марія Щур «Угорщина: як не любити 
Європу за європейські гроші — три 
практичні кроки», «Радіо Свобода», 
12.04.2018).

Офіційний Будапешт і країни ко-
лишнього Східного блоку займають 
практично непримиренну антимі-
грантську позицію, хоча мігрантів, які 
хотіли б у цих державах жити, наба-
гато менше, порівнюючи з країнами 
Західної Європи. 

Питання, імовірніше, у тому, що 
в Угорщині, як і в окремих державах 
ЄС, відбувається посилення націона-
лістичних сил правого ухилу, які мож-
на умовно назвати «друзями Росії». 
Відповідні політсили в той чи інший 
спосіб шукають, з одного боку, зовніш-
нього ворога — для згуртування нації, 
а з іншого — йдуть шляхом скочуван-
ня в бік правого авторитаризму та/
або праворадикалізму. Ця тенденція 
характерна не тільки для країн Цен-
трально-Східної Європи.

Можна умовно говорити про те, 
що Угорщина здійснює таке собі «від-
городження» від світу. Варто згадати 
рішення Будапешта про зведення пар-
канів на кордоні із Сербією, Хорватією 
та Румунією, а також заяви про доціль-
ність такого будівництва й з Україною. 
Хоча в останньому випадку йшлося не 
про протидію міграції, а про заходи, 
аби захиститися від можливості по-
трапляння вірусу африканської чуми 
свиней на територію Угорщини із За-
карпатської області.

Досить суттєвого резонансу отри-
мав закон щодо надання МВС Угор-
щини повноважень на заборону ді-
яльності неурядових організацій, які 
сприяють та підтримують міграцію, 
а отже, становлять загрозу національ-
ній безпеці офіційного Будапешта. 
Попри виголошену антиміграційну 
спрямованість, цей закон зорієн-
тований проти Джорджа Сороса та 
підтримуваних ним структур. Закон 
передбачає 25-відсотковий податок 

на пожертви для неурядових орга-
нізацій, що підтримують міграцію до 
Угорщини.

Комплекс «Великої Угорщини»

Показово, що інформаційні випади 
проти Сороса відбувалися різнома-
нітними засобами та способами з до-
помогою ЗМІ, підконтрольних не тіль-
ки державі, але й олігархам.

В Угорщині фактично використо-
вують досвід Росії у втихомиренні та 
встановленні контролю над громад-
ськими організаціями. У цій державі 
відбулося щось подібне до росій-
ського славнозвісного закону «про 
закордонних агентів». Унаслідок чо-
го певним лояльним громадським 
структурам було запропоновано 
держфінансування, а «бунтівникам» 
та непідконтрольним — встановлен-
ня обмежень не тільки щодо зовніш-
ніх (в разі отримання НГО від 24 тис. 
євро на рік — статус «фінансованої 
з-за кордону»), але і внутрішніх над-
ходжень. 

Відповідні дії викликали не тільки 
обурення з боку Європейської комісії, 
але й мали юридичні наслідки. До су-
ду було подано позов щодо Угорщи-
ни через її ставлення до неурядових 
організацій та щодо закону про освіту 
(в частині спрямованості проти за-
снованого Соросом у Будапешті Цен-
тральноєвропейського університету).

Непростими можна вважати сто-
сунки Угорщини і з сусідніми дер-
жавами, навіть із тими, з якими вона 
перебуває в союзних відносинах. Для 
Угорщини, окрім співпраці на рівні 
ЄС та НАТО, одним із найважливіших 
форматів регіональної співпраці є Ви-
шеградська Група, у межах якої відбу-
вається узгодження та координація 
політики між цими сусідніми країна-
ми.

Водночас членство в міжнародних 
організаціях не убезпечує та не стри-
мує Угорщину від конфліктних ситуа-
цій та криз у відносинах із сусідніми 
країнами. І питання тут не тільки й не 
стільки в історичних проблемах та гі-
потетично можливих територіальних 
суперечках, які мали місце раніше. 

Після 2004 року, коли офіційний Бу-
дапешт став членом ЄС, питання тери-
торіальних претензій стало не на часі, 
але остаточно не зникло з порядку 
денного. До відповідної проблемати-
ки апелюють не тільки праворадика-
ли («Йоббік»), котрі обстоюють питан-
ня повернення «Великої Угорщини» 
(в межах до 1920 року), але й помірко-
ваний «Фідес».
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На внутрішньополітичному рівні 
відбувається апеляція до повернен-
ня територій, втрачених Угорщиною 
(внаслідок не тільки Тріанонської 
угоди). Причому мова йде не про ре-
візіонізм та експансіонізм, а швидше 
про активну підтримку та посилення 
впливу на закордонних угорців, які 
проживають за її межами. Водночас 
є підстави для того, щоби говорити 
про так звану повзучу інтеграцію 
прикордонних територій, у межах 
яких компактно проживають етнічні 
угорці.

Угорщина не вигадує нічого нового, 
а просто активно використовує росій-
ський досвід підтримки співвітчизни-
ків за кордоном. І хоча про повноцін-
ну реалізацію аналогії «русского міра» 
говорити поки що зарано, однак пе-
редумови для цього є. З огляду на це 
можна побачити певну подібність із 
ситуацією в Криму, яка відбувалася за-
довго до незаконної анексії, коли ба-
гато жителів півострова мали паспор-
ти не тільки України, але й Росії.

Угорська держава активно здійснює 
збільшення кількості своїх громадян 
за рахунок прикордонних територій. 
Для цього було спрощено процес 
отримання паспортів закордонними 
угорцями, котрі проживають за межа-
ми Угорщини. Особливо активно від-
повідний процес почався після 2010 
року, коли парламентом Угорщини 

були прийняті зміни до закону про 
громадянство. Відповідно до нього 
суттєвим чином було спрощено поря-
док надання громадянства етнічним 
угорцям.

Однією з перших ця обставина за-
непокоїла Словаччину, де угорський 
етнос становить більш ніж десяту ча-
стину населення (600 тис.). Уже тоді 
Братислава забила на сполох, вважа-
ючи такі дії Будапешта загрозою своїй 
національній безпеці. 

З боку Словаччини були здійснені 
контрзаходи — були внесені поправ-
ки до закону про громадянство: якщо 
громадянин Словаччини отримав гро-
мадянство іншої держави, він практич-
но автоматично позбавлявся словаць-
кого. Причому найсуттєвіші наслідки 
стосувалися не тільки втрати права 
голосу на виборах, але і звільнення 
для держслужбовців, а також досить 
суттєвий штраф для тих, хто не повідо-
мив про відповідну обставину.

Факт компактного проживання 
угорців у сусідніх державах сприйма-
ється Будапештом у якості підстави не 
тільки для впливу на політичне життя 
в їхніх межах, але й щоби наполягати 
на автономії для угорців у цих дер-
жавах, а в подальшому — про гіпоте-
тичне приєднання до материнської 
держави.

Значний вплив мав і факт оновлен-
ня (нової редакції) Конституції Угор-
ської Республіки у 2012 році (до цього 
доклала руку партія «Фідес»). Йдеться 
не тільки про те, що було змінено офі-
ційну назву цієї держави з Угорської 
Республіки на Угорщину, але й у части-
ні сприйняття цієї держави безвіднос-
но її чинних кордонів. Адже угорці за 
межами цієї держави були прирівняні 
в правах. Через положення нової Кон-
ституції офіційний Брюссель навіть 
погрожував призупинити членство 
Угорщини в ЄС.

Можна говорити про 
те, що «російський 
слід» помічений не 
тільки на рівні ліво- та 
праворадикальних 
партій та рухів, але 
й ліберальних. Саме 
цією обставиною 
можна пояснити 
посилення 
націоналістичних 
настроїв не лише 
в Угорщині.

ФОТО: WWW.KORMANY.HU
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В Н У Т Р І Ш Н Я  Г І Б Р И Д Н А

Видача угорських паспортів за 
спрощеною системою продовжу-
ється дотепер і, за свідченням угор-
ського віце-прем’єра Жолта Шемєна, 
найближчим часом присягу складе 
мільйонний громадянин Угорщини за 
кордоном. Крім того, за спрощеною 
системою (станом на 2017 рік) у межах 
Карпатського регіону громадянство 
отримали вже 870 тис. осіб.

Фінансування громадянських  
та політичних структур

Угорщина веде активну роботу для 
підтримки не тільки етнічних угорців, 
але і сприяє розбудові інфраструк-
тури, програмам підтримки громад, 
освітніх закладів тощо. Активно фі-
нансуються не тільки фонди підтрим-
ки угорців, але і громадянські та полі-
тичні структури.

Найімовірніше, серед іншого, у за-
кордонних угорцях «Фідес» вбачає 
насамперед вдячний електорат. За не 
підтвердженою інформацією, за цю 
партію проголосувала левова част-
ка закордонних угорців. Причому 
в Україні цей показник становив май-
же 90% тих, хто прийшов на виборчі 
дільниці.

Розмаїті, але майже синонімічні за-
яви угорських високопосадовців є не 
просто «заграванням» з електоратом, 
а радше відповіддю угорських політи-
ків на чіткий запит і настрої значної 
частини угорців. Причому не тільки 
тих, які проживають у межах цієї дер-
жави. Хоча, як можна припустити, 
стала в нагоді досить системна та ці-
леспрямована робота партії «Фідес» 
та її лідера.

Важливим чинником можна вважа-
ти той факт, що за правління Орбана 
Угорщина приділяє велику увагу не 
тільки історії, культурі та мові, але 
й патріотичному вихованню, сімей-
ним цінностям, духовному відро-
дженню та посиленню зв’язків закор-
донних угорців із Батьківщиною. 

Крок за кроком вибудовується 
стала та ієрархічна вертикаль влади 
з досить вагомим впливом партії «Фі-
дес». Крім того, як наголошує низка 
експертів, за активної участі Орбана 
були проведені т.з. «кадрові чистки», 
які були особливо відчутні, за свід-
ченням угорських колег, на рівні МЗС 
Угорщини. До того ж формально було 
здійснено корекцію доктринальних 
основ зовнішньої політики (2015). 

Угорська дипломатія почала діяти 
за принципами російської. Віктор Ор-
бан зажадав, щоб угорська диплома-
тична служба стала ще більш рішучою 

у питаннях не тільки обстоювання 
національних інтересів, але й на-
полегливо їх домагалася. Унаслідок 
чого на зовнішньополітичному рівні 
Угорщина почала вдаватися до про-
вокативних заяв, мови ультиматумів 
та шантажу.

«Нова Угорщина»

Можна умовно говорити щонаймен-
ше про чотири підвалини будівниц-
тва «Нової Угорщини» Орбана. У цьо-
му питанні позиції багатьох аналітиків 
сходяться. Мова йде про використан-
ня складників «м’якої сили»: держав-
на підтримка культурних та освітніх 
проектів за кордоном;  «паспорти-
зація всіх охочих» — забезпечення 
права на подвійне громадянство для 
закордонних угорців; «посилення по-
літичної ваги угорців, які проживають 
за межами Угорщини» — сприяння 
політикам та політичним силам, які 
займаються захистом інтересів закор-
донних угорців і входять до представ-
ницьких органів влади в межах тих 
країн, де мешкають угорці; «повзуча 
інтеграція закордонних угорців та, за 
можливості, територій їхнього про-
живання» — виборювання автономії 
для угорців, які проживають за кор-
доном.

Державна підтримка складників 
«м’якої сили» відбувається шляхом 
розвитку національної культури та 
освіти закордонних угорців. Ідеться 
про підтримку функціонування угор-
ськомовних шкільних та дошкіль-
них закладів, класів, факультетів та 
інститутів, культурних товариств та 
громадських організацій. Крім того, 
Угорщина зорієнтована на програми 
угорських мовних курсів, підтримки 
угорськомовних ЗМІ за кордоном, 
курсів із вивчення мови тощо. Через 
такі проекти, серед іншого, відбува-
ється залучення нових кваліфікова-
них працівників до Угорщини, які, 
знаючи мову, можуть легко працюва-
ти в цій державі.

Право на подвійне громадянство 
для етнічних громадян, які прожи-
вають у прикордонних з Угорщиною 
країнах, є першорядним і не має ви-
кликати, з позиції офіційного Буда-
пешта, заперечень у представників 
сусідніх держав. Невипадково угор-
ська сторона пропонує й Україні на 
двосторонньому рівні узаконити по-
двійне громадянство етнічних угор-
ців.

Суттєва увага приділяється захи-
сту інтересів угорців за кордоном 
через входження їхніх представників 

у представницькі органи влади кра-
їн, де вони проживають. Будапешт 
активно здійснює роботу, пов’язану 
не тільки з їх ідеологічним супрово-
дженням та координацією роботи, 
але й досить потужно їх централізує, 
ієрархізує та контролює. Цікаво, що 
громадсько-політичні організації за-
кордонних угорців під час виборчих 
процесів у більшості своїй трансфор-
муються в супровідні структури або 
політичні партії, що можуть висувати 
кандидатів до виборних органів різ-
них рівнів. 

Автономія угорців у межах сусідніх 
держав під патронатом Будапешта 
насамперед потрібна для того, щоби 
грати роль регіонального лідера ЄС 
у Карпатському басейні. Про це від-
крито говорять угорські політики. Од-
нак, як видається, автономією справа 
може не закінчитися. Тим більше, що 
не випадково ще минулого року ві-
це-прем’єр-міністр Угорщини Жолт 
Шем’єн наголосив під час презентації 
книги «Права меншин. Представлення 
інтересів. Автономність» про те, що 
«виживання закордонних етнічних 
угорських громад залежить від їхньої 
здатності досягти прогресу в справі 
автономії в складі держави, де вони 
мешкають». 

Хочеться вірити, що угорське ке-
рівництво, запозичуючи досвід Росії 
в питанні захисту прав «співвітчизни-
ків» та формуванні «угорського міра», 
далі агресивних заяв не піде. І досить 
суттєвим чином послабить не тільки 
свою риторику, але й дії.

Залишається надія на те, що Угор-
щина щодо своїх сусідів почне діяти 
не тільки прагматично, але й зважа-
ючи на здоровий глузд. Не вдаючись 
при цьому до активного лобіювання 
«понад усе» автономії угорців.

Попри досить непрості відносини 
як тепер, так і в минулому, Україна та 
Угорщина не вичерпали всього арсе-
налу компромісів та можливостей для 
того, щоби наші країни продовжува-
ли жити, керуючись принципами до-
бросусідства. Адже інколи «близький 
сусід рідніший за родича»... 
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  Співак або телевізійний комік 
у якості президента України, а їхні 
партії — основа коаліції в парламен-
ті? Зараз це не виглядає надто фантас-
тичним сценарієм, навіть за мірками 
абсурдної української політики. Спі-
вак Святослав Вакарчук та шоумен 
Володимир Зеленський впевнено 
тіснять «старих» політиків у різнома-
нітних соцопитуваннях. Жартома про 
свою участь у майбутніх виборах за-
являють і інші представники шоу-біз-
несу. Насправді ж не до жартів — така 
ситуація свідчить про тотальну кризу 
української політичної системи як та-
кої. 

Без фаворитів

Безумовно, своїм політикам українці 
особливо не довіряли ніколи. Проти-
ставляти себе «неробам-депутатам» 
та «крадіям-міністрам» — ледь не оз-
нака хорошого тону для пересічного 
виборця. Рівень довіри до окремих 
інститутів держави на кшталт парла-
менту, уряду, судів чи правоохорон-
них органів роками не перевищував 
кількох відсотків. 
Але такої ситуації, як зараз, не прига-
дають і досвідчені соціологи. «Я щомі-
сяця спостерігаю за електоральними 
прихильностями населення на базі 
Омнібусу GfK Ukraine з 2007 року 
й перед жодними виборами не було 
ситуації, коли жоден кандидат не на-
бирає більш ніж 10%, не бачила таких 
даних і за давніші періоди», — про-
коментувала результати останнього 
соцопитування компанії GfK Ukraine її 
представник Інна Волосевич.
Справді, дані цього дослідження 
вражають. Так, лідером є Юлія Тимо-
шенко, яка, однак, набирає лише 10% 
підтримки. Далі йдуть Володимир Зе-
ленський із 7%, Анатолій Гриценко та 
Святослав Вакарчук із 6%, ще далі — 
Юрій Бойко, Олег Ляшко та Петро По-
рошенко у яких по 5% рейтингу. Вод-

ночас 23% українців досі не визна-
чилися зі своїм вибором. Приблизно 
аналогічні цифри дають і інші числен-
ні опитування, проведені останніми 
місяцями. Загальний тренд — лідер-
ська позиція у Юлії Тимошенко, яка, 
втім, не набирає більш ніж 10-13%. 
Далі йде тісна група з шести-семи пе-
реслідувачів, яких часто відділяють 
один від одного якісь незначні частки 
відсотка. За таких умов між третім і, 
скажімо, сьомим місцем майже немає 
різниці, бо розрив повністю перекри-
вається статистичною похибкою опи-
тувань. Об’єднує їх одне — від чверті 
до третини, або й до 40% українців 
так і не знають, за кого голосувати.
Тому загальний висновок — тоталь-
на зневіра електорату в політичному 
класі як такому. Ймовірно, головна 
причина цього — невиконані обіцян-
ки та завищені очікування постмай-
данних часів. Особливо важливо це 
для промайданівського електорату, 
який справді повірив у гасло По-
рошенка «Жити по-новому», та для 
пасивної публіки, яка не виробила 
свого ставлення до подій і цінностей 
Революції Гідності, але все одно роз-
раховувала зажити краще. За умов 
такої апатії губляться навіть окремі 
реальні досягнення влади, які постій-
но зауважують сторонні спостерігачі, 
насамперед зі США та Європи — вони 
мають змогу оцінювати ситуацію з бо-
ку й помічають різницю між Україною 
зразка 2013 року і Україною ниніш-
ньою. 
Але український громадянин бачить 
іншу картину: в економіці хронічна 
криза, багато малих та середніх біз-
несменів вимушені згортати діяль-
ність, тиск із боку органів контролю 
нікуди не подівся, ціни зростають 
швидше, ніж зарплати з пенсіями 
— словом, назвати все це «життям 
по-новому» ніяк не вдається. Війна на 
Донбасі вже здається вічною — і тут 
Порошенкові згадують його обіцян-

ку «закінчити АТО за кілька годин». 
Хоча навряд чи хтось міг припусти-
ти, що Росія зважиться на настільки 
масштабне вторгнення влітку 2014-го, 
і ключ до розв’язання проблеми ле-
жить точно не в Києві, а в Москві, факт 
усе ж залишається фактом — війна 
триває попри всі намагання влади її 
припинити й повернути суверенітет 
над окупованими землями. Регуляр-
но вибухають і корупційні скандали, 
підриваючи й без того небездоганний 
імідж владної верхівки. Тут має місце 
цікавий психологічний парадокс — за 
часів Януковича корупції в України бу-
ло набагато — у рази! — більше, але 
тоді про неї говорило й писало хіба 
що невелике коло розслідувачів-ан-
тикорупціонерів, і фактично лише 
в інтернеті, тож антикорупційна тема 
цікавила й обговорювалася лише се-
ред умовної «прогресивної публіки». 
Зараз же про корупцію пишуть, го-
ворять і знімають дуже багато, з’яви-
лись окремі державні антикорупцій-
ні органи, що розгорнули бурхливу 
діяльність, а інтернетом та зокрема 
соцмережами користуються ледь не 
в кожному українському домі. Ма-
буть, тому в багатьох і склалося хибне 
враження, що «ще ніколи не крали так 
багато» — звісно ж, крали й куди біль-
ше, але про це не було відомо. Але 
ці пояснення на людей не особливо 
діють — працює загальне враження 
про загрузлий по самі вуха в «схемах» 
та хабарах істеблішмент. І як родзин-
ка — окремі історії, які вкрай боляче 
б’ють по іміджу того ж Порошенка 
— як, наприклад, його відпочинок на 
Мальдивах. Такі речі добре врізають-
ся в пам’ять простих громадян, які 
мимохіть порівнюють спосіб життя 
голови держави зі своїм власним.
Тож переможні реляції про окремі 
досягнення, хай навіть і цілком реаль-
ні, людей лише дратують. Тим паче, 
голова держави та інші можновладці 
не мають почуття міри, описуючи свої 

Карнавал по-українськи
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Війна всіх проти всіх призвела до безпрецедентного 
падіння довіри до українського політикуму. Тому 
на гребінь політичної хвилі виносить абсолютно 
непередбачуваних персонажів. 
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здобутки: коли відкриття дитячого 
садка або відремонтованого шматка 
дороги в провінції подається як пере-
мога ледь не всеукраїнського значен-
ня — це викликає роздратування. 

«Усі однакові»

За таких умов було би логічно припу-
стити, що рейтинг влади перетік до її 
опонентів. Дійсно, мільйони україн-
ців, які у 2014 році вже в першому ту-
рі зробили президентом Порошенка, 
нікуди не поділись. Але голоси тих, 
хто розчарувався в п’ятому президен-
ті, розтеклися по численних опози-
ціонерах. Серед них найупевненіше 
поки що виглядає Тимошенко — як 
найдосвідченіший опозиційний бо-
єць, вона може впевнено розрахову-
вати як мінімум на вихід до другого 
туру. Однак є й багато тих, для кого 
Порошенко й Тимошенко однаково 
неприйнятні. Для них політична ма-
па нібито відкриває широкий вибір 
кандидатів — від різного ступеня 
радикалізму націонал-патріотів до 
ліберальних єврооптимістів-анти-
корупціонерів, від екс-міністра обо-
рони Гриценка до співака Вакарчука 
чи ультрапопуліста Ляшка. Але як 
показують соцопитування, жоден із 
них не в стані акумулювати серйозну 
частку проукраїнського електорату. 
Ведучи перманентні перемовини про 
об’єднання, опозиціонери паралель-
но значну частину зусиль витрачають 
на підкилимну та відкриту боротьбу 
один з одним. Електоральне поле 
розпадається на дедалі менші й мен-
ші шматочки.
У таборі так званої «проросійської 
опозиції» свої проблеми. Втративши 
в окупованому Криму та в ОРДЛО 
величезний шматок своїх виборців, 
екс-регіонали зіштовхнулися і з вну-
трішньовидовою конкуренцією. Рей-
тинг «Опозиційного блоку» суттєво 
під’їв радикально-популістський 
проект «За життя!» на чолі з Євгеном 
Мураєвим та Вадимом Рабіновичем. 
На боротьбу з останнім свого часу 
було кинуто неабиякі сили — так, як 
кілька місяців підряд «мочили» Рабі-
новича на підконтрольному Сергію 
Льовочкіну (одному з двох «стей-
кхолдерів» Опоблоку) каналі «Інтер», 
напевно, не критикували нікого 
з «постмайданної влади». Активно 
намагається розкручувати свій про-
ект «Основа», також орієнтований на 
південно-східних виборців, екс-гу-
бернатор Донеччини Сергій Тарута. 
Активно воюють між собою численні 
маргінальні уламки колись могутньої 

Соцпартії України. Ближче до виборів 
напевно з’являться і новіші проекти, 
об’єднані генеральною ідеєю «Україні 
потрібен мир», а якщо ширше, то «по-
вернемо все, як було раніше» (тобто 
до Євромайдану). І всі ці рухи будуть 
дедалі активніше конкурувати між со-
бою за латентно чи відкрито проро-
сійського виборця.
Однак пояснювати низькі рейтинги 
лише гострою конкуренцією на «про-
майданівському» та «антимайданів-
ському» політичних полях теж невір-
но. Бо у всіх без винятку українських 
політиків апріорі високий рівень ан-
тирейтингу, кожному з них не довіряє 
більше людей, аніж довіряє. 
Чому так сталося? Напевно, усе зво-
диться до популярної в кухонних бе-
сідах тези: «Вони (політики) там щось 
говорять, між собою скубуться, а нам 
від того ні холодно ні тепло, жити тіль-
ки гірше». Хоч остання теза з погляду 
економіки видається вкрай сумнів-
ною, загальне сприйняття політику-
му приблизно саме таке. У кожного 
більш-менш помітного діяча є чимало 
скелетів у шафі, плям на біографії, на 
які радо звернуть увагу його опонен-
ти. Тому виборець і думає, що «всі 
вони однакові». А оскільки багато 
політичних облич не сходять з екра-
нів роками, якщо не десятиліттями, 
то до цього додається й елементарна 
втома. На кожен аргумент у підтримку 
кандидата Х можна з легкістю навести 
десять аргументів проти. Віри в те, що 
хтось зі «старих», системних політи-
ків може не лише гарно розповідати, 
а й ефективно змінювати життя краї-
ни, уже не лишилося.

Екзотичний протест

Поява серед лідерів рейтингів Вакар-
чука та Зеленського спочатку сприй-
малася з іронією — мовляв, які з них 
конкуренти таким політичним важко-
ваговикам, як Порошенко, Тимошенко 
й Ко. Особливо це стосувалося комі-
ка-шоумена Зеленського, бо Вакар-
чук усе ж таки колись був народним 
депутатом, і про його політичні амбіції 
говорять не перший рік. Сам він напо-
легливо їх заперечує, водночас регу-
лярно робить заяви на актуальні сус-
пільно-політичні теми, хоч переважно 
загально-пафосного змісту. Однак 
швидко стало зрозуміло, що їхня ви-
сока популярність — ніякий не жарт, 
кожне наступне соцопитування це 
підтверджувало. І Порошенко, Ляшко, 
Гриценко, Бойко й справді ділять місця 
в рейтингах із вихідцями з шоу-бізнесу. 
Відчувши тренд на карнавалізацію 

української політики, заворушилися 
й інші представники цієї сфери. Так, 
про намір балотуватись оголосив па-
тріарх української естради Іво Бобул, 
і попри купу жартів на цю тему, які 
заполонили соцмережі, його похід 
на вибори вже не видавався таким 
фантастичним. Бо якщо ці можуть, то 
чим він гірший?.. Втім, сам Бобул ско-
ро оголосив, що це все було справді 
жартом. Постійно доймають питан-
ням про похід на вибори мегазірку 
естради співака Олега Винника, ку-
мира українських жінок середнього 
та старшого віку. Той від таких планів 
категорично відхрещується, і схоже, 
й справді про балотування навіть не 
задумується, цілком задоволений 
своїм нинішнім амплуа. Хоча немає 
особливих сумнівів, що якби Винник 
таки оголосив про похід у політику, 
у рейтингах він би розмістився десь 
неподалік від тих же Вакарчука й Зе-
ленського. 
Звісно, такий стан справ свідчить про 
абсолютну політичну незрілість, ба 
навіть психологічну інфантильність 
українського виборця. Керувати над-
проблемною країною в стані війни 
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він готовий довірити людині, яка спі-
ває пісні про нещасливе кохання або 
розповідає зі сцени жарти про тещу 
й раптове повернення чоловіка з ві-
дрядження. Про наявність якогось 
плану керівництва країною, своєї 
команди, яка має зайняти ключові 
владні крісла, стратегії повернення 
Донбасу і Криму навіть не питається. 
З іншого боку, це все найяскравіше 
підкреслює, наскільки старі політики 
набридли пересічному українцю. «Та 
ми краще за чорта лисого проголо-

суємо, аби тільки не за вас», — такий 
меседж посилає він політичному істе-
блішменту. 
Власне, тут якраз Україна не надто 
вибивається з тренду на екзотич-
но-протестне голосування, що має 
місце в розвинутих демократіях. Гар-
ний приклад — заснована коміком 
Беппе Грілло італійська партія «5 зі-
рок», яка нещодавно виграла вибори 
в Італії. З певними обмовками в цей 
тренд вкладається й перемога в США 
Дональда Трампа. Але якщо усталені 

демократії мають достатній запас міц-
ності, щоби пережити подібні потря-
сіння, то для України це може закінчи-
тися печально. 

За таких умов потенційні шанси на 
перемогу міг би отримати якийсь аб-
солютно новий кандидат, справжнє 
«нове обличчя», до якого українці 
так спраглі. Але шанси на його появу 
вже до найближчих виборів оціню-
ються досить скептично. Та і старий 
істеблішмент кине на його очорнення 
увесь свій медіаресурс. І позитивна 
програма дій, якої зараз де-факто не 
пропонує жоден із ключових гравців, 
тут не допоможе. Як показує практи-
ка, український виборець у масі своїй 
не хоче розбиратися в програмних 
тонкощах і аналізувати запропонова-
ні реформи.
Високі антирейтинги всіх головних 
претендентів фактично зводять кам-
панію до змагання «чорнушних» 
політтехнологій. Отже, і загальний 
рівень недовіри до політикуму в су-
спільстві лише зростатиме. 
 

Активно намагається розкручувати свій 
проект «Основа», також орієнтований на 
південно-східних виборців, екс-губернатор 
Донеччини Сергій Тарута. Активно воюють між 
собою численні маргінальні уламки колись 
могутньої Соцпартії України. Ближче до виборів 
напевно з’являться і новіші проекти, об’єднані 
генеральною ідеєю «Україні потрібен мир», а якщо 
ширше, то «повернемо все, як було раніше».

ФОТО: ПЕТР ПОЙМАН
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В Н У Т Р І Ш Н Я  Г І Б Р И Д Н А

Я хочу визначеності 
ЗОЯ КАЗАНЖИ, ОДЕСА

  13 поранених привезли в Одесу, у військовий госпіталь. За кілька днів до 
цього ми втратили понад десяток наших військових. Дивлюся новини, де втом-
лені бійці розповідають, що снайпери працюють за 100 метрів від позицій. 

А в нас півкраїни скаче, а півкраїни плаче. 
Читаю одеські пабліки. Одеса сумує за «доларом по 8», розповідає про Поро-

шенка, «которий не хочєт заканчівать войну», погрожує тим, хто смів сказати 
про жалюгідний зовнішній вигляд міста, високі ціни й поганючий сервіс…

І в мене стовідсоткове дежавю. 2005–2007 роки. «Риги» дуже хотіли домови-
тися, щоби не втратити свій бізнес. А натомість ми їм вручили країну. 

Зараз відбувається дуже схоже. 
Охорона для чорноротої і брехливої Лєни Бондаренко. Голосіння НСЖУ про 

«переслідування» Страни.юей і про «право на свободу слова» «Інтера». Тексти 
сепаратиста й за сумісництвом «журналіста» Ткачова в одеському «Таймері» 
про «правітельствениє войска» і «Мятєжний Донбас». Зняття санкції з усіх бан-
дитів часів Януковича, тому що тим, хто має займатися доказовою базою, не 
хочеться цим займатися системно, не мають змоги, існують домовленості і так 
далі.

Ті, що втікали у 2014 році — не крупняк, а так, дрібні сошки, — по тихому по-
вернулися. І знову почали рулити там, де й рулили. В Одесі невпинно говорять 
про те, що «бєглий» сепаратист Марков і досі контролює більшу частину сміт-
тєвого бізнесу. У місті, де мер Труханов типу «забезпечує Україну». Якщо це так, 
то мер Труханов — геніальний. І Марков задоволений, і Порошенко спокійний. 

На президентських виборах я хочу голосувати за того, хто назве речі своїми 
іменами. Хто скаже, що Страна.юей — це вороги. Й «Інтер» — вороги. І Росія — 
ворог. І ми маємо війну, яка навряд чи закінчиться завтра. А Труханов і Кернес 
не «забезпечують українськість і наступні вибори», а грабують і знищують мі-
ста. Маючи високі рейтинги там, де люди живуть із відключеним мозком. 

Буду голосувати за того, хто не проявлятиме милосердя до топ-корупціоне-
рів, а буде спроможним забезпечити невтручання в розслідування й незалеж-
ність судової влади. За того, хто перестане маніакально красти і збагачуватися. 

Пишу, і сама думаю: хто це? хто? хто? Чи об’єднаються притомні й чесні? Чи 
зможуть переступити через власне его і хворобливу амбіційність? Чи знову, як 
у 2010 році, покладуть на блюдо країну й нас усіх п’ятій колоні?

Ми втрачаємо час. Катастрофічно. Однією рукою змінюючи країну, а іншою 
— штовхаючи її в безодню.

Я хочу визначеності й розуміння, яку країну ми будуємо? Що саме ми будує-
мо? Куди ми рухаємося? Які в нас пріоритети? Які цінності? 

Я хочу, щоби ті, хто знищував і грабував нашу країну роками, більше ніколи 
не мав змоги займатися державним будівництвом. Не очолював би суди. Дер-
жавні підприємства. Не володів би обленерго. Ніколи не став би хоч кимось 
тут, у нас. 

І я поки що не маю навіть 1 відсотка відповідей на всі свої прості питання. 
А ви маєте?

 

М І Ж  І Н Ш И М
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Злий пост
В’ЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ, КИЇВ

 Під час нещодавньої поїздки до Чехії, спеціально не намагаючись 
дослідити питання російської мови, зразу над віконцем прикордонни-
ків зауважив вказівник щодо паспортів — окрім англійської й чеської 
ще й на російській мові. Я розумію, що аеропорт міжнародний, от хай і 
буде напис англійською та чеською мовами, адже це столиця Чехії. Але 
чому там напис російською мовою? 

Тільки пройшов паспортний контроль — привітав мене лайтбокс 
російською: «Добро пожаловать в Чехию!». Місцеві кажуть, що все це 
виключно для туристичної індустрії. Як кажуть в Україні: «Ваші б слова 
та Богу у вуха».

Центр Праги, готель, приблизно сотня каналів по телевізору — як 
місцевих, так і європейських. Як, друзяки, думаєте, скільки між ними 
українських каналів? Вірно — аж ні одного (якось, пам’ятаю, певний 
час тому МІП клялося, що запустили український супутниковий канал, 
що приймається на всій території Європи; на жаль, не побачив це в дії). 
А орківські, як думаєте, є? Три канали — і звичайно, найбільш «помір-
ковані» — russia 24, russia today, planeta rtr із Соловйовим!!!

Замість післямови, не знаю, наскільки це правда, але нібито Трамп 
заявив, що Крим то Росія, оскільки там спілкуються російською. Дру-
зі чехи, невже 1968 рік так далеко, невже настільки коротка людська 
пам’ять? Невже не пам’ятаєте ситуацію, коли нібито цивільний літак за-
просив посадку в аеропорту Чехії, нібито у зв’язку із технічними при-
чинами, і що ми з того мали? «Зелених чоловічків», які швиденько взя-
ли під контроль аеропорт та прийняли десятки вже військових бортів 
з особовим складом та технікою, які окупували тоді Чехію. Станом на 
2018 рік їм також дуже зручно буде переміщуватися в аеропорту, а ви 
потім можете тішити себе ілюзіями щодо туризму.

Гібридна війна — вона починається без оголошення війни у відомо-
му сенсі, вона йде вже тривалий час, Росія готувалася давно та ціле-
спрямовано, тільки разом її можна подолати.

Вибачте, що поділився сумними думками, але знання — то сила, по-
інформований  — то значить озброєний! 
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ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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На лінії «припинення вогню»
ТЕКСТ:  ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, МАРІУПОЛЬ – ВОДЯНЕ

 Із 1 липня триває тимчасове при-
пинення вогню, так зване «хлібне 
перемир’я». З моменту підписання 
в лютому 2015 року Мінських угод 
таких тимчасових «мирів» було чи-
мало. ОБСЄ підкреслює, що ситуа-
ція значно покращилась. Утім, це 
не означає, що на фронті запану-
вала тиша. У багатьох точках досі 
чути постріли.

11 липня заступник спеціальної моні-
торингової місії ОБСЄ Александр Хуг 
повідомив, що під час першого тиж-
ня так званого «хлібного перемир’я» 
кількість обстрілів значно зменшила-
ся.

«Минулого тижня безпекова ситу-
ація на Східній Україні відчутно по-
кращилася. Спостерігалося на 85% 
менше випадків порушення режиму 
тиші. Не вбито жодного цивільного», 
— зазначив Хуг.

Водночас він додав, що неспокійно 
саме в тих місцях, де відстань між сто-
ронами конфлікту є незначною.

«Там, де відстань, яка розділяє сто-
рони, є малою, невеликою є й різниця 
між затишшям і бурею, яка гримить по 
тому», — наголосив Хуг.

Морська піхота тримає оборону

Одним із таких місць є Водяне — не-
велике селище, розташоване за кіль-
канадцять кілометрів від Маріуполя. 
На лінії фронту це одна із точок, про 
яку практично щодня доповідають 
зі штабу Операції Об’єднаних Сил. 
Кожного дня тут чути артилерійський 
вогонь. Позиції противника розташо-
вані лише на відстані 450-500 метрів 
від українських сил, на відстані ав-
томатного пострілу. З українського 
боку оборону тримає елітна морська 
піхота. З боку противника — так звана 
«морська піхота ДНР».

Потрапити в цей квадрат непросто. 
Спочатку потрібно отримати відпо-
відні дозволи від прес-служби брига-
ди, пізніше — від керівника батальйо-
ну та вищого керівництва.

— Зачекайте на узбіччі, ми повинні 
перевірити дозвіл на ваш приїзд, — 
говорить солдат із блокпоста на виїз-
ді з Маріуполя в напрямку так званого 
східного регіону. І передає інформа-
цію по рації.

Ми чекаємо 15 хвилин. Є дозвіл. 
Спочатку їдемо до штабу батальйо-
ну, який розташований перед лінією 
фронту. Командира батальйону Вади-
ма Сухаревського немає, він поїхав на 
похорон свого солдата, який загинув 
кілька днів тому. Сухаревський — це 
жива легенда, 13 квітня 2014 року він 
був першим українським військовим, 
який відкрив вогонь на Донбасі, ряту-
ючи спецзагін СБУ, що потрапив у за-
сідку бойовиків Ігоря Гіркіна.

У штабі ми чекаємо на командира 
роти, який має приїхати й підвезти 
нас безпосередньо в село. На місці ми 
потрапляємо на скромну урочистість 
— 32-річний Женя з рук начальства 
отримує нові погони та підвищення 
до старшого матроса. Нагорода збіг-
лася із  його днем народження.

Ми їдемо за машиною керівника. 
Сюди ОБСЄ не доїжджає. Військові не 
пускають їх у село — не довіряють ОБ-
СЄ. Біля останнього блокпоста перед 
Водяним стоять дві машини ОБСЄ.

Тут відбувається курйозна ситуа-
ція, адже спостерігачі думають, що ми 
місцеві жителі й затримують нашу ма-
шину. Пояснюємо, що ми журналісти. 
Старший спостерігач у важкому бро-
нежилеті дивиться на нас дуже зди-
вовано, адже наш водій їде в шортах 
і нагадує простого дачника. Власне, 
до війни Водяне було звичайним дач-
ним селищем, хоча з огляду на близь-
ку відстань до Маріуполя чимало лю-
дей жили тут постійно.

Тепер тут дуже тихо, однак ця без-
турботність — лише видимість. На 
місці ми витягаємо з багажника бро-
нежилети, бо пересування селом, 
а тим більше позиціями дозволено 
лише в них. Ніколи не знаєш, коли 
може початися обстріл, а саме село 
розташоване настільки близько до 
лінії вогню, що навіть кулі від автома-
тичної зброї можуть потрапити між 
будинки.

— Я на війні вже два з половиною 
роки. На цих позиціях також давно, 
уперше ми приїхали сюди восени 
2016 року. Це вже наша друга ротація 
тут. Ці позиції ми добре знаємо, ми са-
мі їх робили, — розповідає командир, 
23-річний Павло.

До морської піхоти він потрапив 
після закінчення львівської Академії 
сухопутних військ. Павло закінчив 

навчання в лютому 2016 року і йо-
го відправили до морської піхоти. 
«Я з дитинства мріяв стати військо-
вим. Навчався у військовому ліцеї. 
Можна сказати, що я вперше потра-
пив до армії, коли мені було 14 років. 
Війна, яка розпочалась у 2014 році, 
лише укріпила мої плани служити та 
захищати Вітчизну», — пояснює свій 
вибір молодий командир.

На його думку, різниця між сьо-
годнішнім перемир’ям та попе-
редньою ситуацією лише одна — не 
використовується важка артилерія. 
Але противник продовжує стріляти 
з 82-го та 120-го калібру, а стрілецька 
зброя використовується постійно: це 
і протитанкові керовані ракети ПТРК, 
й автоматичні гранатомети.

—  Ніхто тут не чув про жодне при-
пинення вогню!

20 червня позиції морської піхоти 
у Водяному потрапили під важкий ар-
тобстріл. За кілька днів до того з’яви-
лась інформація, що вчергове приїхав 
російський гумконвой.

— Ми вже чекали, були готові, адже 
щоразу, коли з’являється російський 
гуманітарний конвой, це означає, 
що їм привозять зброю і вони будуть 
стріляти. І точно! — через два дні роз-
почався потужний обстріл, що тривав 
майже 8 годин. Нас обстрілювали 
з великокаліберної зброї калібру 82 
та 120 мм, із систем 122 мм та 152 мм, 
з танків — усе це одночасно. Давно 
такого сильного обстрілу не було, — 
розповідає Павло.

Командир переконаний, що з іншо-
го боку проти нього воюють кадрові 
російські офіцери. Противник вико-
ристовує російську техніку, амуніцію.

— У нас вистачає доказів — оскол-
ків зброї (ручних протитанкових 
гранатометів). Вони використовують 
проти нас російські протипіхотні, 
осколкові міни, на яких є маркування 
та рік виробництва, що підтверджує їх 
виробництво після 1991 року, найчас-
тіше це 93/94 рік, — зазначає Павло.

10 жителів

Спокійно. Ми йдемо селом. Більшість 
будинків пошкоджені обстрілами, 
деякі повністю знищені. А поміж ни-
ми — дерева, всипані великими жов-
то-червоними абрикосами.
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Дорогою в одному з гаражів ба-
чимо морпіхів, які вправляються зі 
штангою.

— Раніше тут був наш колишній 
штаб, — показує на зруйнований бу-
динок солдат, що йде з нами.

На краю села живе Зоя, їй 62 роки.
— Я займаюся городом та госпо-

дарством. Хочете, я вам покажу?
Зоя залишилася сама. Її чоловік по-

мер у 2017 році, а син — цього року. 
Вони не загинули від куль, просто 
померли внаслідок хвороби. Але хто 
знає, наскільки війна прискорила цей 
процес. Зоя годує курей, качок, сви-
ней. Із 11 кіз залишилося три, решта 
загинули в обстрілах.

— Коли прилітають снаряди, я хо-
ваюсь у підвалі. Так потихеньку жи-
вемо. Духом не падаємо. Ми хочемо, 
щоби війна завершилась якомога 
швидше, — розповідає Зоя.

«Місцевим жителям допомагає 
Червоний Хрест, Фонд Рината Ахме-
това, а насамперед військові: я ділюся 
з ними, а вони зі мною», — сміється 
Зоя.

«Це коляски моїх онуків залиши-
лись — ось ця Льошкіна, а це Сєрьож-
кіна. Онуки скоро приїдуть додому, 
до Маріуполя. Дочка виїхала в Росію 
з ними, а тепер хоче вертатися додо-
му. Незважаючи на ситуацію, життя 
триває далі», — підсумовує жінка.

У центрі села біля одного з уцілілих 
будинків стоїть стара, але на перший 
погляд повністю на ходу, «Волга». Тут 
живе 43-річний Сергій.

— Останнім часом у нас стало тро-
шки тихіше. Спільно із сусідом ми хо-
димо разом пасти корів, зрештою, во-
ни вже звикли до канонади обстрілів. 
Спека тільки дістає, — каже Сергій.

У Водяному він живе з 1979 року. Бі-
ля дому стоять кільканадцять вуликів 
із бджолами, яким значно важче, ад-
же з 4 вересня 2014 року тут ніхто не 
засаджує навколишні поля, тому вони 
збирають нектар лише з трав та фрук-
тових дерев.

— У селі залишилося десять людей. 
Дачники ще у 2015 році приїжджали 
подивитися, збирали фрукти. Вони 
перестали приїжджати, коли стало 
більш шумно, зрештою, сюди вже не 
пускають, адже надто ризиковано. 
А ми живемо тут постійно й не виїж-
джаємо, бо нам немає куди. Живемо, 
тримаємось і надіємося, що це ко-
лись закінчиться. А так… якщо шуму 
немає, то й настрій хороший, а коли 
дуже сильно стріляють, то організм 
і серце починають реагувати. Бувало, 
що снаряди свистіли над головою. 
Йдеш, а тут так несподівано проле-

тить біля тебе, аж серце зупиняється. 
А тепер більш-менш нормально, — 
додає Сергій.

Нуль, нуль…

На позиції потрібно дійти або до-
їхати так званою «дорогою життя», 
яку нерідко обстрілюють. Далі ще 
кілька десятків метрів серед дерев. 
Спочатку ми потрапляємо на позицію 
«Крим». Ще день, усе спокійно. Роз-
мова спочатку не клеїться, але посту-
пово ми починаємо розмовляти, без 
питань.

У цьому місці приказка про те, що 
«Господь Бог носить кулі», каже сама 
за себе. Солдати розповідають про 
нещастя, яке сталося з їхнім товари-
шем. Він ішов, здавалося би, у дуже 
безпечному місці, що нагадувало ту-
нель. У цей момент прилетів снаряд, 
випущений із РПГ. Було дуже мало 
шансів, що снаряд прилетить саме 
в це місце. Однак рикошетом він упав 
просто під ноги солдату. Хлопець 
втратив дві ноги та руку.

Через дві години ми переходимо на 
позицію «Умань», тут ми будемо ночу-
вати. Окопи в ріст людини — це надій-
на охорона від снарядів зі стрілецької 
зброї. Зрештою, солдати постійно їх 
поглиблюють і риють нові. Це справж-
ній лабіринт, але коли противник так 
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1 червня До 40% врожаю полуниці 
в Польщі під загрозою через нестачу 
працівників з України. Про це заявив 
президент Національної асоціації ви-
робників овочів і фруктів Анджей Га-
йовнічек. За його словами, аналогічна 
загроза стосується й урожаю малини 
та вишні. Міністерство праці Польщі 
готує низку рішень задля спрощення 
процедури працевлаштування для 
іноземців і, зокрема, скорочення часу 
на отримання дозволу на працю від 
відповідних органів у Польщі. Дедалі 
більше українців у Польщі мають такі 
ж зарплати, як і поляки, водночас 
роботодавці не виключають, що пла-
титимуть їм більше.

1 червня В Україні введуть серти-
фікаційний іспит з української мови 
для тих, хто бажає отримати грома-
дянство. Згідно з нинішніми чинними 
правилами, для того, щоб отримати 
українське громадянство, іноземець 
має надати довідку про знання дер-
жавної української мови, яку видають 
заклади освіти.

3 червня Український паспорт вхо-
дить до тридцятки найбільш сильних 
паспортів світу. Наразі українці мо-
жуть вільно подорожувати без віз до 
117 країн.

4 червня Московський міський суд 
визнав винним у шпигунстві україн-
ського журналіста Романа Сущенка та 
призначив покарання у вигляді 12 ро-
ків колонії суворого режиму.

5 червня Представник із питань 
свободи ЗМІ від Організації з безпе-
ки і співпраці в Європі Арлем Дезір 
називає неприйнятним і небезпечним 
оприлюднення прес-секретарем 
генерального прокурора Ларисою 
Сарган «списку зрадників». «Публі-
кація списку, включно з іменами 
журналістів, звинувачуючи їх у зраді, 
є неприйнятною й небезпечною. Це 
може мати серйозні наслідки для без-
пеки журналістів», — написав Дезір 
у листі до влади.

5 червня Президентський рейтинг 
Юлії Тимошенко суттєво не змінюєть-
ся залежно від регіону, але сильно 
залежить від матеріального стану 
виборців. «Серед найбідніших абсо-
лютним лідером є Юлія Тимошенко 
— майже 20% готові за неї проголо-
сувати серед цієї категорії населення. 
А серед порівняно успішних лідером 
є Порошенко», — заявила директор 
фонду «Демократичні ініціативи» 
Ірина Бекешкіна.

5 червня Вісім партій набирають від 5 
до 12% на виборах — такі результати 
опитування, проведеного найвпли-
вовішими українськими соціологіч-
ними центрами. Результати є такими: ог
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«Батьківщина» — 12,6%, партія «Гро-
мадянська позиція» — 10,7%. Далі 
йдуть: партія «Опозиційний блок» 
(8,5%), політична партія «За життя» 
(8,1%), Радикальна партія Олега 
Ляшка (7,9%), Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» (7,8%). Імовірно, 
можуть подолати виборчий бар’єр 
також Об’єднання «Самопоміч» (5,1%) 
та нещодавно зареєстрована партія  
«Слуга народу» (5,0%). 

5 червня Серед кандидатів у прези-
денти відсутні явні лідери. Найбільшу 
підтримку серед тих респондентів, які 
планують узяти участь у виборах, має 
лідерка «Батьківщини» Юлія Тимо-
шенко — 13,3% виборців, далі йде 
колишній міністр оборони, лідер пар-
тії «Громадянська позиція» Анатолій 
Гриценко — 9,4%, потім співголова 
партії колишніх регіоналів «Опозиці-
йний блок» Юрій Бойко — 8,4%, лише 
після нього — нинішній президент 
Петро Порошенко із 7,6%, трохи мен-
ша підтримка в лідера Радикальної 
партії Олега Ляшка — 7,4%.

5 червня Голландський суд задоволь-
нив клопотання щодо арешту часток 
ПАТ «Газпром» у його голландських 
дочірніх компаніях та заборгованості 
цих дочірніх компаній. Клопотання 
було подано для забезпечення права 
«Нафтогазу» на отримання від росій-
ського монополіста 2,6 млрд дол. за 
рішенням Стокгольмського арбітра-
жу, ухваленим у лютому 2018 року.

6 червня Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков виступає за прийняття 
законів про колаборантів і про ам-
ністію до початку деокупації Донбасу. 
«Колабораціонізм не можна залишати 
без покарання. Але покарання має 
мати селективний характер і кілька 
рівнів. Закон повинен включати 
в себе чітке і ясне визначення злочин-
ного діяння й однозначний перелік 
категорій осіб, що потрапляють під 
його дію», — вважає Аваков.

6 червня Вперше через невиплату 
аліментів держава продасть Ferrari 
боржника за 2 мільйони.

7 червня Внаслідок переговорів 
і угоди з терористами на Луганщині, 
СБУ повернула додому студента 
вінницького вишу, якого тримали 
в полоні бойовики ОРЛО. Уродженець 
Луганщини у 2017 році разом із бать-
ками поїхав до окупованого Луган-
ська для вирішення майнових питань. 
Під час перебування в місті хлопець 
спільно з патріотично налаштовани-
ми місцевими жителями підняв на 
флагштоку біля школи, де він раніше 
навчався, прапор України, за що й був 
затриманий.

7 червня Верховна Рада звільнила ог
ля

д 
по

ді
й

близько — це обов’язкова справа 
з погляду безпеки.

Що впадає в око — це дисципліна, 
але не постсовкова, а швидше нагадує 
американську. Солдати навіть зроби-
ли на першій лінії вогню серед окопів 
місце для відпочинку, під маскуваль-
ною сіткою можна посидіти в кріслі 
або на дивані, є також міні-качалка.

Ми чекаємо настання вечора, си-
дячи на дивані між окопами. Сутеніє, 
чути цвіркунів. Усе за розкладом. Ко-
ли запала темрява, раптом почалися 
обстріли. Спочатку несміливо, свого 
роду увертюра, яка переходить у пов-
ноцінний концерт. Хіба що інструмен-
ти — це різноманітна автоматична 
зброя. Специфічний свист час від ча-
су показує, що снаряди літають майже 
в нас над головами.

Солдати на позиціях видивляються 
точки, з яких ведеться обстріл, і відпо-
відають вогнем. У перервах споряд-
жають магазини автоматів і стрічки 
кулеметів.

Молодий бультер’єр, який ще дві 
години тому не давав нам спокою, 
тепер похропує і спить під ногами 
військових. Здається, йому абсолют-
но байдуже, що йде стрільба. Дивно, 
адже в містах собак лякають звуки фе-
єрверків.

Ми йдемо на крайню позицію. Тут 
чергує Нік. За кілька хвилин прихо-
дить ще один солдат із гранатоме-
том. Їм уже набридли безконечні 
обстріли, і в такий спосіб хоч на дея-
кий час змушують противника трохи 
помовчати.

— Закрийте вуха! — кричить Нік.
Вова кілька секунд цілиться, що 

вночі досить непросто. За мить — 
грім, блискавка, здіймається хмара 
піску, яка вкриває нас пилюкою. Че-
рез кілька секунд чути вибух.

«Вова трохи запалив», — каже Нік 
і кілька разів стріляє.

Нік у загоні лише місяць і, як сам ка-
же, досі тренує військові навички. Він 
із Дніпра, де ще недавно працював 

Ми їдемо за машиною керівника. Сюди ОБСЄ 
не доїжджає. Військові не пускають їх у село — 
не довіряють ОБСЄ. Біля останнього блокпоста 
перед Водяним стоять дві машини ОБСЄ.
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Олександра Данилюка з посади міні-
стра фінансів.

7 червня Верховна Рада підтримала 
законопроект про створення в Укра-
їні Вищого антикорупційного суду. За 
відповідне рішення у другому читанні 
проголосували 317 народних депута-
тів. Ухвалений закон передбачає, що 
міжнародні експерти матимуть ви-
рішальну роль у призначенні суддів 
Антикорупційного суду. Закон також 
передбачає, що Вищий антикорупцій-
ний суд буде сформований протягом 
12 місяців і почне свою роботу за 
умови призначення не менше 35 
суддів.

8 червня Український активіст Воло-
димир Балух, який 81-й день продов-
жує голодування в кримському СІЗО, 
хоче, щоби його обміняли і вивезли 
на материкову Україну. Водночас,  
у СІЗО не вважають Балуха голодую-
чим, лікар його не відвідує.

9 червня Президент Петро Порошен-
ко провів телефонну розмову з пре-
зидентом РФ Володимиром Путіним 
щодо звільнення політв’язнів Кремля. 
Україна готова передати 23 росіян, 
засуджених в Україні, для звільнення 
Олега Сенцова, Олександра Кольчен-
ка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та 
інших.

11 червня За рік із початку введення 
безвізового режиму до країн Євро-
пейського Союзу 6 млн українців 
виробили біометричні паспорти, 
однак тільки 555 тис. скористалося 
ними. Більшість, а це 19,8 млн осіб, як 
і раніше, їздили за старими паспорта-
ми із виробленням візи. 

12 червня Найбільші бізнес-групи 
України дуже погано обслуговують 
свої кредити, констатує Національний 
банк України, не уточнюючи назви 
бізнес-груп. Частка «поганих» боргів 
п’ятірки найбільших бізнес-груп 
навіть без «Приватбанку» досягає 
82%, а з «Приватом» — це 93%. Згідно 
з документом, сумарний обсяг ва-
лових кредитів п’ятірці найбільших 
бізнес-груп становить близько 125 
млрд грн, або 14% усіх кредитів кор-
поративному сектору.

12 червня Президент Азербайджану 
Ільхам Алієв запропонував Україні 
приєднатися до проекту «Південний 
газовий коридор», згідно з яким газ 
постачатиметься до країн ЄС.

12 червня Росія захопила майже 90% 
від загальних риболовецьких ре-
сурсів України в Чорному морі після 
анексії Криму.

12 червня Україна подала до Між-
народного суду ООН меморандум ог
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Антикорупційний 
пасьянс
ТЕКСТ:  МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

менеджером в одній з агрофірм. Хотів 
у морпіхи, адже це еліта армії.

— Здійснилася моя мрія, я служу 
тут. І навіть більше, — каже він.

Він дуже зосереджений. Спостері-
гаючи за ситуацією, одночасно від-
повідає на запитання. «Вони також 
стріляють із РПГ. Учора обстрілювали 
з автоматичних гранатометів. Навіть 
вдень вони можуть вистрілити в нас 
із РПГ, це часто буває. Я орієнтуюся по 
деревах, де їхні позиції, а так їх не вид-
но», — відповідає.

Розмову переривають постріли 
з боку противника. Нік відповідає 
з Калашникова. Обмін вогнем триває 

кілька секунд. Після чого Нік спокій-
но, ніби нічого не сталося, продовжує 
розмову.

Над позиціями, на тлі нічного зо-
ряного неба час від часу пролітають 
снаряди червоного кольору.

— Зеро! — доповідає по рації Нік. 
Такі ж відповіді лунають з інших пози-
цій. Це черговий на передовій прово-
дить перевірку, а «зеро» на військово-
му жаргоні означає кодове слово «все 
спокійно».

Через чотири години на позиції за-
ступає інша група, а ми з Ніком йдемо 
спати до землянки. Ще якийсь час чу-
ти постріли... 

 Загроза дефолту змусила україн-
ську владу погодитися на створен-
ня антикорупційного суду. Однак 
топ-корупціонери можуть себе по-
чувати у відносній безпеці. 

«Я не хочу чекати півтора року ство-
рення антикорупційного суду. Та й по-
тім, із присутніх тут підніміть руки ті, 
у кого в країні є антикорупційні суди. 
Нема ні в кого? Може, у Франції? Ні. 
Може, у Польщі чи у Фінляндії? Хоч 
у когось, хто показав ефективність 
у боротьбі з корупцією? Нема ніде. Во-
ни є в Уганді, у Малайзії ще, здається». 

«Закон про антикорупційний суд 
ухвалюється не для МВФ, не для Ра-
ди Європи, не для ЄС чи Америки. 
Антикорупційний суд створюється 
для України, щоби забезпечити ефек-
тивну прозору боротьбу з корупцією, 
щоби створити незалежну установу, 
яка стане частиною реформованої су-
дової системи». 

Обидві цитати належать прези-
денту Петрові Порошенку. Перша 
— вересень минулого року, друга — 
червень нинішнього. Увесь цей час 
українське громадянське суспільство 
та західні партнери намагалися пере-

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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у справі проти Росії щодо порушення 
Міжнародної конвенції про заборону 
фінансування тероризму. За словами 
президента Порошенка, подання 
меморандуму в справі проти Росії — 
«важливий етап у доведенні того, що 
за всі свої протиправні дії РФ нестиме 
відповідальність». «Меморандум 
містить надзвичайну, як для практики 
Суду, кількість доказів. Це зроблено 
для того, щоби ні в кого не лишилося 
сумнівів, що Росія вчинила проти-
правні дії й має понести за це відпові-
дальність», — заявив він.

13 червня Європейський парламент 
проголосував за надання Україні 
1 млрд євро макрофінансової допо-
моги. Перший транш може бути ви-
плачений у вересні. Раніше ЄС виді-
лив 1,6 млрд євро макрофінансової 
допомоги Києву у 2014 році і 1,8 млрд 
євро у 2015 році, з яких Україна отри-
мала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 
600 млн євро був скасований у січні 
2018 року через неповне дотримання 
встановлених умов.

13 червня Кабмін спростив обслуго-
вування й ремонт реєстраторів роз-
рахункових операцій та почав експе-
римент із використання різних при-
строїв у якості касових апаратів. «Три 
мети ми досягаємо прийняттям нової 
схеми. Перше — спрощення ведення 
бізнесу, і це найголовніше. Друге — 
поліпшення обміну в самій фіскальній 
службі між територіальними відділен-
нями. Третє — це зменшення тіньово-
го сектору», — зазначила виконувач 
обов’язків міністра фінансів Оксана 
Маркарова. Можна сказати, що цей 
закон — це звільнення від «касовоа-
паратівського» рабства.

14 червня Міністерство інфраструк-
тури України та компанія Hyperloop 
Transportation Technologies домови-
лися про співпрацю в галузі розвитку 
технологій високошвидкісного тран-
спортування — Hyperloop. Відповід-
ний меморандум підписали міністр 
інфраструктури Володимир Омелян 
та головний виконавчий директор 
HTT Дірк Алборн. Міністр додав, що 
сподівається на відкриття найближ-
чим часом RND-центру та Дата-центру 
в Україні, який буде займатися не ли-
ше технологією Hyperloop, а й новими 
матеріалами, новими  компонентами 
сучасних транспортних можливо-
стей світу. Міністр інфраструктури 
заявив, що розраховує, що технологія 
Hyperloop буде реалізована в Україні 
в перспективі 5-10 років.

14 червня Європейський парламент 
ухвалив резолюцію з вимогою до 
російської влади негайно та беззасте-
режно звільнити Олега Сенцова і всіх 
інших незаконно затриманих в Росії і 
в Криму громадян України. У резолю- ог
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конати владу в тому, що без антико-
рупційного суду на перемогу над ко-
рупцією сподіватися не варто. Влада, 
а найперше сам президент, опирали-
ся як могли, і здалися лише тоді, коли 
реальною стала перспектива втрати 
фінансування з боку МВФ, що призве-
ло би до різкого падіння курсу грив-
ні та великих економічних проблем 
загалом. За лічені місяці до виборів 
Порошенко, звісно, не міг такого до-
пустити. 

Остання ланка

Створення антикорупційних органів 
— ледь не головна інституційна ре-
форма постмайданних часів. Принци-
пово нові структури, існування яких 
за часів Януковича годі було й уявити, 
народжувалися дуже повільно й бо-
лісно, але потроху почали набирати 
обертів. Мова, звісно, про Національ-
не антикорупційне бюро та Спеціалі-
зовану антикорупційну прокуратуру, 
бо ж створення Нацагенції з питання 
запобігання корупції обернулося ціл-

ковитим провалом, утім, цей орган 
до правоохоронної системи прямого 
стосунку не має. 

З появою НАБУ й САП стало зрозу-
міло, що коло недоторканних в Укра-
їні різко звузилося — після того, як 
слідчі прийшли до голови ДФС Рома-
на Насірова та сірого кардинала дру-
гої за значенням партії влади, «Народ-
ного фронту», Миколи Мартиненка. 
Громадськість аплодувала, прокуро-
рів САП на виході із зали суду над На-
сіровим зустрічали ледь не овацією.

«Нарешті когось серйозного по-
садили!» — тішилися багато україн-
ців, побачивши за ґратами відомо-
го державного діяча. Однак досить 
скоро стало зрозуміло, що радіти ще 
дуже рано. Відсидівши кілька годин, 
або максимум добу-дві під арештом, 
VIP-підозрювані стабільно виходили 
на свободу під чималі (але, певно, 
не для них самих) грошові застави й 
загалом вели таке ж життя, як і до за-
тримання. Широкі верстви населення 

на практиці вивчили, що між затри-
манням для доставки в суд і обрання 
міри запобіжного заходу та реальним 
тюремним строком, коли й справді 
можна казати «посадили!» — дуже 
довгий шлях. І шлях цей долався 
вкрай повільно. 

Тому початкове захоплення дія-
ми нових антикорупційних структур 
почало дещо згасати. «Так, а де ж ре-
зультат вашої роботи, на яку витра-
чаються величезні бюджетні кошти?» 
— дедалі частіше почали запитувати 
голову НАБУ Артема Ситника та ке-
рівника САП Назара Холодницького. 
Ті пояснювали: для того, щоб антико-
рупційний механізм запрацював на 
повну потужність, не вистачає остан-
ньої, третьої ланки. Є слідство (НАБУ), 
є підтримка обвинувачення в суді 
(САП), але сам суд лишається таким, 
як і був — залежним і корупційним. 
Тож усі зусилля НАБУ й САП можуть 
бути запросто помножені на нуль. 
Звісно ж, проблема не лише в судах, 
на адресу детективів НАБУ та проку-
рорів САП лунало чимало об’єктивної 

критики за погану підготовку справ 
до розгляду чи слабку доказову базу, 
розмови про те, що нібито «нові» та 
«незаплямовані» структури насправді 
теж вступають у банальні «договорня-
ки» з владою або просто використо-
вують повноваження у власних полі-
тичних цілях лунали постійно. А після 
оприлюднення записів, зроблених 
у кабінеті Холодницького, ці розмови 
вже набули більш реального змісту. 

Безумовно, створення окремого 
антикорупційного суду, який би роз-
глядав справи від НАБУ/САП і скла-
дався б із суддів, набраних на відкри-
тому конкурсі, не може бути панаце-
єю й не гарантує швидкої та рішучої 
перемоги над корупцією, однак без 
цього сподіватися на неї взагалі не 
доводилось. 

«Грантоїди» не пройдуть

Ця тема актуалізувалася влітку 2016 
року, коли Верховна Рада з подачі 

Суспільна дискусія ходила по колу, законотворчих 
порухів не було взагалі. Аж поки західні 
партнери не почали дедалі частіше нагадувати 
владі про обіцянку створити антикорупційний 
суд, і натякали, що від цього залежить обсяг 
майбутньої підтримки Києва з боку Брюсселя та 
Вашингтона.
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ції Європарламент суворо засуджує 
вирок проти Олега Сенцова, винесе-
ний судом у Ростові-на Дону в 2015 
році. Резолюція також закликає ЄС 
виступити із засудженням порушення 
прав людини в Росії і «спроби при-
ховати їх під прикриттям Чемпіонату 
світу з футболу».

15 червня Предстоятель Української 
Православної Церкви Київського 
патріархату Філарет заявляє, що 10 
ієрархів УПЦ МП підписали звернення 
до патріарха Варфоломія щодо надан-
ня Томосу про автокефалію україн-
ській церкві. Публічно про це заявили 
два з них. 

18 червня Компанія ДТЕК підписала 
договір на постачання сонячних 
панелей із китайською Seraphim Solar 
System Co Ltd. У планах побудувати 
одну з найбільших сонячних електро-
станцій у Європі. Потужність елек-
тростанції становитиме 246 мегават, 
що дозволить забезпечити потреби 
в електроенергії майже 1 млн осіб. 
Водночас рівень викидів парникових 
газів скоротиться на 300 тисяч тонн 
щорічно. Початок будівництва в серп-
ні цього року.

19 червня 64% українців не планують 
відпочивати, кількість тих, хто не має 
можливості кудись поїхати, складає 
22% — результати соціологічного 
опитування. Тих, хто планує їхати за 
кордон, найбільше серед тих, хто мо-
же дозволити собі купувати коштовні 
речі (16%).

19 червня Угорці України пишаються 
тим, що не знають української мови, 
що є цілком неправильним. Про це 
заявила глава комітету експертів 
Хартії регіональних мов і мов нацмен-
шин Ради Європи Весна Крніч-Ґротіч. 
У тексті українського закону про осві-
ту є деякі пункти, що можуть «при-
звести до небажаних результатів», 
вважає Крніч-Ґротіч. Водночас Хартія 
залишає за країною право вирішува-
ти, на якому рівні і яка частка освіт-
нього процесу буде вестися мовою 
нацменшини, підкреслила вона.

20 червня Лідерка партії «Батьків-
щина» Юлія Тимошенко заявила, що 
візьме участь у виборах президента 
України у 2019 році.

20 червня Парламентський комітет із 
питань державного будівництва, регі-
ональної політики та місцевого само-
врядування підтримав пропозицію 
перейменування Дніпропетровської 
та Кіровоградської областей у Січес-
лавську та Кропивницьку відповідно.

20 червня Конституційний суд ви-
знав конституційним президентський 
законопроект про скасування недо-ог
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президента ухвалила зміни до Кон-
ституції в частині судоустрою, зо-
крема в них містилася і згадка про 
потребу створення окремого анти-
корупційного суду. Однак від вико-
нання цієї норми голова держави та й 
владна еліта загалом намагалися всі-
ляко самоусунутися. Політичний іс-
теблішмент уже обпікся на створенні 
НАБУ, якщо не повністю, то відносно 
самостійного й цілком непередбачу-
ваного органу, дії якого могли легко 
зруйнувати звичні та зручні «дого-
ворняки» і «схеми» в найвищих колах. 
Удруге повторювати таку «помилку» 

вже з антикорупційним судом еліти 
відверто не хотіли. 

У хід ішли різноманітні аргументи, 
починаючи від згаданих вище апеля-
цій до Уганди. Президент загалом не 
часто хотів звертатися до цієї теми, 
за нього говорили численні пропре-
зидентські спікери з числа депутатів, 
політологів, блогерів тощо. Зокрема, 
вони звинувачували головних лобіс-
тів антикорупційного суду, активіс-
тів-антикорупціонерів (за російським 
зразком називаючи їх «грантоїдами») 
у намаганні створити свою замкнену 
й автономну систему правосуддя, яка 
б обслуговувала лише їхні інтереси. 
Використовувались і відверто маніпу-
лятивні та популістські прийоми: мов-
ляв, цим НАБУ і САП постійно щось 
заважає боротись із корупцією, тепер 
вони хочуть ще і свій суд отримати, 
а далі що: антикорупційні тюрми?! 
Або ж замість повноцінного суду про-
понувалося створити антикорупційні 
палати при судах, які вже є, що вихо-
лостило би саму ідею як таку. 

Суспільна дискусія ходила по колу, 
законотворчих порухів не було вза-
галі. Аж поки західні партнери, вони 
ж донори та кредитори України, не по-
чали дедалі частіше нагадувати владі 
про обіцянку створити антикоруп-
ційний суд, і натякали, що від цього 
залежить обсяг майбутньої підтримки 
Києва з боку Брюсселя та Вашингтона. 
Відчувши момент, натиснути на владу 
зсередини вирішили ті ж активісти-ан-
тикорупціонери, як із депутатськими 
мандатами, так і без них. 

Негайне внесення в Раду закону про 
антикорупційний суд стало однією із 
трьох вимог акції «Велика політична 
реформа», яка стартувала під стінами 
парламенту в жовтні минулого року 
та зібрала дуже строкату політичну 
публіку. Однак масштаб акції виявився 
куди скромнішим, ніж розраховували 
організатори, донести до пересічного 
виборця важливість створення анти-
корупційного суду (а також відкритих 
списків та скасування депутатської 
недоторканності — дві інші вимоги) 
не вдалося, тож антикорупціонери до-
сить швидко вийшли з вуличного про-

тесту. Натомість його підім’яв під себе 
Міхеїл Саакашвілі, численні пригоди 
якого розмили початковий зміст акції. 

Страх дефолту

Але Захід підтискав дедалі сильніше, 
і незадовго до нового 2018 року По-
рошенко все ж вніс у парламент від-
повідний закон. Й одразу наразився 
на гостру критику від Венеційської 
комісії, МВФ та вітчизняних активістів. 
Серед головних зауважень: 
1) Занадто широка підсудність нового 

суду — у версії президента, він мав 
би розглядати не лише ті справи 
проти топ-корупціонерів, які роз-
слідувало НАБУ, а й купу менших за 
масштабом злочинів. Це нівелюва-
ло би саму ідею створення антико-
рупційного суду, який від початку 
своєї роботи був би просто завале-
ний надмірною кількістю справ. 

2) Зависокі вимоги до потенційних 
суддів, зокрема щодо наявності 
міжнародного досвіду — потрібної 
кількості фахівців в Україні могло 
би просто не знайтися.

3) Найголовніше — питання контро-
лю над відбором суддів. Захід ви-
магав, щоби Громадська рада між-
народних експертів, створена спе-
ціально для проведення «кастингу» 
в антикорупційний суд, мала право 
вето на тих претендентів, які міжна-
родникам видаватимуться сумнів-
ними з погляду чесності або профе-
сійності. Натомість президент про-
понував, щоби це право вето могло 

МВФ поставив надання чергового траншу 
Україні в пряму залежність від ухвалення 
закону про антикорупційний суд у тій редакції, 
яка б відповідала побажанням самого МВФ та 
Венеційської комісії.



35

З  К РА Ю

торканності нардепів із відстрочкою 
до 2020 року.

21 червня Верховна Рада підтрима-
ла в другому читанні президентський 
законопроект №8068 «Про націо-
нальну безпеку України». За словами 
спікера парламенту Андрія Парубія, 
цей закон важливий для боротьби 
з російською агресією, реформи 
сектору безпеки, а також є суттєвим 
кроком на шляху України до НАТО. 
Згідно із законом, міністр оборони 
України і його заступники признача-
тимуться на посади з-поміж цивіль-
них осіб від 1 січня 2019 року.
Крім того, в окремій статті проекту 
йдеться про стратегію розвитку 
оборонно-промислового комплексу 
України. Реалізовувати її планується 
«з використанням механізмів дер-
жавно-приватного партнерства» та із 
«залученням міжнародної консульта-
тивної, фінансової, матеріально-тех-
нічної допомоги».

21 червня Кабінет міністрів затвер-
див кандидатуру нового очільника 
Донецької обласної військово-ци-
вільної адміністрації — генерала 
Служби безпеки України Олександра 
Куця. За даними ЗМІ, 41-річний ге-
нерал-майор СБУ Олександр Куць 
із 2015-го до 2017 року очолював 
управління спецслужби в Донецькій 
області. У серпні 2017 року він почав 
керувати новоствореним Головним 
управлінням Служби безпеки Украї-
ни в Донецькій і Луганській областях.

22 червня 19-річний голкіпер лу-
ганської «Зорі» та збірної України 
Андрій Лунін на 6 років підписав 
контракт із мадридським «Реалом». 
Сума трансферу за Луніна не назива-
ється. За неофіційною інформацією, 
«Реал» віддав за Луніна приблизно 
14 млн євро.

22 червня Угорський уряд уже не 
вимагає від України безумовної 
відмови від чинної редакції мовної 
норми закону про освіту. Про це по-
відомив на прес-конференції в Ниж-
ньому Солотвині (Закарпаття) міністр 
закордонних справ Угорщини Петер 
Сійярто. Натомість тепер Угорщина 
наголошує лише на виконанні двох 
ключових пунктів рекомендації 
Венеціанської комісії, зокрема, про-
довження робочого періоду та не 
розповсюдження мовних норм зако-
ну на приватні школи. 

25 червня Генеральний секретар 
Ради Європи Турбйорн Ягланд подав 
офіційне прохання до президента 
Росії Владіміра Путіна про помилу-
вання українського режисера Олега 
Сенцова, якого утримують у росій-
ській колонії. ог
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долатися двома третинами складу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
(ВККС) із 16 членів, яка традиційно 
залежна від будь-якої влади та вва-
жається одним з уособлень корупції 
в українському судочинстві. 

Щодо останнього пункту в ЗМІ та со-
цмережах розпочалися бурхливі де-
бати. Основний аргумент провладних 
спікерів — пропоновані Заходом нор-
ми призведуть до порушення сувере-
нітету української держави, мовляв, 
іноземці тепер вказуватимуть, кого 
треба призначати українськими суд-
дями, що, звісно ж, іде врозріз із Кон-
ституцією. Але водночас замовчува-
лося, що насправді ніхто не вимагав, 
щоб іноземці призначали українських 
суддів — їм лише хотіли дати право 
відхиляти сумнівні кандидатури. 

1 березня цього року президент-
ський проект закону був схвалений 
у першому читанні, усі зауваження 
влада пообіцяла врахувати під час 
підготовки до його ухвалення в ці-
лому. Депутати почали реєструвати 
свої поправки, яких загалом назби-
ралося майже дві тисячі. Тим часом, 
Порошенко застосував свою улюбле-
ну політичну тактику: максимально 
відтягувати прийняття неприємного 
рішення, аж поки або не вдасться пе-
ретиснути опонентів, або проблема 
не розв’яжеться сама собою. 

Але вкотре вирішальну роль зігра-
ли західні інституції, МВФ поставив 
надання чергового траншу Україні 
в пряму залежність від ухвалення за-
кону про антикорупційний суд у тій 
редакції, яка б відповідала побажан-
ням самого МВФ та Венеційської ко-
місії. Провладні спікери знову почали 
репетувати про «зазіхання на наці-
ональний суверенітет України», але 
відповідь Заходу була простою: звісно 
ж, Україна — суверенна держава, і має 
право ухвалювати ті рішення, які сама 
вважає за потрібне, от лише кредитів 
та фінансової допомоги тоді не отри-
має, нехай вирішує, що їй важливіше. 
Зрештою, обираючи між ризиком от-
римати непідконтрольний та впливо-
вий судовий орган та ризиком обвалу 
курсу гривні та економічної дестабі-
лізації, влада вибрала перше. Закон 
«Про Вищий антикорупційний суд 
України» було ухвалено 7 червня, ще 
й конституційною більшістю голосів. 
Щодо повноважень міжнародних екс-
пертів нарешті знайшли компроміс: 
якщо міжнародники ветують когось із 
кандидатів, проводиться спільне засі-
дання Громадської ради міжнародних 
експертів та ВККС, і вето можна буде 

подолати простою більшістю голосів, 
але три з них мають бути саме від між-
народників. Іншими словами, якщо 
четверо із шести членів Ради експер-
тів будуть категорично проти якогось 
кандидата — він не зможе стати суд-
дею в антикорупційному суді. Згодом 
стало відомо, які саме міжнародні 
організації зможуть делегувати своїх 
представників до Громадської ради 
міжнародних експертів: це ОБСЄ, Сві-
товий банк, Група держав проти ко-
рупції (GRECO), Організації економіч-
ної співпраці та розвитку, Міжнародна 
група з протидії відмивання брудних 
грошей (FATF) та інші. 

Але українська влада не була би 
українською владою, якби не спро-
бувала зманіпулювати, навіть будучи 
загнаною в глухий кут через нагальну 
потребу в зовнішніх кредитах. З’ясу-
валося, що у фінальний текст закону 
потрапила норма, згідно з якою роз-
гляд апеляцій за тими справами, які 
підслідні НАБУ і вже перебувають на 
розгляді в суді, має відбуватися не 
в апеляційній палаті антикорупцій-
ного суду, а у звичайних апеляційних 
судах. На практиці це означало би, 
що багато топ-корупціонерів, зокре-
ма і згадувані вище Насіров із Марти-
ненком, мали би шанс уникнути по-
карання, традиційно домовившись зі 
«старими» суддями. Негайна реакція 
з боку МВФ спрацювала й тут — по-
правку щодо апеляції було скасовано, 
тепер оскаржувати вирок корупціоне-
ри зможуть лише в антикорупційному 
суді, як тільки той стане до роботи. 

А коли це станеться — питання від-
крите. Прийом і розгляд заявок від 
кандидатів на посаду судді антикоруп-
ційного суду, перевірка кандидатів, 
засідання ВККС та Громадської ради 
міжнародних експертів, екзамену-
вання претендентів — навіть за фор-
мальними вимогами закону все це має 
розтягнутися на багато місяців. А як 
показує досвід, жоден із нових дер-
жавних органів, як НАБУ, САП, НАЗК, 
Держбюро розслідувань тощо, ніко-
ли не встигали створити у відведені 
законодавством терміни. Тим паче, 
з осені розпочнеться вже найактив-
ніша фаза передвиборчої кампанії. 
За таких умов реально почати свою 
роботу антикорупційний суд зможе 
хіба що у 2020 році, вже по завершен-
ню всіх виборчих перегонів, і то лише 
якщо після виборів стратегічний курс 
України стрімко не зміниться. Тому, 
українські топ-корупціонери поки що, 
на жаль, можуть почувати себе у від-
носній безпеці. 
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25 червня У Львові почнеться бу-
дівництво Innovation District ІТ Park 
вартістю 160 мільйонів доларів. Парк 
розташується на ділянці розміром 10 
гектарів і зможе вмістити 10 тис. спів-
робітників IT-індустрії й понад 4 тис. 
співробітників суміжних галузей.

25 червня Україна — на 2 місці 
в Євро пі за захворюваністю на ту-
беркульоз (із розрахунку кількості 
хворих на 100 000 людей). Кожний 
четвертий хворий має важку форму, 
яка не піддається лікуванню. 

27 червня Європейський суд із прав 
людини задовольнив клопотання 
України та об’єднав справи щодо 
Криму й Донбасу. Об’єднання двох 
справ унеможливить пропозиції РФ 
зупинити розгляд частини справ.

27 червня Тристороння контактна 
група в Мінську погодила чергове 
припинення вогню на Донбасі з 1 лип-
ня на час жнив.

27 червня Дефіцит державного 
бюджету в січні–травні 2018 року 
становив 9,2 мільярда гривень, тоді 
як минулого року держбюджет за цей 
період був зведений із профіцитом 
26,5 мільярда гривень.

28 червня Лише 164 народні депута-
ти із 423 (38%) відвідали всі дванад-
цять пленарних засідань Верховної 
Ради в червні. При цьому 9 політиків 
не були зареєстровані на жодному. 
Серед них депутати-втікачі Євген 
Бакулін, Олександр Онищенко та 
Сергій Клюєв. Серед фракцій і груп 
ВР найнижчі показники відвідування 
у «Волі народу», «Відродження» та 
«Опозиційного блоку».

28 червня Влада РФ незаконно висе-
лила з анексованого Криму не менше 
2425 громадян України, крім того, 
4,7 тис. ув’язнених українців були 
переміщені на територію РФ з метою 
їх видворення та заборону на повер-
нення до Криму після звільнення.

 28 червня Федеральна служба вико-
нання покарань РФ заявила, що упов-
новажений із прав людини в Україні 
Людмила Денисова не може бути 
допущена в рамках консульських 
конвенцій до українського режисера 
Олега Сенцова. Офіційна причина 
в тому, що Денисова — громадянка 
України, а Сенцов — громадянин 
Росії.

28 червня В День Конституції прези-
дент Порошенко заявив, що найближ-
чим часом внесе до Верховної Ради 
проект змін до Конституції, які перед-
бачають закріплення в Основному 
законі курсу України на ЄС і НАТО. Він 
висловив тверде переконання, що в 

 У погоні за новим електоратом 
Юлія Тимошенко вирішила поста-
ти в новому модернізованому об-
разі. Але і старих виборців втрача-
ти теж не хоче. 

«Побороти корупцію в Україні можна 
буде з допомогою абсолютно анти-
корупційної технології блокчейн», 
— виголошує Юлія Тимошенко на 
масштабному форумі «Новий курс 
України». Багато хто з її вірних старих 
партійців дивиться на лідерку з не-
розумінням — що таке «блокчейн», 

а також «конституанта», «синергія» 
та інші розумні слова, якими був гу-
сто пересипаний виступ ЮВТ, вони, 
напевно, уявляють собі досить при-
близно. Але Тимошенко насправді 
зверталася й не до них.

У 2014 році здавалося, що багато-
річна політична кар’єра Тимошенко 
потроху наближається до кінця. На 
президентських виборах вона роз-
громно поступилася Петрові Поро-
шенку, на парламентських її «Бать-
ківщина» ледь змогла подолати про-
хідний бар’єр та стала найменшою 
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парламентською фракцією. Але доля 
подарувала їй ще один шанс.

Місяць за місяцем посилювало-
ся розчарування українців у своєму 
новому президенті та його здатності 
виконати зроблені обіцянки, рей-
тинг Порошенка і влади загалом 
почав упевнено котитися донизу. 
Тимошенко відчула момент, її партія 
на початку 2016-го вийшла з коалі-
ції та перейшла в жорстку опозицію 
до Банкової. Тимошенко опинила-
ся в улюбленій стихії опозиційного 
бійця, тож і діяти вирішила переві-
реними методами. Головні меседжі: 
в Україні панують «кримінально-олі-
гархічні клани», влада грабує народ 
та доводить його до «зубожіння», 
влаштовуючи «тарифний геноцид». 

«Зубожіння» й «тарифний геноцид» 
— це головні слова-маркери ритори-
ки ЮВТ останніх кілька років. Скільки 
б із них не кепкувала «просунута» 
аудиторія, на широкі електоральні 
маси вони мали необхідний ефект. 
Разом із жорсткою боротьбою проти 
зняття мораторію на продаж земель 
сільгосппризначення це дозволило 
Тимошенко постійно нарощувати 
особистий рейтинг і зрештою вийти 
на перше місце в усіх останніх соцо-
питуваннях.

Фактично, саме зараз Тимошенко 
наблизилася, напевно, до головних 
виборів у своєму політичному жит-
ті. Кращого шансу здійснити давню 
мрію, стати президентом України, 
у неї вже може й не бути. А відносне 

нинішньому складі Верховної Ради 
є можливість зібрати 300 голосів за 
таке рішення.

29 червня Українського політв’язня 
Станіслава Клиха у РФ етапували з ко-
лонії до психіатричної лікарні. Вос-
таннє Станіслав розмовляв зі своєю 
мамою 7 червня. Тоді він повідомив 
про стан свого здоров’я і сказав, що 
оголошує голодування. Клиха засу-
джено на 20 років за війну проти РФ 
в Ічкерії у 1994–95рр. Прямих доказів 
суду представлено не було. 

29 червня Бюро (керівний орган) 
парламентської асамблеї Ради Євро-
пи ухвалило рішення про термінову 
розробку рішення, яке дозволить 
повернути російську делегацію до 
роботи в асамблеї.
Ідею зняття санкцій із Росії та віднов-
лення сплати нею внесків до бюджету 
РЄ відкрито підтримують генсек Ради 
Європи Ягланд та низка західних 
депутатів. Остаточне рішення, як очі-
кується, буде ухвалене на жовтневій 
сесії асамблеї.

30 червня Глава Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків Московського па-
тріархату митрополит Іларіон заявив, 
що надання Українській Православній 
Церкві автокефалії «може призвести 
до кровопролиття». Водночас Іларіон 
називає київського патріарха Філа-
рета «лідером самопроголошеного 
Київського патріархату», а прагнення 
української церкви до автокефалії — 
«розколом».

30 червня Глава Мінінфраструктури 
України Володимир Омелян заявив, 
що МІУ вимагатиме від Генпрокура-
тури порушити кримінальну справу 
через шахрайство з боку туроперато-
ра Oasis Travel, внаслідок чого в аеро-
порту Туніса застрягли понад 800 
громадян України.

30 червня Компанія «Газпром» пода-
ла новий позов щодо розірвання чин-
них контрактів на поставку та транзит 
газу через Україну. Основною умовою 
подальших переговорів є «відновлен-
ня балансу в інтересах сторін», у тому 
числі скасування рішення Стокголь-
мського арбітражу та «конструктивні 
пропозиції» зі сторони України. Голо-
ва правління російського «Газпрому» 
Олексій Міллер заявив, що пропозиції 
він очікує вже після президентських 
виборів в Україні.
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З  К РА Ю

лідерство в передвиборчій гонці на 
даний момент не дає їй почуватися 
абсолютно впевнено — адже близь-
ко третини виборців досі не визначи-
лися, кого підтримувати. 

Розум замість серця

Тож перед командою Тимошенко по-
стало питання: куди рухатися далі? 
Своєї електоральної стелі за рахунок 
традиційних прихильників Тимошен-
ко, схоже, уже досягла, і їй потрібно 
виходити на нові аудиторії та якось 
розв’язувати проблему з надвисо-
ким, у понад 70% рівнем недовіри. 
І було вирішено зробити сміливий 
крок — представити українцям «нову 
Юлю». 

Усі попередні виборчі кампанії 
Тимошенко та «Батьківщини» базува-
лися на емоціях, звідси — знамените 
гасло «Голосуй серцем!», червоне 
сердечко на білому тлі, легендарна 

вже коса тощо. Очевидно, у штабі 
зрозуміли, що такий підхід себе ви-
черпує. «Нова» Тимошенко розпус-
тила косу і вдягнула строгі окуляри, 
сердечко з партсимволіки кудись 
зникло, поступившись спокійним ко-
льорам і геометричним лініям у сим-
воліці «Нового курсу».

ЮВТ пробує знайти підхід до нової 
для себе аудиторії, молодих активних 
людей і громадянського суспільства. 
А для цього їй треба рішуче відме-
жуватися від образу політика з ми-
нулого, уособлення пострадянської 
української політичної системи, ра-
дикально модернізувати імідж. ЮВТ 
навіть завела сторінку у «Фейсбуці» 
та пообіцяла вести її самостійно, але 
головний акцент було зроблено на 
презентацію власне «Нового курсу» 
на київському форумі з одноймен-
ною назвою. 

Сам «Новий курс» — це, як заявле-
но, план глибинного реформування 
чи навіть «перезаснування» країни 
в усіх можливих напрямках, від ух-
валення нової Конституції до змін 
у системі освіти. Переказувати всі 
озвучені Тимошенко наполеонівські 
ідеї, мабуть, немає сенсу, бо, напри-
клад, створення «Національної асам-
блеї самоврядування», куди зокрема 
будуть входити «загальновизнані 
моральні авторитети», і яка де-факто 
буде виконувати функції вищої пала-
ти парламенту — відверто утопічна 
пропозиція. 

Втім, важливіше інше — пропону-
ючи подібного масштабу реформи та 
ініціативи, з посиланням на праці та 
практику видатних вчених і політиків 
минулого, Тимошенко ніби намага-
ється поставити себе вище від усіх її 
конкурентів на вибори. Мовляв, поки 
ті лише обвинувачують один одного 
в роботі на Кремль та корупції й то-

нуть у цих помиях, ЮВТ пропонує 
подумати над системними речами, 
які справді визначатимуть майбутнє 
всієї країни. Цю тезу вкрай активно 
почав просувати увесь протимошен-
ківський медіа-пул. І дарма, що «Но-
вий курс» надто схожий за форматом 
на попередні проекти Тимошенко, 
«Український прорив» та «Ідеальна 
країна», з яких у кінцевому рахунку 
нічого не вийшло — в українського 
виборця не настільки довга пам’ять. 

Крім того, Тимошенко намагається 
знайти спільну мову і з критично на-
лаштованим до неї третім сектором. 
Окремі представники громадських 
організацій чи аналітичних центрів 
узяли в роботі форуму безпосередню 
участь, багато хто просто прийшов 
подивитися. І як зазначали вони, 
ЮВТ стала чи не першим топовим 
кандидатом у президенти, який хоча 

б звернув увагу на діяльність громад-
ських організацій, бо ж решта просто 
воліє їх не помічати. 

Водночас, звісно ж, мало хто сумні-
вається, що про всі ці концептуальні 
речі Тимошенко говорить щиро, а не 
тому, що так порадили їй політтех-
нологи. Дуже помітно, що подібна 
риторика для неї є чужою, що пріз-
вища класиків світової економічної 
та політичної думки, на яких вона 
посилалася, ЮВТ бачить якщо і не 
вперше, то як мінімум незнайома з їх-
німи роботами. Приводом для жар-
тів стала обмовка Тимошенко, коли 
вона переплутала «3-D принтери» 
з «ІТ-принтерами», але нічого не по-
мітила і продовжила свій виступ далі. 
Очевидно, навіть не зрозумівши, що 
припустилася помилки.

Також ЮВТ спробувала відбити за-
киди багатьох опонентів, що її в житті 
цікавить лише влада як така, пообі-
цявши скасувати посаду президента 
й перетворити Україну на парла-
ментську республіку «канцлерського 
типу». Згадка про канцлера теж не-
випадкова — оновлена Тимошенко 
хоче здаватися такою ж, як і Ангела 
Меркель: досвідченою, спокійною, 
мудрою — і водночас із залізною по-
літичною волею. 

Перевірені методи

Технологи Тимошенко досить вда-
ло обрали час для представлення 
нового іміджу клієнтки — початок 
літа, перед тривалими політичними 
канікулами, тож буде можливість 
подивитися, чи ідеї ЮВТ справлять 
позитивне враження на електорат 
та принесуть зростання рейтингів. 
Бо поки що більш очевидною є за-
гроза не здобути нових виборців, 
а втратити старих. Під час форуму 
було помітно, що навіть самі партійці 
«Батьківщини» були шоковані роз-
повідями про «операційну систему 
з відкритим кодом Linux» та «кон-
ституанту» — вони явно були налаш-
товані почути звичні сентенції про 
зубожіння та зростання тарифів. Як 
на це відреагує масовий виборець, 
поки що незрозуміло. 

Тим паче, на цьому ж полі пасеться 
небезпечний конкурент — лідер Ра-
дикальної партії Олег Ляшко. Він не 
намагається вигадувати велосипед, 
натомість їздить регіонами України, 
обнімається із сільськими жіночками 
пенсійного віку та чухає боки коро-
вам. Свого часу саме до Ляшка пере-
бігла частина традиційного електо-
рату Тимошенко, забезпечивши йому 

«Зубожіння» й «тарифний геноцид» — це головні 
слова-маркери риторики ЮВТ останніх кілька 
років. Скільки б із них не кепкувала «просунута» 
аудиторія, на широкі електоральні маси вони 
мали необхідний ефект. Разом із жорсткою 
боротьбою проти зняття мораторію на продаж 
земель сільгосппризначення це дозволило 
Тимошенко постійно нарощувати особистий 
рейтинг і зрештою вийти на перше місце в усіх 
останніх соцопитуваннях.
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топові позиції в рейтингах, подібна 
небезпека є й цього разу. 

Тому паралельно із закликами до 
народу «разом створювати нову Кон-
ституцію» та постами у ФБ, Тимошен-
ко повернулася до звичних для себе 
методів відвертого «накидування» 
бруду на конкурентів, головним із 
яких, звісно, вважає чинного прези-
дента.

На початку липня ЮВТ підірвала ін-
формаційний простір країни заявою, 
що Порошенко задля збереження 
влади домовляється із лідерами т.зв. 
«ДНР» і «ЛНР» про те, щоби ті поча-
ли масштабний наступ і тим самим 
спровокували введення військового 
стану і скасування виборів як таких. 
За її словами, Порошенко має «до-
сить близькі і дружні стосунки з тими, 
хто сьогодні нібито очолює фейкові 
“ДНР” і “ЛНР”». 

«Він (Порошенко) хоче, у принципі, 
вибори президента не проводити. 
І тому зараз розпочався глибокий пе-
реговорний процес із тими, хто ніби-
то очолює “ЛНР” і “ДНР”, тобто, по суті, 
із людьми, які сьогодні окупували ча-
стину України і Донбасу. І Порошен-
ко хоче ініціювати початок великої 
війни. Він хоче, щоби були захоплені 
додаткові території України. Він хоче, 
щоби все горіло і все, по суті, пала-
ло», — заявила Тимошенко.

Подібні шокові заяви щодо Поро-
шенка ЮВТ робить не вперше. Так, 
кілька років тому вона заявила, що 
під час зустрічі з мешканцями Львів-
щини ті нібито сказали їй, що «при 

Порошенку живеться гірше, ніж при 
Януковичу». Була й заява про те, що 
Порошенко нібито готує ґрунт для 
повернення в Україну самого Януко-
вича. 

І щоразу на неї падав шквал крити-
ки навіть з боку тих, хто самого По-
рошенка не підтримує, але розуміє, 
що навіть у політичній боротьбі по-
винні бути якісь межі. Подібного ро-
ду закиди, звісно ж, не підкріплюють-
ся жодними фактами. Крім того, вони 
цілком лягають у русло російської 
пропаганди останніх років — напри-
клад, що в постмайданній Україні за-
раз живеться куди гірше, ніж у доре-
волюційні часи. Крім того, в останній 
заяві Тимошенко фактично наділила 
вождів т.зв. «ДНР» і «ЛНР» певною 
суб’єктністю — нібито із ними мож-
на проводити якісь переговори й це 
вони вирішують, починати активні 
бойові дії з Україною чи ні, тоді як 
такі рішення ухвалюються винятко-
во в Москві. А суб’єктність «респу-
блік» та їхніх «лідерів» — це якраз 
те, що світові вже кілька років, хоч 
і безуспішно, намагається довести 
Кремль.

«Ось, ну нарешті Юля знову така, 
як була раніше, без усіх цих “блокчей-
нів” і “конституант”», — жартували 
в соцмережах. Чи повернеться Тимо-
шенко до звичної риторики, чи буде 
намагатися паралельно апелювати 
й до розуму («новий суспільний до-
говір», «екосистема життя людини» 
тощо), і до серця («зубожіння», «мафі-
озні клани грабують простих людей» 
тощо) виборців, стане видно з осені. 
Але поза сумнівом, заради здобуття 
головної перемоги свого життя Тим-
ошенко буде готова змінювати імідж, 
скільки знадобиться. 

 

«Нова» Тимошенко розпустила косу і вдягнула 
строгі окуляри, сердечко з партсимволіки кудись 
зникло, поступившись спокійним кольорам 
і геометричним лініям у символіці «Нового курсу».
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

 П’ять років тому дитяча письменниця та літературний 
критик Таня Стус заснувала проект із промоції дитячого 
читання BaraBooka, що дав помітний поштовх розвитку 
української дитячої літератури. Ми поговорили з нею про 
цей проект, а також про зміну героя в дитячій літературі, 
нове покоління дитячих письменників і ненависну для 
багатьох шкільну програму.

РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ

Таню, раніше ти писала книжки для 
дорослих. Як так сталося, що ти 
зайнялася дитячою літературою?
Тут зійшлося кілька причин, і, звіс-
но, нічого не буває випадковим. Як 
і в багатьох письменників, моє зану-
рення в дитліт спровокували власні 
діти. А ще, під час роботи в журналі 
книжковим оглядачем, я отримала 
замовлення написати книжку. Воно 
було досить прагматичне: зробити 
актуальний на ринку довідник для 
дівчат. Замовлення мені як мамі, що 
працює, дуже відгукнулося, адже 
постійно бракувало часу, щоби пора-
дити доньці щось таке побутово-жит-
тєве. Тому почала писати з прицілом 
на неї. Щоби, повернувшись зі шко-
ли, коли мама ще на роботі, дитина 
могла відкрити книжку і прочитати 
те, що її цікавить. Мене дуже затягла 
ця робота й врешті вона стала не 
«копірайтерською», а авторською: за 
концепцією, змістом, світоглядними 
меседжами... Так з’явилася енцикло-
педія «Панночка». І вона стала бест-
селером, надовго побивши україн-
ські рекорди продажів сучасних не-
перекладних авторів.

Як твої три доньки ставляться до 
того, що їхні імена «мандрують» 
твоїми книжками? Вони не опира-
ються цьому?
Я їх не питаю (сміється). Якщо серйоз-
но, то в текстах спочатку з’явилася 
Дарка, потім вийшла книга, присвя-
чена Ївці, потім у тексті виринули 
Орися з Ойрою. Ойра — це собачка, 
теж реальна. І в певний момент я по-
чула, як мої доньки почали спере-
чатися, кого з них більше в маминих 
книжках. Їва спершу засмучувалася, 
що її найменше, але врешті, як під-
літок, уже починає відчувати деякі 
речі. Наприклад, ми намагаємося 
її, як і кожного з наших дітей, трохи 
відгородити від тягаря публічності. 
Бо відоме прізвище і ми, ї ї батьки, 
є публічними особами (чоловік Тані 
— Дмитро Стус, син поета-дисидента 
Василя Стуса, директор Національ-
ного музею Тараса Шевченка. – Л.Я.). 
Вона не мусить нести це, адже будує 
власне життя. Нещодавно вона дізна-
лася, що мама йде на зустріч із діть-
ми в її школу, то дещо кремпувалася. 
Тобто повністю відгородитися від 
цього родинного «спадку» немож-
ливо.

Як так вийшло, що ти створила 
цілу «Барабуку» — не просто сайт, 
а й справжнє середовище?
Дякую за слово «середовище», це ду-

Таня Стус:

«Шкільну програму  
в нинішньому вигляді 
потрібно скасовувати, 
давши можливість 
дітям просто читати»
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же важливо! У мене як у багаторічно-
го журналіста й науковця (я писала 
дисертацію з дитліт) назріла гостра 
потреба в інформаційному просторі 
довкола дитячого читання. І не тільки 
в мене. П’ятнадцять років тому я пра-
цювала в журналі «Книжник-review», 
який формував довкола себе середо-
вище. Він стосувався більшою мірою 
дорослої літератури, але також тор-
кався дитячої. А коли його не стало, 
це було неабиякою прикрістю для 
багатьох авторів і, сподіваюся, чита-
чів. Сформоване інформаційне поле 
розсіялося, а повноцінне осмислен-
ня книжок без публічних рефлексій 
ускладнилося. Ми багато говорили 
про це з колегами, у мене сформува-
лося бачення проекту, і так сталося, 
що друзі повірили в мій задум під-
тримки дитячого читання й допомог-
ли йому стати на ноги. Без Олега Дег-
тяренка, його родини та фонду куль-
тури й іновацій Futura «Барабуки» 
в тому вигляді, як вона є, не було б.

Який найбільший успіх «Барабуки»?
Згуртоване середовище й можливо-
сті для професійного розвитку. Саме 
таку мету я ставила. Завдяки рецен-
зіям, відгукам, інтерв’ю з психолога-
ми, письменниками, ілюстраторами, 

перекладачами з’явилася можли-
вість для професійного розвитку та 
становлення. Лунало багато сумнівів, 
що ми «в порожній слід» рецензу-
ємо велетенську кількість книжок, 
визначаємо топи, рекомендуємо 
книжки. Бо якщо дивитися на цифри, 
відвідуваність не така вже й велика. 
Інша справа, якби ми продавали че-
рез сайт алкоголь (сміється). Проте 
цифри поступово ростуть, проект 
впливає на суспільство, здобуваючи 
дуже важливу партнерську підтрим-
ку вже навіть державних структур. 
Основний принцип «Барабуки» — 
підтримка українського письменни-
ка. Бестселери, перевірені світовими 
продажами, легко продати в Україні 
чи десь іще, це не такий і виклик на 
тому тлі, що дитина також має на-
вчитися чути та вгадувати в книжці 
себе, свою країну, свою територію, 
щоб осягати також і свої внутрішні 
кордони.

Отже, неперекладна література 
— це була й досі почасти є доволі 
невдячна тема, бо її потрібно «ора-
ти» фактично з нуля — з тієї точки, 
коли законсервувалася українська 
радянська дитяча література й по-
ставала новітня. Скоро «Барабуці» 
п’ять років, і ми бачимо велетенські 

зрушення в поколінні авторів та 
зрушення в готовності видавців іти 
до вищих рівнів літературної якості, 
бути ближчими до європейських 
викликів. Це вже міф, що українська 
дитяча література — про котиків і за-
йчиків, що це лише якісь мімішні чи 
зворушливі тексти. У нас з’явилася 
складна література, що торкається 
таких пластів, про які ми не могли 
мріяти ще десять років тому. 

Точаться розмови про те, що в лі-
тературу прийшло нове покоління 
дитячих письменників. Яке воно?
Ці люди пишуть інакші тексти, менш 
консервативні, що зачіпають інші 
теми, написані іншою мовою. Це по-
коління, яке виросло у відкритому 
інформаційному світі. Якщо в радян-
ський час були різні суспільні тиски, 
то зараз ідеологічного тиску як та-
кого немає, цінність дитячого жит-
тя дедалі зростає. Понад те: ідеться 
про цінність свідомості, розширення 
усвідомлень та світоглядних мар-
керів у дітей. Ці нові автори можуть 
самовдосконалюватися не просто за 
тими лекціями, які їм професор про-
читав в університеті, — вони читають 
іншомовні сайти з літературної твор-
чості, іноземну літературну критику. 

ФОТО: АННА ТРЕТЯК
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Оцей глобальний інформаційний світ 
вони використовують для розши-
рення картини світу та професійного 
розвитку.

Також вони мають менший віко-
вий, ба навіть ментальний відрив 
від дітей, для яких пишуть. Людина, 
яка страшно давно «на пенсії» (у ме-
тафоричному сенсі), котра не готова 
переосмислювати власне бачення 
та ставлення до цих нових, інакших 
дітей, такі тексти навряд чи напише. 
Нове покоління письменників часто 
більш гнучке у своєму ставленні до 
дітей. Це помітно навіть візуально. 
Ми говоримо також про те, що й «ві-
зуальна старість» уже відсувається. 
Це ознака нашого часу, і ми більше 
уваги можемо приділити своїм вну-
трішнім процесам та бути відкриті-
шими до внутрішніх процесів інших. 
Загалом у наш час відстань між до-
рослим і дитиною скорочується.

Разом із корпорацією «Ранок» ти 
робиш книжкову серію, що працює 
з певними психологічними аспек-
тами. Розкажи про це.
Це серія «Слухай серцем», яка по-
требує проговорення прочитаного. 
Це, наприклад, книжка-картинка 
Олі Купріян «Суперклей для вази». 
Сюжет простісінький: тато й мама 
посварилися. Бачимо це очима хлоп-
чика, який не плаче, а стає свідком 
того, що в цій типовій конфліктній си-
туації вони ідуть назустріч одне од-
ному. Безперечно, у багатьох сім’ях, 
багатьох колективах виникають 
конфлікти, без цього не розбудову-
ються й не розвиваються стосунки, 
але дитина, на жаль, часто не бачить, 
як ці конфлікти розв’язуються. Щоби 
зрозуміти, як це працює, вона мусить 
бути свідком примирення частіше, 
ніж свідком сварок. Тому найважли-
віше, що має відбутись у такій книж-
ці, — це інсайт і переживання. Має 
бути викид емоцій. Не просто ми 
дочитали до кульмінації, але й по-
бачили, як сварка трансформується 
у позитив. Треба розуміти, що дитяча 
література не має бути травматич-
ною, принаймні для дітей дошкіль-
ного й молодшого шкільного віку. 
Підліткова ще може проговорювати 
травму, хоча там теж треба бути дуже 
обережним.

У моїй книжці «Моя Ба», що вхо-
дить до цієї серії, ідеться про тему 
прийняття немічності та старості 
рідних. Часом ти стикаєшся із ситуа-
цією, у якій безсилий допомогти чи 
навіть поспівчувати близькій людині, 
тебе це може дратувати або навіть 

просто бісити. Як знайти в собі сили 
для стабільності? Це був виклик для 
мене, і я розумію, що це виклик для 
багатьох людей, які втрачають своїх 
бабусь чи прабабусь. І до моменту 
втрати вони проходять дуже склад-
ний шлях трансформації та прийнят-
тя. Я спеціально вичистила текст від 
граматичного роду — на місці героя 
може бути будь-хто: онук чи онучка, 
правнук чи правнучка. Ця дитина гу-
ляє зі своєю Ба, і тут ідеться про те, 
як це сприймає світ, як це сприймає 
дитина, як це сприймає Ба.

Ще в цій серії є книга «Зелена біл-
ка буде моєю» Галі Ткачук. Вона про 
подолання дитячих емоцій і реак-
цій. Книжка Ані Хромової «Титепетль 
гнівається» — про вибухові емоції, 
які властиві всім і якими діти тільки 
вчаться керувати. Дивовижна книж-
ка Віталія Бугари «Велике серце», 
який дотримався притчевої чистоти 
в розповіді про смертельно хворого 
хлопчика.

Таню, ти намагаєшся щось зміни-
ти в шкільній програмі, є учасни-
цею робочих груп при Міністер-
стві освіти й науки України. Розка-
жи, чи складно даються зміни?
Давно зрозуміло, що наша шкільна 
програма вбиває потяг до читання. 
Це йде ще з радянських часів, ко-
ли дитяче читання обумовлювали 
ідеологічною метою. А діти мають 
отримувати насолоду від читання, 
а не ідеологічні настанови. Наша 
шкільна програма дуже мало залу-
чає сучасної літератури, а класики 
дітям не надто відгукуються. І коли 
мене запросили увійти в цю робочу 
групу, я погодилася: мені не сидить-
ся на місці, так і хочеться змінити цю 
педагогічну систему. Я відкривала 
дитячі підручники, ще коли в школі 
вчилася моя Дара, і мене невимов-
но зачіпали грубі й некомпетентні 
формулювання, які просто збивають 
дітей з пантелику пафосом і патети-
кою, що не є для дітей ні актуальним, 
ні потрібним.

У початковій школі вдалося ввес-
ти в програму багато нових імен су-
часних письменників і також видати 
нову хрестоматію. Це була невелич-
ка перемога. У середній школі такої 
перемоги не сталося. Але зараз пи-
шеться новий освітній стандарт, який 
запрацює у 2019 році та має спричи-
нити появу нових програм. Є спо-
дівання, що там можна радикально 
щось змінити. А я в цьому сенсі ду-
же радикальна — шкільну програму 
в нинішньому вигляді потрібно ска-

совувати, давши можливість дітям 
просто читати. Нехай книжок буде 
в десятки разів менше, але хай вони 
чіпляють і будуть прочитані глибоко 
й емоційно.

Два роки тому я робила інтерв’ю 
зі шведським письменником 
Ульфом Старком, який сказав, що 
після Другої світової війни в ди-
тячій літературі геть змінився 
герой. Чи спровокувала нинішня 
війна в Україні зміни в українській 
літературі?
Я дотримуюся тієї точки зору, що 
й багато сучасних психологів. Не 
можна обговорювати травми, ко-
ли ми ще в травматичному процесі: 
країна в стані війни. До того ж, наші 
травми різної інтенсивності: у ко-
гось із дітей загинув рідний, хтось 
є переселенцем і покинув свої рідні 
місця, а хтось бачив це по телевізору 
і плакав. Є таке поняття як ретрав-
матизація, і будь-яке необережне 
слово може обернутися більшою 
трагедією. Коли ми готували хресто-
матію сучасної дитячої української 
літератури, рецензенти закидали 
нам відсутність творів про війну. Але 
їх там не може бути, бо ми не знаємо, 
як це зрезонує в дитині. Скажу зараз 
як авторка: вже три роки я пишу одну 
підліткову повість і ніяк не можу цю 
роботу закінчити. Головна героїня 
випадково потрапляє на Майдан, де 
відбувається криваве місиво з мілі-
цією. Цей розділ писався по гарячих 
слідах революції. Зараз мені не вда-
ється його дописати, бо ми це досі 
не пережили. І я не пережила, бо там 
була моя найстарша з трьох доньок, 
будучи підлітком.

Наразі ми можемо збирати матері-
али й формувати того нового героя. 
Дуже важливе питання про те, який 
цей герой сьогодні. Усе частіше це ге-
роїня. У мене троє дівчаток, і я хочу, 
аби вони були позбавлені кліше, які 
надто часто нав’язуються дівчаткам. 
Тобто є тенденція до осмислення 
дуже актуальної сьогодні проблеми 
гендерної рівності. Я би навіть ска-
зала, що наше суспільство ще не зов-
сім опанувало стандарти гендерної 
справедливості. І нині письменники 
дедалі більше невимушено (!) торка-
ються питань рівноправ’я статей, по-
казують різні можливості. А значить 
— пропонують куди різноманітніші 
моделі, ніж ті, до яких схиляє застря-
гле в зручних, керованих і маніпуля-
тивних ролях суспільство. 
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ВІКТОРІЯ ЧЕРНЯХІВСЬКА, КИЇВ

 У березні 2014-го, коли Росія саме 
здійснювала анексію Криму, я діз-
налася про свою вагітність, бажану 
і плановану. Того дня я враз стала 
аполітичною. Перестала цікавитися 
новинами, бо вони могли викликати 
стрес, а це шкідливо для розвитку 
ембріона. Припинила читати і ви-
словлюватися на політичні теми, від-
мовилася від участі в масових захо-
дах, облишила думки «зробити щось 
корисне для України». Інстинктивно 
очевидним для мене стало, що най-
корисніше, що я могла тоді зробити 
для України — виносити й народити 
здорову дитину. Я немов заховалася 
від подій у мушлю вагітності. Усе, що 
я погоджувалася дивитися по телеві-
зору — це документальні програми 
про природу. Тоді я дізналася чимало 
нового. Що альбатроси знаходять па-
ру в юності й відтоді живуть разом 50 

років і пестять одне одного дзьобами. 
Що пухнаста гусениця в Арктиці 14 
років поспіль крижаніє взимку й ожи-
ває навесні, щоби потім в останню 
весну нарешті стати метеликом на 2-3 
дні і встигнути за ці останні дні життя 
зробити потомство. Що морський лев 
має гарем із 15 тюлених і бореться за 
них, а через бійки самців часом гу-
бляться новонароджені тюленята. Ко-
ли син народився, моєю аполітичною 
мушлею став догляд за немовлям і ар-
гумент «мені не можна хвилюватися, 
інакше молоко зникне».

Але от син росте, у мене з’являєть-
ся час, і я повертаюся до звичного 
життя. Й усвідомлюю, що за ці кілька 
років у декреті звикла бути поза об-
говоренням актуальних у суспільстві 
тем. Звикла не озвучувати власних 
поглядів, бо почуваюся некомпетент-
ною в більшості соціально значущих 
питань або ж непричетною до них. 
Про що я можу висловитися — про 
те, що знаю на власному досвіді. На-

приклад, про необхідність робити 
міський простір більш дружнім до 
дітей. Або про право матері пережи-
вати емоційну й фізичну втому, гово-
рити про це й не бути цькованою як 
«погана мама».

Тож переважно мовчки читаю, що 
пишуть у «Фейсбуку» мої друзі.

Ось знайома пише, що ЛГБТ — пси-
хічно хворі, і що антидискримінаційна 
експертиза підручників веде до виро-
дження нації. Чи повинна я написати, 
що не поділяю її поглядів і тішуся ро-
боті над підручниками?

Мій товариш поширює анекдот, 
у якому домашнє насильство пода-
ється як веселе явище. Чи повинна 
я пояснювати йому, чому не вважаю 
смішним анекдот, який легалізовує 
насильство?

Мої друзі збираються на акцію на 
захист українських в’язнів Кремля. Чи 
маю я право пропустити захід, якщо 
в цей час саме забираю сина з дит-
садка? Чи неучасть в акції перетво-
рює мене на обивательку, байдужу до 
життя країни?

Чи маю я право в умовах війни жи-
ти своїм мирним життям, загалом ві-
дірваним від гострих політичних і со-
ціальних тем?

Чи маю я право радіти й займатися 
творчістю в той час, як із дня в день 
у новинах повідомляють про смерті 
й голодування?

Днями в підземному переході я по-
чула гарну пісню у виконанні вулич-
них музикантів, пошукала її в інтерне-
ті за словами приспіву. Виявилося, це 
пісня молодого російського рок-гур-
ту. Чи маю я право слухати пісні дер-
жави-агресора? А чи можна слухати 
ті російські пісні, які подобалися мені 
ще до окупації Криму? І напевно ж, 
цілковитою зрадою є слухати ті, що 
написані після окупації?

Я часто ходжу в кіно, то чи маю 
право піти й на перегляд фільму ро-
сійського режисера? Адже стрічку 
пустили в український прокат із при-
пискою «режисер публічно висловив 
своє обурення щодо російської вій-
ськової інтервенції в Україну».

Тепер я постійно в усьому сумні-
ваюся. Чи правильно мислю, чи пра-
вильно чиню. Чи повинна публічно 
озвучувати власну громадянську по-
зицію, щоб означити, на чиєму я боці? 
Чи цікавить когось моя думка?

А поки я не зовсім впевнена, то сид-
жу в мушлі. Різні голоси слухаю, фор-
мую власне ставлення. Щоби мати що 
відповісти, раптом хтось запитає.
 А
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НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ 

 Уже кілька років критики і гля-
дачі говорять про те, що україн-
ське кіно відроджується (чи таки 
народжується?). А втім, критикиня 
Дар’я Бадьор пише, що до «рене-
сансу» нам ще далеко, адже кіль-
кість проблем, пов’язаних із так 
званою «новою хвилею», набагато 
більша, ніж видається на перший 
погляд. Йдеться і про можливість 
окреслити окремі мінус-тенденції, 
і про питання системного фінансу-
вання державного виробництва, 
й навіть про дещо інше. 

Кінофестиваль «Молодість» уже 
багато років поспіль тримає руку на 
пульсі українського короткого метра 
в умовах, коли якість стрічок зростає, 
а представлені роботи — це не лише 
курсові чи дипломні, як було раніше. 
Професійна спільнота і члени журі на-
ціонального конкурсу продовжують 
повторювати, що нині важливо бути 
уважними: ми маємо можливість сте-
жити за народженням чогось геть но-
вого. Йдеться про ті фільми, які зов-
сім скоро побачать на фестивальних 
екранах Європи, які згадуватимуть 
таблоїди, чиї назви викликатимуть 
інтерес. До того ж, кількість стрічок, 
на початку яких з’являється логотип 
Держкіно, також дедалі більшає, адже 
держава таки підтримує (а в окремих 
випадках і фінансує на всі 100%) кі-
новиробництво. Продюсери швидко 
вчаться прописувати грантові заявки 
та звітувати про витрачені кошти, 
знаходити партнерів за кордоном 
для копродукції, залучати фонди та 

інституції. Також вони вголос кажуть 
про те, що мати прем’єру в Україні 
— не престижно, саме тому творці 
намагаються забезпечити своїм ді-
тищам право першого показу поза 
межами країни і впевнено рухаються 
у великий світ.

Симптоматична проблема вітчиз-
няних кінофестивалів — показати 
якомога більше. Не найкраще й поде-
куди не найцікавіше, а от саме взяти 
глядача кількістю. Як і на минуло-
річному Одеському міжнародному 
кінофестивалі, так і на цьогорічній 
«Молодості» половину конкурсантів 
можна сміливо відкидати і вже тоді 
серйозно говорити про конкуренцію, 
риси нового (і здебільшого все ж мо-
лодого) кіно, оцінювати його крізь 
призму загальномистецьких тенден-
цій.

Найцікавіші короткометражні 
стріч ки весняної «Молодості» — 
«Штангіст» Дмитра Сухолиткого-Соб-
чука, «Гойдалки» Валерії Сочивець та 
«Новий рік у сімейному колі» Макси-
ма Наконечного.

Переможцем, як і прогнозува-
ли експерти кіносфери, став фільм 
польсько-української копродукції 
«Штангіст». Ця стрічка отримала 50% 
фінансування від Держкіно (а це 
1 млн гривень), а також підтримку 
різних фондів та інституцій (Львів-
ської кінокомісії, Посольства України 
в Польщі, Федерації важкої атлетики 
України, Стипендіальної програми 
«Gaude Polonia», Fundacja Ukrainskie 
Centrum Informacyjne та Чернівець-
кої міської ради). Фільм розповідає 
про спортсмена-важкоатлета та його 
шлях подолання себе, власного тіла, 
але і про ціну перемоги теж. Важли-

во зауважити, що продюсер стрічки  
Володимир Васянович — автор ре-
зонансної стрічки «Рівень чорного». 
А те, що в «Штангісті» грали непро-
фесійні актори, можна назвати сміли-
вим режисерським ходом: професій-
ному спортсмену вдалося протягом 
30 хвилин втримати увагу глядачів. 

Дмитро Сухолиткий-Собчук не 
змінює підходів — він довго працює 
зі своєю командою, знімає гігабай-
ти матеріалів, прагне зафіксувати 
буквально все. Бо знає: коли актори 
не відтворюють роль, а проживають 
ситуацію фізично, їхня мова звучить 
природно й лунають саме ті слова. 
Режисер створив дуже непрості умо-
ви, бо ж хотів, аби виконавці голов-
них ролей і в житті тимчасово стали 
парою і зрозуміли, як це — бути ра-
зом, існувати поряд, вирішувати при-
ватні проблеми. Так, пара облаштову-
вала разом квартиру і притиралась 
у побуті, щоби бути чесними перед 
камерою, щоб у кадр потрапило саме 
життя, а не завчасно продумані деко-
рації та вилизані репліки.

Короткометражний дебют Валерії 
Сочивець «Гойдалки» також підтри-
маний державою, хоч і не на 100%. 
Фільм про підлітка, який багато грає 
за комп’ютером, а коли одного дня 
він вирішує піти погуляти з подругою 
— вона опиняється в реанімації. Ге-
рой розуміє, що потрібно допомогти 
і зробити для дівчинки все. Режисер-
ка ставить питання — а як же діти на-
справді сприймають смерть, як вони 
її розуміють, чи готові прийняти? Тут 
же присутні й батьки зі своїми про-
блемами, і по-справжньому сильна та 
всепереможна материнська любов. 
Нарешті в кіно актуалізується потре-
ба говорити про те, що думають діти 
та як вони відчувають світ. Адже по-
коління ровесників Помаранчевої 
революції — інакше, і в мистецтва 
є гостра потреба зрозуміти: якими 
вони є? Цей дебют важливий ще 
й тому, що Валерія Сочивець — од-
на із засновниць та пушерів важли-
вої для розвитку індустрії формації 
СУК (Сучасне українське кіно). Вона 
утворилася в межах кінопрограми 
на міждисциплінарному фестивалі 
ГОГОЛЬFEST’2014 й дала серйозний 
поштовх молодим режисерам та їх-
нім короткометражним роботам: СУК 

Три короткі фільми 
нашої «Молодості»
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влаштовує регулярні покази в Києві 
і презентує тематичні добірки на май-
данчиках у різних містах. 

Оминути тему війни автори не мо-
жуть, вона присутня всюди (навіть як-
що незримо); це стан, це настрій, це 
постійна тривога й передчуття, це те, 
що існує в житті кожного із героїв піс-
ля 2014 року. Війна може бути різною: 
герої стикаються з різними перепо-
нами, вимушені приймати специ-
фічні обставини. І саме тут доречно 
згадати ігровий короткометражний 
фільм Максима Наконечного «Новий 
рік у сімейному колі», який у 2017-му 
отримав грант Президента. Стрічка 
розповідає про родину переселенців 
із Донбасу, які готуються зустрічати 
Новий рік. 

Подружжя робить закупи в супер-
маркеті й не помічає, як минає час — 
на годиннику вже північ, а їхній син 
через салют ховається під столом. 
Максим Наконечний розповідає, 
що хотів, аби проблеми героїв були 
масштабними: вони переїхали, а все 
їхнє звичне життя й побут пішли шке-
реберть. Їм доводиться починати все 
спочатку, із безлічі деталей складати 
пазл власного світу наново, проте їм 
це не вдається. «Мені хотілося по-
казати, — коментує режисер, — як 
глобальні соціальні проблеми про-
лазять і впливають на особисте життя 
героїв. Важливо, щоби це викликало 

глобальне непорозуміння між обома 
героями, і як наслідок — бажання пі-
клуватися про власну дитину знову їх 
об’єднало». 

Фестивалі розвиваються, фільми 
стають дедалі цікавішими, режисе-
ри — більш рішучими, а продюсери 
— впевненішими. Тож наприкінці 
2018-го, найвірогідніше, нам вдасть-
ся зафіксувати тенденції та зрозуміти 
— що об’єднує нове покоління режи-
серів і чи можемо ми це нове окрес-
лити? А потім і прийняти його. Ф
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ЗЙОМКИ З ФІЛЬМУ ДМИТРА СУХОЛИТКОГО „ШТАНГІСТ“.
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Юнацькі 
щоденники: музичні 
рефлексії в рок-
обрамленні
LUNCH. #неальбом, Мелітополь, 
VoVka_Records, EP, 2018.

Важко сказати, скільки особистіс-
них рефлексій про нещасливе кохан-
ня, власну свободу, зраду й розраду 
закладено в сучасній музиці безвід-
носно до її жанрового розмаїття. Так, 
за кожною композицією — завжди 
вир індивідуальних переживань, які 
виливаються на гітарні рифи, списа-
ний текстом папір… І справа майс-
терності не в абстрагуванні від почут-
тів, а в чесності власне музиканта: го-
ворити просто, відверто, вловлювати 
настрої свого покоління, ровесників, 
для яких конкретна тема є наскріз-
ною в щоденні. Звісно, суб’єктивність 
і надмір емоційного переживання 
певної історії може зіграти не на ко-
ристь гурту. Проте ніхто й ніколи не 
дасть правильного рецепта: завжди 
будуть люди, які в чиїхось текстах чи 
музиці відчують себе самих.

Я не прихильниця сліз і розпачу, 
гіперболізації страждання в музиці 
будь-якого штибу. Ба більше, це шлях, 
на мою думку, надто простий, проте 
(надто в Україні) він лишається одним 
із проторованих і зрозумілих для ста-
новлення молодого колективу.

У травні 2018 року мелітополь-
ський інді-гурт LUNCH презенту-
вав у мережі міні-альбом із пара-
доксальною назвою «#неальбом». Як 
пояснюють самі музиканти — це «га-
ражні мелодії, розмазані по долонях 
вірші, поцілунки з присмаком вина, 
захриплий спів, гітарні перебори 
з 90-х, спогади, за які тепер соромно, 
пісні, які вже стали минулим…

Неконцептуальна, можливо, у чо-
мусь невдала й навіть незавершена 
збірка, що не претендує на високу 
філософію і діалоги з вищими сила-
ми, а просто розповідає 5 історій, які 
кожен із нас колись пережив і забув». 

Що ж криється в цих п’яти істо-
ріях? Звісно, фарби розпачу, пережи-
вання самотності посеред міста й за-
коханих людей, юнацький максима-
лізм в екзистенційних питаннях про 
власне призначення, любов, смерть, 
сміливість бути собою… Так, пре-
красний набір молодої людини, яка 
намагається через творчість про-
йти своєрідну терапію саморефлек-
сії і відпустити надмір переживань 
у Всесвіт. Можливо, тим самим тріш-
ки дорости й подорослішати.

Попри деяку банальність текстів, 
варто відзначити доволі виважений 
саунд колективу. До роботи над «#не-
альбомом», окрім основного складу 
гурту (Анна Ланчева — тексти, во-
кал, Oлександр Грищенко — музика, 
гітара, Артем Ледовской — гітара, 
Євген Мироненко — бас, Микола 
Руденко — барабани) долучилися 
запрошені музиканти, зокрема гіта-
ристи Річард Черницький та Руслан 
Біндер. Запис та мастеринг здійсню-
валися на студії VoVka_Records зву-
корежисером та саунд-продюсером 
Володимиром Рябіковим. 

До речі, гурт уже анонсує запис 
нового повноцінного альбому, у яко-
му музиканти обіцяють шанувальни-
кам «після всіх страждань» легкості 
сприйняття світу довкола. Сподіває-
мося, що саме нотки віри і краси до-
поможуть мелітопольським мрійни-
кам освоїти новий музичний простір 
і воднораз стати відомими за межа-
ми свого міста. Хоча перші спроби 
на шляху вже зроблені: пісні гурту 
LUNCH дедалі частіше можна почути 
в топах українських радіостанцій. 

Якщо ж ви наважитеся на носталь-
гійні нотки, радимо зазирнути на 
SoundCloud або YouTube і прослуха-
ти «#неальбом» від гурту LUNCH.

Мегаполіс у стилі 
хіп-хоп від ХАС

ХАС. Мегаполіс, Київ, УМИГ 
МЬЮЗИК, 2018.

У травні 2018 року хіп-хоп-музикант 
ХАС (Назар-Хайдар Хассан) репре-
зентував для широкого загалу новий 

студійний авторський проект «Мега-
поліс», до якого увійшло 9 компози-
цій, що напрочуд швидко заполони-
ли музичний простір. 

Хто ж такий ХАС? Український 
музикант, учасник та фіналіст кіль-
кох шоу «Україна має талант» та 
«Х-фактор», ХАС почав захоплюва-
тися хіп-хопом із юнацького віку. Під 
впливом західних артистів вирішив 
створити власний хіп-хоп-колектив 
RIZUPS. Перші пісні гурту відрізняли-
ся гостросоціальною лірикою. У сту-
дентські роки ХАС разом із гуртом 
брали участь у фестивалях та різ-
номанітних конкурсах. Після історії 
з талант-шоу ХАС завершив роботу 
над студійною платівкою RIZUPS «Не 
бійся» та вирушив у всеукраїнський 
тур на ї ї підтримку, під час якого був 
написаний іще один альбом — «Хай-
дар». Водночас музикант активно 
працював над сольником.

Альбом «Мегаполіс» має понад 
дворічну історію створення. Фактич-
но, у перших інтерв’ю ХАС зізнався, 
що всі композиції присвячені україн-
ській столиці й поневірянням кожної 
особи, яка шукає в Києві роботу, лю-
бов, визнання, намагається прожити 
ще бодай місяць і відшукати власні 
бонуси життя в мегаполісі. 

«Мегаполіс» — другий альбом ХА-
Са в рамках його власного проекту. 
Водночас більшість композицій пла-
тівки раніше вже були оприлюднені 
в мережі як окремі сингли. Загалом, 
за словами ХАСа, альбом перевер-
шив його особисті очікування: три 
сингли з релізу побили рекорди 
українського Google Play, а впро-
довж останніх 2 місяців композиції 
не сходять із топів українських раді-
останцій.

ХАС залишається вірним хіп-хо-
пу, та в альбомі «Мегаполіс» багато 
позажанрових експериментів — із 
фанком, свінгом, класичним блюзом, 
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«Дай мені руку —  
і підемо вуличками 
Старого Києва…»

Марина Макущенко. Темний бік 
будинку, Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2018, 328 с.

Буває звичайне собі підліткове фен-
тезі — про добро і зло, пошуки влас-
ної долі, ініціацію… А трапляються 
історії, де автори контрабандою 
протягують серйозні питання. Са-
ме до таких і належить роман «Тем-
ний бік будинку» тележурналістки 
й письменниці Марини Макущенко. 
Авторка запрошує читачів не лише 
зануритися у світ магічних пригод, 
а й пізнати неймовірні (а головне — 
справжні!) таємниці старих київських 
будинків.

Роман орієнтовано на дітей 9-13 
років, яких, звісно ж, насамперед має 
захопити історія. Сюжет виявився 
надзвичайно заплутаним (місцями 
аж надміру), але цікавим і динаміч-
ним. Головна героїня — 14-річна 
дівчинка Яра, що мешкає зі своїми 
батьками в будинку №1 на вулиці 
Ярославів Вал. От тільки йдеться про 
родину не людей, а … Домовиків. 
Колись могутні духи-оборонці бу-
динків, тепер вони стали тінню самих 
себе: у сучасному Києві люди нітрохи 
не дбають про збереження архітек-
турної пам’яті. Величні і прекрас-

ні споруди приречені на повільну 
смерть — спорожнілі без мешканців, 
вони обваляться чи згорять, посту-
пившись місцем новим висоткам. 
У такому ж німотному відчаї дожи-
вають останні дні й Домовики, які 
чахнуть без годувальників-людей. 
Смілива та рішуча Яра, певно, єдина, 
хто не погоджується на повільне зга-
сання. Ночами вона блукає містом, М
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елементами драм-н-бейсу. Саме то-
му «Мегаполіс» справді відповідає 
концепту назви: місце, де переплі-
таються різні культури, де контраст 
і парадокс лише підкреслюють 
різноманітність форм існування 
і співжиття.

Окрім того, що можна прослуха-
ти альбом і придбати його в мере-
жі, раджу підписатися на сторінку 
ХАСа у Facebook. Тут, аби зацікави-
ти вас, дорогі читачі, залишу один 
його допис. Можливо, саме з таких 
причин українська сцена має своїх 
хіп-хоп-музикантів: «[…] мистецтво 
має довгу історію й багато джерел 
впливу. На наше вміння радіти впли-
ває виховання, оточення і навіть 
релігія… Мій прадідусь був дириген-
том хору, за радянських часів відси-
дів за шевченківський вечір. І що ти 
думаєш? Навіть у тюрмі він зібрав 
свій хор, де продовжував співати.

У дитинстві (кін. 90-х), я пам’ятаю, 
для профілактики вимикали світло 
на 2-3 дні й моя бабуся робила з цьо-
го ЦІЛУ ПОДІЮ! Ми запалювали гасо-
ву лампу і пекли в духовці картоплю 
— смачнішого я в житті не їв! Життя 
нам часто підкидає випробовуван-
ня, ніби “щупає”, як ми впораємось... 
і чим швидше ми вчимось, тим рідше 
воно “щупає”. Озирнись. Подивися 
на те, що тебе оточує. “Розсмакуй” 
деталі. Тебе оточує радість, якщо ти 
ї ї зауважуєш!».

Розсмакувати альбом «Мегаполіс» 
можна навіть на YouTube. 

Ірина Плехова, Київ
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шукаючи наїдки для своєї родини, бо 
тільки вона може виходити за межі 
домівки. Саме під час таких мандрів 
дівчинка знайомиться з хранителем 
«Шоколадного будиночка» Дамідом, 
який допомагає їй у боротьбі зі злом 
— і в пізнанні самої себе.

Захопившись пригодами Яри, 
юний читач і сам не помітить, як за-
сяде розглядати в інтернеті фото-
графії «Замку Барона» (де мешкала 
дівчинка) і приміщення театру «Су-
зір’я» (де оселився неврастенічний 
красень-домовик Родзинка) або 
ж вирушить на прогулянку Ярос-
лавовим Валом. Адже, зрештою, 
Марина Макущенко намагається 
зробити для Києва те, що колись ціл-
ком майстерно зробив для Парижа 
Віктор Гюго в «Соборі Паризької Бо-
гоматері», — через історію почуттів 
і переживань пробудити в людей 
інтерес до порятунку архітектурної 
спадщини міста. Так уже склалося, 
що українські письменники схиль-
ні здебільшого містифікувати Львів, 
захоплено розповідаючи про красу 
площі Ринок, таємниці Високого Зам-
ку чи привидів із монастирських під-
земель. А ось топос Києва зринає не 
так уже й часто: на думку спадають 
хіба що «Богиня та консультант» Во-
лодимира Єшкілева та відьомський 
цикл Лади Лузіної. 

Марина Макущенко ж обертає сто-
лицю зі звичайного сетингу на, ма-
буть, головного героя історії. Кожен 
архітектурний елемент сповнений 
життя. З якою любов’ю прописано 
крилатих демонів, що тримають ер-
кер будинку №1! «Правий» і «Лівий», 
як їх названо в романі, відіграють 
величезну роль у розвитку сюжету 
та виступають чи не найбільш ха-
ризматичними персонажами: вони 
приносять таємні послання, сварять 
нерозважливе дівчисько, але водно-
час завжди витягують Яру з халепи. 
А новинами Ярослава обмінюєть-
ся з кам’яними дракончиками, що 
мешкають на фасаді ї ї Дому. Плавно 
й ненав’язливо письменниця вплітає 
в роман цікаві факти й короткий курс 
з історії архітектури Києва, проте ро-
бить це так вправно, що підліток і не 
помічає, як йому читають лекцію під 
час розмови закоханих. З такою ніж-
ністю про Київ говорить хіба що Ат-
тила Могильний. 

Через пригоди героїв «Темного 
боку будинку» авторка торкається 
й доволі трагічних подій із київської 
історії. Наприклад, одна з антагоні-
сток — донька Лазаря Кагановича 
(того самого!) і замордованої ним 

викладачки танців Клари. Одержи-
ма жагою помсти, вона розшукує 
всі будинки, так чи інакше пов’язані 
з діяльністю НКВС, і знищує їх. Так 
крізь потойбічні інтриги проступає 
справжня історія Жовтневого пала-
цу, що з інституту шляхетних дівчат 
обернувся на сталінську катівню. 
Говорить Марина Макущенко і про 
єврейські погроми 1905 року, від 
яких постраждало багато невинних 
людей. Книжці часто дорікають над-
міром деталей із минулого, але їх по-
дано цілком збалансовано й цікаво. 
Ба більше: саме така увага до історії 
міста і вирізняє роман з-поміж інших.

Звісно, не позбавлений «Темний 
бік будинку» й недоліків: авторка 
трохи перемудрувала з містичним 
складником. Головна героїня вияв-
ляється не Домовиком, а Нічницею 
(далекою родичкою русалок), і не 
просто Нічницею — а Покручем, 
тобто породженням самого Будин-
ку… Така череда сутностей трохи 
збиває з пантелику, відволікаючи від 
основної магічно-детективної лінії. 
З іншого боку, зміна масок, які дово-
диться вдягати Ярославі, допомагає 
краще показати процес самоіден-
тифікації підлітка. Варто зазначити, 
що персонажі в Марини Макущенко 
вийшли цілком живими й сучасними. 
Авторці вдалося уникнути зверх-
нього й менторського тону, яким так 
часто грішать дитячі письменники. 
Окрім того, вона висміює штампи 
романтичних історій: навіть злегка 
мелодраматична любовна лінія не 
закінчується весіллям.

До бонусів видання належить та-
кож «Словник містичних та звичай-
них ДОМових термінів» наприкінці 
книжки, де підліткам у доступній 
формі пояснюють, що таке кахльо-
ва піч, мавританський стиль та не-
оренесанс. Може, завдяки роману 
Марини Макущенко виросте новий 
Владислав Городецький?

Катерина Грицайчук 
і Анатолій Пітик, Київ

Ракова пухлина 
Дикого Поля
Андрій Цаплієнко. Стіна, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2018, 576 с.

Роман-антиутопія «Стіна» відомого 
українського військового кореспон-
дента Андрія Цаплієнка народився 
у дорозі між Києвом та Донбасом, 

між мирною столицею та кривавою 
лінією фронту. Побувавши в понад 30 
гарячих точках, журналіст навчився 
тонко відчувати приховані геополі-
тичні процеси та без рожевих окуля-
рів аналізувати їхні наслідки. У своїй 
книзі автор доволі жорстко й точно 
препарує причини сьогоднішньої 
війни в Україні. Неупереджений жур-
наліст поступився місцем пристрас-
ному романісту, оскільки, за словами 
самого письменника, йому вперше 
довелося обирати сторону конфлік-
ту.

У романі змальовано світ майбут-
нього, де на кордоні між Україною та 
Росією стоїть фізична й екзистенцій-
на Стіна. Вона відділяє Розвиток і По-
рядок від Хаосу та Безправ’я. Украї-
на перемогла — Росія розпалася на 
окремі, підвладні місцевим бандам 
горлорізів, території. Тепер там не-
має держави — лише безкрає Дике 
Поле, на якому воля випадку зводить 
головного героя роману, скомороха 
Яна, зі снайперкою Іскрою. Зовсім не 
схожі одне на одного люди з різними 
поглядами й життєвими цілями, вони 
змушені об’єднатися, щоби зупинити 
нову загрозу, що суне з-за Стіни.

Книги, створені журналістами, 
завжди викликають певний острах 
та сумнів. Чи комфортно акули пе-
ра почуватимуться на новому «міс-
ці роботи», чи вдасться їм вийти за 
рамки дуже розлогого репортажу? 
Не меншу стурбованість викликає 
і воєнна проза, яку часто пишуть че-
рез кон’юнктуру, а не через реальне 
бажання висвітлити трагедію. Андрій 
Цаплієнко уник обох пасток. Роман, 
як і його персонажі, застиг на пору-
біжжі: фантастика тут переплітається 
з нашим сумним сьогоденням, а аль-
тернативна історія лише підкреслює 
історію справжню. Якщо відкинути 
фантастичне обрамлення, залишать-
ся болючі питання, які лише частково 
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адресовані читачам. Автор ставить їх 
насамперед самому собі. Мова йде 
про міру відповідальності кожної 
людини за те, що сталося, і готовність 
відмовитися від себе колишнього, 
якщо ти розумієш, що свідомо чи ні 
служив силам Зла. На одній із київ-
ських презентацій «Стіни» пан Андрій 
обмовився, що сам довгий час був 
частиною «рускава міра» і спершу не 
міг повірити в підлий напад «брат-
нього народу». Свої переживання він 
утілив в образі скомороха з Дикого 
Поля, чиїми очима читач побачить 
події роману. Чоловік цей відверто 
слабкий і майже завжди рухається за 
течією, лікуючи людей від душевних 
хвороб, що принесла із собою війна. 

Він належить до стародавнього 
ордену скоморохів — мандрівних 
мудреців, які, наче військові корес-
понденти, завжди лишаються понад 
земними чварами й конфліктами. 
«Ми дружимо з усіма — і ні з ким. 
Для нас немає ні своїх, ані чужих. 
Ми допомагаємо опам’ятатися після 
довгих років післявоєнного болю 
і вашим, і нашим». Усе його буття 
зводиться до підпорядкування ста-
рим непорушним правилам — чи то 
пак «скрепам», злеліяним на міфі про 
«рускій мір». І всі вони, що символіч-
но, виявляються фальшивкою. Цаплі-
єнко іронізує над звичкою представ-
ників російської культури — навіть 
інтелігенції — апропріювати надбан-
ня інших народів, а ще демонструє, 
як мало всього лишається, коли 
вкрадене повертають власникам. Та-
нець скомороха насправді придума-
ли дервіші, священне для нього сло-
во «Амель» походить від арабського 
слова «краса». «Нічого давньорусь-
кого?» — з надією і острахом пере-
питує головний герой, сприймаючи 
заперечну відповідь як вирок. Тема 
фальші пронизує всю книжку: бута-
форський орден скоморохів служить 
бутафорській державі, заснованій на 
міфі «ярмаркової блазнихи» Софії Па-
леолог про «Третій Рим».

Винесена в назву роману Стіна 
проходить не тільки по територіях, 
а й по самих людях. Цаплієнко підні-
має вкрай важливу тему: що робити 
зі Злом і чи можна від нього відгоро-
дитися? Певно, що так. Ракову пухли-
ну, яку ніяк не вилікувати, відрізають. 
От тільки не можна про неї забувати: 
треба постійно стежити, щоби не 
пішли метастази. Автор вірить у пе-
ремогу України, проте застерігає від 
абсолютного примирення і всепро-
щення. Єдиний спосіб не допустити 
зла в майбутньому — пам’ятати про 

минуле зло. Україна 2054 року — 
розвинена європейська держава, 
але ніхто не забув, що за цей ком-
форт довелося платити кров’ю. День 
і ніч на Стіні стоять стражі, які, наче 
Нічна варта з «Пісні льоду та полум’я» 
Джорджа Мартіна, оберігають мир 
і спокій від хтонічного зла, адже па-
радоксальна річ: навіть коли зникає 
держава, ї ї імперські амбіції залиша-
ються і, рано чи пізно, як і попере-
джав Камю, вона «розбудить пацюків 
і пошле їх конати на вулиці щасливо-
го міста».

Хоча «Стіна» насамперед є гро-
мадсько-політичним текстом, Андрій 
Цаплієнко вправно оперує засобами 
фантастичного жанру. Тематично ро-
ман виступає чудовим міксом із по-
стапокаліптичного «Скаженого Мак-
са», пригодницького «Коду да Вінчі» 
та футуристичного «Кредо вбивці», 
які здебільшого слугують загальним 
фантастичним тлом. Хоча трапляють-
ся і прямі алюзії на «Чудову сімку», 
«Конана-варвара», інші явища ма-
скультури. 

Усе це й робить роман дуже ди-
намічним. Попри те, що в ньому аж 
573 сторінки, читається він легко та 
швидко, а інтрига зберігається до са-
мого фіналу. «Стіна» написана пись-
менником, який вірить у людей, але 
не має щодо них зайвих ілюзій. Це 
підкуповує. 

Катерина Пітик 
і Анатолій Пітик, Київ

Українець між Еко 
і Майрінком
Остап Українець. Транс, Київ, 
Видавництво Жупанського, 
2018.

Остап Українець — нове й дещо не-
сподіване своїм звучанням ім’я в су-
часній українській прозі. Втім, увагу 
на нього звернули зовсім не через 
«етнічне» прізвище. Перший роман 
«Малхут» змусив заговорити про 
Українця як про цікавого й таланови-
того дебютанта. А ось тепер, власти-
во, напередодні Книжкового Арсе-
налу, у «Видавництві Жупанського» 
побачив світ і другий роман молодо-
го письменника. Він зветься «Транс», 
і обкладинку його промовисто при-
крашають зображення з метафізич-
ними, алхімічними значеннями.

Як і личить книжці з назвою «Транс» 
(та ще й з авторським визначенням 
«роман-паломництво»), практично 

всі ї ї сюжетні перипетії розгортають-
ся навколо подорожей. Головна з них 
— загадкове й багатозначне «палом-
ництво» молодого українця на ім’я 
Андрій Комар-Кульчицький, який пе-
ретинає польський кордон і стрімко 
занурюється в нескінченні сплетіння 
шляхів через містичні точки на карті, 
щоби виконувати не завжди навіть 
йому самому зрозумілі завдання та 
відриватися від неясних пересліду-
вачів. Прага, Дрезден, Амстердам, 
Ліон, Флоренція…

У цій мандрівці він зустрічає бага-
то різноманітних людей, потрапляє 
в химерні заклади, переживає всіля-
кі потужні досвіди: від наркотичних 
до любовних. І не дивно, що словом 
«транс», вочевидь, позначено як 
фізичне, географічне пересування, 
транспортування, так і внутрішні 
метаморфози, трансформації, яких 
зазнає наш Комар-Кульчицький на 
своєму шляху. А звертаючись до ал-
хімічного виміру книжки, що його ре-
гулярно акцентує Остап Українець, 
слід згадати ще і трансмутацію. У ро-
мані повсякчас розгортається така 
собі синусоїда: від метафізичних, 
«вертикальних», алхімічних мотивів 
(знаки, магічні предмети, прозріння, 
термінологія, повторення хрестома-
тійних тез на кшталт «що згори, те 
й унизу») — до мотивів «профанних», 
буденних і одновимірних (простень-
ке обігрування сучасних соціальних 
реалій, захоплені, хоч і жартівливі 
«гастро-тури», наркоторговельний 
рейд як «нижній відповідник» і па-
ломництв, й алхімічних перетво-
рень). Але й навспак.

З іншого кінця сюжету повз чита-
чів рухається австрійський детектив, 
який розслідує вбивство того-таки 
Комара-Кульчицького; така-от не-
проста побудова цього роману. І не 
сподівайтеся, що, коли лінія детек-
тива і лінія вбитого (чи насправді?) 
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українського паломника зійдуться, 
вам усе стане зрозуміло.

«Транс» — не та проза, яку читають 
суто заради сюжетів, заради історій, 
заради класичного катарсису, пов’я-
заного, як зараз у нас інколи пишуть, 
із «психологічним реалізмом». І це, 
насправді, дуже добре. Бо саме в сю-
жетному вимірі книжка не є аж такою 
яскравою та іскристою. Надто багато 
всього в ній нагадує вже NN разів 
читані в інших авторів речі (і то при-
близно в такому ж поєднанні): нар-
коділки, мігранти, мовчазна дівчина, 
що стає «другим я», містичні одкро-
вення в змінених станах, автостопні 
пригоди, переховування від поліції, 
алко-одіссеї, волоцюги, залізниці, ав-
тостради, вулички...

Остап Українець змальовує всі 
ці штуки талановито, але вони бу-
ли б доволі сірими, вторинними 
та пересічними без головного. Без 
самої «тканини», без орнаменталь-
ності письма. Адже кожна сторінка 
в «Трансі» сповнена симпатичною 
грою слів, неологізмами, алюзіями та 
цитатами, вигадливими метафорами; 
Українець комбінує різні дискурси, 
мовні потоки. Очікувано вдається 
й до «інвазій» іншомовних текстів, хо-
ча тут і письменнику, і його книзі не 
завадило б ретельніше редагування 
— принаймні в доступних авторо-
ві цієї рецензії польських і чеських 
фрагментах неточності помітні, а по-
декуди вони аж кричущі.

Не буде радикальним перебіль-
шенням сказати, що «постмодерні» 
стилістичні прикраси роману «Транс» 
(а ще — тематика, географія подій то-
що) дозволяють асоціювати його зі 
спадщиною «Станіславського фено-
мену». Проте, по-перше, є відчуття, 
що така спадкоємність є значною 
мірою стилізаційною, а по-друге, не 
менш, а може, і більш міцні зв’язки тут 
простежуються з такими класиками, 
як Ґустав Майрінк чи Умберто Еко. 
Хоч Українець, оперуючи суміжними 
з ними темами й мотивами, дозволяє 
собі більше суто «формалістичних», 
текстуальних трансмутацій (надто 
порівняно з Майрінком) та менше 
занурює читача до, сказати б, самого 
містичного предмету розповіді. Над-
то багато всього або недосказане, 
або залишене «на розсуд» читацької 
ерудиції.

Не дух подорожі, не кохання, не 
одкровення, не медитації, не приго-
ди, а саме література як влада слова, 
як «роблення» знаків, звуків і сенсів, 
тобто як експеримент, і є справжнім 
повітрям «Трансу». Боротьба цього 

простору з гравітацією ідей, кон-
цептів, сюжетів становить, можливо, 
головну й найцікавішу лінію напруги 
твору. Вона ж окреслює й потенційну 
аудиторію книжки, здатну оцінити од-
ночасно постмодерний ювенальний 
скепсис, містичний пафос і естетство.

Олег Коцарев, Київ

Це її не спинило

Це зробила вона, Київ, 
Видавництво, 2018, 104 с.

У дитинстві дівчинці читають казки, 
де персонажка або красива, проте 
безпорадна принцеса, яка втрапила 
в халепу й чекає на порятунок, або 
діяльна помічниця головного героя, 
якої він не помічає і сприймає як на-
лежне. І рожеві сукенки, які так лю-
бить мама. У них дівчинку важко не 
помітити. Вона принцеса. І їй це, зда-
ється, подобається. Як і історії про 
принцес.

З підліткового віку їй починають 
тихцем підсовувати дівчачі енци-
клопедії, де докладно описано, як 
має поводитися Справжня Дівчин-
ка. Правила діють усюди: у школі, 
на вулиці, вдома. Складнувато бути 
Справжньою Дівчинкою. І дуже нуд-
но. І вже не дуже хочеться.

Іще є шкільна програма з літерату-
ри. У молодших класах її персонаж-
ки — Справжні Дівчатка-ровесниці 
в охайних сукенках, завжди чемні 
й усе роблять правильно. А в старших 
— дівчата й жінки, які схибили й за це 
мають бути покарані. Розбите сер-
це, зраджена довіра, нерозуміння… 
А ще з книжок українські школярі 
і школярки дізнаються, що дуже ча-
сто дівчатка мусять страждати лише 
тому, що народилися не там і не тоді, 
а вибору вони не мають. Це назива-

ється «нещасна доля». Принаймні 
саме таке враження складається піс-
ля читання поем Шевченка, повістей 
Грінченка й романів Панаса Мирного. 
А водночас персонажі-хлопці й чо-
ловіки долають і перешкоди, і пере-
стороги, і соціальний детермінізм 
— вони справжні герої, варті наслі-
дування. І от їй, сучасній українській 
школярці, уже більше не хочеться. Ні 
читати книжки. Ні бути принцесою. Ні 
бути дівчинкою.

А поки Грінченко писав повість 
про Докію та її нещасну долю, свої 
писала й Наталя Кобринська — вона 
ж уклала альманах жіночої літера-
тури «Перший вінок». Уже тоді, у ХІХ 
столітті, творів українських письмен-
ниць назбиралося на цілий альманах 
— а скільки їх може назвати школяр 
чи школярка в сучасній Україні? А на 
сто років раніше від Ярославни, яка 
квилить-плаче в Путивлі рано на 
валу, з Києва до далекої Франції ви-
рушила інша Ярославна — Анна, 
згодом одна з найвідоміших євро-
пейських королев. А Довженко допи-
сував «Україну в огні» саме тоді, коли 
Людмила Павличенко та Олена Сте-
панівна боролися на фронтах Другої 
світової. А нині не надто старші за су-
часних школярок Анна й Марія Музи-
чук ставлять світові рекорди із шахів. 
Та чи багато відомо нині школярам, 
і не лише їм, про своїх знаменитих 
сучасниць — не кажучи вже про іс-
торичних попередниць?

Книжка «Це зробила вона», яка 
нещодавно з’явилася в українських 
книгарнях, зібрала невигадані історії 
50 видатних українок. І далі, кажуть, 
буде, бо ж іще є про кого писати. 
А серед тих, хто її створювали, — 
більшість теж жінки, успішні і знані 
фахівчині у своїх галузях. Літератур-
на критикиня Ганна Улюра, літерату-
рознавиця Тамара Гундорова, дитяча 
письменниця Валентина Вздульська, 
поетка Олена Герасим’юк, журна-
лістка Марія Семенченко писали, 
художниці та ілюстраторки Євгенія 
Гайдамака, Романа Романишин, Надія 
Кушнір, Марія Фоя малювали портре-
ти жінок, які подолали осуд, страхи, 
нав’язані суспільством ролі й на-
віть хвороби. Щоби зробити дещо, 
у певних умовах часто неможливе: 
довести світові, що їхні голоси варті 
бути почутими, а діяльність — гідно 
оціненою. А самі вони — варті опи-
нитися в такій компанії. І в розкішно 
оформленій книжці.

І навіть ідея і форма «Це зробила 
вона» — справа жіночих рук. 2016 ро-
ку в США Елена Фавіллі та Франческа 
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Кавалло, успішні дизайнерки й жур-
налістки, теж замахнулися на дещо, 
здавалося б, неможливе: розмісти-
ли на краудфандинговій платформі 
Kickstarter проект книжки під назвою 
«Казки на ніч для дівчат-бунтарок». Її 
персонажки — 100 видатних жінок 
з усього світу: музикантки, художни-
ці, науковиці, політикині й письмен-
ниці, які лишили слід в історії. Кожній 
героїні присвячено розгортку: одна 
історія й одна ілюстрація, у сумі — 
місткий і яскравий образ. Декотрі 
з них, наприклад, американська 
винахідниця Енн Макосінскі чи ре-
перка з Афганістану Соніта Алізаде, 
— ще теж тінейджерки, як і читачки 
книжки. І чи варто казати, що Елені 
з Франческою вдалося — і зараз, по-
між дівчачих енциклопедій і книжок 
про любов, безліч дівчат-підлітків 
поставили на книжкові полиці їхній 
збірник зі ста історій, які надихають 
на таку просту і складну річ — бути 
собою попри все.

Утім, персонажки «Це зробила во-
на» «звертаються» до читачок і чита-
чів дещо інакше. Вони то делікатно 
прочиняють двері в найважливіші 
моменти свого життя, то без зайвої 
скромності оповідають про подви-
ги й досягнення (а чом би й ні?), то 
діляться історіями з дитинства, а то 
й питають крізь віки: як там у вас? 
І хоча через коливання стилів та фо-
калізацій книжка сприймається як 
клаптикова ковдра з історій і голосів, 
ї ї персонажок відчуваєш під час чи-
тання зовсім поруч: грізну княгиню 
Ольгу, тендітну й сильну Рому При-
йму-Богачевську, нестримну «золо-
ту рибку» Яну Клочкову, безстрашну 
мандрівницю й репортерку Софію 
Яблонську. У такій компанії точно ні-
чого не страшно. Бо раз її це не спи-
нило — то мене (і тебе) уже точно не 
спинить.

Ірина Ніколайчук, Київ

Нескінченна 
молодість
Антологія молодої української 
поезії ІІІ тисячоліття. 
Упорядник М. Лаюк, Київ, А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018, 496 с.

До найновішої і найповнішої антоло-
гії молодої української поезії увійш-
ло стільки поетів, що й порахувати 
складно. В анотації можна знайти 
підказку, що авторів назбиралося 
понад сімдесят, але коли намагаєшся 

їх порахувати, виходить то сімдесят 
п’ять, то сімдесят шість. Поети, наче 
слоненята з відомого мультика, не 
хочуть бути порахованими.

Їх можна зрозуміти, бо поезія — 
феномен аж надто непевний. Поетом 
не можна бути двадцять чотири го-
дини на добу й сім днів на тиждень: 
такі довго не витримують. Однак 
складно сказати, коли саме поет з’яв-
ляється, а коли він зникає.

Так само складно визначити межу 
між молодим і старим поетом. А зрі-
лість — це також молодість? Якщо ні, 
то чи «молодий» означає «незрілий»?

Попри всі роздуми й сумніви, анто-
логію молодої поезії від Мирослава 
Лаюка і видавництва «А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА» не назвеш зібранням нез-
рілих текстів чи персоналій. Якраз 
навпаки — якість роботи упорядни-
ка й рівень поезій викликають якнай-
кращі враження.

Сама ж антологія приємно дивує 
і зворушує з кількох причин.

Насамперед, у ній зібралися дуже 
різні за віком поети. Найстаршому 
з них — за сорок, а наймолодшому 
— немає й вісімнадцяти. Вони мог-
ли б належати до поколінь батьків 
і дітей, але опинилися в одній кате-
горії — «молодих». І те, що молодість 
може тривати так довго, зворушує 
і дарує надію. Також виникає відчуття 
тяглості та неперервності, яких так 
бракувало в українській літературі.

Усі антології прагнуть об’єднати 
різних авторів навколо спільного, 
як то кажуть, знаменника. У нашому 
випадку таких знаменників аж два: 
уже згадана «молодість» і ще «ІІІ ти-
сячоліття» — саме тоді абсолютна 
більшість зібраних авторів почали 
писати й публікувати свої тексти. 
Обидва критерії загалом працюють, 
однак врешті-решт після прочитання 
залишається враження абсолютної 
розмаїтості світоглядів, досвідів, сти-

лів і цілковитої несхожості поетів та 
їхніх віршів.

У цій антології маємо авторів, які 
живуть в Україні, а також емігрантів 
і вимушених переселенців. Маємо 
поетів, які вже стали прозаїками, 
айтішниками чи прагнуть стати ре-
перами. Є кілька текстів російською 
і кримськотатарською мовами, а та-
кож переклади з англійської. Є рими, 
ямби і верлібри. Одні продовжують 
і розвивають традицію, інші рішуче 
експериментують і підважують осно-
ви. Тішить те, що молода українська 
поезія — це пошук, а не поскладані 
в рядки слова.

Цікаво й те, що серед цих сімде-
сяти п’яти чи шести авторів немає 
жодної національної суперзірки. 
Сильних поетів у антології не бра-
кує, а от цитованих і масово читаних 
імен таки нема, хоча є окремі хітові 
тексти, як-от «Повертайся живим» 
Ірини Цілик чи «Никогда мы не будем 
братьями» Анастасії Дмитрук. Ці вір-
ші «пішли в народ» після анексії Кри-
му й початку російсько-української 
війни на Донбасі.

Патріотична й мотиваційна поезія 
— це лише один із жанрів, представ-
лених в антології. На її сторінках не 
бракує ні герметичної «гри в бісер», 
ні іронічних рядків, ні інтимної ліри-
ки.

За це варто подякувати упоряд-
никові Мирославові Лаюкові, якому 
вдалося поєднати принцип «ніхто не 
забутий» із тверезим і вимогливим 
підходом до відбору текстів. Адже 
в кожного поета знайдеться два-три 
добрі вірші, варті місця в антології. 
Ну, у декого знайшовся один такий 
вірш, але так сталося тільки через 
молодість.

У цій антології, безумовно, вда-
лося найважливіше — зафіксувати 
палітру написаного за майже два де-
сятки років. Однак будь-яка колекція 
віршів та імен — це лише зліпок мо-
менту, застиглий час, а молодість не 
зупиняється ніколи.

Андрій Дрозда, Львів

«Дай голос твій 
почути»: пісня пісень 
Богдани Матіяш

Матіяш Богдана. Пісня Пісень, 
Львів: ВСЛ, 2018, 142 с.

Мабуть, це надто просто і водночас 
дуже сміливо — назвати поетичну 
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

 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 найчас-
тіше 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 неймовір-
них масштабів й набути статусу 
міжнародного фестивалю. Друге – 
це густі чеські ліси, серед яких хо-
ваються 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 
документальний фільм, як резуль-
тат – у чеських кінотеатрах ледь не 
щодня можна знайти в програмі й 
неігрове кіно. Окрім Їглави, доккі-
но демонструється на фестивалі 
„Один світ“, який, проте, відбирає у 
програму лише правозахисні філь-
ми, чим суттєво обмежує як свою 

програму, так і коло глядачів. До 
того ж, „Ї.глава“ встигла стати відо-
мим і потужним майданчиком для 
професіоналів кіно, для яких тут 
готують паралельну велику інда-
стрі-програму.

Юрай Горват, автор плакату для 
цьогорічного ювілейного двадця-
того фестивалю, ставить питання: 

„Що ми несемо в себе за спиною?“, 
метафоризуючи цим самим не ли-
ше здобутки й програші сучасного 
документального кіно, а й розвиток 
суспільства загалом. Продовжу-
вали цю ідею й мистецькі об’єкти, 
розміщені біля всіх фестивальних 
локацій: порожні полиці з супер-
маркету, де кожен міг лишити все, 
що йому більше не потрібно, чи, 
навпаки, знайти для себе щось по-
трібне, що вже не є доречним для 
іншого. Співчуття і розуміння зага-
лом червоною ниткою проходили 
крізь усі фільми, про що б вони не 
були – про війну, біженців, людей 
з особливими потребами чи вибо-
ри у США. Гостями фестивалю були 
Ісландія й російське авангардне 
кіно, музичну програму сформува-
ли маленькі квартирники й великі 
рок-концерти в католицьких хра-
мах, а в день відкриття, дякуючи 
зусиллям Катержіни Шедої, заспі-
вали навіть їглавські трамваї, адже 
їх заповнили музиканти з усієї Че-
хії, щоб зробити працівникам міс-
цевих заводів трохи приємнішою 
дорогу на роботу. 

Українські режисери чомусь 
послідовно ігнорують участь у 
цьому чи не найбільшому фести-
валі Центрально-Східної Європи, 
і якщо минулого року у програмі 
не було жодної нашої стрічки, то 
цього року таки приблудив корот-
кометражний фільм „Міст“ моло-
дих режисерів Юлії Носач, Олени 
Москальчук та Дмитра Бурка, пе-
реможець однієї з секцій цього-
річного українського фестивалю 
„86“. У восьмихвилинному кіноесеї 
автори намагаються розповісти 
історію закинутого Рибальського 
мосту в Києві, використовуючи 
при цьому анімацію, аерозйомку 
й навіть архівні кадри 1961 року. 
Погляд на Київ із висоти пташино-
го польоту вже сам по собі не мо-
же не захоплювати мімімішністю, а 
щоб красивостей не здалося мало, 
автори домальовують мосту ан-
гельські 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 зав-
мерли 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 сво-
го нареченого, майбутнього моря-
ка. Після закінчення фільму лиша-
ється відчуття того, що було все й 
надто багато, але насправді не було 
нічого. 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. Пере-
бігаючи з одного місця на інше, по-
мічаю в темряві команду Docudays. У 
дівчат щойно закінчилася презента-
ція, був повен зал, красивий каталог 
і червоне вино, залишки якого вони, 
щасливі, тепер і допивають на тро-
туарі. Трохи далі в міській пивовар-
ні розмовляють Геннадій Кофман, 
програмний директор Docudays, 
і Філіп Ремунда, чеський режисер, 
який минулого року здивував Їгла-
ву своїм баченням війни в Україні, 
обговорюють новий фільм Андрія 
Загданського. Наступного року мо-
жемо сподіватися на вихід нової 
українсько-американської стрічки 
про київського художника та його 
глухого сина, яким довелося емігру-
вати до Праги й починати творче й 
особисте життя спочатку. Ще іншого 
дня зустрічаю на показі українську 
команду молодих режисерів, вони 
захоплені й розгублені водночас, 
нарікають, що не змогли потрапити 
на кілька показів через велику кіль-
кість відвідувачів, що не всі фільми 
супроводжуються англійськими 
субтитрами, що постійно забувають 
брати на вході навушники й потім 
нічого не розуміють на обговорен-
нях. Ідемо разом на чеську стрічку 
„Люби мене, якщо зможеш“, яка от-
римує 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 про-
грамі фестивалю було достатньо. 

Американський експеримен-
тальний режисер Білл Моррісон 
представив родинну реліквію, 
фільм „Назад до землі“ про програ-
му поселення євреїв на спорожні-
лих територіях України, Криму та 
Росії в 20-х роках ХХ ст., що фінан-
сувалася з грошей одного амери-

збірку «Пісня Пісень». З одного боку, 
така назва вже задає напрямок про-
читання — узяти однойменну старо-
завітну книгу й шукати в ній відпо-
відностей. Проте, з другого боку, тут 
може ховатися і своєрідна інтерпре-
таційна пастка, адже текст часто ви-
ламується із заданих заголовком ра-
мок. У випадку з останньою виданою 
збіркою Богдани Матіяш поезії хоч 
і постають із зерен Святого Письма, 
як сказав би Сковорода, але ці зерна 
— не завжди піснепісенні.

Звісно, головна тема збірки, як 
і старозавітної Пісні Пісень, — це лю-
бов. Однак любов у поезіях Матіяш 
— не лише кохання між чоловіком 
і жінкою. Божественна за походжен-
ням, вона найперше є полілогом між 
людиною, Творцем і сотвореним сві-
том. Молитовність поетичної мови 
— характерна риса творчості автор-
ки, але в цій збірці вона ще й накла-
дається на традиційне для христи-
янства алегоричне розуміння Пісні 
Пісень як історії взаємин людини 
й Бога. Тому, говорячи про художній 
простір книжки, слід зазначити, що 
в його основі лежить також новоза-
вітна образність, згідно з якою ко-
ханий — це прообраз Христа, а сер-
дечні почуття — не бурхливий ерос, 
а мудра і всесильна агапе. Недарма 
один із віршів у збірці відсилає саме 
до знаменитого Павлового «гімну 
любові», коли «аж така велика буває 
любов що все / перемінює все обій-
має не бачить нічого чого б не могла 
/ пробачити». 

Книжка вирізняється своєрідною, 
постійно артикульованою дитинні-
стю ліричної героїні. Якщо в біблійній 
Пісні Пісень закохана дівчина — зрі-
ла й сильна особистість, то в збірці 
авторка ніби навмисне повертає час 
навспак, тож її поетичне alter ego 
перетворюється на дівчинку — до-
вірливу, незахищену, наївно відкриту 

світові. Таке добровільне «змаління» 
героїні увиразнюється також через 
ілюстрації, на яких художниця Богда-
на Бондар зобразила її зовсім юною, 
зануреною в казкові фантазії. Жіноче 
«я», яке промовляє в текстах Матіяш, 
ніби відмовляється від зайвого дос-
віду, від гіркого знання, здобутого 
через страждання і страх, щоби по-
вернутися до початкового дитинно-
го стану безтурботної радості. Як не 
пригадати заклик Ісуса: «Хто Царства 
Божого не прийме, як дитина — не 
ввійде до нього», що можна викори-
стати як мотто для всієї збірки.

Італійський скульптор Лоренцо 
Берніні зобразив реформаторку 
кармелітського ордену, святу Тере-
зу з Авіли в стані містичного екстазу, 
зраненою в серце стрілою боже-
ственної любові. Рани від кохання 
згадуються й у Пісні Пісень, яку ко-
ментувала та цитувала іспанська 
монахиня. І хоча в поезії Матіяш теж 
є відгомін цього піснепісенного мо-
тиву («вціль мені / Господи в серце 
і нехай від радості й болю воно спі-
ватиме»), їй ближча творчість іншої 
Терези — святої Терези з Лізьє, що 
додала до свого імені спеціальну по-
святу — Дитятку Ісусу. «Мала» Тере-
за, як її ще називають на противагу 
«старшій» тезці, закликала в любові 
до Бога уподібнюватися до дітей, що 
ніжною прив’язаністю здобувають 
прихильність дорослих. Так само 
й у текстах збірки: Бог — це любля-
чий Отець, до якого, мов донька, по-
стійно звертає свій погляд лірична 
героїня.

Книжка складається з неоднако-
вих за обсягом чотирьох частин. За-
лежно від того, до кого промовляє 
авторський голос, можна простежи-
ти перехід від першої частини, яка 
називається «Пісні любові», до дру-
гої, озаглавленої «Пісні саду». Якщо 
спершу умовним співрозмовником 
ліричної героїні є ї ї коханий, то нада-
лі вона звертатиметься переважно 
до Творця — чуйного друга й турбот-
ливого батька. Третя, менша за попе-
редні, частина збірки — «Пісні для 
Богородиці» — відтворює деякі віхи 
життя святої Діви: уведення в храм 
маленької Марії (і тут авторка знову 
звертається до улюбленого образу 
дитини!), Благовіщення, скорботу 
Ісусової Матері за мертвим Сином, 
вічне замешкання Богородиці на 
небесах. Поступово мова заходить 
про те, що світ — це не позбавлений 
небезпек і страждань рай; поряд із 
простими радощами на тлі ідилічної 
(хоч і упізнавано української) приро-

ди все частіше спливають згадки про 
самотність, біль, неминучість відхо-
ду. Остання частина збірки — «Пісні 
пустелі» — містить найбільше таких 
мотивів, попри те, що власне пусте-
ля там майже не згадується. Пустеля 
належить внутрішньому простору 
людини, це стан душі, яка стикається 
з трагічними вимірами буття. Лірич-
на героїня намагається осмислити 
феномен смерті, що постає то як 
випрозорення, то як плавба у човні, 
то як перетин останньої межі, то як 
поринання у темряву й мовчанку. 
Здається, жіночий персонаж, що го-
ворить у збірці авторським голосом, 
прагне подолати опір мови, яка не 
дає змоги цілком висловити пережи-
те й відчуте. І лише за тим рубежем, 
до якого ліричне «я» авторки набли-
жається в останніх поезіях книжки, 
усі перепони для мови буде подола-
но: «Говоритиму так / вільно так про-
сто і легко що здасться співатиму». 
Усюдисуще світло, своєрідна ема-
нація Бога у світі та позасвітті, дасть 
змогу побачити «все як воно є» і на-
решті вповні його омовити, чи то пак 
виспівати. Це й буде справжня Пісня 
Пісень, водночас найпростіша і спов-
нена незмінних сенсів.

Ольга Максимчук, Київ

Кров, кишки і… 
література
Крамничка жахіть. Том 2, Біла 
Церква, Авторитет, 2018, 322 с.

У Радянському Союзі, як відомо, не 
було сексу, а в українській літерату-
рі — горору. Якось так склалося, що 
саме цей жанр мало цікавив наших 
класиків у ХІX cтолітті: свого Едгара 
Алана По в нас немає, а Гоголь не 
рахується. У столітті 20-му книжки 
70 років калічив соцреалізм, а почи-
наючи з 90-х, письменники боролися 
з тяжкими наслідками тоталітарної 
системи, висміюючи її. Історії про 
вампірів, вовкулак та звичайних ма-
ніяків, на кшталт Теда Банді чи Еда 
Ґейна, приходили до нас із дальнього 
зарубіжжя. Відсутність літературної 
традиції була одним із тих чинників, 
що гальмували розвиток вітчизняної 
жахної літератури. Не покращувало 
ситуації й фактичне гетто, у якому пе-
ребувала фантастика загалом. Лише 
кілька років тому українські видавці 
звернули увагу на таких авторів, як 
Стівен Кінг, Говард Лавкрафт, Амбро-
зій Бірс та Річард Метисон. Перекла-
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дацький бум засвідчив: українські 
читачі хочуть лякатися. А такі збірки, 
як «Крамничка жахіть. Том 2», — що 
українські письменники хочуть ля-
кати.

 «Крамничка жахіть. Том 2» (17 опо-
відань, п’ять віршів та один перекла-
дений твір — «Жовтий знак» Роберта 
Чамберса) — старий-добрий самви-
дав, який можна отримати хіба що 
за попереднім замовленням. Такий 
формат є доволі симптоматичним 
і свідчить він про те, що пропозиція 
не завжди встигає за попитом, і поки 
великі видавництва працюють із пе-
ревіреною класикою, молоді україн-
ські горормейкери самі шукають або 
ж створюють майданчики для публі-
кацій своїх творів. Це миттєво робить 

авторів широко відомими у вузьких 
колах і дає надію, що в майбутньому 
ці кола стануть ширшими. 

Найперше, що вражає під час чи-
тання збірки — це драйв, з яким вона 
написана. Кожен з авторів витворює 
свій моторошний світ: тут є і старо-
винні монастирі, і прадавні комашині 
боги, і жорстокі, знавіснілі люди. Зда-
валося б, усе аж надміру традиційно, 
але видання не є банальною, позбав-
леної оригінальності калькою захід-
них зразків. «Крамничці жахіть...» 
притаманна низка рис, що вписують 
книжку в парадигму сучасної україн-
ської літератури.

Відкриває збірку оповідання Сер-
гія Крикуна «Шерстяне серце», де ви-
знаний майстер моторошних картин 
демонструє вправне володіння сло-
вом. Це не просто жахна історія про 
вовкулак: автор не цурається й соці-
альної сатири (наприклад, про одно-
го із сучасних політичних діячів ска-
зано: «Нашим дантистам довелося 
добряче покоптіти, щоби ця усмішка 
вписалась у ваші стандарти, і він зміг 
либитися з екранів телевізорів і біл-
бордів, не лякаючи до всирачки вас 

і ваших дітей».) Окрім того, у тексті 
незримо присутня війна. Усе це, ра-
зом з ім’ям головного персонажа, 
вказує, що події розгортаються тут 
і тепер, а історія з кишками навиворіт 
обертається на притчу про непросту 
інтеграцію ветеранів у мирне життя.

Оповідання «Група смерті» (один 
із кількох творів, написаних росій-
ською мовою) демонструє інший тип 
жаху: все надзвичайно реалістично, 
буденно, та ще й доволі актуально. 
Це суміш трилера, детектива та со-
ціальної драми. Події розгортаються 
довкола страшної трагедії: хлопчи-
ка-підлітка довів до самогубства та-
ємничий маніяк із сумнозвісних груп 
смерті, а батько дитини намагається 
знайти винного, картаючи себе за те, 
що трапилося. Хай він і хоче покви-
татися зі злочинцем, але повністю 
перекласти провину за смерть сина 
на нього не може, адже справжньою 
першопричиною трагедії була його 
власна байдужість. Автор вправно 
тисне на емоції читача, даючи зло-
чинцю нехай і збочену, але дуже 
правдоподібну мотивацію, а батьку 
— змогу не тільки знищити вбивцю 
сина, а й урятовувати ще одну загу-
блену душу.

Цікаве оповідання виявилося 
й у натхненника проекту Дімки Ужас-
ного. «Сестра» — весела спроба пе-
ренести кроненбергівський боді-го-
рор в українські реалії. Автор гра-
ється з популярною темою сіамських 
близнюків, присмачивши її іроніч-
ним фіналом та бридкими сценами, 
що вряди-годи зринають (на повний 
шлунок читати не варто). 

Справжньою окрасою збірки мож-
на вважати оповідання «Комашина 
плоть» Абрахама Хосебра. Мото-
рошна історія про старовинні куль-
ти і прихід нового месії в наш світ 
— вдалий мікс зі стилізації під лав-
крафтіанські міфи, «Дитини Розмарі» 
Айри Левіна та, як це не дивно, Ре-
марка. Автор показує: навіть потвор-
ні комашині боги більше здатні на 
любов, ніж люди, а особливо — слу-
жителі вселюблячого Бога. Вражає, 
що в цьому горорі знайшлося місце 
для сильної любовної лінії. Останній 
рядок («Любове моя, я повернувся. 
Як і обіцяв») щиро зворушує, а сто-
сунки між головними персонажами 
мимоволі викликають у пам’яті ряд-
ки Жадана: «Бо все, сестричко, що 
є між нас/ І чого між нами, сестричко, 
немає/ Не має імен і не має назв/ Вза-
галі нічого не має…».

На цьому перелік вартих уваги 
оповідань не вичерпується: «Вниз» 

Юлії Васильєвої пропонує іншу варіа-
цію на тему зловісних ліфтів, обіграну 
Максом Кідруком у романі «Не ози-
райся і мовчи»; «Монастир на схилі 
гори Хаж» Микити Кілярова й «Щуро-
лови» Володимира Кузнєцова також 
здатні полоскотати нерви читачеві, 
розкриваючи безмежжя людської 
жорстокості.

Звісно, до ідеалу ще далеко: части-
на оповідань недостатньо яскрава, 
автори іноді використовують власне 
бажання вразити моторошною за-
гадковістю як індульгенцію для не-
достатнього прописування сюжету 
(хоча ця хвороба спільна для жанру 
горор у всьому світі). Та і старанні-
ший редактор не зашкодив би. Тим 
не менш, проект «Крамничка жахіть» 
— явище цікаве й непересічне. Із за-
скорузлістю літератури можна боро-
тися різними засобами: був час сміху, 
був часу сексу. Здається, тепер час 
страху лупати сю скалу. 

Катерина Грицайчук, 
Анатолій Пітик, Київ

Гіркий врожай  
з драконових зубів
Володимир Арєнєв. Дитя 
песиголовців. Колекційне 
видання, Київ, Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 308 с. 

Перефразовуючи Сергія Жадана, 
найтяжче, що в нас є, — це наша 
пам’ять. І проблема навіть не в то-
му, що вона тяжчає з кожним роком. 
Біда, що так багато людей прагнуть 
повністю відмовитися від неї. Жити 
нормально, не згадуючи минулого, 
будувати доми, не пам’ятаючи про 
кості у фундаменті. Та яка ціна забут-
тя? І чи стане до снаги її сплатити? 
Складні філософські дилеми, кар-
коломні пригоди та розталі в тумані 
відповіді на непоставлені запитання 
— усе це складники нового захопли-
вого роману Володимира Арєнєва 
«Дитя песиголовців», другої частини 
трилогії «Сезон Кіноварі».

На продовження пригод Марти Ба-
умгертнер із Нижнього Ортинська ми 
чекали цілих три роки — попередня 
частина завершилася яскравим кліф-
генґером: батько дівчини повернув-
ся з таємничої війни за рікою чи то 
людиною, чи то упирем, демонічний 
карлик із трьома криваво-червони-
ми волосинками оживляє померлих, 
а в місті от-от з’являться песиголов-
ці. Весь цей час читачі вели запеклі 
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дискусії, розгадували авторські алю-
зії та інтертексти й разом із Мартою 
боялися невідомих почвар. Автор не 
обдурив: уже в другому розділі ново-
го роману песиголовці справді з’яви-
лися — однак у доволі несподіваній 
іпостасі. Майстерна гра з очікування-
ми аудиторії вибиває землю з-під ніг. 

Ще з першого тому було зрозумі-
ло: не все так просто, цей вигаданий 
світ ховає в собі безліч страшних та 
жорстоких таємниць. І продовження 
тільки підтверджує важкі підозри. Те, 
що починалося як вигадлива прит-
ча про дорослішання, обертається 
на хроніку життя в тоталітарному 
суспільстві. Сумнівні жертви в мину-
лому стають безсумнівними катами 
тепер. Хлопчики та дівчатка, які ще 
вчора переймалися першими поба-
ченнями та низькими оцінками, сьо-
годні вступають у добровольчі дозо-
ри, аби гнати, цькувати й мордувати 
ворогів: цинган, песиголовців, живих 
мерців — усіх, хто не схожий на них. 

Володимир Арєнєв укотре демон-
струє, що книжка про підлітків не 
обов’язково має бути підлітковою: 
новий роман радше орієнтований на 
дорослу аудиторію. Письменник по-
рушує низку серйозних проблем, які 
розкриває через елегантні метафори 
й кілька шарів інтертексту. Та про все 
по порядку. 

Як і в першому томі, автор не від-
мовляється від міфологічних та 
казкових алюзій: державою керує 
карлик Циннобер, накладає на себе 
руки міністр фінансів Румпельштіль-
цхен, епічний герой минулого Есон 
засіває землю зубами змія, а в мер-
твих підтримують ілюзію життя мо-
лодильні яблука сорту есперидівка. 
Перелік «великодніх яєць» на цьому 
не вичерпується, та навряд чи автор 
мав на меті створити мегаскладну 
головоломку штибу «вгадай їх усіх». 
Культурні міфологеми працюють на 
створення атмосфери та надання іс-
торії додаткової глибини. Це не еле-
менти декору, безладно розкидані 
по кутках, а рушниці, які обов’язково 
вистрелять.

Вишукувати алюзії на оповіді ми-
нулого, без сумніву, цікаво, але куди 
захопливіше впізнавати в романі 
відголоски новин. У книжці яскраво, 
сміливо й гірко сказано про солдатів, 
яким не дозволяли помирати, бо їх 
«там» нема, про їхні злочини на цій 
та минулій війні, цензуру на сайтах 
та політичні маніпуляції. Письменни-
кам-фантастам часто-густо відмов-
ляють в інтерпретаціях, що ведуть 
за межі фантастичного гетто. Пока-

зово, що майже всі читачі пишалися 
собою, коли здогадалися, хто пере-
творює сіно на золото, але майже 
ніхто не помітив цитат із Шевченка 
чи Жадана. Власне, творчість Сергія 
Жадана є своєрідним ключем до ро-
зуміння громадянського пласту ро-
ману «Дитя песиголовців». Йдеться 
не про запозичення, а про спільність 
мотивів, образів і тем — тут і тонка 
межа, «що проходить небом між жи-
вими і неживими», і «бритва, що зрі-

зає пам’ять, мов очерет» і всюдисущі 
пси, що виходять «на запах болю, на 
смак алкоголю».

Випадково чи ні, а Раймонда, бать-
ка Марти, після війни звали Капела-
ном (як у «Чорній валці» Жадана): 
він став хранителем спогадів усіх 
ветеранів, що повернулися з тієї, по-
передньої війни в чужому Середгір’ї. 
У них, до речі, дуже цікаві стосунки 
з пам’яттю: колись давно вони купи-
ли право забути всі ті жахіття, що ви-
робляли в горах, — жахіття, спогади 
про які нізащо не дозволять їм жити 
нормально. Їхня пам’ять замішана 
на крові — на їхній власній крові, 
пролитій у глечик, над яким Мартин 
батько виграє на флейті, заклинаючи 
підступні піски спогадів. Ветерани 
запекло прагнуть забуття, яке зітре 
їхні злочини — або, як казали давні 
греки, амністії.

Знайомий мотив, правда? Мовляв, 
усе зло лишилося там, по той бік сну, 
— а отже, його й зовсім не було. Од-
нак, чи принесуть такі танці з влас-
ною підсвідомістю свободу? Бо що 
ж вкрадено? У відповідь зринає жа-
данівське: «А тут — ніби щось тобі не 
вернули, і пам’ять волочиться, мов 
парашути. Ходиш і забуваєш мину-
ле. Забуваєш — і не можеш забути». 
Адже пам’ять, за Кадзуо Ішіґуро, — 
це похований велетень: навіть якщо 
спробувати її закопати, миру вона не 
принесе, тільки завдасть ще більше 

болю, коли повернеться з небуття 
(а вона обов’язково повернеться!).

Інший лейтмотив роману — нена-
висть. Метафора драконових кісток 
як концентрату ненависті, що отруює 
всіх навколо, з’явилася ще в «Поросі 
з драконових кісток», але в другій 
частині трилогії вона розкрилася 
по-новому. Влада міста влаштувала 
сховище кісток у школі — під носом 
у дітей, щоби вони із самого малечку 
всотували сморід ненависті, вивчали 
її мову, дзвінко виспівуючи «Дядю 
Циннобере, ми з тобою!».

І серед усієї цієї макабричної вак-
ханалії — Марта. Звичайнісінька ді-
вчина, якій надто швидко доведеться 
вирости і відмовитися не тільки від 
дитячого одягу та прикрас, а й від 
дитячих уявлень про світ навколо. Її 
погляди на сутність добра і зла пе-
ревернуться догори дриґом, а читач 
вкотре подивується тому, як вправно 
автор його підманув: замість подару-
вати втечу в царство фантазії, знову 
швиргонув об асфальт реальності.

Катерина Грицайчук, 
Анатолій Пітик, Київ
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