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Тема: кінобум

Як це — знімати в Україні
Повернення сірого кардинала

Азовський фронт



Наш читачу!

 Як би це не здавалося дивним, але саме драматичні події, 
з якими стикнулася Україна на Майдані, у Криму й на Донбасі, дали 
поштовх до відродження українського кіно. Як документального, 
так і повнометражного. Спочатку це був «Вавилон’13» і десятки 
стрічок, що фіксували події, пов’язані із Революцією Гідності: cпротив, 
самоорганізацію, смерті на Майдані, згодом — захоплення Криму 
Росією. А з початком війни на Донбасі з’явилися такі документальні 
фільми, як «Рейд. Сила нескорених», «Добровольці Божої чоти» чи 
«Невидимий батальйон». 

Саме під час гібридної війни, яку Росія розв’язала проти України, 
стало зрозуміло, що, крім території, Україна мусить захистити також 
інформаційний та культурний простір. 2014 рік став початком 
величезних змін. Зокрема, змінилося керівництво Держкіно й підхід 
держави до культурної політики. Фінансові ресурси, які були націлені 
на кіновиробництво, за дуже короткий час дали свої плоди. У 2017 році 
критики почали говорити про справжній сплеск якісної української 
кінопродукції. Кількість стрічок та їхня якість зросла, Україна 
могла похвалитися як розважальними стрічками, так і фільмами 
«фестивальними». Глядачі в Україні й за кордоном могли побачити такі 
фільми, як «Стрімголов», «Припутні», «Кіборги» тощо. Кіно стало одним 
із найважливіших складників української культурної дипломатії. 

Якими стрічками і проектами у 2018 році може похвалитися Україна? 
Чи цікава вона своїми кінолокаціями для іноземних знімальних груп? 
Про все це ми намагалися розповісти в номері, який тримаєте в руках. 
І, звичайно, про багато інших, не менш цікавих і важливих справ. 

Дуже радимо не пропустити розмову із новим керівником 
Національного антарктичного наукового центру Євгеном Диким, 
який захопливо розповідає про українські полярні дослідження, 
міжнародну співпрацю й перспективи України в Антарктиці. Також 
цікавими є стаття Петра Андрусечка про проблеми в Азовському морі 
чи стаття Мілана Леліча про «повернення сірого кардинала» Віктора 
Медведчука в українську політику — як нагадування нам про те, що 
незабаром Україну чекають президентські й парламентські вибори.

На все добре!
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На думку Орбана, Польща 
та країни Балтії дійсно 
мають чимало приводів 
для побоювання за 
власну долю саме через 
Росію. Однак Угорщина, 
Чехія та Словаччина 
в абсолютно іншій ситуації 
й не відчувають подібної 
загрози.

Андрій Суярко: «Ми цьогоріч 
одержали пропозицію 
на співпрацю з Чехією. 
Це екранізація роману-
бестселера «Людина, яка 
стала на шляху». Сюжет 
книжки й фільму — історія 
Франтішека Крігеля, одного 
з активістів «Празької весни», 
який входив і до тогочасного 
чехословацького уряду. 

Виграйте пітчинг — 
реалізуйте документалку 
за 12 місяців. Так вимагає 
закон. Проте підготовчий 
процес може тривати до 
року, а почасти й довше. 
Якісна документальна 
картина потребує 
сконцентрованої уваги всіх 
учасників кінопроцесу. 
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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.

Пульсів у планети є два: Арктика й Антарктика — два 
полярні регіони. І читачам буде цікаво дізнатися, що 
зараз у науковій спільноті дуже активно впроваджується 
термін «третій полюс». Це високогірні райони нашої 
планети. З погляду вимірювань пульсу, що показують 
планетарні процеси, це має сенс. І ці три регіони 
потрібно охоплювати синхронними однотипними 
дослідженнями.

Свідоме припинення вербального потоку 
є практичною складовою різних релігійних 
систем і течій (ісихазм, певно, першим спадає на 
думку). Дві-три години мовчання можуть не стати 
регулярним духовним досвідом, але підкинуть 
чимало цікавих спостережень. Дивовижно, 
приміром, скільки всього починаєш чути — 
навколо й у собі
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Ж У Р Н А Л

 Напруга у відносинах між Украї-
ною та Угорщиною не зменшуєть-
ся. Восени минулого року відно-
сини значно погіршились. Напри-
кінці липня цього року угорський 
уряд створив посаду уповноваже-
ного міністра, відповідального за 
розвиток Закарпатської області та 
програми розвитку дитячих сад-
ків Карпатського басейну. У Києві 
це сприйняли як спробу поставити 
під сумнів український суверенітет 
на Закарпатті. Наприкінці серпня 
український міністр закордонних 
справ Павло Клімкін поінформу-
вав, що Будапешт змінить назву 
нового підрозділу. Однак це не за-
криває всіх проблем у відносинах.  
Наприкінці липня прем’єр Віктор 
Орбан у публічному виступі не-
гативно оцінив шанси України на 
членство в НАТО та Євросоюзі.

Про новий скандал в українсько-угор-
ських відносинах стало відомо 2 серп-
ня. Після цього МЗС України опублі-
кувало спеціальну заяву. У ній зазна-
чалося, що 1 серпня до МЗС України 
викликали заступника керівника 
угорської дипломатичної місії в Украї-
ні Ласло Папа. Угорському дипломато-
ві «було висловлено рішучий протест 
у зв’язку з низкою недружніх кроків 
офіційного Будапешта щодо України 
та наголошено на необхідності припи-
нення дій, які негативно впливають на 
двосторонні відносини».
Українську владу обурили дві справи. 
По-перше, останні висловлювання 
прем’єра Віктора Орбана щодо євро-
пейських та євроатлантичних праг-
нень України, «які суттєво дисонують 
із політикою Європейського Союзу та 
значною мірою відображають підходи 
країни-агресора [Росії – П. А.]».
По-друге, МЗС України поставило ви-
могу дати офіційні пояснення у зв’язку 
зі створенням посади уповноваже-
ного міністра. Тобто до компетенцій 
угорського чиновника потрапила ча-
стина території України. «Незважаючи 
на конструктивний підхід української 

сторони щодо вирішення наявних 
проблемних питань, останні дії Угор-
щини свідчать про вибір конфронтації 
замість співпраці і пряме втручання 
у внутрішні справи України», — під-
креслило українське МЗС.

Угорський «куратор» Закарпаття

Новим повноважним міністром став 
Іштван Грежа, якого в Україні добре 
знають. Він досить давно відповідає 
за український напрямок в угорсько-
му уряді. Офіційно в уряді Орбана 
з 2016 року він займався Закарпат-
тям, займаючи, здавалося б, схожу 
посаду — Уповноважений (комісар) 
уряду Угорщини з питань співпраці 
Саболч-Сатмар-Березького району та 
Закарпаття. У цьому випадку, однак, 
у назві зроблено акцент саме на співп-
раці між угорською адміністративною 
одиницею та Закарпатською областю 
України. Натомість назву нової посади 
Київ трактує в категоріях територіаль-
них претензій — Угорщина пропонує 
представника у справах розвитку ре-
гіону України. На думку українських 
експертів, подібне нововведення від-
булося без інформування та перего-
ворів з офіційним Києвом.
Аналізуючи справу, журналісти «Укра-
їнської правди» ставлять запитання: 
чи не стануть дії Угорщини у пригоді 
Росії, створюючи таким чином преце-
дент. Адже російська влада, беручи на 
озброєння угорський приклад, також 
може ввести посаду представника 
східних регіонів України, що межують 
із Росією.
Цікаво, що в коментарі «Українській 
правді» українські дипломати пози-
тивно висловлюються про самого 
Іштвана Грежу, підкреслюючи, що він 
не стільки політик, скільки технократ 
і раніше займався угорськими програ-
мами допомоги Україні. Він не дозво-
ляв собі агресивних чи ворожих заяв 
на адресу України після загострень 
відносин минулого року.
Може скластися враження, що Грежа 
усвідомлював можливі наслідки й під 

час візиту до Закарпаття на початку 
серпня пояснював, що Угорщина ні-
коли не підтримувала сепаратизм в ін-
ших державах. А мета політики офіцій-
ного Будапешта — підтримати форму-
вання в Україні містка на Захід через 
найбільш західну область України.
Залишається питання, чи усвідом-
лювала угорська влада, якою може 
бути реакція Києва, тобто чи це була 
свідома позиція, чи просто помилка. 
Якщо другий варіант, тоді Київ чекає 
на виправлення помилки. Будапешт 
спочатку мовчав у даній справі. Однак 
у Києві почали вести мову про наслід-
ки, у тому числі про ймовірну заборо-
ну Іштвану Грежі в’їзду в Україну. Од-
нак 31 серпня Павло Клімкін, міністр 
закордонних справ України опубліку-
вав у «Твіттері» повідомлення: «Почав 
ранок із розмови зі своїм угорським 
колегою Петером Сійярто. Угорці нас 
добре почули і змінюють назву свого 
уповноваженого “по Закарпаттю”». 
Отже, можливо, цей пункт буде знято 
з порядку денного міждержавних від-
носин.

Україна не має шансів  
на членство в ЄС та НАТО

Наприкінці липня Віктор Орбан поїхав 
до невеличкого румунського курорту 
Беїле-Тушнад, у якому проживають 
переважно етнічні угорці (93,5% за да-
ними перепису 2002 року). Угорський 
прем’єр останніми роками регулярно 
відвідує це місце. Там же щороку про-
ходить Літній відкритий університет 

ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Між Будапештом  
та Києвом досі  
неспокійно
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та Студентський табір Bálványos. Це 
міжнародний захід, який бере поча-
ток у 1990 році. Його мета — зміцнити 
міжрегіональну співпрацю та історич-
ний діалог між Угорщиною та Румуні-
єю.
Цього року Орбан під час свого висту-
пу представив геополітичне бачення 
Європи та світу з погляду Будапешта. 
Однак українських експертів та ди-
пломатів найбільше занепокоїли сло-
ва щодо України та Росії.
Орбан підкреслив, що Росія відчуває 
загрозу, тому для збільшення власної 
безпеки буде прагнути створювати 
буферні зони. Й Україна, як зазначив 
Орбан, — жертва цієї політики. Але 
Орбан не пропонує сценарій допомо-
ги Україні. Навпаки, він стверджує, що 
мета Росії — створити таку буферну 
зону — цілком реальна. Адже Україні, 
яка тоне в боргах, не вдасться вирва-
тися з російської сфери впливу. Орбан 
підкреслив також, що не передбачає 
членства України в НАТО, а шанси на 
інтеграцію з ЄС дорівнюють нулю.
До того ж, фактично Орбан сказав, що 
немає можливості сформувати єди-
ну спільну політику ЄС щодо Росії. На 
думку Орбана, Польща та країни Балтії 
дійсно мають чимало приводів для по-
боювання за власну долю саме через 
Росію. Однак Угорщина, Чехія та Сло-
ваччина в абсолютно іншій ситуації 
й не відчувають подібної загрози.
Замість солідарності в політиці НАТО 
та ЄС щодо Росії Орбан пропонує, що-
би ці організації надали більше гаран-
тій Польщі та країнам Балтії, а решта 

частини Європи повинна посилити 
економічну співпрацю з Російською 
Федерацією. «Замість примітивної 
політики на адресу Росії Євросоюзу 
потрібна багатовимірна та адаптивна 
політика», — підкреслив угорський 
прем’єр.

Від мовного закону  
до блокування співпраці України 
з НАТО

Загострення відносин між Будапе-
штом та Києвом відбулось у вересні 
минулого року, після того, як парла-
мент прийняв, а президент підписав 
Закон про освіту, який є  складником 
комплексної реформи системи освіти 
в Україні.
Проблему із сусідами, насамперед 
з Угорщиною, викликала Стаття 7 да-
ного Закону. Стаття передбачає обме-
ження навчання мовами національних 
меншин від 5 класу, тобто після по-
чаткової школи (в Україні — 12-річна 
система середньої освіти). Окрім як 
українською мовою, один чи більше 
предметів можуть викладатись англій-
ською або іншими офіційними мовами 
ЄС, тобто угорською. Проте російську 
можна вивчати лише в якості інозем-
ної. Адже метою Закону було саме 
обмеження використання російської 
як мови шкільного навчання в україн-
ських школах у деяких регіонах.
Утім, широкі протести Стаття 7 викли-
кала не в Росії, а власне в Угорщині, 
яка дуже ретельно захищає права 
угорської меншини в сусідніх дер-

жавах. В Україні проживають майже 
150 тисяч угорців, на Закарпатті є 71 
школа з угорською мовою навчання.
Своєю чергою офіційний Київ поясню-
вав, що в цій ситуації велику пробле-
му представляє дуже слабке знання 
української мови серед угорської мен-
шини. У деяких школах, наприклад, 
випускний іспит з української прова-
лювали понад 60% учнів. Тим самим 
їхні шанси зробити кар’єру в Україні, 
громадянами якої вони є, дуже низькі.
Будапешт не хотів чути жодних пояс-
нень і почав вимагати змінити закон. 
Угорщина заявила, що ветуватиме 
членство України в НАТО. Дійсно, Бу-
дапешт заблокував зустрічі комісії 
Україна–НАТО на рівні міністрів і за-
грожує тепер ветувати будь-яке рі-
шення Альянсу щодо України.
Як визнають українські експерти, Ки-
їв, приймаючи Закон про освіту від 
2017 року, не взяв до уваги реакцію 
Угорщини й не провів консультації. 
Сьогодні подібну помилку робить 
угорська сторона і йде в напрямку за-
гострення конфлікту.
«Європейська правда» звертає увагу 
на приклад Словаччини, з якою Угор-
щина багато років перебувала в кон-
флікті власне з огляду на мовну полі-
тику Братислави... і раптом у 2014 році 
обидві сторони заявили, що конфлікт 
вичерпано. Чи можливий цей сцена-
рій в угорсько-українських відноси-
нах? Сьогодні такий розвиток подій 
складно уявити, проте, на відміну від 
Словаччини, Україна не є членом ані 
ЄС, ані НАТО. 

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
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Міжнародна копродукція: 
перспективи в Україні і для України

Пане Андрію, частка копродукцій-
них кінопроектів на українському 
ринку за останні 3-4 роки помітно 
зросла. З чим пов’язана, на Ваш по-
гляд, ця динаміка?
Фінансувати кінематографічний про-
ект від початку й до кінця навіть для 
європейських країн — фінансово за-
тратна справа. Саме тому більшість 
європейських фільмів — це копро-
дукційний продукт. Така кооперація 
дозволяє працювати на різних рів-
нях, передусім шукати теми, які бу-
ли б актуальними для всіх учасників 
процесу. За цей помітно короткий 
час відновлення сталого кінемато-
графічного процесу в Україні (зумов-
леного насамперед запитом україн-
ської держави на кінематографічний 
продукт) європейські продюсери 
змогли побачити перспективу роз-
витку партнерських проектів із нами. 
У випадку продюсерської компанії 
«ІнсайтМедіа» хотів би зазначити, що 
ми мали доволі багато спроб щодо 
створення та організації копродук-
ційних проектів. Не всі вони були 
успішними. Проте власне динаміка, 

про яку ви запитали, відчутно зросла 
навіть на прикладі наших проектів. 
Зокрема, нині ми завершуємо ви-
робничі процеси в реалізації нового 
фільму Зази Урушадзе «Антон» (ре-
жисер стрічки насамперед знаний 
фільмом «Мандарини» (2013), номі-
нованим на премії «Золотий глобус» 
та «Оскар» у категорії «Найкращий 
фільм іноземною мовою» — прим. 
авт.). Стрічка є екранізацією одно-
йменної книжки канадського пись-
менника Дейла Еслера й оповідає 
реальну історію його родини, дія 
якої розгортається у двох часових 
вимірах — під час революції, війни та 
голоду в Україні, а також у сучасному 
просторі. На пітчингу Державного 
агентства України з питань кіно цей 
фільм одразу проходив як копродук-
ційний — від старту ми мали грузин-
ських партнерів (Грузинський наці-
ональний кіноцентр співфінансує 
виробництво фільму — прим. авт.). 
Уже в процесі зйомок нам вдалося 
зацікавити американських партне-
рів — нині увесь постпродакшн про-
ходить у Лос-Анджелесі. Окрім того, 

частину творчої участі забезпечила 
Литва: зіграють головних героїв, які 
представлять історію вже в сучасній 
площині, видатні литовські кіноакто-
ри Юозас Будрайтіс і Регімантас Адо-
майтіс. І це справді успіх. 

Водночас, навіть цей проект є ре-
презентативним щодо сподівань, які 
не втілилися в реальність. Власне, 
сучасну лінію сюжету ми планували 
знімати за кордоном, розглядали 
Іспанію, Італію, Швейцарію й навіть 
Латинську Америку — Аргентину 
й Чилі. Проте цей задум не був реалі-
зований — довелося знімати в Грузії. 

Історія з фільмом «Антон» ціка-
ва з ракурсу розширення геогра-
фії партнерів, адже вам вдалося 
залучити США. Однак зазвичай 
коло країн-учасниць доволі обме-
жене: Польща, Литва, Франція, 
Італія… Так, з’являються інші 
варіанти, як у випадку стрічки 
Бенедикта Ерлінгссона «Гірська 
жінка: На війні» (копродукція Іс-
ландії, Франції та України) або 
Сергія Лозниці «Донбас» (копро-

СПІЛКУВАЛАСЯ ІРИНА ПЛЕХОВА, КИЇВ

ГО С Т І

Вересень 2018 року надзвичайно щедрий на релізи нових українських фільмів. Лише за перші 
два тижні в прокаті з’явилися драматичний фільм Марисі Нікітюк «Коли падають дерева», 
комедія Тоні Ноябрьової «Герой мого часу», історична драма Олеся Янчука «Таємний щоденник 
Симона Петлюри», дитячий фільм у жанрі фантастики Максима Ксьондзи «Бобот та енергія 
Всесвіту», фільм-антиутопія Ганки Третяк «Місто, у якому не ходять гроші», драматична стрічка 
Сергія Лозниці «Донбас» (щоправда, ця картина поки що вийшла в обмеженому прокаті, тільки 
з жовтня глядачі матимуть змогу переглянути її в більшості кінотеатрів)… 
Деякі українські користувачі Facebook навіть всерйоз почали обговорювати, чи не змова 
це прокатників проти українських кіношників: буцімто наявність у розкладі сеансів одразу 
3-4 фільмів різко знизить відвідуваність саме сеансів із контентом, виробленим в Україні. 
Проте хочемо приємно розчарувати шанувальників конспірологічних сюжетів: відтепер одразу 
4-5 фільмів українського виробництва можна буде переглянути в прокаті щомісяця. 
Варто також зазначити, що частка фільмів, які виробляються в копродукції, значно зросла 
за останні 3-4 роки. Водночас, якщо на початкових етапах фільми можна було назвати 
копродукційними хіба що через участь у них іноземних творчих сил, нині бачимо помітні зміни 
— до виробництва залучаються й іноземні продюсерські компанії, які вирішують як творчі, 
організаційні питання, так і найболісніші — пошук додаткового фінансування.
Чи можемо ми вже сьогодні говорити про новий етап копродукційної історії в Україні, чи 
можуть розраховувати творчі колективи і продюсери на те, що копродукційний фільм із 
пропискою в Україні вийде на інші прокатні ринки? На ці запитання відповідає Андрій Суярко, 
продюсер «ІнсайтМедіа» — компанії, що є одним із лідерів як виробництва українських, так 
і копродукційних кінопроектів.
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дукція України, Німеччини, Фран-
ції, Нідерландів і Румунії), проте 
це швидше поодинокі випадки. 
Чому так — українській стороні 
дотепер не довіряють?
Про український кінопроцес на-
справді ще мало відомо за кордоном. 
Звісно, ситуація з упізнаваністю дуже 
швидко змінюється в Європі, проте 
на інших ринках ми залишаємося 
невідомими або маловідомими. Вод-
ночас українські продюсерські ком-
панії ціною власних помилок і похи-
бок лише починають виходити на ці 
ринки. Фактично ці кілька років були 
етапними для моніторингу ситуації, 
вивчення інструментів просування 
кінопродукту, розуміння механізмів 
співпраці тощо. Знову ж таки, варто 
не забувати, що не всі теми, актуаль-
ні для українського кіноринку, мо-
жуть зацікавити західних партнерів. 
І навпаки. Згадайте історію з фільмом 
Петера Беб’яка «Межа» (копродукція 
Словаччини та України): у словаць-
кому медійному просторі фільм при-
рівнювався до блокбастера, а в укра-
їнському — його майже не помітили. 
Щоби якісно рухатися в копродукці-
йному напрямку, необхідно розви-
вати універсальні історії. А це вже 
окреме питання.

Де зазвичай відбувається перша 
розмова із західними партнерами 
про можливі спільні проекти?
Насамперед це кіноринки — Бер-
лін, Канни. Також ми чекаємо на 
розвиток канадської історії: Украї-
на почала активно просувати свій 
кінопродукт у Торонто. Зазвичай 
перед початком роботи кіноринків 
компанії одержують пропозиції від 
європейських партнерів на можливі 
спільні проекти. Що це за проекти? 
Типово — або ж західні кіношники 
знімають історію, пов’язану з Украї-
ною, або це тематика, що передбачає 
власне радянську чи пострадянську 
територію в розвиткові сюжету. Від 
зйомок у Росії поступово відмов-
ляються, натомість вибір падає на 
Україну (красномовний приклад — 
у британсько-французькому фільмі 
«Смерть Сталіна» режисера Армандо 
Іаннуччі Москва повністю знята в Ки-
єві. — прим. авт.). 

У такий спосіб, наприклад, ми 
цьогоріч одержали пропозицію на 
співпрацю з Чехією. Це екраніза-
ція роману-бестселера «Людина, 
яка стала на шляху» (Muž, který stál 
v cestě), автор якої, Іван Філа, є зна-
ним чеським кінорежисером. Сюжет 
книжки й фільму — історія Фран-

тішека Крігеля, одного з активістів 
«Празької весни», який входив і до 
тогочасного чехословацького уря-
ду. Франтішек виявився єдиним, хто 
відмовився підписувати 26 серпня 
1968 року так званий «Московський 
протокол» — документ, що нівелю-
вав усі здобутки «Празької весни», 
припиняв демократичні зрушення 
в країні й дозволяв перебування 
постійного контингенту радянських 
військ на території Чехословаччини. 
Нам ця історія цікава з багатьох при-
чин. Бодай один приклад: Франтішек 
Крігель народився в Івано-Франків-
ську. Та й, власне, історія насправді 
частково відбувалася на Закарпатті. 
Так, «Празька весна», можливо, не 
є темою, яка з першого погляду буде 
зрозуміла українському глядачеві… 
Проте і з історичної точки зору, і з су-
часної перспективи вона близька 
нам. 

Це буде чесько-українська копро-
дукція?
Так, головними в проекті будуть, 
звісно, чехи. Зі свого боку ми маємо 
забезпечити невеликий відсоток фі-
нансування (попередньо — 10 відсо-
тків). Сподіваємося, що ми зможемо 
залучити ці кошти, зокрема через пі-
тчинг Державного агентства України 
з питань кіно. Знову ж таки, зйомки 
відбуватимуться на Закарпатті — 
власне, незабаром ми займатиме-
мося узгодженням локацій, щоби 
навесні почати знімальний процес. 
Окрім того, до зйомок будуть залуче-
ні українські спеціалісти, гратимуть 
і наші актори.

Ви згадали про пітчинг, проте йо-
го відтермінування триває вже 
рік. І я розумію, що така ситуа-
ція може негативно позначатися 
на домовленостях з іноземними 
партнерами, адже рік — довгий 
строк невизначеності.
Звісно, постійний ризик підставити 
себе під удар — не надто хороша 
традиція в умовах кіноринку. На 
жаль, ми ніколи не можемо з упев-
неністю сказати, що за 2-3 місяці 
відбудеться пітчинг. Кредит довіри 
до учасників українського кіно-
процесу також не безмежний. Уже 
не раз українські продюсери по-
трапляли в ситуацію, коли готува-
ли-розробляли проекти, а конкурси 
відкладалися. Це складно пояснити 
і прояснити за кордоном. Наразі 
ми чекаємо на цьогорічний пітчинг 
у листопаді. І сподіваюся, ніщо не 
завадить його провести. 

З другого боку, за цей рік ми спо-
стерігаємо й позитивні зрушення. 
В Україні з’явилися нові державні 
інституції, як-от Український куль-
турний фонд. Ним, зокрема, перед-
бачено підтримку аудіовізуальних 
проектів на етапі development. Що 
це означає? Обсяг фінансування не 
покриватиме виробничих потреб, 
проте нарешті з’явилася можливість 
якісно забезпечити початковий етап 
роботи над кінопроектом — етап йо-
го розробки, приміром, написання 
синопсису, літературного сценарію, 
проведення робіт на стадії вивчення 
матеріалу (наприклад, робота з архі-
вами), узгодження авторських прав, 
створення тізера тощо. Development 
проекту — насправді один із клю-
чових етапів, адже якісна розробка 
означає відсутність сюрпризів і на 
знімальному майданчику, і на етапі 
постпродакшну. У США підготовчий 
період може тривати рік-півтора, 
а власне зйомки — лише місяць. Чо-
му так? Якісно підготовлений проект 
— це гарантія його успіху. Дотепер 
більшість українських проектів ре-
алізовувалися не завдяки, а «навпа-
ки». Саме тому стільки прогалин ми 
констатували вже в глядацькій залі. 
Якщо УКФ зможе опрацювати меха-
нізм підтримки етапу development, 
то якість кінопродукту зростатиме 
в рази. 

Наскільки гостро стоїть питання 
прокату в переговорному проце-
сі з партнерами по копродукції? 
Адже в Україні це одна з больових 
точок через невелику кількість 
кінотеатрів, недоступність те-
лепростору, відсутність монети-
зації онлайн-платформ…
Так, а ще піратство, якого нам так і не 
вдалося подолати. Хоча власне нині 
є кілька судових позовів щодо пірат-
ства і, сподіваюся, нарешті будуть 
хороші кейси щодо його запобігання 
й  покарання в Україні. 

Ситуація із прокатом в Україні ли-
шається непростою. У європейських 
країнах є досвід, коли телеканали 
зобов’язані щорічно закуповувати 
якусь частку незалежного націо-
нального кінопродукту, адже ауди-
торія телебачення в рази більша, ніж 
можуть забезпечити мережі кінотеа-
трів. В Україні продукт, який показує 
телебачення, здебільшого виробле-
ний або цим же телеканалом, або 
продакшнами, які є у їхній структурі. 
Тому гарантувати іноземному парт-
нерові, що фільм після кінопрокату 
матиме можливість потрапити на 
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ТБ, ми, на жаль, не можемо. Успішні 
історії показів на телебаченні того 
чи іншого фільму — це результат до-
статньо тривалих і виснажливих пе-
реговорів із менеджментом телека-
налу. Наприклад, торік нашу стрічку 
«Червоний» (режисер — Заза Буадзе) 
було показано на ICTV. Менеджмент 
телеканалу тривалий час не вірив, 
що фільм збере аудиторію, проте він 
виявився надзвичайно успішним — 
у рейтингу зібрав до 15%. 

Водночас, якщо за кордоном показ 
на телеканалі — це забезпечення ко-
мерційного успіху фільму, то в Укра-
їні — просто можливість наявності 
в ефірі, іміджевий складник для роз-
витку кінопроцесу. Тобто показ на 
ТБ, на жаль, поки що не приносить 
фінансових дивідендів. 

Щодо онлайн-платформ, то поча-
сти це питання порушується і воно 
є надзвичайно актуальним. Знову ж, 
повернуся до фільму «Червоний». 
Він нині є у вільному доступі на ка-
налі ICTV у YouTube і з травня 2018 
року зібрав понад 2 млн 100 тисяч 
переглядів. Що це означає? Потенці-
ал в українського кінопродукту над-
звичайно великий. І платформа на 
часі, проте не забуваймо, що раніше 
такі ініціативи не були успішними, бо 
український глядач іще не призвича-
ївся до оплати культурного контенту. 
Чому? А тут знову заходимо на коло 
питань про піратство. 

Проте хороші новини також є. Усе 
частіше іноземні sale-агенти заці-
кавлюються продажем українських 
фільмів для прокату на закордонних 
ринках. Наприклад, іспанська ком-
панія Latido Film, яка понад 15 років 
успішно працює на європейському 
та латиноамериканському ринках, 
стала офіційним дистриб’ютором 
стрічки Марисі Нікітюк «Коли пада-
ють дерева». 

А чи були успішні історії, пов’я-
зані зі співпрацею з іноземними 
телеканалами, бо почасти в ти-
трах європейських копродукцій-
них філь  мів ми можемо побачи-
ти логотипи телеканалів, які на 
етапі виробництва долучалися 
до проекту?
Так, були. 2017 року вийшла копро-
дукційна литовсько-французько-у-
країнсько-польська воєнна драма 
«Іній» режисера Шарунаса Бартаса. 
У рамках проекту нам пощастило 
співпрацювати з французько-ні-
мецьким телеканалом ARTE. Раніше 
таку ж історію співпраці мала ко-
манда українсько-французько-гру-

зинсько-вірменського біографічно-
го фільму «Параджанов» режисерів 
Олени Фетісової та Сержа Аведікя-
на.

Іще питання про копродукцію на 
рівні творчого ресурсу команди 
фільму. На Ваш погляд, які позиції 
в українському кіно хочеться під-
силити іноземними учасниками?
Дуже актуальним залишається пи-
тання якісного сценарію, тому співп-
раця з іноземними сценаристами 
є одним із пріоритетних запитів. 
У нас триває, наприклад, історія 
з фільмом «Червоний», який матиме 
загалом чотири частини. Нині ми по-
чали роботу над першою частиною 
тетралогії. За нашим задумом, остан-
ня частина розповідатиме про Укра-
їнську повстанську армію за кордо-
ном в Італії. І нині ми розглядаємо 
можливість залучити італійського 
сценариста в проект. 
Серед найбільш затребуваних нами 
іноземних спеціалістів я б додав іще, 
напевно, монтажерів (зокрема, дуже 
якісна співпраця в нас була із поль-
ськими монтажерами) та спеціаліста-
ми зі звуку. 

Звісно, у кожному копродукцій-
ному проекті різний відсоток тих чи 
інших творчих або технічних інозем-
них працівників. Усе залежить від на-
ших завдань. 

Наостанок. Пане Андрію, який із 
копродукційних фільмів, де Ви, зо-
крема, виступали продюсером, 
можете назвати справді успіш-
ним?
Успіх кінопроекту можна розглядати 
у двох площинах — творчій і комер-
ційній. Нині дуже часто дискутують 
щодо власне комерційного склад-
ника, проте я б не визначав успіх 
у прокаті як пріоритетний для галузі. 
Бо хоч би скільки ми сперечалися, кі-
но — це дотаційна історія, і не лише 
в Україні. І не забувайте, що кіно — та 
індустрія, яка створює імідж країни 
у світі. Якщо ж визначати успішний 
копродукційний проект із погляду 
реалізації творчих завдань і лояль-
ності аудиторії, то це стрічка «Іній» 
Шарунаса Бартаса. Складна тема, 
непрості умови власне знімального 
процесу, прекрасна гра акторів… 
І звісно, згадки про Канни, де глядач 
надзвичайно тепло сприйняв наш 
фільм. 
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ТЕМА: 

кінобум
ФОТО: ЛЕНКА ВІХ



Український кінобум:  
міф чи реальність? 
ІРА НЕВІНЧАНА, КИЇВ

За останні декілька років у кінематографі України сталося багато 
кількісних зрушень, які залишили по собі як фільми, приречені 
стати новою українською класикою, так і номенклатурні або 
ж прохідні розважальні стрічки. Мало не щотижня в український 
прокат виходять національні або копродуційні картини. Деяким із 
них навіть вдається збирати рекордні бокс-офіси або перемагати 
на престижних фестивалях. І хоч похід до кінотеатру вже більше не 
сприймається громадянами як акт милосердя (підтримати-бо «своє»), 
усе ж константою залишається полярність оцінок. 

 Глядач переживає змішані почуття 
й не бариться активно рефлексува-
ти на тлі побаченого в соцмережах. 
Сценарії цих рефлексій стали вже 
досить передбачуваними: глядач де-
монструє неприховане здивування 
та гордість, або ж — різке неприй-
няття та ментальну непідготовленість 
до побаченого. І скільки б останні не 
спалахували риторичними вигуками 
про те, які психотропні речовини тре-
ба вживати, щоби створити подібне 
кіно, а ображені творці не нарікали 
на низьку глядацьку культуру, укра-
їнське кіно все ж таки переживає 
справжній підйом.

Непоінформовані

 Перші відчутні тектонічні зсуви на 
мапі українського кіно часів Незалеж-
ності почали відбуватись у 2014 році. 
Цьому посприяла низка чинників: 
зміна керівництва Держкіно, збіль-
шення державного фінансування 
кінематографії, зростання національ-
ної свідомості, спричинені драматич-
ним перебігом Революції Гідності та 
анексією Криму. У 2012–2013 роках 
влада виявила небачену щедрість 
та профінансувала майже півсотню 
фільмів. І хоч більшість фільмів так і не 
побачили світ, деякі режисери зуміли 
довести справу до кінця. Одним із них 
був і Олесь Санін.

«Українське кіно відкриває очі»: 
так захоплено у 2014 році видання 

вітали касовий успіх «Поводиря». 
Пригодницька драма про сліпого 
кобзаря, який під виглядом поводи-
ря переховує біля себе сина вбитого 
американського інженера, сколих-
нула публіку. Перший український 
фільм в історії незалежної України, 
який зібрав рекордний для того часу 
бокс-офіс у 14 млн 80 тис. гривень. 
Доноси, репресії та тотальне від-
чуття страху максимально ефектно 
віддзеркалили тему декомунізації, 
яка мала ось-ось на повну зазвучати 
в політичному порядку денному. Іс-
торія про розстріляних кобзарів ста-
ла своєрідною метафорою нищення 
культурно-національної спадщини 
та ідентичності. Але цей патетичний 
за своєю природою телевізійний 
фільм, звісно, зацікавив публіку зов-
сім іншим.

Незважаючи на досить пласкі ха-
рактери, поневіряння кобзаря Івана 
Кочерги та маленького американ-
ського хлопчика Пітера глядач про-
ковтнув під соусом пригодницького 
роуд-муві, де на кожній зупинці тебе 
обов’язково очікує або новий друг, 
або новий ворог. Ще однією неоче-
видною причиною глядацького успі-
ху стала безпрецедентна промокам-
панія за два з половиною мільйони 
гривень від B&H Film Distribution 
Company. Сумно, але факт: до цього 
рекламуванню українських стрічок 
уваги майже не приділяли. І глядач не 
доходив до зали кінотеатру не тільки 

через страх розчаруватись — інколи 
він просто не був поінформований. 

Безперервність  
часу глухонімих

Щодо ниви фестивального кіно, то 
тут визначною перемогою став вихід 
повнометражного дебюту Мирослава 
Слабошпицького «Плем’я». Перший 
у світі фільм, знятий українською мо-
вою жестів без субтитрів чи закадро-
вого голосу, здобув майже 40 нагород 
всесвітніх фестивалів, серед яких 
Гран-прі Каннського «Тижня крити-
ків» та Європейський кіноприз у ка-
тегорії «Відкриття року». Криміналь-
но-драматична історія розгортається 
довкола підліткового угруповання 
«Плем’я», до якого потрапляє ново-
прибулий до інтернату глухонімих 
Сергій. Закохуючись у дівчину Аню, 
яка є фактичною власністю ватажка 
банди, той відважується кинути ви-
клик «Племені». Двогодинний фільм 
без слів сприймається на одному по-
диху завдяки неповторній пластиці 
глухонімих артистів, а операторська 
робота Валентина Васяновича (ре-
жисер також виступив продюсером 
фільму Слабошпицького) з довгими 
загальними планами створюють не-
повторне враження безперервності 
часу. «Плем’я» — один із перших пов-
нометражних фільмів, що запевнив 
увесь світ: українське кіно може бути 
новаторським.
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Майдан як документальна 
майстерня

Не останню роль у піднесенні укра-
їнського кіно відіграв і Майдан, який 
спричинив справжній бум докумен-
талістики. Подібно до того, як колись 
на хвилі антифашистського спротиву 
італійські неореалісти перетворили 
кіно на зброю, Майдан став для укра-
їнських митців документальною май-
стернею, коли сюжети та характери 
підкидає саме життя. Один із них — 
фільм «Усе палає» (2014) режисерів 
Олександра Течинського, Олексія Со-
лодунова та Дмитра Стойкова. Режи-
сери тримають баланс, в міру дистан-
ціюючись від своїх героїв і їхніх опо-
нентів. Не даючи моральних оцінок 
жодній зі сторін, вони досліджують 
механізм, що приводить революції 
в дію. Своєрідним символом зміни 
епох стає повалення пам’ятника Ле-
ніну: доки протестувальники натужно 
зносять бюст вождя, десь поруч пен-
сіонер обіймає уламок великого ка-
меню і, здається, відмовляється його 
відпускати. 

«Усе палає» був нагороджений 
призом німецького фестивалю DOK 
Leipzig, як «видатний східноєвропей-
ський фільм». Не проминув можливо-
сті висловитися на цю тему й Сергій 
Лозниця, того ж року продемонстру-
вавши свій «Майдан» у Каннах. Його 
картину зустріли більш критично; 
напевно, тому, що від визнаного 
майстра чекали якихось особливих 
одкровень, а отримали двогодинний 
фільм-роздум про те, як повсталий 
народ перетворюється на суб’єкт 
влади і, борючись із насиллям, прире-
чений породжувати його у відповідь. 
Людську мозаїку Майдану та його 
героїв увіковічнили й такі фільми, як 
«Сильніше, ніж зброя» об’єднання 
Babylon’13, «Молитва за Україну» Єв-
гена Афінієвського та «Євромайдан. 
Чорновий монтаж» (реж. В. Тихий, 
А. Литвиненко, К. Горностай, Р. Бон-
дарчук, О. Течинський та ін.).

Час самовизначення

У 2015–2017 роках українська інду-
стрія нарощувала бюджети та касові 
збори. Улітку 2015-го держава квоту-
вала частку російського телеконтен-
ту, що, як не дивно, відобразилось і на 
кіновиробництві, змусивши творців 
залучати до створення фільмів яко-
мога більше українських фахівців. 
У 2016 році Держкіно виділило май-
же 243 млн гривень на виробництво 
104 проектів. У 2017-му кількість під-

триманих проектів зросла до 106-ти, 
а розмір виділених коштів подвоївся 
до 488 мільйонів...

Але бюджети — це лише полови-
на справи, коли в режисерів триває 
час самовизначення. Хтось шукає 
власного глядача, штампуючи каль-
ки з голлівудського кіно або освоює 
малобюджетний, але непіддатливий 
жанр горору, що в українській інтер-
претації швидше смішить, ніж лякає. 
Невтомними ентузіастами в царині 
останніх залишаються брати Альо-
шечкіни. Натхненні кращими гоголів-
ськими традиціями та ненайкращим 
наслідуванням голлівудських шабло-
нів, у 2016-му режисери вицідили 
порцію «реальної містики» з чергово-
го українського топоніму і створили 
«Чунгул» — стару як світ історію про 
патріархального чаклуна, який вирі-
шив прикінчити залицяльника своєї 
дочки. Свою спробу створити україн-
ську новорічну комедію в найкращих 
традиціях американського кіно зро-

бив Роман Ширман. Але його нове-
лістичний фільм «Тепер я буду любити 
тебе» (2015) видався невдалим епі-
гоном «Реального кохання» Річарда 
Кертіса. Хоч є серед масових стрічок 
і більш позитивні — з касової точки 
зору — приклади.

Так, завдяки грамотній промокам-
панії удвічі окупилася комедія Лю-
бомира Левицького «#SelfieParty» 
(2015). З бюджетом у 2,15 млн гривень 
фільм зібрав у прокаті 4,5 мільйони. 
Українська варіація «Похмілля у Ве-
гасі» прикувала до себе увагу моло-
ді задовго до свого виходу завдяки 
інтернет-кастингу, який організува-
ло арт-об’єднання Ukraine Cinema 
Villаge. На першому етапі всі охочі 
знятись у масовці фільму мали зро-
бити селфі на тлі банера фільму, на 

другому — виконати відеозавдання. 
Понад 200 фіналістів цього конкурсу 
потрапили до фільму. 

Що таке революція та 
самоорганізація...

Авторське кіно в цей час, ніби зумис-
но, децентралізується на периферії 
країни та пам’яті, неначе хоче відме-
жуватися від подій 2014 року. «Пісня 
Пісень» (2015) Єви Нейман філігранно 
відтворює побут єврейського містеч-
ка початку ХХ століття й ліричну істо-
рію дитячого кохання. «Політ золотої 
мушки» Івана Кравчишина з балкан-
ськими пристрастями занурює гляда-
ча в побут гуцулів села Бурачковичі. 
А оскільки всі події фільму показані 
очима маленької дівчинки з чолові-
чим ім’ям Микола, місцевий колорит 
та вигадка сплітаються в автентичний 
магічний реалізм по-гуцульски.

Документальне кіно продовжує 
переживати піднесення й теж зосе-

реджує свою увагу на житті регіонів. 
«Жива ватра» (2015) Остапа Костюка 
змусила нас медитувати на спогля-
дання карпатських вівчарів. Окре-
мої згадки варті і два документальні 
фільми, які намагалися переосмис-
лили той євроремонт, якого зазнала 
свідомість людей після подій Майда-
ну. «Українські шерифи» Романа Бон-
дарчука розповідають історію двох 
жителів села Збруївка, які за відсут-
ності міліції беруться охороняти гро-
мадський порядок. 50-річний Віктор 
та 44-річний Володимир не тільки 
доблесні поліцейські, але волею ви-
падку ще й трохи соціальні робітники, 
яким інколи доводиться вирішувати 
сімейні чвари односельчан.

Ще одним важливим фільмом про 
демократію та зміни громадської 

У 2015–2017 роках українська індустрія 
нарощувала бюджети та касові збори. Улітку 
2015-го держава квотувала частку російського 
телеконтенту, що, як не дивно, відобразилось і на 
кіновиробництві, змусивши творців залучати до 
створення фільмів якомога більше українських 
фахівців. У 2016 році Держкіно виділило майже 
243 млн гривень на виробництво 104 проектів. 
У 2017-му кількість підтриманих проектів зросла 
до 106-ти, а розмір виділених коштів подвоївся 
до 488 мільйонів...

К І Н О БУ М
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самосвідомості став «Varta1. Львів. 
Україна» Юрія Грицини. Новаторство 
тут полягає в тому, що режисеру вда-
ється розповісти про події, навіть не 
показуючи їхніх учасників. Головна 
сюжетна лінія стрічки розвивається 
на звуковому рівні — це записи ра-
діопереговорів автомобільних па-
трулів активістів у Львові після Ночі 
Гніву (19.02.14), змонтовані з кадрами 
безлюдного міста, знятими на стару 
VHS-камеру. Зі млявого перегукуван-
ня водіїв картина перетворюється 
в напружену екшн-драму, коли па-
трульні намагаються впіймати невло-
вимого лихача на «порше-кайєні». Що 
таке революція та самоорганізація, 
як створюється демократія і хто ви-
значає міру покарання — ці та інші 
питання досліджують «Українські ше-
рифи» і «Varta1.».

Успіх 2017-ого

2017-й став роком великих та малих 
перемог для українського кіно. Саме 
тоді Верховна Рада нарешті ухвалила 
закон «Про державну підтримку кіне-
матографії в Україні». Серед саме ре-
жисерських перемог варто виділити 
фільми «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва, 
«Стрімголов» Марини Степанської та 
«Рівень чорного» Віталія Васяновича. 
«Кіборги» — патріотичне, у хорошому 
сенсі слова агітаційне кіно, яке візу-
ально більше нагадує теле-, ніж кіно-
картину, але має один незаперечний 
плюс — діалоги. Драматург Наталія 
Ворожбит писала й редагувала їх, 
консультуючись із реальними «кібор-

гами»: воїнами, що довгий час утри-
мували Донецький аеропорт. Прості 
та змістовні діалоги — про владу, про 
війну, конфлікт поколінь — зробили 
цей фільм упізнаваним і близьким 
для багатьох. «Стрімголов» — дебют-
ний фільм Марини Степанської, який 
демонструвався в конкурсній програ-
мі East to the West фестивалю в Карло-
вих Варах. І хоч не здобув ніякої наго-
роди, був дуже схвально прийнятий 
світовою критикою. Це відсторонена 
драма про проблему самоідентифіка-
ції, що її переживають 27-літні Антон 
та Катя. І хоч війна, з її вибухами та 
вбивствами, візуально не присутня 
в просторі фільму, її довга кістяна ру-
ка накладає печать невизначеності на 
подальший розвиток життя героїв. 

Оскарівський висуванець від Украї-
ни, «Рівень чорного» Валентина Вася-
новича, — цікавий кіноексперимент 
без слів, що розповідає історію са-
мотності 50-літнього фотографа Ко-
сті, який в один момент втрачає все. 
Валентин Васянович створив фільм 
із пластичних етюдів, які він зрежису-
вав зі спостережень за своїм давнім 
другом, фотографом Костянтином 
Мохначем. Та якщо за лакмусовий па-
пірець глядацького успіху вважати са-
ме касові збори фільму, то перемож-
ними бокс-офісними рекордсменами 
2017-го стали не улюбленці критики, 
а фільми, що вдовольнили інтереси 
масового глядача: «Кіборги» (23,2 млн 
грн), «DZIDZIO: Контрабас», (21,7 млн 
грн) та «Сторожова застава» (19,1 млн 
грн). 

Реальність мистецтва вигадки

Фільми, які в жодному разі не можна 
пропустити у 2018 році, присвячені 
болісній роздвоєності національної 
свідомості, у якій, поряд із європей-
ським вектором, співіснують заста-
рілі пострадянські традиції життя та 
мислення. Так у фільмі Марисі Нікітюк 
«Коли падають дерева» провінційна 
дівчина Лариса не хоче жити з нелю-
бом, до шлюбу з яким її змушує ро-
дина; натомість обирає небезпечний 
шлях кримінальних авантюр поруч 
із коханим. Так із гумором шибеника 
режисер фільму «Дельта» Олександр 
Течинський оповідає історії жителів 
«української Венеції» — села Вилко-
во в дельті Дунаю. Поколіннями во-
ни живуть із рибальства та косіння 
очерету. Порталом у минуле також 
видається суперечливий, хоч місця-
ми і смішний фільм жахів — «Брама» 
Володимира Тихого. Трагедія Чорно-
билю сама собою є горором, але важ-
кий побут жителів зони відчуження, 
які повернулися до своїх домівок, це 
також і реальність, а не лише вигад-
ка. Загубленим серед пострадянської 
дійсності постає й південь України, 
у якому приречений загубитися та 
відшукати власне «Я» герой «Вулкана» 
Романа Бондарчука.

От і виходить, що українське кі-
но-2018 малює нам нову, дещо химер-
ну мапу української дійсності, загу-
бленої в часі. І хоч кіно — мистецтво 
вигадки, іноді воно парадоксально 
влучно переповідає нашу реальність.
 

ФОТО: АРХІВ
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  Відтоді минуло вісім років, але ре-
жисера досі хвилюють людські істо-
рії, які він виокремлює в художні та 
документальні фільми. «Донбас» став 
свого роду подвійним підкресленням 
під фільмографією режисера — проте 
аж ніяк не підсумком. Цьогоріч Сергій 
Лозниця випустив одразу три філь-
ми на трьох головних європейських 
кінофестивалях: «День перемоги» на 
Берлінале, «Донбас» у Каннах та «Про-
цес» у Венеції. Така продуктивність аж 
ніяк не позначилася на якості фільмів, 
тому залишається загадкою, як Лоз-
ниця не втрачає форми та встигає ті-
шити свого глядача.

Клоака хаосу та приниження 
людських чеснот

На початку кар’єри Сергія Лозницю 
часто порівнювали з Андрієм Звягін-

цевим, однак навряд чи мізантропіч-
ний погляд російського режисера 
на російське середовище можна по-
рівняти з детальним дослідженням 
людської природи українського кіно-
митця. Власне, «Донбас» стає показо-
вим прикладом, куди це дослідження 
приводить Лозницю — у клоаку хао-
су та приниження людських чеснот. 
У фільмі не проглядається нейтралі-
тету: зокрема, режисер показує, як 
бойовики привласнюють нерухомість 
та автомобілі. «Донбас» не демон-
струє новаторських прийомів, однак 
використовує інструментарій у такий 
спосіб, щоби глядач у правильних мо-
ментах сміявся, плакав і боявся.

На Каннському кінофестивалі в од-
ному з інтерв’ю режисер розповів, 
що йому не вдалося б зробити доку-
ментальний фільм із «Донбасу», адже 
звірства «ополченців» годі вивести 

за межі морального присуду. А ось 
формат художнього фільму відразу 
будує межу між митцем та глядачем: 
мовляв, і замість крові в нас буде то-
матний сік, і врешті-решт усі бійки 
відбуваються не по-справжньому. Та-
ка настанова працює. В одній зі сцен 
стрічки, наприклад, ловлять україн-
ського добровольця із синьо-жовтим 
прапором і прив’язують до стовпа. До 
чоловіка повільно, із наростанням 
агресії, починають підходити обурені 
жителі міста, щоби висловити невдо-
волення його позицією, яке, по суті, 
не має міцного підґрунтя. Доброволь-
ця б’ють, кидають у нього помідора-
ми, нахабно фотографуються поряд, 
у такий спосіб виклично апелюючи 
до публіки. Реагувати на такі сцени 
особливо боляче, адже з подібними 
епізодами з життя так званої «Ново-
росії» український глядач знайомий 
не з чуток. Сергій Лозниця побудував 
цей матеріал із роликів на Youtube, 
які впізнає кожен, хто переймається 
життям окупованого Донбасу. Лише 
остання сцена вважається повною 
вигадкою автора.

Донбас – не художня вигадка

Наскільки достовірно режисеру вда-
лося відтворити події, лишається на 
розсуд аудиторії. На показі під час 
Одеського міжнародного кінофес-
тивалю Сергій Лозниця розповідав 
історію про те, як реагував на поба-
чене австралійський глядач: його 
вразила художня вигадка режисе-

«Донбас» Сергія Лозниці: 
театр абсурду та моралі
На межі між художнім та документальним кіно
ЮРІЙ САМУСЕНКО, КИЇВ

Коли у 2010 році на кіноекрани вийшло «Щастя моє» Сергія 
Лозниці, режисер відразу потрапив у поле дискурсу про 
«незручне кіно». Звісно, не обійшлося без хайпу, адже дебютна 
художня стрічка, та ще й від українського режисера, потрапляє 
до основного конкурсу Каннського кінофестивалю. Щоправда, 
в Україні «Щастя моє» отримав лише обмежений прокат, але 
резонанс щодо показу в Каннах був відчутний.

ФОТО ЗІ ЗЙОМОК
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ра, однак довелося пояснювати, що 
практично все відбулося насправді. 
Ба більше, кінокритик Тома Сонітель 
для французького видання Le Monde 
тільки підтвердив у рецензії необіз-
наність західних ЗМІ у війні між Ро-
сією та Україною: у своєму матеріалі 
про фільм сцену весілля та кілька 
інших епізодів він теж назвав вигад-
кою. Інша реакція спостерігалася на 
всеукраїнській прем’єрі в Одесі, де 
на Q&A про стрічку тепло відгукува-
лися глядачі, дякуючи режисерові за 
точне відтворення подій.

Фрагментарність «Донбасу» доз-
воляє Лозниці стерти межу між до-
кументальним та художнім. Узагалі 
це такий собі невидимий тренд, який 
вимальовується в українському до-
кументальному кіно, що тяжіє до ху-
дожнього. У нещодавній «Головній 
ролі» Сергія Буковського постійно 
ламається ця стіна між двома жан-
рами, а деякі режисери й самі посту-
пово переходять до художнього кіно 
(«Вулкан» Романа Бондарчука). У до-
кументальних фільмах Сергія Лозни-
ці немає головного героя, як немає 
й закадрового голосу, який би водив 
глядача за руку. Такий прийом доз-
воляє робити з наративом будь-що. 
Наприклад, «Майдан» у своєму про-
холодному та дещо відстороненому 
фіксуванні подій стає власне доку-
ментом епохи, що його не сором-
но показувати нащадкам. «Донбас» 
— те саме фокусування на подіях, 
у яких персонажі почуваються най-

більш природно, тож оголюють своє 
нутро. Та ж фрагментарність дозво-
ляє тасувати персонажів, як колоду 
карт. В одних епізодах центральні 
герої стають другорядними, і навпа-
ки. Лозниця не дає жодному з них 
перетягнути увагу на себе, швидко 
змінюючи одну сцену іншою. 

...і про це мусить знати якомога 
більше людей

Якщо говорити про жанровість 
стрічки, важко дійти згоди. Безумов-

но, кілька епізодів викликають сміх, 
але комедією стрічку Лозниці, ясна 
річ, не назвеш. Жахіття війни режи-
сер показує напрочуд гротесково. 
Епізод, де в чоловіка забирають ав-
томобіль, що «послужить добробу-
ту нової держави», викликає радше 
посмішку своєю абсурдністю. Зазви-
чай Лозниця в художніх фільмах за-
вершує на невтішній ноті. Згадаймо 
бодай головну героїню «Лагідної», 
якій так і не вдалося побачити чоло-
віка у в’язниці. «Донбас» вірний цій 
традиції: сцена розстрілу автобуса 
підсумовує стрічку тишею, з якою 
глядач залишається наодинці, щоб 
обдумати побачене та зробити ви-
сновки.

За сюжетом одного епізоду до 
«ополченців» приїздить журналіст 
і запитує: «Хто у вас головний?». Звіс-
но, нікого не знаходиться. Хлопці си-
дять на танках, їдять квашені огірки 
з банки й називають щоразу нове по-
зивне ім’я. Сергій Лозниця показує, на 
що може перетворитися шматок кра-
їни без влади. У таких обставинах лю-
ди одягають шинелі із несправжніми 
відзнаками, називаються вигаданими 
іменами і влаштовують театр перед 
кожним, хто заходить до них на виста-
ву. Та ця вистава перетворюється із 
фарсу на трагедію — і про неї мусить 
знати якомога більше людей.

 

Фрагментарність 
«Донбасу» дозволяє 
Лозниці стерти межу 
між документальним 
та художнім. Узагалі 
це такий собі 
невидимий тренд, 
який вимальовується 
в українському 
документальному 
кіно, що тяжіє до 
художнього.

ФОТО ЗІ ЗЙОМОК
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 Кожне покоління по-своєму пере-
живає цей феномен. 26 липня 2018 
року в Україні відбулася прем’єра мі-
стичного трилера «Брама» режисера 
Володимира Тихого за п’єсою Павла 
Ар’є. Фільм уже став знаковою поді-
єю для вітчизняного кінематографа 
й отримав схвальні відгуки критиків.

На зустріч трагедії

Події стрічки розгортаються на за-
кинутому хуторі в зоні відчуження, 
навколо маленької родини з трьох 
осіб — представників трьох різних 
поколінь. Стара баба Пріся (Ірма Ві-
товська-Ванца), її слабохарактерна 
дочка Слава (Віталіна Біблів) та при-
шелепкуватий онук Вовчик (Ярослав 
Федорчук). Матріархом сімейства 
є бойова бабця, яка під час Другої 
світової власноруч убила дванадця-
тьох есесівців, а тепер тримає всіх 
у залізному кулаку і спілкується з по-
тойбічними силами: зустрічається 
з русалками, бачить дивних сомів 
і намагається задобрити смерть. 
У фільмі показано людей, які праг-
нули втекти від зовнішнього світу на 
маргінеси цивілізації, але яких цей 
зовнішній світ таки впіймав. Кульмі-
нацією болісного виживання на межі 
бідності й божевілля стає куля, яку 
сучасні сталкери — мажорні круте-
ники — випускають у Вовчика. Баба 

й онук зустріли посеред дня русалок 
— передвісниць смерті, але, прагну-
чи уникнути похмурого пророцтва, 
вони, як і давньогрецький цар Едіп, 
лиш рухалися назустріч трагедії. 

На початку й наприкінці часів

Територія навколо закинутої ЧАЕС 
уже давно сама собою стала міфо-
логемою закритого, ізольованого — 
а заразом і містичного — простору, 
де не діють звичні закони реальності. 
Сакральний хронотоп, що панує там, 
протистоїть профанності зовнішньо-
го буття, тож, на противагу історич-
ному лінійному часу, там функціонує 
циклічна темпоральна модель, що 
виступає ключем до розуміння ме-
тафізичного коду історії — зрештою, 
сама п’єса Павла Ар’є має назву «На 
початку й наприкінці часів». У діалозі 
з Вовчиком баба Пріся прямим тек-
стом проговорює згадані вище кон-
цепції Мірчі Еліаде. Зона відчуження 
постає таким собі магічним центром 
Всесвіту й місцем зустрічі магічних 
сил. Тут мирно уживаються поліські 
русалки і прибульці з летючих тарі-
лок.

Аби потрапити до закинутого ху-
тора, де мешкає родина, слід проїха-
ти крізь своєрідну «браму» — старі 
футбольні ворота. Саме вони висту-
пають тією невидимою межею, що 

відділяє містичний простір зони від 
цілком реального повсякдення. На-
прикінці історії ці ворота вже опри-
явлюються як містична брама — між 
світами живих та мертвих. По суті, 
для тих, хто обрав добровільну ізо-
ляцію, потойбіччя ототожнюється 
з цивілізацією. Для баби Прісі та її 
сім’ї час ніби застиг — і тільки кіль-
ка листівок, уривки радіопередач 
та розповіді заїжджого міліціонера 
є маркерами історичних змін.

Хранителі культурного коду

Однак «Брама» — це не тільки й не 
стільки історія про містику. Ба більше: 
якби режисер захотів повністю при-
брати магію зі сценарію, основний ме-
седж не постраждав би. Фільм на при-
кладі трьох поколінь, що зібралися на 
забутому Богом і людьми хуторі, го-
ворить про трагедію нашої держави. 
Власне, зона й уособлює Україну: по-
нівечену, збіднілу, пограбовану. А ро-
дина баби Прісі втілює людей, які самі 
себе загнали в безвихідь. Сама баба 
Пріся представляє старе покоління, 
яке пережило Голодомор і Світову 
війну. Фанатично залюблене в рідну 
землю, воно є хранителем культур-
ного коду. Слава — народжена і ви-
хована за Радянського Союзу. Відір-
вана від національного коріння, вона 
— яскравий представник комсомолу, 

… А де тепер не зона на землі?
КАТЕРИНА ПІТИК І АНАТОЛІЙ ПІТИК, КИЇВ

Жахна аварія на Чорнобильській АЕС подарувала українцям не лише 
купу проблем і всесвітню сумну славу, а й потужну культурну метафору, 
яка, на жаль, ще довго не втрачатиме своєї актуальності.  
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ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ ТИХИЙ
Український кінорежисер, що народився 25 лютого 1970 року в місті 
Червоноград на Львівщині. Він прославився завдяки проектам «Вави-
лон’13» і «Мудаки. Арабески», циклу «Зима, що нас змінила» й повно-
метражним фільмам «Наша Надія» та «Зелена кофта». У 2008 році екра-
нізував роман Ірен Роздобудько «Ґудзик». За документальний цикл 
«Вавилон’13» отримав спеціальну нагороду «За внесок у розвиток укра-
їнського кіномистецтва» на 44-ій «Молодості» та став співпереможцем 
Національної премії України імені Тараса Шевченка.

який радо відповість «Так!»; її головна 
трагедія в тому, що вже давно немає 
партії, яка б сказала «Треба!». Показо-
во, що свій магічний дар баба Пріся 
хотіла передати Славці, але та просто 
не могла його прийняти. Спадкоєм-
цем повинен був стати онук, який мав 
чарівний хист. Певно, його розумова 
відсталість і є наслідком розриву між 
поколіннями, відсутності тяглості 
традиції, неможливості спиратися на 
батьків. Для нього час, достоту як за 
Шекспіром, звихнувся.

Фільму неймовірно пощастило зі 
сценарієм. Потужне першоджерело 
— п’єса Ар’є — допомагає «Брамі» не 
звалитися в болото, де мляво борса-
ються вітчизняні жахливчики та по-
нурий артхауз. Зрештою, недаремно 
ця історія ставиться в театрах по всій 
Україні. Доповнюється все це вираз-
ною грою Ірми Вітовської-Ванца та 
Віталіни Біблів, які втілюють своїх 
героїнь як на екрані, так і на сцені 
київського Молодого театру. Красу-
ня Вітовська постала у фільмі вдвічі 
старшою від свого реального віку. 
Досягалося це завдяки еластичній 
масці на обличчі, що є доволі супе-
речливим рішенням, оскільки такий 
тип гриму обмежує виражальні мож-
ливості актора. Саме тому ще більше 
хочеться похвалити талант актриси, 
яка змогла зіграти роль, користую-
чись тільки очима та голосом. 

І ложка дьогтю

Ложками дьогтю в цій містичній 
діжці меду є хіба що операторська 
робота та спецефекти. Театр, із яко-
го виросла стрічка, не відпускає її: 
людина з кіноапаратом не вико-
ристовує засоби мови кіно на повну. 
Кілька вдалих операторських рішень 
(наприклад, діафільм про історію 
України) перекриваються повсюд-
ним бажанням знімати програму 
«Театр на екрані». Єдині поступки, 
на які йде оператор, — це перехід 
від загального плану до середнього, 
але навіть тоді персонажі перебува-
ють чітко у центрі кадру. Філігранна 
точність, яка більше пасує неозоро-
му простору «Космічної Одіссеї», а не 
брудному пошарпаному хутору під 
Чорнобилем. А от щодо спецефек-
тів… краще б їх узагалі не було. На 

щастя, фільм не демонструє русалок 
чи потерчат, але навіть гомеопатичні 
дози комп’ютерної графіки яскраво 
демонструють: грошей на неї у твор-
ців фільму не було. Режисеру варто 
було б звернутися до спадку Парад-
жанова, який зміг передати містичну 
атмосферу світу своїх героїв без вир-
виочного графону.

Попри наявні недоліки, «Брама» 
ставить дуже високу планку. Звер-
нення до поліського фольклору й ви-
користання місцевих образів та уяв-
лень додають фільму національного 
колориту без шароварщини. Абсур-
дистська трагікомедія з елементами 
бурлеску, що переростає в серйозну 
драму, таки дарує обіцяний катарсис. 
Звісно, наразі ще рано зараховувати 
стрічку до золотого фонду україн-
ського кіно, але її точно хочеться пе-
редивитися ще раз.  

ФОТО ЗІ ЗЙОМОК
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 Ключові переваги зйомок в Україні 
— дешева робоча сила й оренда тех-
ніки. Так, наприклад, компанія Patriot 
Rental, що спеціалізується на комплек-
сному забезпеченні зйомок, окрім ки-
ївського офісу, віднедавна має також 
львівський та одеський. Брендовані 
вантажівки цієї компанії навіть у ба-
гатьох пересічних українців виклика-
ють асоціації зі знімальним процесом. 
Однак для більшості він іще дивина. 
Під час зйомок завжди потрібно убез-
печувати себе від неприємностей, 
домовляючись про підтримку поліції. 
Адже охоронцю заводу в полі, біля 
якого заплановано зйомки, і тепер 
складно пояснити, що це процес, який 
супроводжують необхідні дозволи 
місцевої влади, а іноді навіть держав-
на підтримка. Складається враження, 
що в Україні на кожному кроці — ре-
жимні об’єкти, які необхідно захистити 
від стороннього ока. Тож варто бути 
готовим, що прийти будь-куди і просто 
почати знімати — неможливо, треба 
завчасно підготувати документи, доз-
воли й «адвокатів».

Візуальна особливість 
український міст

Та й у містах кіногрупи стикаються 
із численними перешкодами. Одна 
з головних — засилля зовнішньої ре-
клами. Почасти її несанкціоноване 
розміщення в міському просторі, сти-
хійність, найнеочікуваніші рішення 
щодо рекламних площин — основна 
перешкода для використання тієї чи 
іншої локації. Хоча, варто зауважити, 
ця проблема турбує не лише кінови-
робників, а і звичайних громадян. На 
жаль, саме це — визначальна візуаль-
на особливість українських міст. 

Інша соціальна проблема, яка стає 
на перешкоді кіновиробництву, — 
безконтрольний паркінг. Утім, з 27 ве-
ресня чинності набуває закон про нові 
правила паркування, який поклика-
ний врегулювати цей процес. Досі 
кінокоманди зі свого боку користу-
валися послугами приватних служб 
розпарковування, але навіть вони ні-
чого не здатні гарантувати. Завдання 
служби — зробити так, щоби на певній 
вулиці чи в певному дворі на час зйо-
мок не було автомобілів. Працівники 
заходять у під’їзди, стукають у двері, 
залишають листи із проханням щодо 
паркування власникам автівок, ви-
ловлюють їх біля машин. Однак якщо 
зйомки заплановані в «неблагополуч-
ному» районі, то служба може просто 
відмовитися від роботи й тоді команді 
доводиться робити все самостійно.

Зелені прес-карти

На допомогу авторам кіно приходять 
кінокомісії. У світі є понад 1000 таких 
організацій, які надають підтримку кі-
новиробництву на всіх рівнях. Завдан-
ня кінокомісії — полегшити комуніка-
цію виробників кіно з муніципальними 
структурами та забезпечити адекватні 
умови для роботи. У законі про кіне-
матографію зазначено: «Кінокомісія — 
установа, підрозділ установи держав-
ної чи комунальної форми власності, 
метою діяльності якої є популяризація 
України та її регіонів як привабли-
вих локацій для кінозйомок, а також 
ефективне використання потенціалу 
української сервісної індустрії в галузі 
кінематографії».

Українська кінокомісія виникла 
у 2015 році, а її сайт відтоді так і не онов-
лювався. Хоча він мав би містити бага-

то важливої інформації щодо питань, 
актуальних передовсім для іноземців. 
Це й гід по локаціях (на Amazon можна 
знайти фотоальбом 2008 року Ukraine 
Location Guide), і загальна інформація 
про країну, і візовий режим. У нас чима-
ло місцевої специфіки, яку варто вра-
ховувати. Наприклад, робота в Криму, 
що донедавна був надзвичайно прива-
бливою локацією, насправді потребує 
старанної підготовки і продумування 
величезної кількості кроків. Серед 
них — увага до правил в’їзду й виїзду 
із території, валюта й можливість тих 
чи інших фінансових операцій у межах 
півострова, особливості структур дер-
жавного управління всередині регіону. 
Також є особливості зйомок у зоні АТО. 
Бо для роботи на лінії зіткнення необ-
хідно отримати зелені прес-карти.

Львів може стати  
і Прагою, і Парижем

У 2015-му крига скресла і в Україні ви-
никло кілька кінокомісій. Із їхньою ро-
ботою пов’язане оживлення й пожвав-
лення локальних кінопроцесів. Важ-
ливо розуміти, що це не субсидійний 
проект, а залучення реальних коштів 
для розвитку міста. Це не так фінансо-
ва історія, щоби заробити, адже власне 
кіновиробництво вимагає вливання 
значних фінансових ресурсів. Та це хо-
роша «подушка» для кінематографістів, 
кінцева мета яких — фільм. Кому ви-
гідні місцеві команди? Насправді всім, 
адже вони не лише «продають» бренд 
міста, а й розвивають регіон загалом, 
впливають на туризм міста, створюють 
робочі місця. Також зйомки тісно пов’я-
зані зі сферою послуг — оренда облад-
нання й житла, кейтерінг, транспорт.

Так, Львів — місто, що може стати 

Як це — знімати в Україні
НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ

Україна — велика країна. І це не порожні слова, а факт. Адже 
тут представлене все різноманіття ландшафтів: море, гори, 
ліси, пустелі, степи, болота, сучасні міста й давні фортеці. 
Стрімкий розвиток кіносфери, що відбувся впродовж 
останніх кількох років, прекрасно ілюструє цю тезу. 
А кількість стрічок, зроблених у копродукції, підтверджує, що 
Україна цікава іноземному ринку.
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і Прагою, і Парижем, у ньому є й се-
редньовічна частина, і радянські квар-
тали, й острівці сучасної архітектури. 
Місто відкрите до трансформацій, 
а Львівська кінокомісія — до співпра-
ці. У 2018 році вона стала гравцем між-
народного кіноринку, а саме — офі-
ційним членом Європейської мережі 
кінокомісій (EUFCN). 

Також цього року Львівська кіноко-
місія провела п’ятий конкурс і обрала 
4-х переможців, кожен із яких одержав 
по 50 тисяч гривень підтримки. Так чи 
інак, це серйозне перекриття для бю-
джетної частини, тож робота із комісі-
єю — корисна та ефективна співпраця 
для обох сторін. Пітчинг — дуже силь-
на підтримка національного кіно на 
кількох рівнях, зокрема фінансовому 
й адміністративному. Адже кінокомісія 
бере на себе значну частину роботи: 
формує акторську базу, забезпечує ло-
кацію, веде перемовини із держструк-
турами. Але власне й конкурс кінопро-
ектів, тобто пітчинг, сприяє розвитку 
індустрії. Це провокує одних авторів 
фільмів створювати нові сценарії, ін-
ших — діставати з шухляди старі, досі 
нереалізовані ідеї. Такі конкурси виво-
дять на ринок нових гравців та форму-
ють тенденції. 

Знаково, що переможцями п’ятого 
пітчингу стали вже імениті режисери 
— Марія Степанська й Тарас Дронь. 
Адже в обох за плечима великі проек-
ти: фільм «Стрімголов», представлений 
на численних міжнародних кінофести-
валях і відзначений українською кри-
тикою, і стрічка, що вийде в жовтні, 
назва якої автоматично вказує на май-

бутній комерційний успіх, — «DZIDZIO 
Перший Раз». 

Так, українсько-польська коротко-
метражна стрічка Дмитра Сухолит-
кого-Собчука «Штангіст», яка отри-
мала головний приз кінофестивалю 
«Молодість» та була представлена 
на Одеському кінофестивалі, а також 
відзначена критиками, — підтримана 
Львівською кінокомісією. Серед інших 
фільмів, що здобули підтримку: «Різд-
вяна історія» — режисери Валерія Со-
чивець і Філіп Сотниченко, «Щасливі 
роки» — режисерка Світлана Шимко, 
«Інтербачення-Львів» — режисери 
Станіслав Мензелевський, Анна Ону-
фрієнко, Еліас Парвулеско. Загалом, 
ті кіномитці, яким уже вдалося попра-
цювати із кінокомісіями, надзвичайно 
задоволені конструктивною роботою, 
адже це позбавляє авторів багатьох 
бюрократичних проблем і забезпечує 
ефективний робочий процес. Сайти кі-
нокомісій демонструють їхню відкри-
тість до розв’язання проблем із дозво-
лами та юридичними консультаціями. 

Відкриваючи  
«адміністративні вікна»

Уже два роки відбуваються зйомки 
фільму про один із ключових палом-
ницьких центрів України — Зарвани-
цю. Тисячі вірян щороку приходять 
у це селище на Тернопільщині до цілю-
щого джерела, біля якого, за перека-
зами, з’являлася Божа Матір. Режисе-
рами та операторами стрічки є Роман 
Гімей та Ярема Малащук, звукорежи-
сером — Сергій Авдєєв. Продюсує 

картину Валерія Сочивець. У рамках 
роботи над документальним фільмом 
команда співпрацює відразу із двома 
кінокомісіями — Тернопільською та 
Івано-Франківською. Якщо перша до-
помагає із логістикою, житлом і хар-
чуванням у регіоні, то друга підтримує 
фільм фінансово. 

Інші кінокомісії також почали до-
волі активну діяльність. Саме вони 
проводять тематичні кінопокази та 
привозять прем’єри. Так, у Тернополі 
вже двічі відбувався форум «КіноХви-
ля», який збирав режисерів, акторів, 
сценаристів. Упродовж трьох днів від-
бувалися покази новинок — знакових 
вітчизняних та закордонних стрічок.

Кінокомісії на Західній Україні дуже 
відкриті для роботи з іноземними про-
дюсерами, а також до копродукції. Од-
ним із найяскравіших прикладів є іта-
лійсько-український фільм «Ізі», який 
брав участь у численних міжнарод-
них фестивалях та вийшов на широ-
ких екранах. Більшу частину знімали 
в Україні за підтримки Трускавецької 
кінокомісії. 

Знімальний процес в Україні саме 
завдяки кінокомісіям стає доступні-
шим та приємнішим. Адже вони від-
кривають так звані «адміністративні 
вікна» і забезпечують умови для робо-
ти авторів кіно. Поступово західні про-
дюсери дізнаються про різноманітні 
українські локації (зокрема завдяки 
фільмам, що представлені на міжна-
родних кінофестивалях), тож, сподіва-
ємося, незабаром нас чекає справжній 
бум іноземних проектів. 
 

ФОТО: АРХІВ АНДРІЯ СУЯРКО
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 Упродовж 2014–2018 років чи не 
найбільш резонансною темою укра-
їнських документалістів, яка власне 
допомогла вийти з тіні браку попиту 
на документальне кіно, стали події 
Євромайдану, анексії Криму і війни 
на Донбасі. Звісно, український та 
іноземний глядач активно реагував 
на появу чи не кожної стрічки, що за-
зирала за лаштунки нових викликів 
і держави України, і її громадян. Кон-
флікт поколінь, етнічних груп, мови 
спілкування, культурних кодів зазву-
чав нарешті правдиво, без домішок 
політичної реклами й ситуативних 
гасел, якими так віртуозно навчи-
лися маніпулювати політики різних 
груп і угруповань.

Вихід за територію  
сучасної війни

В одному з інтерв’ю історикиня крим-
ськотатарського походження Ґульна-
ра Бекірова окреслила проблему до-
майданівського періоду так: «Якби не 
анексія, то, може, ми й не дізналися б, 
наскільки погано історію кримських 
татар знають українці». Я б продов-
жила цю думку такою тезою: якби 
не численні роботи українських ре-
жисерів Костянтина Кляцкіна, Воло-
димира Тихого, Лариси Артюгіної, 
Юлії Гонтарук, Юлії Шашкової (які на 
початку об’єдналися в кіноформацію 
«Вавилон’13»), і цей список можна 

продовжувати аж до Сергія Лозниці 
й Олександра Течинського, ми б так 
і не усвідомили, що нічого не знає-
мо про своїх співгромадян, і надалі 
б це наше незнання могли легко ви-
користовувати зовнішні і внутрішні 
агресори. 

Документальні фільми цієї темати-
ки, хоч і не надто легко, проте все-та-
ки пробилися на екрани кінотеатрів 
і в ефіри телеканалів. І це справді 
перемога, адже раніше можна було 
лише мріяти про те, що твій докумен-
тальний фільм потрапить у розклад 
сеансів чи телеканал виділить ефір-
ний час для нього.

Однак документальне кіно, на-
скільки б актуальним не лишалася 
фіксація цього власне сучасного 
досвіду, не може обмежуватися те-
риторією війни і спротиву. Так, серед 
переможців пітчингів різних років, 
який проводить Державне агентство 
України з питань кіно, ми можемо 
знайти різну тематику фільмів — 
від портретних історій про окремих 
людей до оповідей про українські 
культурні феномени. Приміром, 2016 
року український документаліст Сер-
гій Буковський завершив роботу над 
стрічкою «Головна роль». Фільм є не-
простою оповіддю про кіноакторку 
Ніну Антонову (вона ж і мама Сергія 
Буковського), сценічна доля якої 
звелася до головної ролі в першому 
радянському кольоровому багато-

серійному телефільмі «Варчине жит-
тя». Цей фільм був представлений на 
Міжнародному Лейпцизькому фес-
тивалі документального та анімацій-
ного кіно, на Восьмому Одеському 
міжнародному кінофестивалі здобув 
перемогу одразу у двох номінаціях 
— «Найкращий європейський до-
кументальний фільм» та «Найкраща 
акторська робота» (національний 
конкурс) — і водночас був нагоро-
джений 2017 року національною 
кінопремією «Золота дзиґа», як най-
кращий документальний фільм. Про-
те масовий глядач фактично не міг 
переглянути стрічку в прокаті.

Чому? Про проблеми прокату та 
ефірного часу на телеканалі я розка-
жу трішки згодом. Зазначу лише, що 
фактично подібну долю одержали 
фільми не-про-війну, зокрема стріч-
ки «Лариса Кадочникова. Автопор-
трет» (2013, режисери — Дмитро 
Томашпольський і Лариса Кадочни-
кова), «Діксі Ленд» (2017, режисер 
— Роман Бондарчук), «Манливий, 
Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці 
про Смерть» (2017, режисер — Тетя-
на Ходаківська), «Свій голос» (2017, 
режисер — Сергій Маслобойщиков), 
і цей список можна продовжувати до 
нескінченності.

Звісно, були й винятки, як із філь-
мом Остапа Костюка «Жива ватра» чи 
стрічкою Тараса Томенка «Будинок 
“Слово”» (2018 року нагороджений 

Українська документалістика: 
імідж, почасти реалізований 
усупереч
ІРИНА ПЛЕХОВА, КИЇВ

Українська кінодокументалістика в медійному просторі наявна 
повсякчас: участь і перемоги на різних фестивальних майданчиках, 
порушення актуальних тем, зокрема подій Революції Гідності та 
російської агресії на Сході України фактично стали частиною медійної 
кампанії за кордоном і вирішували не лише художні, а й дипломатичні 
завдання. Проте й викликів перед українськими документалістами за 
останні кілька років збільшилося в рази. Спробую окреслити кілька 
точкових і важливих питань, від яких залежатиме подальша доля 
кінопроцесу.

К І Н О БУ М
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національною кінопремією «Золота 
дзиґа», як найкращий документаль-
ний фільм). Проте поки це лише по-
одинокі винятки з правил.

Територія досліджень для україн-
ських документалістів не може об-
межитися лише сучасними реаліями. 
Понад те, якість і традиції української 
кінодокументалістики дозволяють 
опрацювати широкий спектр про-
блем і максимально заповнити білі 
плями в різних площинах. Та чи поба-
чить український глядач ці фільми? 
Питання поки що риторичне.

Пошук глядача —  
від кінотеатру до фестивалю

Побічно я вже згадала про неймо-
вірні складнощі, які чекають на вже 
готовий український документаль-
ний фільм після його виробництва. 

Прокатники реагують зазвичай лише 
на резонансну тему, навіть численні 
перемоги українських документаль-
них фільмів на топових закордонних 
фестивалях чи впізнаваність режи-
сера на закордонних кіноринках 
не є гарантією потрапляння фільму 
в розклад сеансів кінотеатральних 
мереж. Певний запит на українське 
кіно в межах Києва більш-менш 
задовольняють хіба що кінотеатр 
українського кіно «Ліра», кінотеатри 
«Кінопанорама», «Жовтень» і «Київ», 
а також зал Спілки кінематографістів 
України. 

Понад те, український глядач 
практично позбавлений не лише 
українського контенту докумен-
тального кіно, а й закордонного. До 
прикладу, британська стрічка «Емі» 
режисера Азіфа Кападіа, що розпові-
дає про життя та смерть співачки Емі 

Територія досліджень 
для українських 
документалістів не 
може обмежитися 
лише сучасними 
реаліями. Понад 
те, якість і традиції 
української 
кінодокументалістики 
дозволяють 
опрацювати широкий 
спектр проблем 
і максимально 
заповнити білі плями 
в різних площинах.
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К І Н О БУ М

Вайнгауз і 2016 року отримала пре-
мію «Оскар» у номінації «Найкращий 
документальний повнометражний 
фільм», запізнилася до українського 
глядача на 2 роки. Лише тепер фільм 
виходить в український прокат. Коли 
ж ми зможемо на великому екрані 
переглянути фільми «Ікар» Брайана 
Фогеля й Дена Когана або «Останні 
люди Алеппо» Фіраса Файада? Пи-
тання, на яке поки що ніхто не може 
відповісти. 

Не найкраща ситуація і з телека-
налами. Тут трохи інша історія. Ро-
ками на українському телевізійному 
ринку вдавалися до підміни понять. 
Менеджмент телеканалів перекону-
вав і виробників кінофільмів, і власне 
своїх глядачів у тому, що браку доку-
ментальних стрічок в ефірі нема. До-
кументальні телепрограми в розкладі 
передач значаться як документальні 
фільми. Пояснення про те, що це не 
є кінопродукт, так і не почуте. Нато-
мість продакшни, які є частиною те-
леканалів, і надалі за три-чотири дні 
знімають передачі, які видають за до-
кументальне кіно. Достатньо просто 
переглянути документальні стрічки 
BBC — і вся аргументація українських 
телевізійників буде розбита вщент. 

Дочитавши до цих рядків, ви, ма-
буть, хочете запитати: для кого ж тоді 
українські кінематографісти роблять 
свої документальні проекти? Чи 
можна десь переглянути ці фільми?

На щастя, кінематографічна спіль-
нота, не чекаючи манни з неба, упро-
довж багатьох років поступово та 
самостійно вирішувала складне пи-
тання доступу глядача до української 
та закордонної документалістики. 

Отже, документальне кіно почало 
потрапляти у фокус регіональних 
і київських кіноклубів, стало части-
ною програм кінофестивалів. І ось 
тут варто акцентувати увагу на абсо-
лютно унікальному явищі — Міжна-
родному фестивалі документального 
кіно про права людини Docudays UA, 
співзасновником якого і програмним 
директором є український режисер 
і продюсер Геннадій Кофман. Уперше 
цей фестиваль стартував під назвою 
«Дні кіно про права людини» ще 2003 
року. Тоді програма містила докумен-
тальні та ігрові фільми. Більшість із 
них були українськими прем’єрами. 
Організатори від початку вирішили, 
що покази відбуватимуться не ли-
ше в столиці, а й у регіонах України. 
Другий фестиваль відбувся 2005-го 
й мав додаткову назву «Український 
контекст». Саме в цей рік програма 
складалася здебільшого з неігрових 
фільмів. Після показів у Будинку кіно 
в Києві фестиваль вирушив у подо-
рож областями України. Фактично, 
так народився Мандрівний фести-
валь «Дні кіно про права людини». 

Ще за рік, 2006 року, на Міжнарод-
ному фестивалі документального кі-
но в Амстердамі (IDFA) «Український 
контекст» було прийнято до міжна-
родної Мережі фестивалів про права 
людини Human Rights Film Network 
(HRFN). 2008-го фестиваль було ос-
таточно перейменовано на Міжна-

Кінематографічна 
спільнота, не чекаючи 
манни з неба, 
упродовж багатьох 
років поступово та 
самостійно вирішувала 
складне питання 
доступу глядача 
до української 
та закордонної 
документалістики. 
Отже, документальне 
кіно почало потрапляти 
у фокус регіональних 
і київських 
кіноклубів, стало 
частиною програм 
кінофестивалів.
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родний фестиваль документального 
кіно про права людини Docudays UA. 

Відтоді фестиваль традиційно 
відбувається впродовж останньо-
го тижня березня в столичному 
Будинку кіно (приміщення Спілки 
кінематографістів України). З 2016 
року на Docudays UA було відкри-
то національний конкурс. Сьогодні 
фестиваль має чотири конкурси, по-
законкурсну програму, майстерню 
документального кіно DOCU/КЛАС, 
простір для дітей віком від 3 до 14 
років DOC/САДОК, а також окрему 
правозахисну програму.

До того ж фестиваль відбувається 
не лише в Києві: упродовж року ман-
дрівну програму приймає більшість 
українських мегаполісів. 

І власне, Міжнародний фестиваль 
документального кіно про права 
людини Docudays UA із року в рік 
розбиває стереотипи щодо попиту 
на документальне кіно: спробуйте 
потрапити на фестивальну програ-
му за 15 хвилин до сеансу. Це просто 
неможливо — у залі стільки глядачів, 
що варіант сісти на сходах, стати біля 
дверей, проштовхнутися крізь юрбу 
і вмоститися біля екрану не пройде. 
Бо попит на документалістику пере-
вищує пропозицію. І на багатоміль-
йонну аудиторію лише Docudays UA 
намагається задовольнити цю про-
галину. 

Щодо попиту. Уявіть собі, лише 
впродовж трьох днів у Києві тривав 
прокат документального фільму 
«Бергман» режисерки Яне Магнуссон 
про видатного шведського режисера 
театру і кіно Інгмара Бергмана. Ця бі-
ографічна сага за три дні в Києві зі-
брала повні тисячні зали. А скільки 
глядачів не втрапили на сеанс? 

А тепер сучасна арифметика: по-
питу на документальне кіно вірту-
ально не існує, бо нема пропозиції. 
Пропозиція Міжнародного фестива-
лю документального кіно про права 
людини Docudays UA постійно зби-
рає аншлаги. Уявіть, який потенціал 
сьогодні мають інші платформи до-
кументального кіно — кіномережі 
й телебачення…

Що робити в цій ситуації? Лише 
вдаватися до сучасних механізмів 
просування продукту. Наразі одним 
із пріоритетних напрямків є створен-
ня монетизованої онлайн-платфор-
ми. Подібний досвід уже реалізову-
ється в межах окремого проекту до-
кументаліста й засновника кінофес-
тивалю «Артдокфільмс» Віталія Ман-
ського. Його віртуальна синематека 
налічує понад 5000 документальних 

фільмів, які можна переглянути за 
умови доступної ціни і реєстрації на 
сайті. Якщо Docudays UA зможе реа-
лізувати подібний проект в Україні, 
то, переконана, від цього виграють 
абсолютно всі. Головне, телевізійни-
ки і прокатники не зможуть відмежу-
ватися від запиту на документальне 
кіно.

Штрихи до проблем: архіви, 
авторське право, development 
проектів

Питання, винесені в підзаголовок, 
потребують окремої публікації, про-
те кількість знаків і фокус вашої уваги 
скінченні. Документалісти — це архі-
вісти й водночас дослідники архівів. 
Вони вивчають сучасність, звертають 
нашу увагу на актуальні проблеми 
або ж вишукують їх у тенетах істо-
рії. І тут українські документалісти 
наштовхуються на чергові проблеми: 
якщо дослідження стосується Києва 
чи великих українських міст, пошук 
інформації певною мірою може бу-
ти задовільним. Утім, раптом комусь 
необхідні матеріали з Херсона, Кро-
пивницького, Калуша, Мукачевого, 
Сум чи інших міст і містечок України 
— чекайте на довге мовчання… Ці 
матеріали або неоцифровані, або не-
описані, або вже давно списані й пе-
резаписані. Навіть у Києві ця пробле-
ма надзвичайно гостра.

Труднощі чигають і у сфері дотри-
мання авторських прав: закупівля, 
наприклад, документальних матері-
алів з-за кордону. Там ці матеріали 
коштують чималеньких грошей, зде-
більшого не передбачених україн-
ськими бюджетами. Тож використа-
ти хроніку чи ексклюзивні інтерв’ю 
з учасниками процесів — практично 
неможлива історія в межах бюджетів 
на документальне кіно в Україні.

І питання законодавства. Виграйте 
пітчинг — реалізуйте документал-
ку за 12 місяців. Так вимагає закон. 
Проте підготовчий (власне, неопла-
чуваний процес в українських реа-
ліях) може тривати до року, а поча-
сти й довше. Якісна документальна 
картина потребує сконцентрованої 
уваги всіх учасників кінопроцесу. На-
разі цей тягар лягає на продюсерів, 
які підтримують документальне кіно 
і які не можуть розраховувати навіть 
на мінімальний прокат свого продук-
ту в межах України.

Чому ж, аналізуючи цю непросту 
ситуацію, ми можемо сьогодні гово-
рити про те, що українська докумен-
талістика — одна з найкращих ілю-
страцій розвитку не лише кінопро-
цесу, а й культурного іміджу України 
у світі? Просто ресурс її надто по-
тужний, якість надто не тенденційна, 
запит надто високий. А ось розвива-
ється документальне кіно, на жаль, 
дотепер всупереч.  
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К І Н О БУ М

Символ українського 
інтелектуального кіно
НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ

6 червня 2018 року, на 84-му році життя, відійшла у вічність 
одна із ключових українських кінорежисерок — Кіра Муратова. 
Режисерка, сценаристка, акторка, авторка понад двадцяти фільмів, 
почесна громадянка Одеси, народна артистка України, лауреатка 
Національної премії ім. Т. Г. Шевченка та Державної премії ім. 
О. Довженка, володарка «Срібного ведмедя» Берлінале (1990) та 
«Почесного Леопарда» Локарно (1994). Усе це — Муратова. 

 Народилася Кіра Георгіївна в Коро-
лівстві Румунія, навчалась у Москві 
на філологічному факультеті, а зго-
дом у ВДІКу. Із першим чоловіком, 
Олександром Муратовим, режисер-
ка переїхала в Одесу, де вони разом 
працювали на легендарній кіностудії. 
Власне із цим містом, яке, за словами 
Муратової, любить музику та сміх, 
і пов’язують її ім’я. Під час п’ятого 
Одеського міжнародного кінофести-
валю вона отримала «Золотого Дюка» 
за внесок у розвиток кіно, а цьогоріч, 
у рамках уже восьмого фестивалю, 
у секції «Спеціальні покази» демон-
стрували два її фільми — «Короткі зу-
стрічі» та короткометражку «Лялька».

Короткі зустрічі

У дебютній стрічці про любовний 
трикутник «Короткі зустрічі» (1967) 
Муратова зіграла одну з головних ро-
лей, іншу — Володимир Висоцький. 
За сюжетом, покинувши рідне село, 
Надя разом із подругою їде до міста. 
Дорогою вона влаштовується на ро-
боту в чайну і знайомиться з молодим 
геологом Максимом — людиною та-
лановитою й освіченою... Він мав усі 
необхідні для продовження знайом-
ства чесноти, але в нього була улю-
блена жінка, яка жила в місті й чекала 
його у своєму будинку. У цей будинок 
і приїздить закохана в Максима Надя. 

Роль Максима дісталася молодому 
і тоді ще малознаному Висоцькому. 
Режисерка характеризувала його як 
хорошого, дисциплінованого актора 
й доброго барда. Оскільки Муратова 
сама ж і писала сценарій цього філь-
му, то для неї роль коханої Максима 

була абсолютно природною: текст був 
таким, неначе все те вона сама гово-
рила, думала і відчувала. Фільм потра-
пляв до аудиторії двічі, тож, вийшов-
ши в прокат за 20 років, він викликав 
фурор: його подивилися 4 мільйона 
глядачів.

Кіра знімала про те,  
що знала й що відчувала

Другий чоловік, Євген Голубенко, 
був співавтором багатьох сценаріїв 
Муратової, а також художником-по-
становником численних її стрічок. 
Мисткиня дослухалася до його дум-
ки, вони десятиліттями працювали 
пліч-о-пліч. Кіра знімала про те, що 
знала й що відчувала; якщо матеріал 
не піддавався і з’являлася штучність, 
то режисерка відступала. Муратова 
знімала інтелектуальне кіно, що епа-
тувало глядача вже з назви. В одному 
з інтерв’ю вона зазначала: «Назва не 
обов’язково повинна тебе тикати но-
сом, що в цьому фільмі ти побачиш са-
ме це, а не щось інше. Вона повинна 
натякати, частково бути загадковою, 
а не прямо пропорційною фільму. Тут 
немає нічого, що доводиться матема-
тично — по-різному буває. Одні лю-
блять блакитні очі, інші — карі, а треті 
— і блакитні, і карі». 

Астенічний синдром

Одним із таких влучно названих філь-
мів став «Астенічний синдром» (1989), 
який отримав премію «Ніка», а також 
спеціальний приз Берлінського між-
народного кінофестивалю — «Сріб-
ного ведмедя». Ця картина складаєть-

ся з двох новел. У першій із них жінка 
недавно поховала свого чоловіка 
й перебуває в стані постійної депресії 
(а іноді й відвертої агресії); стикається 
з такими ж, як і вона, людьми на межі 
нервового виснаження і зриву. Герой 
другої новели — шкільний учитель: 
у результаті пережитих особистих 
і службових неприємностей у нього 
з’являється астенічний синдром — 
він засинає в найбільш невідповідних 
ситуаціях. Потрапляючи в лікарню 
для душевнохворих, він розуміє, що 
навколо нього люди, які анітрохи не 
божевільніші за тих, хто живе на волі. 
Вийшовши за певний час на свободу, 
учитель засинає в метро, і порожній 
вагон відвозить сплячого в темний 
тунель.

Бути на відстані, однією, 
окремою

Кіра Георгіївна казала, що таланови-
тій людині дуже багато можна проба-
чити з того, що не можна бездарній. 
Проте світ мінливий, смаки людини 
змінюються, талант може послабити 
власні позиції або ж навпаки — не-
помітно розвинутись. Однією з тих, у 
кому Муратова побачила потенціал, 
стала 21-річна сценаристка, а згодом 
акторка й режисерка Рената Литвино-
ва. Серед багатьох красунь Литвино-
ву вирізняло те, що вона — з характе-
ром. Це унікальне амплуа, адже вона 
красива й комічна водночас, а «див-
ність» давала можливість розкривати 
її як акторку поступово. Тандем мист-
кинь тривав майже тридцять років, 
тож критики справедливо зауважу-
вали постійний вплив Муратової на 
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творчість молодшої колеги. Кіра Ге-
оргіївна вказувала на індивідуальний 
стиль письма Литвинової-сценарист-
ки, яка старанно працювала із геро-
ями й сюжетами, їхнім мовленням та 
конкретними фразами. В одному з ін-
терв’ю Литвинова казала: «Мій голов-
ний життєвий урок від Кіри — бути на 
відстані, однією, окремою. Уміти піти 
проти всіх. Уміти дратувати — вміти 
змиритись із нерозумінням і все одно 
продовжувати. І вона навчила мене 
любити кіно. І пробачати. І бути жін-
кою-режисером — теж навчила вона. 
Вона як мій другий університет, що 
тривав майже тридцять років». 

Литвинова зіграла в багатьох філь-
мах режисерки, зокрема й у «На-
строювачі» (2004), — витонченому 
психологічному дослідженні мотивів, 
що спонукали інтелігентного студен-
та консерваторії розробити і втілити 
в життя аферу, яка дозволила йо-
му привласнити гроші літньої пані. 
У Муратової зіграло багато зірок по-
страдянської сцени, вони їй довіряли 
та відкривались. У тому ж «Настрою-
вачі» також зіграв Георгій Делієв, який 
зазначав, що Кіра Георгіївна бачила 
в акторі не лише типаж, але й розкри-
вала його власне людську енергію. 

Уміння зосередитись  
і не відволікатись

Сама Муратова казала: «Для мене го-
ловна властивість — уміння зосере-
дитись і не відволікатись. От ти пообі-
дав, потім подумав, що тобі потрібно 
купити туфлі — і вже забув про свою 
ідею. Якщо тобі це дійсно потрібно, то 
сторонні думки й бажання потрібно 
відштовхувати. Я закриюсь у кімнаті 
й думатиму. Спершу навмисно, а по-
тім це стає механізмом: усе, що ти 
бачиш, читаєш, усе йде на потреби, 
у цей кошик. І навіть коли вже зняв 
кіно, продовжуєш потім смакувати 
й думати».

Режисерка неодноразово повто-
рювала, що робить кіно для тих, кому 
цікаво. Вона була рішучою: безжаліс-
но ставилася до матеріалу, який смі-
ливо викидала, якщо він був зайвим 
та не в’язався до загальної історії. Але 
в подібний спосіб сприймала і гляда-
ча, перед яким не збиралася робити 
реверансів, тим паче — не хотіла 
показувати йому щось приємне. «Що 
ви хотіли сказати цим фільмом?» — 
запитання, яке лунало дуже часто 
й сильно дратувало Муратову. Бо 
все, чим вона хотіла поділитися, вона 
ділилась, проте засобами кіно, а не 
через сформульовану словами кон-

цепцію. Адже кіномистецтво — саме 
собою довершене висловлювання, 
що не потребує додаткових пояснень. 

Наш із нею діалог триває

Людські стосунки, конфлікти, дражли-
ві життєві ситуації — те, що цікавило 
режисерку. Але не політика. Вона за-
ймала чітку проукраїнську позицію, 
підтримувала Революцію Гідності та 
однозначно висловлювалася щодо 
російської агресії. У 2012-му вийшов 
на екрани останній фільм режисер-
ки — «Вічне повернення» — відтоді 
вона сама перестала бути «творцем» 
мистецтва, але продовжувала його 
професійно «споживати». У 2017-му її 
запросили до складу Американської 
кіноакадемії, яка визначає володарів 
премії «Оскар». 

Кіно — живий організм, що перед-
бачає контакт і взаємодію великої 
кількості людей. Саме тому у своєму 
повсякденні Муратова не любила 
тусовки, особисте спілкування й ін-
терв’ю. Вона воліла приймати гостей, 
а не ходити до когось, більше любила 
інтровертно мовчати, ніж говорити. 
Самотність — той стан, якому вона 
надавала перевагу. Кіра Георгіївна 
казала: «Я, наприклад, точно знаю, де 
щастя для мене — воно в монтажній. 
Ця кімната для мене — рай». 

Кіра Муратова — символ укра-
їнського кіно межі розпаду імперії, 
Незалежності та початку нового тися-
чоліття. Вона — символ українського 
інтелектуального кіно, яке ані глядачі, 
ані критики повністю досі не осягну-
ли. Тому триває — і триватиме — наш 
із нею діалог. 

«Для мене головна властивість — уміння 
зосередитись і не відволікатись. От ти пообідав, 
потім подумав, що тобі потрібно купити туфлі 
— і вже забув про свою ідею. Якщо тобі це 
дійсно потрібно, то сторонні думки й бажання 
потрібно відштовхувати. Я закриюсь у кімнаті 
й думатиму. Спершу навмисно, а потім це стає 
механізмом: усе, що ти бачиш, читаєш, усе йде на 
потреби, у цей кошик. І навіть коли вже зняв кіно, 
продовжуєш потім смакувати й думати».

ФОТО: АРХІВ
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Азовський фронт
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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 З весни триває російсько-україн-
ський конфлікт в Азовському мо-
рі. Київ занепокоєний російськи-
ми діями. На думку українських 
експертів, метою Росії може бути 
повне закриття моря. Ситуація за-
гострилась у квітні, відколи Росія 
розпочала перевірку всіх суден, 
що прямували в українські порти. 
Тоді ж була здана в експлуатацію 
частина Кримського мосту, який 
обмежує можливість пересування 

великим кораблям. Своє занепоко-
єння теперішньою ситуацією в ба-
сейні Азова висловив також Спеці-
альний представник США з питань 
України Курт Волкер. Однак своїм 
корінням проблема сягає 2003 ро-
ку, коли між Росією та Україною 
розгорівся конфлікт щодо невели-
кого острова Тузла, розташованого 
в Керченській протоці.

Наприкінці квітня катери росій-
ської прикордонної служби почали 

затримувати й контролювати кораблі, 
що проходили Керченською прото-
кою до українських портів. На думку 
редактора проекту BlackSeaNews Ан-
дрія Клименка, який моніторить си-
туацію в Криму після анексії, праців-
ники ФСБ збирають екіпаж в одному 
приміщенні й перевіряють судно на 
предмет терористичної загрози: пе-
реглядають документи, вантаж, при-
міщення. У другій половині травня 
росіяни почали затримувати кораблі 
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в середній частині Азовського моря, 
іноді зовсім поруч з українським уз-
бережжям.

Відтоді й до середини серпня при-
кордонники затримали понад 150 ко-
раблів, що йшли в українські порти на 
Азовському морі. Адже, щоби потра-
пити в пункти призначення, судна по-
винні пройти саме через Керченську 
протоку, яку з 2014 року повністю 
контролює Росія.

«Ми бачимо, що це зумисна полі-
тика Російської Федерації, яка спря-
мована на те, щоби заблокувати захід 
в Азовське море. Фактично, зруйнува-
ти економіку двох морських портів — 
Бердянська й Маріуполя. І, безумов-
но, спричинити ескалацію нестабіль-

ності регіону: люди будуть розуміти, 
що вони втратили робочі місця, немає 
зарплати, немає традиційного бізнесу 
—  це буде грати на руку виключно 
Кремлю», — висловився 11 липня 
в ефірі радіо «Свобода» міністр інфра-
структури Володимир Омелян.

На думку міністра, Україна повин-
на приступити до кроків у відповідь. 
Ситуація на морі повинна стати пред-
метом уваги Ради безпеки та оборони 
України. Проте не тільки.

«Я сподіваюся, що ситуація в Азов-
ському морі, перетин Керченської 
протоки, Керченський міст буде 
предметом розгляду щонайменше 
РНБО, і ми повинні виступити з єди-
ною позицією дзеркальних дій щодо 

Російської Федерації. На мою дум-
ку, дзеркальні дії можуть полягати 
в накладенні санкцій насамперед на 
чорноморські порти Росії, як із боку 
України, так і з боку інших держав, які 
досі чомусь підтримують торговельні 
стосунки з Росією», — заявив Омелян.

21 липня в ефірі «112 каналу» він 
повідомив, що Україна консульту-
ється із західними партнерами щодо 
можливості запровадити економічні 
санкції на адресу російських чорно-
морських портів.

Закриття моря

Проблема обмеження доступу до 
Азовського моря пов’язана частково 
зі здачею в експлуатацію в травні цьо-
го року частини Кримського мосту, 
який будують росіяни. Міст з’єднає 
півострів Тамань у Краснодарському 
краї та Кримський півострів.

З початком будівництва українські 
медіа та експерти забили на сполох, 
що міст перекриє шлях товарним 
суднам популярного класу Panamax 
до українських портів. (Це категорія 
суден, що здатні пройти Панамський 
канал).

За оцінкою українського Міністер-
ства інфраструктури, Кримський міст 
став перешкодою для 144 кораблів, 
що заходили в Азовське море протя-
гом останніх двох-трьох років. Київ 
оцінив втрати в понад 500 млн гри-
вень щорічно.

Своєю чергою, блокада Росією су-
ден, що прямують до України Азов-
ським морем, приносить додаткову 
шкоду в розмірі 100 млн гривень що-
річно. Так стверджує міністр Омелян.

«Зараз ми спільно з МЗС готуємо 
позовну заяву, де будуть підраховані 
збитки в першому півріччі 2018 ро-
ку. Це нове явище. Насправді подібні 
догляди розпочалися у квітні цього 
року. Ми розуміємо, що це один із 
засобів політичного тиску з боку Ро-
сії. Наразі ми спілкуємося з нашими 
європейськими й американськими 
партнерами, щоб у нас була спільна 
позиція в міжнародних судах», — за-
явив Омелян 27 серпня в інтерв’ю 
Liga.net.

Оборона Маріуполя

Тим часом Росія, за інформацією укра-
їнської військової розвідки, у травні 
перекинула до Азовського моря орі-
єнтовно 40 одиниць різного роду су-
ден, як військових, так і ФСБ.

16 липня на каналі ICTV прозвучала 
заява Петра Порошенка, що Україна 
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продовжуватиме зміцнювати оборо-
ну Маріуполя, також із боку моря. 
На думку українського президента, 
«у головах російських стратегів “русь-
кого миру” захоплення Маріуполя 
і пробиття дороги суходолом на Крим 
завжди залишалося пріоритетом. 
Розвідка це постійно підтверджува-
ла». Варто нагадати, що наприкінці 
2014 року бойовики за підтримки 
російських підрозділів зупинилися 
за кільканадцять кілометрів від міста. 
До сьогодні ця ділянка фронту на схід 
від Маріуполя вважається найбільш 
гарячою точкою на мапі бойових дій.

«Ми не будемо з цим миритися. Як-
що ми, українці, не захистимо нашу 
землю, її ніхто не захистить», — за-
явив президент. Порошенко підкрес-
лив, що видав відповідне розпоря-
дження керівництву Генштабу вжити 
заходів. Щоправда, достеменно неві-
домо, про які саме заходи йдеться.

Колишній віце-адмірал Сергій Гай-
дук запропонував, щоб Україна роз-
ставила міни в акваторії Азовського 
моря. Лише у такий спосіб можна за-
хистити український берег від росій-
ської атаки.

Однак військовий експерт із Цен-
тру досліджень армії, конверсії та 
роззброєння Михайло Самусь заспо-
коює, що «наступ з Азовського моря 
нічого не дасть і захлинеться, тому 
що там немає достатніх сил із боку 
Росії, щоби його здійснювати. Там 
може бути максимум батальйон мор-
ської піхоти. На сьогодні у Росії немає 
десантно-висадочних засобів, щоби 
здійснювати висадку навіть батальйо-
ну морської піхоти з боку Азовського 
моря». 

На думку експерта, Росія реалізує 
іншу тактику, її завдання — еконо-
мічна блокада регіону. «Але головне 
завдання для Росії зараз — встанови-
ти повний контроль над Азовським 
морем, щоби повністю контролювати 
навігацію України. Мається на увазі 
комунікація України для портів Ма-
ріуполя й Бердянська, тому що вони, 
підприємства цих міст, дуже сильно 
залежать від Азовського моря і ви-
ходу в Керченську протоку. Саме 
це є завданням Кремля. Росія може 
завдати удару по промисловості цих 
міст», — підкреслює Самусь.

Так чи інакше, вважають українські 
експерти, Україна повинна зміцню-
вати позиції на морі та на суші. Звіс-
но, Україна намагається це зробити, 
але можливості обмежені. На дум-
ку Валентина Бадрака, директора 
Центру досліджень армії, конверсії 
та роззброєння, українську захис-

ну лінію могли би зміцнити ракетні 
комплекси «Нептун» українського ви-
робництва. Але вони на етапі випро-
бувань, прийняття на озброєння ви-
магає часу. В інтерв’ю «Главкому» Ба-
драк наголошує на потребі зміцнення 
морських сил. Зокрема, потрібні ще 
20-30 бойових катерів із ракетним 
озброєнням.

Але для блокади українського уз-
бережжя Росія може використати бо-
йові навчання. 20 травня російський 
флот закрив на три днів акваторію 
площею 2 тисячі квадратних кіломе-
трів поблизу Бердянська та Маріупо-
ля для маневрів зі стрільбами. Деякі 
журналісти били на сполох, що Росія 
порушила 12-мильну зону терито-
ріальних вод. Щоправда, Україна не 
має територіальних вод в Азовському 
морі…

Тузла–2003 —  
генеральна репетиція

І все ж коріння цього конфлікту треба 
шукати значно раніше. Після прого-
лошення незалежності України одні-
єю з головних проблем у відносинах 
із Росією стало визначення кордонів 
у басейні моря.

Загострення настало 2003 року, тоді 
у вересні росіяни почали зводити гре-
блю у напрямку від Таманського півос-
трова (Краснодарський край) до неве-
личкого острова Тузла, який належав 
Україні й розташований у Керченській 
протоці. Росіяни вважали, що Тузла — 
це не острів, а частина берегової зони, 
тобто продовження Тамані.

Україна у відповідь вислала до Туз-
ли прикордонні війська. Росіяни при-
пинили роботи лише за 100 метрів до 
понтона українських солдат. Київ вста-
новив на Тузлі постійний блокпост 
прикордонних військ. У грудні 2003 
року Росія вмовила Україну підписати 
угоду про використання Азовського 
моря на спільних засадах. У договорі 
є запис про те, що Азовське море — 
історично внутрішнє море для Росії 
та України. Це означає, що кордон на 
цій ділянці повинен бути визначений 
окремою угодою. Розмови на цю тему 
тривали багато років, але порозумін-
ня так і не досягли. Тузлу анексували 
разом із Кримом у 2014 році, вона 
стала фундаментом для Кримського 
мосту.

Навіть у Державній прикордонній 
службі визнають, що Росія має право 
контролювати судна на підставі угоди 
між Росією та Україною.

На думку Андрія Клименка, угоду 
варто розірвати й оголосити 12-миль-

З  К РА Ю

1 серпня В Україні щороку зменшуєть-
ся кількість випадків смертей під час 
аварій на дорогах. За останні три роки 
показник зменшився на півтори тисячі 
осіб: 2015-го було 5 тисяч жертв, 2017-го 
— 3,5 тисячі.

1 серпня Міністр інфраструктури 
Омелян наголосив, що «на ринку марш-
рутних таксі панує хаос. За нашими 
оцінками, майже 60% перевізників 
є нелегальними».

1 серпня Правоохоронці завершили 
розслідування у справі нардепа Надії 
Савченко та керівника Центру звільнен-
ня полонених «Офіцерський корпус» 
Володимира Рубана. Савченко та Рубану 
інкримінують вчинення дій із метою 
насильницького повалення конститу-
ційного ладу та захоплення державної 
влади. Їм загрожує покарання аж до 
довічного ув’язнення.

1 серпня В Україні почалося відключен-
ня аналогового телебачення.
 
1 серпня За рік роботи Угоди про віль-
ну торгівлю між Україною та Канадою 
двосторонній товарообіг зріс на 42%, 
у тому числі експорт українських това-
рів до Канади зріс на 74,4%.

2 серпня Патріарх Філарет назвав заяви 
про «захоплення храмів» та можливість 
«громадянської війни» через автокефа-
лію прикладом брехні та дезінформації, 
які є частиною гібридної війни проти 
України. Філарет зауважив, що за укра-
їнськими законами всі храми й майно 
належать громадам — чи на правах 
власності, чи на правах користування, 
чи на правах оренди. І якщо громада 
вирішила вийти з одного патріархату 
й увійти до іншого — то майно вона збе-
рігає за собою, додав Філарет. Він додав, 
що ніхто не піде «захоплювати Лавру». 
«Ми за ці понад чотири роки не раз самі 
заявляли, що заклики “йти на Лавру” 
— це провокація, яка грає на користь 
Кремля», — зазначив Філарет. Водночас 
він зазначив, що після визнання єдиної 
Української Православної Церкви всі бу-
дівлі, які зараз займає в Україні Москов-
ський патріархат, перейдуть у власність 
Українській Православній Церкві.

3 серпня В анексованому Росією Кри-
му значно погіршився стан зеленого 
покрову у степовій частині півострова 
через брак води. Знімки із супутників 
показують, що фактично на сьогодні 70% 
зеленого покрову степового Криму або 
повністю зникло, або не відповідає тому 
стану, який був у 2013 році. Основна при-
чина — брак прісної води на півострові.

4 серпня 10% всіх легкових авто в Украї-
ні — «євробляхи», окрім того, темпи вво-
зу машин на іноземній реєстрації сут-
тєво збільшились. У режимі «транзит» 
у 2016 році в Україну в’їхали 127,5 тис. ог
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авто. У 2017 році ця цифра зросла май-
же вдвічі — до 212 тис., за перші шість 
місяців 2018 року обсяги транзиту авто 
з іноземною реєстрацією перевищили 
показники всього 2016 року і становили 
152,4 тис. одиниць.

5 серпня В Україні через трудову мігра-
цію може прискоритися зростання цін 
і сповільнитися економічне зростання. 
Про це йдеться в інфляційному звіті 
Національного банку. НБУ зазначає, 
що вже зараз підприємцям бракує 
кваліфікованих кадрів, що передовсім 
пов’язане із виїздом українців у Польщу 
та інші країни. Трудова міграція також 
перешкоджає росту темпів виробни-
цтва, найбільше — у будівництві, про-
мисловості, сільському господарстві, 
транспорті та зв’язку.

6 серпня Корупція на митниці завдає 
Україні $4,8 мільярда збитків на рік. 
Такими є підрахунки німецької щоденної 
газети Süddeutsche Zeitung на підставі 
проведеного в Києві та Одесі журна-
лістського розслідування. Втрати від 
корупції на українській митниці «станов-
лять набагато більше десятої частини 
надходжень до державного бюджету та 
вдвічі перевищують суму кредитів, які 
Україна має намір узяти в МВФ, ЄС та 
Світового Банку в 2018 році», підсумову-
ють журналісти.
 
7 серпня Російська Федерація постійно 
блокує роботу Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоби 
приховати від світу катастрофи, які вона 
там створила. Про це написав спецпред-
ставник Держдепартаменту США в Укра-
їні Курт Волкер.

8 серпня Український режисер Олег 
Сенцов, який 87-й день голодує в росій-
ській в’язниці, майже не встає, заявляє 
його двоюрідна сестра Наталя Каплан. 
У записці сестрі Сенцов написав, що 
кінець близький.

9 серпня У Вінниці до кінця 2019 року 
планується побудувати завод із ви-
робництва сонячних панелей. Проект 
реалізує група компаній KNESS, яка 
є потужним гравцем вітчизняного рин-
ку відновлюваної енергетики. KNESS 
GROUP встановлено 33 сонячні електро-
станції загальною потужністю 225 МВт 
у семи областях України.

10 серпня В України з’явилася нова 
потужна зброя, якої немає в Росії — про 
це заявив секретар РНБО Олександр 
Турчинов. Зокрема, українські оборонні 
підприємства побудували за стандарта-
ми НАТО нову самохідну гаубицю «Бог-
дана». Зброя має «натівський 155-мм 
калібр». Її важливими характеристиками 
є висока мобільність, точність, даль-
ність, а також висока швидкість ведення 
вогню. Гаубиця може вражати ціль на 
відстані до 60 кілометрів. ог
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ну зону територіальних вод. Про ро-
зірвання угоди Україна повинна пові-
домити міжнародну спільноту й тим 
самим «автоматично увійде в життя 
Конвенція Об’єднаних Націй про 
морське право, яке регулює питання 
територіальних вод, 12-мильної зони 
тощо».

Подібної думки дотримується та-
кож екс-міністр закордонних справ 
Володимир Огризко. У червні цього 
року на ламах видання «Новое время» 
він стверджував, що Україна повинна 
провести інвентаризацію всіх угод із 
Росією. І вийти з багатьох із них. Що-
правда, це варто було зробити задов-
го до 2014 року й анексії Криму.

Розірвати цю угоду про «внутрішнє 
море» вже раніше пропонували депу-
тати. Але, схоже, МЗС, військова роз-
відка, Міністерство оборони, Мін’юст 
та Мінінфраструктури висловлювали-
ся проти. Вони побоювались, що не-
гативним наслідком денонсації угоди 
може стати… блокада українських 
портів на Азовському морі. На думку 
Володимира Омеляна, тоді просто не 
вистачило політичної волі.

Іншої думки дотримується МЗС 
України. «Про денонсацію угоди з РФ 
щодо Азовського моря не може бути 

й мови — це дасть можливість РФ за-
явити про територіальний спір. Для 
нас це безпекове питання, тому вико-
ристовуємо наявні інструменти, щоби 
його врегулювати», — таку відповідь 
у «Твіттері» міністерства розмістила 
Олена Зеркаль, віце-міністр закордон-
них справ.

Що далі?

28 серпня Петро Порошенко анонсу-
вав спеціальне засідання Ради нацбез-
пеки та оборони в справі блокування 
Росією кораблів в Азовському морі.

«Я не збираюся із цим миритися. 
І я твердо переконаний, що ситуація, 
яка складається зараз, категорично 
неприйнятна. Доручив підготувати 
відповідне засідання Ради нацбезпе-
ки та оборони з цього приводу», — 
сказав глава держави.

МЗС України має представити про-
позиції щодо цього. Президент також 
додав, що дії Росії будуть покарані. Які 
будуть наступні кроки — невідомо. 
Залишається найважливіше питання 
— чи змусять українські дії російську 
сторону змінити свою політику в ба-
сейні Азовського моря?
 

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Кримський міст став перешкодою для 144 кораблів, 
що заходили в Азовське море протягом останніх 
двох-трьох років. Київ оцінив втрати в понад 500 
млн гривень щорічно. А блокада Росією суден, що 
прямують до України Азовським морем, приносить 
додаткову шкоду в розмірі 100 млн гривень 
щорічно.
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З  К РА Ю

11 серпня Знімальна група фільму «Стус» 
вирішила дозняти видалену раніше зі 
сценарію сцену суду за участю адвока-
та Василя Стуса Віктора Медведчука. 
Знімальна група повідомила, що сцена 
суду була видалена з останніх драфтів 
сценарію разом зі ще двома десятками 
сцен. Зокрема, після розмови із сином 
поета. Утім, значний суспільний осуд 
відсутності Медведчука у фільмі змусив 
повернути «адвоката диявола» у фільм.

11 серпня Безпілотник місії ОБСЄ зафік-
сував колони вантажівок, які посеред 
ночі в’їжджали в Україну з боку РФ і ви-
їжджали з неї ґрунтовою дорогою в міс-
ці, де відсутні прикордонно-пропускні 
споруди. Як зазначив спецпредставник 
Держдепартаменту США в Україні Курт 
Волкер, Росія заблокувала роботу місії 
ОБСЄ зі спостереження за кордоном між 
Україною і РФ, а її бойовики регулярно 
перешкоджають візитам спостерігачів 
місії на кордон. «Це ще один спосіб, 
яким Росія навмисно продовжує кон-
флікт і підтримує бойові дії на Сході 
України, попри міжнародні зусилля 
з примирення сторін на Донбасі», — 
додав він.

13 серпня Конкурс на посади суддів 
Вищого антикорупційного суду завер-
шиться в першій половині лютого 2019 
року. Процедура відбору суддів, згідно 
з планами комісії, має тривати 7 місяців. 
Всього у суді повинно бути 39 суддів.

13 серпня Президент США Дональд 
Трамп підписав оборонний бюджет на 
2019 рік, у якому передбачено $250 млн 
на безпеку України.

13 серпня За останні 3,5 роки кількість 
суддів в Україні зменшилася на 3,2 тися-
чі, або на понад третину. 3,5 роки тому, 
коли розпочав роботу новий склад 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 
в Україні працювали майже 9 тисяч суд-
дів, а зараз їхня кількість зменшилася 
до 5,8 тисячі. Реформа судової системи 
складалася з очищення й оновлення, 
очищення відбулося значно швидше, 
ніж оновлення.
 
13 серпня Італійські карабінери роз-
крили організацію, яка вербувала най-
манців для війни на Донбасі. За участь 
у бойових діях іноземні найманці щомі-
сяця отримували всього 300-400 євро, 
оскільки це дуже мало, то в основному 
вербувались ідейні. Загалом арештовані 
або під слідством перебувають понад 
десяток італійців.

15 серпня В українців на руках офіційно 
зареєстровано майже один мільйон 
одиниць вогнепальної зброї, а також 
майже 400 тис. травматичної зброї. 
Окрім того, за даними американської 
аналітичної компанії Small Arms Survey, 
у 2017 році на руках в українців перебу-
вало ще 3 мільйона нелегальної зброї.ог
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Покарати зло
ТЕТЯНА КОЗАК, КИЇВ

 Боротьба з корупцією в україн-
ських регіонах посилюється, але си-
стема опирається. Активісти все ча-
стіше зазнають жорстоких нападів.

31 липня став шоковим днем для гро-
мадянського суспільства в Україні. 
У Херсоні активістку і співробітницю 
виконкому міськради Катерину Ган-
дзюк невідомий облив сірчаною кис-
лотою біля будинку, де вона мешкає. 
У результаті нападу в Гандзюк понад 
30% опіків тіла. Її лікують у Київському 
опіковому центрі, куди жінку доставили 
літаком наступного дня після нападу.

Небезпечний активізм

У той же день у Бердянську, Запорізька 
область, сталася ще одна трагедія — 
застрелили активіста і ветерана АТО 
Віталія Олешка з позивним «Сармат». 
Напад стався на території готелю, який 
належить родині Олешків. Невідомий 
двічі вистрілив у спину з гвинтівки 
і зник. Олешко помер на місці.

Напади на активістів їхні друзі та 
колеги пов’язують суто з громадською 
діяльністю. Гандзюк виступала проти 
корупції в поліції Херсонської області, 
а також боролася з проросійськими 
силами в регіоні. 

Наприклад, у 2017 році вона звину-
ватила начальника обласного Управ-
ління захисту економіки Нацполіції 
Артема Антощука у вимаганні хабара.

«Для Управління захисту еконо-
міки аксіоматично, що міська влада 
краде бюджетні гроші в кількості 30% 
з усього. За версією Артема, вони роз-
поділяються між нами пропорційно. 
Але ви не думайте, що Артема хвилює 
неподобство у вигляді ймовірного 
розкрадання коштів. Артем наполег-
ливо просить свої 3%. Артем дістав 
уже їх просити», — написала Катерина 
у Facebook 14 вересня 2017 року.

У відповідь Антощук написав заяву 
про те, що йому пропонували хабар. 
Як пише Гандзюк, це було зроблено 
заднім числом. До того ж до чиновниці 
прийшли з обшуком правоохоронці. 

Гандзюк також неодноразово звер-
талася до прокуратури щодо проро-
сійських рухів та повідомляла про їх-
ню діяльність. 

Віталій Олешко, який брав участь 
у звільненні Попасної та Лисичанська, 
а потім воював в Іловайську та потра-

пив у полон, повернувшись додому 
в Бердянськ, розпочав активістську 
діяльність. Зокрема, він почав «війну» 
проти нардепа «Воля народу» та бізнес-
мена Олександра Пономарьова, який 
володіє компанією «Агрінол» і має ве-
ликий вплив на владу в місті Бердянськ. 

«Імовірно, однією з основних 
у справі про вбивство Олешка по-
винна розглядатися версія замов-
лення Пономарьова або криміналь-
них структур, які хотіли б заслужити 
прихильність депутата і які могли 
в інтересах Пономарьова усунути од-
ного з небагатьох публічних опонен-
тів місцевого олігарха», — написав 
у «Фейсбуці» журналіст Юрій Бутусов. 
Побратими Олешка також вважають, 
що вбивство може бути пов’язане 
з Пономарьовим. Також відомо, що 
Олешко організував мітинг у Запоріж-
жі проти голови ОДА Костянтина Бри-
ля у квітні 2018 року.

Розслідування під пильним 
наглядом

1 серпня кілька десятків людей вийш-
ли на акцію «Покарати зло». Активісти 
вимагали від правоохоронців ефек-
тивних розслідувань нападів на жур-
налістів та активістів, які значно по-
частішали останніми роками. Список, 
який надали учасники мітингу під МВС, 
складається з 16 справ. Але їх набага-
то більше, та в переважній більшості 
випадків розслідування не доведено 
до кінця. Під час акції лунали заклики 
про відставку Арсена Авакова, голови 
МВС, а також керівництва Херсонщи-
ни. Справи, що досі не були розсліду-
вані, активісти вимагають передати 
в Департамент контррозвідки СБУ. 

Активісти та журналісти, які ведуть 
своє паралельне розслідування, роз-
питали свідків та опублікували фо-
торобот вірогідного нападника. Так 
у результаті тиску громадськості На-
цполіція почала активно розслідувати 
справу Гандзюк. 

Спершу її кваліфікували як хуліган-
ство, але після того, як на це звернули 
увагу активісти та мер Херсона, полі-
ція надала справі іншу кваліфікацію 
— важкі тілесні ушкодження з метою 
залякування. Потім перекваліфікували 
ще раз — замах на вбивство. 

Уже 3 серпня Аваков заявив, що під-
озрюваний затриманий. 6 серпня суд 
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15 серпня Збільшення притоку не-
легальних мігрантів до України стає 
загрозою для державної безпеки країни, 
— про це повідомили в Міністерстві 
внутрішніх справ. Масовий наплив 
нелегальних мігрантів став критичним, 
тільки за останні два тижні було виявле-
но 1167 нелегальних мігрантів.

16 серпня Брендинг Ukraine Now із 
просування України у світі отримав 
одну з найпрестижніших нагород у світі 
Red Dot Design Award. Кидати роботу 
над Ukraine Now у Banda Agency не 
планують. Наприклад, триває створення 
єдиного брендбуку. «Ми хочемо, щоб 
Ukraine Now користувалися всі українці. 
Брендбук допоможе робити це правиль-
ніше і простіше», — зазначив засновник 
і креативний директор рекламного 
агентства Banda Павло Вржещ.

17 серпня Міністерство інфраструктури 
України розробило комплекс контрза-
ходів, включно з обмеженням пасажир-
ського сполучення з РФ, у відповідь на 
дії РФ щодо перешкоджання судноп-
лавству в Азовському й Чорному морях. 
Про це заявив міністр Володимир 
Омелян. «Якщо ми воюємо, то нема чого 
туди їздити... Подобається це комусь чи 
ні, дії держави мають бути жорсткими та 
адекватними», — заявив голова Мінінф-
раструктури.

19 серпня Президент Петро Порошенко 
підписав закон, який «створить ефектив-
ний механізм використання масивів зе-
мель с/г призначення та необхідні умови 
для запобігання рейдерству та стимулю-
вання зрошення земель в Україні».

20 серпня З 1 вересня Нова українська 
школа стартує на практиці по всій кра-
їні — педагоги починають працювати 
з першачками за новим стандартом 
освіти у новому освітньому середовищі. 
Але станом на 15 серпня освітню суб-
венцію використали — тобто здійснили 
за ці кошти закупівлі — орієнтовно на 
44,1% по країні. Залежно від роботи 
місцевої влади, маємо різну ситуацію 
в областях. Є такі, як Сумська область, 
де використали 73%, і Миколаївська, яка 
використала 10%.

21 серпня В Національному антикоруп-
ційному бюро стверджують, що багато 
корупційних схем українські мож-
новладці реалізують за участі компаній, 
зареєстрованих у понад 23 країнах світу 
на трьох континентах. За даними НАБУ, 
збитки, завдані державним інтересам за 
участю іноземних контрагентів, обчис-
люються в 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. 
США, 12,03 млн євро.

21 серпня 82% громадян України вва-
жають себе патріотами своєї країни. 
Про це свідчать результати опитування 
Соціологічної групи «Рейтинг». Це 
найбільший показник патріотизму за ог
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обрав запобіжний захід для херсонця 
Миколи Новікова, а слідчі намагалися 
довести, що він саме той чоловік, який 
скоїв напад. Однак 22 серпня Новікова 
відпускають з-під варти. Це стається 
після зустрічі журналістів зі свідками, 
які підтвердили, що Новіков у час на-
паду перебував із ними на морі. Єди-
ний доказ, наданий слідством, який 
вказує на те, що він був у Херсоні — 
виключений мобільний телефон. Ган-
дзюк також заявила, що Новіков — на 
99% випадкова людина.

Після того, як Новікова випустили 
із СІЗО, він повідомив про тиск із боку 
поліції. У відповідь радник МВС Антон 
Геращенко публічно вибачився та ска-
зав, що «поліція і прокуратура теж по-
миляється».

Наразі поліція має п’ятеро нових 
підозрюваних у справі Гандзюк. Це 
Віктор Горбунов, Сергій Торбін, Воло-
димир Васянович, В’ячеслав Вишне-
вський та Микита Грабчук. Усі вони — 
члени Української добровольчої армії, 
яку очолює Дмитро Ярош. 

За версією слідства, виконавцем 
замаху є Микита Грабчук. На це також 
вказали інші підозрювані. Експерти 
вивчають характерні «плями, схожі на 
хімічні опіки», на тілі Грабчука. Вони 
можуть бути від сірчаної кислоти. Об-
рання запобіжного заходу  Грабчуку 
проходило в закритому режимі. 

Євгенія Закревська, адвокатка Ган-
дзюк, вважає, що вбивство було ско-
єно на замовлення. Названі підозрю-
ваними мотиви — що Гандзюк нібито 
корумпований чиновник із проросій-
ськими поглядами, — на думку адво-
катки, не є справжніми. Катерина має 
грамоту за підтримку та допомогу від 
5-го батальйону УДА, в якому служили 
підозрювані. Закревська вважає, що 
Херсонська прокуратура має додати 
ще одну кваліфікацію у справі, та шу-
кати замовника. 

Справу, як того вимагали активісти, 
паралельно розслідує СБУ. У форму-
люванні справи йдеться про замах на 
вбивство з особливою жорстокістю, 
скоєний на замовлення співробітників 
правоохоронних і державних органів. 
Мета — дестабілізувати суспільно-по-
літичну ситуацію в південному регіоні.

Оперативний план «Сирена»

У справі про вбивство активіста з Бер-
дянська Віталія Олешка, за якою також 
пильнують його побратими та журна-
лісти, є значні просування. 

«Можу сказати, що це вбивство бу-
де розкрито найближчим часом», — 
написав голова Нацполіції В’ячеслав 

Аброськін на своїй сторінці у Facebook 
31 липня, у день, коли вбили Олешка. 
Та дійсно, діяли швидко. 

Щоби затримати вбивцю, на терито-
рії Запорізької та Донецької областей 
оголосили оперативний план «Сире-
на». Підозрюваних затримали вже на-
ступного дня — на посту у Василівці 
поліцейські зупинили автомобіль, де 
було четверо осіб, які, за даними по-
ліції, виявилися причетними до вбив-
ства Олешка. П’ятого підозрюваного 
затримали в Бердянську. Було знай-
дено також автомобіль ЗАЗ, в якому 
знайшли обріз мисливської рушниці 
— ймовірно, знаряддя вбивства. 

«Перша версія — злочин вчинено 
особами, які входять до злочинних ор-
ганізацій. Також ми розглядаємо версії 
вчинення цього злочину через актив-
ну громадську або підприємницьку ді-
яльність убитого», — йдеться на сайті 
Національної поліції. У поліції вважа-
ють, що вбивство — замовне. 

Завдяки небайдужим активістам, 
ці дві справи набули великого резо-
нансу. Поки що це єдиний шанс, щоби 
напади в регіонах хоч якось розсліду-
вали. 

«Якщо немає великої концентрації 
медіа, які можуть підхопити цю справу 
та поширити по всій країні, то фактич-
но це зло залишається безкарним», 
— вважає Тетяна Печончик, голова 
правління Центру інформації з прав 
людини. 

Активісти гуртуються  
проти свавілля

Список нападів збільшується, поси-
люється й тенденція тиску на громад-
ськість, тому активісти вирішили ді-
яти. Громадські організації створили 
«Коаліцію на захист громадянського 
суспільства». Презентація коаліції про-
йшла у квітні 2018 року, але процес її 
створення почався ще рік тому.

«З початку 2018 року громадські 
організації фіксують посилення тис-
ку на активістів у регіонах. Напади на 
мирні зібрання та фізичне насилля 
щодо окремих громадських діячів за-
лишаються без розслідування і відпо-
відної уваги правоохоронних органів, 
а в деяких випадках — призводять 
до вбивства», — зауважила коорди-
наторка Благодійного фонду «Восток-
SOS» Олександра Дворецька під час 
прес-конференції, де оголосили про 
створення коаліції.

Тиск на громадянське суспільство, 
за словами правозахисників, здійсню-
ється через фіктивні кримінальні спра-
ви та перевірки фінансової діяльності 
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останні 20 років. Також вказується, що 
за період досліджень зафіксовано най-
більшу кількість тих, хто підтримав би 
проголошення Незалежності України. 
Якби такий вибір постав сьогодні, то 
незалежність підтримали б майже 80% 
(у 2012 році таких було 62%), і лише 13% 
не підтримали б.

21 серпня Майже 70% опитаних грома-
дян вважають, що спадкоємицею Київ-
ської Русі є Україна, а не Росія, проти-
лежної думки — 9% українців.

21 серпня Український політв’язень 
Олег Сенцов голодує в російській коло-
нії вже 100 днів.

22 серпня Служба безпеки України за-
являє, що викрила механізм фінансуван-
ня окупаційних «адміністрацій» через 
незаконне функціонування мережі АЗС 
на території Криму та ОРДО. Деякі укра-
їнські комерційні структури організу-
вали протиправну схему зі збереження 
контролю над діяльністю мережі АЗС на 
окупованих територіях Криму (щонай-
менше 9 станцій) та Донецької області 
(10 станцій).

22 серпня Верховний суд не дозволив 
переселенцям із Донбасу брати участь 
у місцевих виборах.

22 серпня Українська сторона готова 
помилувати двох росіян для розблоку-
вання обміну на українських військовос-
лужбовців, утримуваних на Донбасі.

22 серпня Держдеп США стурбований 
станом здоров’я незаконно ув’язнено-
го у РФ українського режисера Олега 
Сенцова й закликав Росію негайно 
звільнити його та інших українських 
політв’язнів.

23 серпня Європейський суд із прав 
людини чекає від уряду Росії, що той 
до 5 вересня поінформує ЄСПЛ про 
стан здоров’я українських політв’язнів 
Станіслава Клиха, Володимира Балуха, 
Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова, 
а також про їхнє медичне обслугову-
вання.

23 серпня Внаслідок 5-годинного бою 
біля Кримського загинуло четверо 
українських військовослужбовців, ще 
семеро отримали поранення різних 
ступенів. Крім того, унаслідок ворожого 
обстрілу загинув ще один військовий. 
Атаку бойовиків було відбито, лінію 
зіткнення повністю відновлено.
 
23 серпня Президент Петро Порошенко 
вибачився за те, що у 2014 році заявив 
про швидке завершення антитерорис-
тичної операції на Донбасі.

24 серпня У День Незалежності пре-
зидент Петро Порошенко обговорив зі 
Вселенським патріархом Варфоломієм ог
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організацій. Верховна Рада так і не 
скасувала електронні декларації для 
активістів. Декларації, які вони подали, 
використовують для того, щоб активіс-
тів дискредитувати.

Майже три десятка неурядових ор-
ганізацій підписали спільний мемо-
рандум. 

«Ми, представники неурядових ор-
ганізацій, правозахисники, громадські 
активісти, журналісти, юристи та інші 
небайдужі громадяни, висловлюємо 
глибоке занепокоєння з приводу за-
грозливих тенденцій для громадян-
ського суспільства в Україні та насту-
пу на свободу об’єднань і асоціацій», 
— йдеться в меморандумі. Серед тих, 
хто його підписав — Українська Гель-
сінська спілка з прав людини, пред-
ставництво Freedom House в Україні, 
Центр інформації з прав людини, БФ 
«Восток-SOS» та низка інших правоза-
хисних ініціатив.

Організації закликають владу ви-
знати важливу й законну роль право-
захисників і активістів та сприяти їхній 
діяльності. 

Серед завдань, які ставлять перед 
собою активісти — моніторинг випад-
ків переслідувань активістів та журна-
лістів, стимулювання розслідувань та 
просування змін у законодавстві. Ко-
аліція збирає справи про тиск на гро-
мадянське суспільство — вони будуть 
викладені на сайті організації. 

Реванш

«Реванш давно тут, нічого вже чека-
ти. Усе вже тут», — каже херсонський 
журналіст Сергій Нікітенко. У червні на 
нього також був скоєний напад, який 
він пов’язує зі своєю журналістською 
діяльністю. Він, як і Катерина Гандзюк, 
писав про діяльність проросійських 
сил у регіоні. Наразі його справа «за-
буксувала», нападників усе ще не знай-
дено.

Генпрокурор Юрій Луценко вва-
жає також, що справа про напад на 
Гандзюк — «лише частина ланцюга 
антиукраїнських провокацій на Півдні 
України». 

Але правозахисники застерігають: 
це не означає, що поліція не повинна 
розслідувати справу, посилаючись на 
те, що за нападом стоять «російські 
сили». 

«Давайте якісь факти, якщо ви вва-
жаєте, що це агресія. Називати на-
пад агресією без фактів — це тільки 
уникнення відповідальності за роз-
слідування цієї справи. Навіть якщо 
в цьому є якась правда, є російський 
слід, то це все-таки правопорушен-

ня і правоохоронні органи повинні 
діяти», — впевнений Метью Шааф, 
директор представництва Freedom 
House в Україні. 

Хоч після Майдану Freedom House 
зафіксував покращення ситуації з де-
мократією в Україні та те, що громад-
ський сектор зробив значний вклад 
у реформи, але, починаючи з ми-
нулого року, рейтинг стану грома-
дянського суспільства, демократич-
них процесів почав падати. Про це 
йдеться у звіті «Країни в перехідному 
періоді – 2018. Протистояння неолі-
бералізму».

«Минулого року це було пов’яза-
не з радикалізацією громадянського 
суспільства. Тобто зростанням дій із 
боку радикальних груп, нападами, фі-
зичним насильством. Цього року це 
пов’язане зі спробами обмежувати ді-
яльність неурядових організацій, акти-
вістів. Це спроби підірвати суспільний 
активізм, впливати на довіру громадян 
до цивільного сектору», — пояснює 
Шааф. 

У зв’язку із наближенням виборів 
у країні ситуація також погіршувати-
меться. Саме так вважають правоза-
хисники.

«На активістів, які можуть викрива-
ти схеми використання адмінресурсу, 
підкупу виборців, теж будуть намага-
тися впливати, у тому числі силовими 
методами. Це тримає нас у такому то-
нусі й говорить про те, що насильство 
може продовжитися або зростати», — 
каже Печончик із Центру інформації 
з прав людини.

Проблема також із реформуванням 
правоохоронної системи, яка так і не 
була проведена до кінця, та корумпо-
ваність правоохоронців. Це заважає 
ефективним розслідуванням, а без-
карність призводить до повторних на-
падів на активістів.

«Думаю, що це тільки початок. На-
сильства будуть жорстокішими, людей 
будуть залякувати», — прокоментува-
ла ситуацію Катерина Гандзюк видан-
ню УП. 

«Ситуація не така загрозлива, як 
у Білорусі, Казахстані, Росії, де право-
захисники, громадські активісти взага-
лі запресовані законодавчо, залякані 
нападами, у нас є більше свободи, але 
ми бачимо, що загрози та випадки ча-
стішають», — попереджає правозахис-
ниця Печончик. 
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подальші дії на шляху створення 
єдиної помісної Православної Церкви 
України. 

24 серпня Адміністрація президента 
США Дональда Трампа активно роз-
глядає питання вступу України до НА-
ТО. Про це заявив радник Білого дому 
з національної безпеки Джон Болтон. 
Окрім того, Болтон заявив, що Україна 
повинна шукати альтернативні дже-
рела енергоресурсів через побудову 
трубопроводу «Північний потік–2».

24 серпня Україна має європейську 
перспективу, але Європі може знадоби-
тися до 10 років, щоби виважити рі-
шення про подальші відносини з цими 
країнами. Про це заявила канцлер 
Німеччини Ангела Меркель.

24 серпня Лідер ВО «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко заявила про намір 
пред’явити проект нової Конституції 
до чергових президентських виборів 
для затвердження його на референ-
думі після виборів глави держави. За 
її словами, нову Конституцію «треба 
буде прийняти на всеукраїнському 
референдумі одразу після того, як 
буде обрано нового президента». 
«Уперше прийняти народну Консти-
туцію на референдумі, не спираючись 
на парламент, який останніми роками 
є втіленням олігархічного консенсусу, 
прогнив і зруйнувався», — заявила 
Тимошенко.

24 серпня Співробітники прокрем-
лівської організації Internet Research 
Agency (IRA), більш відомі, як російські 
інтернет-тролі, намагаються розпалю-
вати розбіжності в суспільствах, одно-
часно підтримуючи протилежні точки 
зору щодо гострих питань. Про це 
заявили фахівці Університету Джорджа 
Вашингтона, результати їхнього дослі-
дження опублікував American Journal of 
Public Health.

27 серпня Україна вже другий рік по-
спіль продовжує займати першу пози-
цію в рейтингу країн-джерел ввезення 
в ЄС контрабандних сигарет. Кожна 
дев’ята контрабандна сигарета в ЄС — 
з України. У самій Україні ринок тютюну 
зменшився на 9,9% за перше півріччя 
2018 року. Причиною скорочення є 
зменшення споживання тютюну внас-
лідок зростання цін на сигарети після 
підвищення акцизів.

27 серпня З 2013 року споживання газу 
в Україні впало майже на 30%, тоді як 
видобуток нафти й газу постійно зро-
стає. Президент Порошенко поставив 
завдання Кабміну повністю перейти 
на власний видобуток газу і скоротити 
неефективне його споживання.

27 серпня Міністр інфраструктури Во-
лодимир Омелян заявив, що Hyperloop ог
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Євген Дикий:
«Антарктида — полігон, 
на якому людство 
відпрацьовує подальшу 
взаємодію в космосі»

 У лютому 2018 року новим керів-
ником Національного антарктич-
ного наукового центру став Євген 
Дикий — вчений-біолог, дослідник 
екології морів, викладач Києво-Мо-
гилянської академії, активіст пра-
возахисних та екологічних рухів, 
учасник бойових дій на Сході Укра-
їни, командир роти батальйону 
«Айдар». На прохання «Українсько-
го Журналу» Євген Олександрович 
розповів про українські полярні до-
слідження, міжнародну співпрацю 
й перспективи України в Антарктиці.

Антарктична станція «Академік 
Вернадський» — це те, чим Україна 
у світі може пишатися. Якою є мета 
антарктичних досліджень загалом 
і українських зокрема?
По-перше, можна сказати, що це краси-
во. Та окрім того, ці дослідження мають 
дуже важливу пізнавальну цінність і ба-
гато практичних цілей. Причому дослі-
дження ведуться в широкому спектрі 
наук — від природничих до юриспру-
денції.

У певному сенсі дослідження вче-
ними Антарктики можна порівняти 
з роботою лікаря. Під час обстеження 
лікар міряє пульс людини у визначених 
місцях. Ось такими визначальними міс-
цями для Землі є полярні території. Бу-
дова магнітного поля земної кулі, осо-
бливі властивості атмосфери, значна 
віддаленість від людської активності 
дозволяють проводити тут геофізичні 
вимірювання, які неможливі в інших 
частинах Землі. Водночас варто зазна-
чити, що Антарктика становить 10% 
поверхні земної кулі, що дуже немало.

Українські вчені в Антарктиці прово-
дять моніторингові спостереження за 
кліматом Землі. Це продовження без-
перервних спостережень, які тривають 
уже понад півстоліття. Адже станцію 
ми успадкували від британців (укра-

їнська антарктична станція «Академік 
Вернадський» це колишня британська 
станція «Фарадей»). Це одна з найдав-
ніших станцій в усій Антарктиці, яка 
була заснована британцями ще в 1947 
році. Таким чином, оскільки ми про-
довжили їхні спостереження, то на сьо-
годні саме на українській станції «Ака-
демік Вернадський» за цілою низкою 
параметрів, зокрема фізики атмосфери 
і клімату — найдовші ряди спостере-
жень в усій Антарктиді. І саме до нас 
звертаються колеги з різних країн для 
проведення ретроспективного порів-
няльного аналізу — як відбувалися змі-
ни клімату, з якими атмосферними яви-
щами це було пов’язано. Сьогодні ми 
вже помітили підвищення середньої 
температури на крижаному континенті 
на 3 градуси за останні 50 років, це ду-
же високий темп потепління.

 Саме на цій станції на той час ще 
британськими вченими була вперше 
відкрита озонова діра. Оскільки стан-
ція розташована саме на межі цьо-
го явища, ми можемо спостерігати її 
пульсацію — періодичне збільшення 
і зменшення. Таким чином, учасники 
наших експедицій перебувають то під 
палючим ультрафіолетовим випромі-
нюванням, то захищені від нього. І на-
ші науковці постійно фіксують ці зміни 
озонового шару.

Сезонні ж дослідження включають 
широкий спектр біологічних і геоло-
гічних досліджень, тому що там є сенс 
вивчати все — починаючи від вірусів 
і бактерій, і закінчуючи знайомими всім 
пінгвінами й китами. Під час короткого 
полярного літа наші вчені встигають 
накопичити матеріал для подальших 
досліджень і отримати результати, по-
рівнювані з результатами цілорічної 
роботи вчених-зимівників. Але сезонні 
й постійні дослідження в Антарктиці 
не взаємозамінні, а доповнюють одні 
одних.

РОЗМОВЛЯВ БОГДАН ОЛЕКСЮК
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в Україні окупиться за 12 років, а заліз-
ниця не окупиться ніколи.

28 серпня Президент Петро Порошенко 
прогнозує активізацію гібридної війни 
Росії проти України із наближенням 
виборів і наполягає, що Україна має 
готуватися до цього. «Уже зараз провідні 
ІТ-компанії фіксують створення тисяч 
фейкових акаунтів із російським корін-
ням. Росія готується до нової потужної 
маніпулятивної кампанії. Маємо бути 
готові дати відсіч», — наголосив він, 
додавши, що йдеться про вибори не 
лише в Україні, а й на Заході. Порошенко 
пропонує робити окремий акцент на 
протидію російській пропаганді в кібер-
просторі, у соціальних мережах, у медіа.

28 серпня Більшість українців підтриму-
ють збереження зв’язків із мешканцями 
непідконтрольної території. Про це свід-
чать результати другої хвилі соціологіч-
ного дослідження громадської думки 
щодо питань, пов’язаних із реінтеграці-
єю непідконтрольних районів Донбасу. 
Згідно з результатами опитування 
респондентів по всій Україні, найбільш 
доречним форматом гуманітарних та 
торговельних відносин з тимчасово 
окупованими територіями є економічна 
блокада зі збереженням гуманітарних 
зв’язків, пересуванням людей, виплатою 
пенсій, водопостачанням та енергопо-
стачанням. Таку форму стосунків вважа-
ють доречною 51% населення загалом 
і 49% жителів Донбасу.

28 серпня За рік українці витратили 
4 мільярди гривень на гомеопатію та 
фітотерапію. З них 26% грошей пішли на 
ліки без доведеної ефективності. Усього 
у 2017 році українці витратили в аптеках 
на ліки майже 54 млрд грн.

29 серпня В окупованому Росією Криму 
грубо порушуються права україномов-
них жителів, але Київ не буде вживати 
дзеркальних заходів у відповідь і не за-
криватиме російськомовні школи в Киє-
ві. Про це заявила міністр освіти й науки 
Лілія Гриневич. Із семи українських шкіл 
у Криму не залишилося жодної.

29 серпня Усіх співробітників Інституту 
модернізації змісту освіти, який відпові-
дає за друк підручників, планують звіль-
нити та провести повторні конкурси на 
посади. Причина — зрив друку підруч-
ників до 1 вересня.

30 серпня Котирування гривні до дола-
ра на закритті міжбанку встановилися 
на рівні 28,25–28,29 гривні за долар та 
курс євро — 32,93–32,98 гривні. НБУ 
оголосив аукціон, під час якого продав 
банкам 49,4 млн доларів за середньоз-
важеним курсом 28,27 гривні за долар, 
для того, щоби врятувати гривню від 
швидкої девальвації.
30 серпня Протягом січня–червня в 
Україну надійшло 1,259 млрд доларів ог
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Отже, наша присутність і досліджен-

ня наших учених в Антарктиці — це 
стратегічна інвестиція, що сприяє ре-
путації України як країни з розвинутою 
науковою сферою, і дає можливість 
у майбутньому претендувати на ча-
стину ресурсів цієї частини світу. Ад-
же Договір про Антарктику не вічний 
і рано чи пізно буде знятий мораторій 
на видобуток копалин на континенті. 
Поки що Договір діє до 2048 року, і чи 
буде продовжений — ще невідомо.

Очевидно, ведуться і прикладні до-
слідження, що обіцяють економіч-
ний результат?

Певний практичний зиск ми маємо 
вже зараз. У водах Антарктики веде 
видобуток криля велика українська 
плавуча фабрика, і ще три менших 
риболовецьких кораблі ловлять ікла-
ча — делікатесну дуже дорогу рибу. 
Причому Україна зараз друга у світі за 
об’ємами вилову криля. Це приватний 
бізнес, але саме наукова діяльність 
країни в Антарктиці дає моральне пра-
во нашим риболовецьким кораблям 
вести промисел у багатих антарктич-
них водах.

Важливим напрямом наших дослі-
джень є так званий bioprospecting. Це 
пошук не самих біологічних ресурсів, 
які потрібно приїхати й там виловити, 
вирубати чи викопати, а пошук тих 
генів, генетичних послідовностей, які 
забезпечують унікальні особливості 
полярних організмів і які можуть бу-
ти використані в сучасних біотехно-
логіях. Справа в тому, що антарктичні 
організми живуть в умовах дуже жор-
сткого клімату. Чого вартий тільки 
ультрафіолет під озоновою діркою, 
а також морози й низка інших неспри-
ятливих чинників. Так от, для того, 
аби вижити в таких майже космічних 
умовах, треба мати відповідні присто-
сування, вміти виробляти дуже спе-
цифічні речовини, а це регулюється 
якимись своєрідними генами. І ці гени 
потенційно можуть бути використані 
в біологічних технологіях, ці речовини 
ми можемо виробляти в промислових 
умовах. Тобто зовсім не йдеться про те, 
щоби щось масово видобувати в Ан-
тарктиці й екстрагувати ці речовини. 
Йдеться про те, що ми можемо гене-
рувати потрібні властивості в наявних 
живих організмів.

Отже, ми ніби підглядаємо, що зро-
била природа в результаті тривало-
го природного відбору і використо-
вуємо це знання?
Саме так. Ми підглядаємо, які гени, 
які пристосування дав природний 

добір організмам для виживання 
в такому екстремальному кліматі, 
а далі вже думаємо, як ці пристосу-
вання використати в біотехноло-
гіях. Наприклад, як прищепити гени 
стійкості від антарктичних рослин 
нашим сільськогосподарським куль-
турам. Цей напрям дуже перспектив-
ний і, треба віддати належне, Украї-
на в цьому бере участь. Наприклад, 
у нас є дослідження щучника — це 
один із двох видів квіткових рослин, 
які вижили в умовах Антарктики (для 
порівняння: в Україні 4500 видів квіт-
кових рослин). Зрозуміло, що ці два 
види мають якісь дуже специфічні 
пристосування, які їм це дозволили. 
А той самий щучник антарктичний — 
це злак, родич нашої пшениці. Тобто 
для пшениці, для жита можна було 
б використати гени стійкості, якщо 
ми їх вивчимо і прочитаємо. Цим за-
раз частково займається Київський 
національний університет ім. Т. Шев-
ченка, частково — Інститут молеку-
лярної біології й генетики НАН, зви-
чайно, у співпраці з Національним 
антарктичним науковим центром. 
Власне, це такі дуже прагматичні на-
прями досліджень в Антарктиці, не 
кажучи про фундаментальні дослі-
дження. 

Цікавий також правовий аспект. 
Справа в тому, що Антарктика — це 
зона, яка регулюється виключно між-
народною угодою, вона не входить 
до жодних національних юрисдикцій. 
Причому Договір про Антарктику охо-
плює 10 відсотків площі планети. Що 
ще в нас має такий статус? Відкритий 
океан за межами національних еко-
номічних зон (разом з Антарктикою 
це складе майже 70 відсотків площі 
Землі) і, власне, весь космос. Фактич-
но, з цього погляду правовий режим 
Антарктики — це єдина на сьогодні 
робоча модель, яку можна буде вико-
ристати надалі, наприклад, коли лю-
дина висадиться на Марс і почнеться 
активна гонитва за освоєння планет 
Сонячної системи. Адже тоді виникне 
маса правових питань: як у космосі 
взаємодіяти різним державам між 
собою, державам та приватним кор-
пораціям, державам та громадським 
організаціям — на Місяці, на Марсі 
тощо. Єдиною робочою моделлю, яку 
можна доволі легко взяти й екстра-
полювати в цій ситуації, є на сьогодні 
Договір про Антарктику і ті території 
та акваторії, які ним регулюються. Та-
ким чином, Антарктида це полігон, на 
якому людство відпрацьовує подаль-
шу взаємодію в космосі. 
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інвестицій, і 436 млн доларів із цієї суми 
надійшли від інвесторів із Росії, що 
становить 34,6% від загального обсягу. 
На другому місці з інвестицій в Україну 
Кіпр, який вклав 219 млн доларів. На 
третьому місці — Нідерланди з 207,7 
млн доларів. Інвестиції з Австрії склали 
58,7 млн доларів, з Польщі — 54,1 млн 
доларів, із Франції — 46,9 млн доларів 
і 43,4 млн доларів із Великобританії. 
59,6% (750 млн доларів) інвестицій 
спрямовано у фінансову та страхову 
діяльність, 9,6% — в оптову й роздрібну 
торгівлю, 8,2% — у промисловість, 7,9% 
— в інформацію й телекомунікації.

30 серпня Державний департамент 
США закликав Росію припинити «тиск на 
міжнародні водні перевезення» в Азов-
ському морі й Керченській протоці, 
звинувачуючи Кремль у спробі дестабі-
лізувати Україну.

31 серпня Посольство Росії в США нази-
ває дії української влади в Азовському 
морі «піратством» і закликає Сполучені 
Штати припинити заступатися за укра-
їнські судна. До заяви дипустанови 
прикріплено сюжет центрального 
російського телеканалу про долю 
екіпажу «Норд», у якому журналістка 
також заявляє про «державне піратство» 
з боку України.

31 серпня Вселенський патріарх Варфо-
ломій на зустрічі в Стамбулі повідомив 
предстоятелю Російської православної 
церкви патріарху Кирилу, що збирається 
надати Українській православній церкві 
автокефалію. На 1-3 вересня у Все-
ленської Патріархії вже запланований 
Синакс (Synaxis) — збори всіх єпископів 
цієї Церкви. Перед Синаксом відбу-
деться чергове засідання Священного 
Синоду Патріархату, на якому, ймовірно, 
розглядатимуть українське питання.

31 серпня Ватажка бойовиків ОРДО 
Олександра Захарченка з допомогою 
бомби вбили в центрі Донецька в 
ресторані «Сєпар». Тимчасовим вико-
нувачем обов’язків ватажка бойовиків 
ОРДО після загибелі Олександра За-
харченка стане так званий «перший 
віце-прем’єр» Дмитро Трапєзніков. 
У 2005 році, у віці 24 років, Трапєзні-
ков очолив офіційний фан-клуб ФК 
«Шахтар», координував у клубі роботу 
з уболівальниками. Після роботи 
в «Шахтарі» був заступником голови 
Петровської районної ради Донецька. 
У РФ порушили кримінальну справу 
у зв’язку з убивством Захарченка за 
статтею «акт міжнародного тероризму». 
Водночас у МЗС України заявили, що 
швидка реакція МЗС Росії щодо вбив-
ства Олександра Захарченка виказує 
російські спроби прикрити маріонеток, 
яких підтримує Кремль.
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На відміну від Антарктики, в Аркти-
ці, хоч там і відкритий океан, трива-
ють територіальні суперечки.
Більша частина Арктики входить до 
зон національних юрисдикцій, і там не 
такий великий шмат відкритого оке-
ану поза межами виключних еконо-
мічних зон. Але він є, й на нього мають 
претензії арктичні країни. Зокрема, 
відома пропозиція Росії поділити Арк-
тику між цими країнами відповідними 
секторами від полюса на додачу до 
вже наявних нині 200-мильних еконо-
мічних зон.

Очевидно, що сьогодні будь-які 
наукові дослідження не можуть ве-
стися якоюсь обмеженою групою 
вчених чи замикатися в межах яко-
їсь країни. Наскільки розгорнута 
наукова кооперація в Антарктиці 
загалом і міжнародна співпраця на-
ших вчених зокрема?
Таку кооперацію забезпечує SCAR 
— Науковий комітет з антарктичних 

досліджень. Загалом у SCAR зараз вхо-
дить 43 країни. Частина з них — це асо-
ційовані країни, спостерігачі без права 
голосу. Україна має право голосу й ми 
представлені там на належному рів-
ні. Щоправда, був прикрий момент: 
з 2016-го до 2018 року ми також були 
в статусі спостерігача через те, що не 
сплатили членські внески. Цього року 
нам вдалося врегулювати цю заборго-
ваність і ми повернули собі повноцін-
не право брати участь у виробленні 
політики міжнародної наукової спіль-
ноти щодо Антарктики, у формуванні 
основних напрямів досліджень та між-
народних робочих груп. 

Власне, як фінансуються антарктич-
ні дослідження?
Ми єдині в українській науці, кому 
вдалося зберегти державну цільову 
програму. Коли в 2014 році у зв’язку 
з війною «різали» державні цільові 
програми, уряд усе ж таки вчинив 
мудро: зрозуміли, що поставити під 

Наша присутність і дослідження наших учених 
в Антарктиці — це стратегічна інвестиція, 
що сприяє репутації України як країни 
з розвинутою науковою сферою, і дає можливість 
у майбутньому претендувати на частину ресурсів 
цієї частини світу. Адже Договір про Антарктику 
не вічний і рано чи пізно буде знятий мораторій 
на видобуток копалин на континенті. Поки що 
Договір діє до 2048 року, і чи буде продовжений 
— ще невідомо.

ФОТО: БОГДАН ОЛЕКСЮК
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загрозу роботу єдиної в країні поляр-
ної станції — безвідповідально. Тому 
одна з нечисленних у країні держав-
них цільових програм, єдина наукова 
програма — це Державна цільова на-
уково-технічна програма проведення 
досліджень в Антарктиці на 2011–2020 
роки. Ми вже отримали доручення 
Кабміну й почали розробку наступної 
цільової програми на дослідження до 
2030 року.

Можливо, у майбутньому варто бу-
де переглянути цей механізм і мало 
би сенс розділити фінансування: окре-
мою захищеною програмою забез-
печувати діяльність станції, логістику 
й усі моніторингові спостереження. 
А ось короткотривалі, дворічні чи 
трирічні науково-дослідні проекти, 
у яких дослідник певний час працює 
на станції, а потім обробляє приве-
зені зразки та результати в Україні, 
було б абсолютно логічно фінансува-
ти Національним науковим фондом 
або міжнародними грантами. До речі, 
передбачається, що в програмі Єв-
ропейського Союзу «Горизонт 2024» 
(наступна після нинішньої «Горизонт 
2020») полярним дослідженням буде 
приділена велика увага, вони мають 
стати одним із пріоритетних напрямів 
європейської науки. І нам однозначно 
потрібно буде цим вікном можливо-
стей скористатися.

Звичайно, співпраця — це дуже до-
бре. Але ж є й конкуренція між кра-
їнами, які присутні в Антарктиці. 
Наскільки відчутним є політичний 
складник?
Дивлячись де. На рівні SCAR, де збира-
ється наукова спільнота, це практично 
не відчувається. Там, дійсно, майже 
цілком — наука поза політикою. А ось 
коли збирається Секретаріат Догово-
ру про Антарктику, коли збираються 
дипломати, то там дуже відчувається.

Треба зауважити, що країни-учасни-
ки Договору діляться на дві категорії. 
Є сім країн, які ще до підписання Дого-
вору про Антарктику встигли оголоси-
ти про свої територіальні претензії на 
частину Антарктиди. І всі решта — кра-
їни, які своїх територіальних претензій 
не оголошували. Власне, сам Договір 
про Антарктику виник не від хорошо-
го життя. Він виник тому, що в певний 
момент британці й аргентинці вже 
робили попереджувальні постріли 
в повітря один проти одного, а флоти 
Її Величності й Аргентини були приве-
дені в підвищену бойову готовність. 
Тоді великі держави прийняли спільне 
рішення, адже вони були не готові че-
рез неповні 20 років після Другої сві-

тової війни починати третю світову за 
якийсь «шматок льоду». Таким чином 
з’явився Договір про Антарктику як 
замороження надовго територіальних 
претензій окремих країн. 

Але замороження надовго не озна-
чає назавжди. Тобто жодна з цих семи 
країн не відмовилася від свого права 
колись, якщо припинить свою дію До-
говір про Антарктику, знову підняти 
свої претензії на Антарктичні терито-
рії. І це дуже помітно. У тих країн, які 
мають територіальні претензії, таких, 
як Аргентина й Чилі, навіть антарктич-
ні наукові інститути підпорядковані не 
міністерству освіти, або міністерству 
екології, як, наприклад, в австралійців 
чи британців, а міністерствам закор-
донних справ. Тобто абсолютно ясно, 
що для них Антарктида є частиною 
їхньої зовнішньої політики. А логістику 
їхніх полярних станцій забезпечують 
військово-морські та військово-пові-
тряні сили. До речі, у британців також 
логістика частково забезпечується 
військовими. Це якраз вважається 
нормальною практикою: у Договорі 
про Антарктику сказано, що в Антарк-
тиді заборонена будь-яка військова 
діяльність, але не заборонено вико-
ристовувати військових для логістики 
науково-дослідних програм та станцій. 

Тобто насправді в Антарктиці наука 
й політика тісно переплетені, і знову ж, 
це та сама модель, яку ми згодом по-
бачимо в космосі. Можемо тут потре-
нуватися. 

Традиційно українські вчені були 
тісно пов’язані з російськими вче-
ними, адже раніше жили і працю-
вали в одній державі. Які зараз сто-
сунки між вченими й полярниками 
цих країн? Наскільки це болюче 
питання?
Вийшовши з Радянського Союзу, ми 
в 1992 році попросили «російських 
братів» поділитися. Адже ціла антарк-
тична інфраструктура створювалась 
усіма радянськими республіками. Вне-
сок, очевидно, був не однаковий, але 
якраз внесок українців був величез-
ний. Росіян, українців і білорусів там 
було найбільше. Тобто принаймні ці 
три республіки мали повне право по-
ділити між собою полярну інфраструк-
туру. Та чомусь Російська Федерація 
привласнила собі усю цю інфраструк-
туру, хоча створювали її всі разом. І, до 
речі, усі полярники радянських часів 
пам’ятають, на чому вони освоювали 
крижаний континент — на снігових 
тракторах «Харьковчанка», які збира-
лися на Харківському заводі важкого 
машинобудування ім. Малишева. Та 

й першою жертвою, принесеною ра-
дянською наукою на вівтар підкорен-
ня крижаного континенту, став украї-
нець Віктор Хмара з Полтавщини, який 
трагічно загинув під час першої радян-
ської висадки в Антарктиді.

Отже, в 1992 році Україна офіційно 
звернулася до Російської Федерації 
виділити нам одну з антарктичних 
станцій. На це не тільки прийшла від-
мова, але згодом, коли Україна вступа-
ла як повноправний член до Договору 
про Антарктику, Росія висловила запе-
речення на підставі того, що Україна 
нібито «в 1992 році висловила претен-
зії на одну з їхніх полярних станцій». 
І щоби вступити в Договір про Антарк-
тику, нам довелось офіційно дати ноту 
МЗС, що ми вже маємо свою станцію 
«Академік Вернадський», і тому від-
мовляємося від будь-яких претензій 
на колишнє радянське майно. 

Та насправді все, що робиться — на 
краще. Те старе радянське майно вже 
давно в поганому стані. І якби ми отри-
мали стару радянську станцію, а далі 
майже не вкладали в неї грошей, то 
мали б тепер із нею багато проблем. 
А так, отримавши британську станцію 
в прекрасному стані, з дуже хорошою 
технікою і з величезним ресурсом, ці 
22 роки посиленої експлуатації стан-
ція витримала. Звичайно, тут велика 
заслуга й наших полярників, які кож-
ного сезону дбайливо підремонтову-
вали те, що виходило з ладу. Радян-
ська станція за таких умов давно вже 
б розвалилася. До речі, нинішні росій-
ські станції всі в дуже поганому стані.

Наша станція в значно кращому ста-
ні, хоча за всі ці роки Україна не заміни-
ла жодної системи життєзабезпечення 
станції «Фарадей». Ми добудували 
новий паливний бак — це єдина капі-
тальна споруда, яку ми там збудували 
за всі 22 роки, і вже в цьому сезоні за-
плановані ремонтні роботи цього па-
ливного бака. Для порівняння: старий 
британський бак ремонту досі не по-
требує. Ну, ще була збудована каплич-
ка УПЦ (МП)... Звичайно, розвиваються 
системи зв’язку й зараз ми збираємося 
перейти на супутниковий канал зв’яз-
ку, що дозволить використовувати на 
станції широкосмуговий інтернет. 

Так ось, 2018-й — це перший рік, 
коли Міністерство освіти й науки, 
крім витратних коштів, заклало також 
півмільйона євро на капітальний ре-
монт станції. Тепер ми намагаємося 
«вписатися» в цю суму — замінити всі 
три дизелі, опріснювач і ще ряд систем 
життєзабезпечення. Наголошую, це 
робиться вперше після британців. І ми 
намагаємося зробити не гірше: у нас 
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є техніка, яка вже показала себе блис-
куче, витримавши 30 років, і тепер ми 
хочемо брати нові моделі тих самих 
виробників. 

Розкажіть, будь ласка, про плани 
Антарктичного центру й перспек-
тиви українських полярних дослі-
джень. Наскільки реальним є по-
єднання антарктичних і арктичних 
досліджень?
Власне, пульсів у планети є два: Арк-
тика й Антарктика — два полярні ре-
гіони. І читачам буде цікаво дізнатися, 
що зараз у науковій спільноті дуже ак-
тивно впроваджується термін «третій 
полюс». Це високогірні райони нашої 
планети. З погляду вимірювань пульсу, 
що показують планетарні процеси, це 
має сенс. І ці три регіони потрібно охо-
плювати синхронними однотипними 
дослідженнями. Щоправда, є країни, 
які мають окремі антарктичні інститу-
ції, але це переважно країни з терито-

ріальними претензіями. Ну, й Україна. 
А більшість країн мають полярні ін-
ституції, які одночасно відповідають 
за дослідження у двох полярних регі-
онах. Найяскравіший приклад — пов-
ний аналог нашого НАНЦ — Фран-
цузький полярний інститут. Але він 
відповідає і за Арктику, й за Антаркти-
ку. Подібна інституція є в Італії, і взагалі 
це стандартна європейська практика. 
Дуже влучну назву має подібна устано-
ва в Канаді — Polar Knowledge Canada.

Насправді багато полярників-укра-
їнців мають великий досвід роботи 
в Арктиці. І цей досвід варто вико-
ристовувати.
Звичайно. Ось нещодавно в цих сті-
нах ми проводили виставку картин 
Василя Придатко-Доліна — біолога, 
який має багатий досвід зимівель на 
острові Врангеля та в інших місцях ви-
сокої Арктики. Тож я дуже сподіваюся, 
що Україна повернеться і в Арктику. 
Одним кігтиком ми вже там зачепи-
лися. Мало хто знає, але Харківський 
радіоастрономічний інститут НАНУ 
тримає дві антени, що проводять син-
хронні вимірювання верхніх шарів 
атмосфери — одна в Антарктиці на 

станції «Академік Вернадський», а дру-
га — у Норвегії на Шпіцбергені. При-
чому зі Шпіцбергена отримуються дані 
онлайн, у неперервному режимі, а зі 
станції Вернадського донедавна отри-
мували записані дані раз у рік. Зараз 
ми дещо змінили й маємо щотижневу 
передачу, але до передачі онлайн ще 
далеко. Сподіваємося досягти цього 
вже наступного антарктичного сезону.

Так ось, харківські радіоастрономи 
вже працюють на Шпіцбергені, точ-
ніше, називаймо його вже не за ра-
дянською традицією — на архіпелазі 
Свальбард, де, до речі, колись чи не 
половину населення складали україн-
ці. За радянських часів туди на видобу-
ток вугілля вербували багато шахтарів 
з України й частина з них там залиши-
лися і мешкає досі. 

Інший наш напрямок у бік Північ-
ного полюса — це співпраця з Polar 
Knowledge Canada. Тут потрібно осо-
бливо подякувати українській амба-

саді в Канаді, зокрема послу Андрію 
Шевченку. Він персонально займався 
цим питанням і забезпечив нам пря-
мий контакт із канадськими колегами. 
Й ось уже наступного літа ми запроше-
ні на відкриття нової канадської стан-
ції у високій Арктиці, у Cambridge Bay. 
Це дослідницька станція, обладнана за 
останнім словом техніки, розрахована 
на 120 дослідників. І вже зараз укра-
їнські дослідники також можуть пода-
вати проекти, які можна було б реалі-
зовувати на базі цієї станції, тобто нам 
готові відкрити двері. 

Відомо, що однією з найбільших 
проблем функціонування станції 
«Академік Вернадський» є трудно-
щі з логістикою. Не маючи власного 
наукового корабля, складно до-
ставляти на станцію членів експе-
дицій, наукове обладнання й забез-
печення. Які є шляхи подолання цієї 
проблеми? 
Це нам дуже болить. Коли ми змагали-
ся з кількома іншими країнами за воло-
діння станцією «Фарадей», ми виграли 
тендер фактично за рахунок того, що 
показали наявність власного науково-
го флоту. Тобто ми показали, що в нас 

є один складник, а бракує другого 
— бракує станції. А далі ми здатні цю 
станцію повністю своїми кораблями 
забезпечувати, і в перші роки так і бу-
ло. Адже на момент здобуття незалеж-
ності нам дісталося від радянського 
флоту 36 науково-дослідних кораблів. 
На сьогодні — на ходу жодного. Аб-
солютна більшість — або продана за 
борги орендарів у різних країнах, тоб-
то фактично вкрадена, або пущена на 
металобрухт. Частина — зараз стоять, 
іржавіють і не підлягають ремонту. Ос-
танній науково-дослідний корабель, 
який лишився в Україні й ще придат-
ний до ремонту, це «Володимир Пар-
шин» — океанографічний корабель, 
який належить Міністерству екології. 
Й от, цього року міністр екології Остап 
Семерак знайшов гроші на його ре-
монт, але досі тривають бюрократичні 
процедури щодо такого використання 
коштів. Отже, якщо все піде добре, то 
восени цього року нарешті почнеться 
ремонт останнього в Україні океано-
графічного корабля, і тоді в Чорному 
морі ми будемо забезпечені. Для по-
треб Чорного моря можливостей цьо-
го корабля цілком вистачатиме. А ось 
для рейсу в Антарктиду він не підійде. 
Використовувати старий відремон-
тований корабель з одним головним 
двигуном для такої подорожі було 
б надто ризиковано. Зараз в Антаркти-
ці стандартом безпеки плавання є ви-
користання кораблів із двома голов-
ними двигунами, щоби хоча б один із 
них завжди залишався на ходу.

Я вважаю, що нам потрібні два нау-
ково-дослідні кораблі — один у Чор-
ному морі, один — в Антарктиці. На 
більше за нинішнього стану економіки 
розраховувати не варто, але два — це 
реальна життєва потреба. Можливо, 
ще катер для прибережних дослі-
джень. 

Є два варіанти отримати сучасний 
науковий океанський корабель. Суд-
нобудівний завод «Кузня на Рибаль-
ському» має корпус недобудованого 
корабля, який можна було б добуду-
вати й оснастити. Цей шлях дещо де-
шевший і це інвестиція у власну еко-
номіку. Другий варіант — купити за 
кордоном корабель, який був у вико-
ристанні. Зокрема, британці можуть 
продати один зі своїх ще досить хо-
роших кораблів, оскільки закінчують 
будівництво новітнього наукового 
корабля. Дуже сподіваюся на те, що 
нам вдасться відновити український 
науковий флот.

 
 

Правовий режим Антарктики — це єдина 
на сьогодні робоча модель, яку можна буде 
використати надалі, наприклад, коли людина 
висадиться на Марс і почнеться активна гонитва 
за освоєння планет Сонячної системи
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 Як кум Путіна стрімко нарощує 
свій вплив в українській політиці та 
медіасередовищі. 

1980 року український поет і дисидент 
Василь Стус за звинуваченням в анти-
радянській агітації та пропаганді був за-
суджений до 10 років таборів, де й заги-
нув через 5 років. Його адвокатом тоді 
був нікому не відомий Віктор Медвед-
чук, який здійснив справжнє ноу-хау 
в адвокатській діяльності, погодившись 
зі звинуваченням на адресу свого під-
захисного, тоді як сам Стус винним себе 
категорично не визнавав. Через 38 ро-
ків після тих подій про цю історію знову 
багато говорять. Адже Медведчук на 
28 році української Незалежності та 5 
році після Революції Гідності перетво-
рився на одного з ключових фігурантів 
політичного процесу та живе втілення 
реваншистських, проросійсько-анти-
майданівських сил. 

Майстер закуліси

Серед безлічі українських політиків 
вищої ліги Віктор Медведчук чи не 
найкраще підходить на роль «сірого 
кардинала», який примудряється збе-
рігати вплив на події в країні вже за 
четвертого поспіль президента. Історія 
зі Стусом жодним чином не завадила 
йому знайти своє місце в незалежній 
Україні, у першій половині 90-х стрімко 
розвивалася його адвокатська кар’єра 
та бізнес, що за українською традицією 
привело його у високу українську по-
літику. 

Справжній політичний злет Мед-
ведчука стався за часів другого прези-
дента, Леоніда Кучми. Медведчук стає 
його радником, очолює СДПУ(о), яка 
фактично перетворюється на «партію 
влади». 2000 року в інтересах Кучми він 
організовує «оксамитову парламент-
ську революцію» й усуває комуніста 
Олександра Ткаченка з посади голови 
ВР, водночас зайнявши посаду першого 
віце-спікера (після чого вплив «черво-
них» на українську політику починає 
впевнено зменшуватися). 2002–2005 
роки — пік могутності Медведчука, 
який очолює президентську адміні-
страцію Кучми і стає одним із найвпли-
вовіших людей країни, класичним «сі-
рим кардиналом», який контролює всі 
політично-бізнесові процеси в державі.

2004 року в його житті стається 
подія, завдяки якій Медведчук збері-
гає свій вплив аж донині — хресним 
батьком його новонародженої доньки 
Дарини стає особисто президент РФ 
Володимир Путін, а сам Медведчук 
перетворюється на головну довірену 
особу володаря Кремля в Україні та 
провайдера інтересів Москви. 

Утім, відразу після перемоги Віктора 
Ющенка, з яким Медведчук відкрито 
ворогував кілька років, його позиції 
суттєво похитнулись. Проте путін-
ський кум втримується на плаву, хоча 
за часами пізнього Кучми йому зали-
шається хіба що ностальгувати. На ви-
бори в парламент 2006-го Медведчук 
разом із першим президентом Леоні-
дом Кравчуком ідуть на чолі блоку «Не 
так!», який чітко орієнтується на анти-
помаранчевий електорат. Утім, попри 
масштабну агітаційну кампанію, блок 
зазнає поразки — у якості головної 
сили, що представляє проросійський 
Схід та Південь, уже постала значно 
могутніша Партія регіонів. 

Активно критикуючи Ющенка, Мед-
ведчук знаходить спільну мову з його 
головною суперницею з числа «пома-
ранчевих» — Юлією Тимошенко. Напе-
редодні президентських виборів-2010 
вона вела переговори з лідером ПР 
Віктором Януковичем про надмасш-
табну «широку коаліцію», яка перед-
бачала б зміну державного устрою та 
угоду про фактичний поділ влади між 
ними аж на 20 років — по два повних 
президентських терміни на кожного. 
І Медведчук мав би зайняти у цій кон-
струкції одне з провідних владних крі-
сел. Але в останній момент Янукович 
включив задній хід і згодом переміг на 
виборах без усіляких «широк», а Мед-
ведчук знову відійшов у глибоку тінь.

Черговий спалах активності почав-
ся з 2012 року, коли загалом проросій-
ська влада Януковича почала реально 
наближатися до підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. 
Створений Медведчуком рух «Укра-
їнський вибір» розгорнув масштабну 
контрагітаційну кампанію, закликаючи 
до зміни курсу та інтеграції не до ЄС, 
а до Митного союзу та Єдиного еконо-
мічного простору. Вулиці українських 
міст заполонили однакові біл-борди 
із закликами провести всеукраїнський 
референдум про інтеграцію до НАТО 

або до ЄЕП, медведчуківці масово по-
ширювали типові міфи про жахи євро-
пейської інтеграції — від обов’язково-
сті одностатевих шлюбів до повного 
руйнування української економіки. 
Тож коли почався Євромайдан, про 
Медведчука не забули — до його за-
міського маєтку з візитом навідались 
автомайданівці, у відповідь на що 
путінський кум заявив: «Вони хочуть 
воювати? Я воювати вмію». До початку 
реальної війни на Донбасі тоді залиша-
лися лічені тижні. 

Прикметно, що всі свої політичні 
успіхи Медведчук завжди досягав зав-
дяки закулісним політичним комбінаці-
ям та домовленостям, натомість у без-
посередній електоральній конкуренції 
виступав непереконливо: його СДПУ(о) 
у 2002-му ледве подолала прохідний 
бар’єр у парламент, попри увесь адмін-
ресурс та агіткампанію, 2006-го зазнав 
нищівної поразки «Не так!», дорожезна 
кампанія «Українського вибору» теж 
фактично закінчилася нічим. Імовірно, 
причина в тому, що Медведчук — аб-
солютно не харизматичний та неприва-
бливий для звичайного українця полі-
тик, навіть ті, хто загалом поділяли його 
ідеї, віддавали перевагу конкурентам 
по ідеологічному полю — тим же регіо-
налам чи навіть комуністам. Але в кулу-
арній боротьбі та політичних маневрах 
Медведчук демонстрував неабияку 
майстерність.

Полонені, бізнес, телебачення

З початком російської агресії Мед-
ведчук опинився в унікальному полі-
тичному становищі — користуючись 
довірою з боку Путіна, він спочатку 
представляв на мирних перемовинах 
весни-літа 2014 року т.зв. «ДНР» та 
«ЛНР», а до Тристоронньої контактної 
групи в Мінську був делегований уже 
як представник України. Роль «путін-
ського кума» дозволила йому торгува-
ти впливом у своїх власних інтересах. 
Зокрема, у такому чутливому питанні, 
як звільнення українських політв’язнів 
та військових, що опинилися в Росії чи 
на окупованих нею територіях. Поло-
нені на даний момент стали чи не го-
ловним важелем тиску на Київ — після 
того, як військові, економічні, дипло-
матичні тощо методи гібридної агресії 
Кремля не досягли поставлених цілей. 

Повернення сірого кардинала
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ



41

Однак, поза сумнівом, одним лише 
питанням полонених його роль в укра-
їнсько-російській війні не обмежуєть-
ся. Недарма, попри заборону прямого 
авіасполучення між Україною та РФ, 
він отримав виняткове право на прямі 
авіаперельоти до Москви. Вочевидь, 
ексклюзивна роль у конфлікті дозво-
лила Медведчуку впевнено розвивати 
і свій бізнес, зокрема в нафтогазовій 
сфері. Так, наближеному до нього біз-
несмену Нісану Мойсеєву «Роснефть» 
продала мережу заправок «ТНК», а зго-
дом за сприяння українського СБУ «під 
Медведчука» було розчищено ринок 
імпорту зрідженого газу. Найбільші 
проблеми, з якими стикався кум Путі-
на впродовж останніх років — витівки 
українських праворадикалів, які на зна-
менні дати, на кшталт річниці Революції 
Гідності, могли піти й побити вікна його 
київського офісу чи розмалювати стіни. 
Прізвище Медведчука також спливло 
в контексті розслідування справи Надії 
Савченко та Володимира Рубана, які, за 
версією слідства, планували влаштува-
ти у Верховній Раді криваве побоїще та 
здійснити державний переворот — але 
поки без жодної конкретики. 

А з наближенням президентських 
та парламентських виборів Медвед-
чук почав системно нарощувати свій 
вплив на внутрішньополітичні проце-
си. У якості головної платформи він об-
рав партію «За життя» — орієнтований 
на проросійсько-антимайданівський 
електорат політичний проект, який 
стрімко зумів наростити рейтинги зав-
дяки популістській риториці його ліде-
рів — Вадима Рабіновича та, меншою 
мірою, Євгена Мураєва. Ще наприкінці 
2017 року до «За життя» увійшов дав-
ній соратник Медведчука Нестор Шу-
фрич, почали активно поширюватися 
чутки про те, що саме Медведчук узяв 
на себе фінансування всього проекту. 
Зрештою, наприкінці липня він уже 
офіційно оголосив про приєднання 
до партії. З того часу без скандальних 
новин про Медведчука, здається, не 
обходиться жоден день. 

Спочатку вибухнув гучний скандал 
зі зйомками фільму про Василя Сту-
са — з’ясувалося, що ніби за дзвінком 
з офісу Медведчука його персонажа, 
який вочевидь мав би бути зображе-
ний у негативному світлі, просто ви-
креслили зі сценарію. Після публічного 
розголосу епізоди з Медведчуком до 
стрічки ніби мають повернути. Згодом 
стало відомо, що дружина «сірого кар-
динала», телеведуча Оксана Марченко, 
візьме участь у черговому сезоні роз-
важального шоу «Танці з зірками», яке 
виходить на каналі «1+1». Проти цього 

публічно виступив колектив іншого 
проекту телеканалу — телевізійної 
служби новин (ТСН), що, втім, не зава-
дило Марченко щонеділі розважати 
публіку на одному з найпопулярніших 
каналів країни.

Інші скандали теж безпосередньо 
стосуються телебачення. Медведчу-
ку давно приписували вплив на ре-
дакційну політику каналів «112» та 
NewsOne, які впевнено вийшли в ліде-
ри інформаційного мовлення України. 
Якщо 112-й до пори до часу намагав-
ся порівняно збалансовувати подачу 
інформації, хоч в ефірах періодично 
вигулькували одіозні проросійські спі-
кери, то NewsOne давно перетворився 
на рупор відверто «зрадофільської» 
пропаганди з відчутним «ватним» ак-
центом, на каналі зібрався цілий сонм 
діячів епохи Януковича на кшталт Ган-
ни Герман чи В’ячеслава Піховшека, які 
методично промивали глядачам мізки 
популістськими, антимайданівськими 
та проросійськими меседжами. 

А останніми місяцями свою присут-
ність на 112-ому збільшив особисто 
Медведчук — щодня й ледь не щого-
дини глядачам каналу озвучували його 
нові й нові заяви з будь-якого приводу 
або й без такого. Зрештою, як з’ясували 
журналісти програми «Схеми», у квітні 
цього року канал змінив власника — 
у якості підставної особи канал пере-
реєстрували на дрібного підприємця 
з Німеччини, натомість нове керівниц-
тво виявилося безпосередньо пов’я-
зане з Медведчуком та «Українським 
вибором». Немов на підтвердження 
цих даних, наступного дня після оп-
рилюднення розслідування «Схем» 
стало відомо, що саме Медведчук 
буде першим гостем нового проекту 
112-го — «Велике інтерв’ю з великим 
політиком». І впродовж півтори годи-
ни він у комфортних умовах викладав 
своє бачення поточних подій — від 
отримання Томосу про автокефалію до 
Мінських угод та звільнення Олега Сен-
цова. Паралельно NewsOne офіційно 
перейшов в управління Андрія Порт-
нова — чільного представника влади 
часів Януковича та одіозного юриста. 
Усе це супроводжувалося масовими 
закупками «джинси» в онлайн-ЗМІ — 
за дослідженням Інституту масової 
інформації, Медведчук та УПЦ Москов-
ського патріархату стали безумовними 
лідерами за цим «показником». І пара-
лельно Медведчука почали звинува-
чувати у спробах рейдерського захо-
плення Аграрної партії — політсили, 
яка  останніми роками демонструвала 
непогані результати на виборах до міс-
цевих територіальних громад. 

Реванш насувається

Серед проукраїнського політикуму та 
медійників розгорілися гострі деба-
ти — з урахуванням усього вказаного 
вище, чи можуть ті, хто вважає себе па-
тріотом, ходити на «медведчуківські» 
телеканали. Головний аргумент — 
з’являючись в ефірах NewsOne і «112», 
проукраїнські спікери тим самим легі-
тимізують загальний потік антиукраїн-
ської пропаганди. Утім, багато хто від 
запрошень на ефіри відмовлятися не 
бажає — мовляв, це єдина можливість 
хоч якось достукатися до мізків заду-
реної ватно-популістськими меседжа-
ми аудиторії. 

Фракції «Блоку Порошенка» та «На-
родного фронту» навіть зробили окре-
му заяву з вимогою «зачистити україн-
ський медіапростір від п’ятої колони 
Кремля». Але якихось реальних дій 
у цьому напрямку чекати навряд чи 
варто.

Ба навіть більше, кулуарами ходить 
версія, що поточний політичний під-
йом Медведчука насправді стимулю-
ється адміністрацією Порошенка. Мов-
ляв, головним тактичним прийомом 
виборчої кампанії там вирішили зро-
бити протиставлення між проросій-
ським та проукраїнським/прозахідним 
електоратом. Звідси — конфліктогенні 
теми щодо автокефалії, української 
мови та інтеграції в ЄС і НАТО, які взяв 
на озброєння Порошенко. Натомість 
із Медведчука й Ко там намагаються 
зліпити страховище для патріотичної 
публіки. Розрахунок на те, що коли 
доведеться обирати між хай і небездо-
ганним, але все ж таки проукраїнським 
Порошенком та загрозою реваншу 
проросійських сил, персоніфікованих 
у Медведчуку, то більшість виборців 
усе ж оберуть перший сценарій. Утім, 
якщо Банкова і справді взяла на озбро-
єння таку тактику, то вона видається 
досить ризикованою. Принаймні серед 
проукраїнських лідерів думок у «Фей-
сбуці» не спостерігається великого 
бажання гуртуватися довкола Поро-
шенка, натомість журналісти і блогери 
швидше обурені тим, наскільки впев-
нено Медведчук розширяє свої сфери 
впливу, без жодної протидії з боку вла-
ди. Зараз у медіапросторі серйозно об-
говорюються кінцеві наміри Медвед-
чука — і його потенційне прем’єрство 
чи спікерство в майбутній Верховній 
Раді аж ніяк не виглядає суто фантас-
тичним сценарієм. Бо на п’ятому році 
війни з Росією з’ясувалося, що «кум 
Путіна» — чи не найвигідніше в Україні 
політичне амплуа.
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Розкажіть, будь ласка, трішки про 
себе. Яким був ваш шлях до літера-
тури?
Скільки себе пам’ятаю — завжди 
любила фантазувати та мріяти, чита-
ла багато казок. Тому і професії для 
себе обрала відповідні — що худож-
ня, що письменницька. Писати про-
бувала ще в дитинстві, хоча, певна 
річ, ті твори були ще дуже наївними 
й кумедними. Років із дванадцяти за-
хопилася написанням фентезі. Воно 
не було таким, як зараз — коли нама-
гаюся творити щось автентичне, не 
схоже на інших. У ті часи серед моїх 
персонажів траплялись ельфи з гно-
мами, але, на щастя, вдалося вчасно 
це перерости. Тоді ж, у підлітковому 
віці, уперше почула про конкурс «Ко-
ронація слова» й почала мріяти про 
те, як стану письменницею. Тому, ко-
ли завершила свою «Алхімію свобо-
ди», без вагань надіслала на «Коро-
націю», де вона й отримала спецвід-
знаку «Українське сучасне фентезі» 
від письменниць Дари Корній та Тали 
Владмирової. Так здійснилася моя 
перша, надзвичайно важлива, мрія. 

Якими є ваші літературні орієнти-
ри? Поряд із якими письменниками 
ви хотіли би бачити своє ім’я? 
Мене надихають насамперед ті пись-
менники, які не бояться творити 
щось нове та сміливе, говорять про 
важливі речі прямо й не бояться ви-
словити власну думку, навіть якщо 
вона відмінна від більшості. Я б не 
хотіла називати імен, оскільки важко 
скласти лаконічний список тих, хто 
мене мотивує. Скажу тільки — якщо 
й хочу бути поряд із кимось, то тільки 
з тими, що творять відверто та силь-
но, тому що їх справді щось хвилює 
і їм болить, а не просто заради попу-
лярності. 

Чому ви обрали саме фентезі? Які 
можливості дарує вам цей жанр? 
Фентезі — це водночас і простий, 
і невимовно складний жанр. Простий 
— тому що немає потреби досконало 
вивчати, скажімо, історію і прив’язу-
ватися до її фактів або відповідати 
вимогам реалізму. Складний — адже 
світ, який створюю, необхідно зроби-
ти таким, щоби читач забув, що має 
справу з вигадкою, і повірив у неї. 
Це виклик, відповідь на який дарує 
неймовірне авторське щастя, коли 
вдається зробити все добре. Я бага-
то читала фентезі в підлітковому ві-
ці, а зараз воно складає приблизно 
двадцять-тридцять відсотків із літе-
ратури, якою цікавлюсь. Це мало свій 

Ярина Каторож:

«Письмо дає змогу 
відпочити від 
реального світу»
Фантастичний конвент із давньою історією «Єврокон», що відбувся 
цьогоріч у французькому місті Ам’єн, приніс Україні чимало 
приємних несподіванок. Зокрема, 24-річна львівська письменниця 
Ярина Каторож отримала премію «Кризаліс» як кращий молодий 
автор з України. Попри юний вік, дівчина вже має цікавий доробок 
у жанрі фентезі, а також перемогу в «Коронації слова» 2015 року. 
У розмові з нами Ярина розкрила секрети творчої кухні, дала кілька 
порад із виживання молодим українським літераторам і розповіла, 
як їй вдається поєднувати в собі художницю та письменницю.

РОЗМОВЛЯЛИ КАТЕРИНА ПІТИК І АНАТОЛІЙ ПІТИК, КИЇВ
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вплив на мене, але, гадаю, я почала 
писати в цьому жанрі здебільшого 
тому, що дуже люблю казки, героїчні 
епоси та атмосферу Середньовіччя. 
Тому й у моїх романах усе відбуваєть-
ся переважно як в епоху досить роз-
виненого Середньовіччя з елемента-
ми магічності. Також у творах цього 
жанру є можливість розповісти про 
мою любов до історії, холодної зброї, 
замків, таємниць. А ще фентезі — це 
чудовий інструмент, аби розказа-
ти про свої думки — про будь-які 
— і зробити це ненав’язливо, не по-
вчаючи читача, а так, щоби він бачив 
щось близьке йому, але водночас і не 
буквальне, завуальоване динаміч-
ним сюжетом. 

Ви, окрім усього іншого, само-
стійно ілюструєте свої твори. 
Скажіть, що з’являється раніше: 
текст чи малюнок? 
Важко сказати. Я любила й те й інше 
з дитинства. Для мене обрати, ска-
жімо, одне з цих занять неможливо 
— це так, мовби сказати, що потріб-
ніша права рука за ліву чи навпаки. 
Щоправда, раніше не могла створю-
вати малюнки до власних творів. Це 
трохи дивно, але так було до «Стожа-
ра», який став моїм ілюстраторським 
дебютом. Вочевидь, із цим романом 
я здолала певний бар’єр у своїй го-
лові, який казав, що якісно можна 
робити тільки щось одне. Але це не-
правда, ми самі встановлюємо межі 
власних можливостей, просто треба 
вчитись і зростати, аби вміти більше. 
Я обрала два заняття, які водночас 
і гармонійно доповнюють одне од-
ного, і конфліктують — буває важко 
малювати, коли пишу дуже активно 
та захоплена текстом, і навпаки. Осо-
бливо складно їх поєднувати, коли 
додаються тривалі мандри й багато 
презентацій, адже це все виснажує. 
Проте я люблю свою роботу й нама-
гаюсь вчитися сполучати всі заняття 
так, аби результати були якісними. 

Як виживається молодому пись-
меннику в Україні? 
Дуже важко зробити письменництво 
своєю основною професією, бо ж ма-
ло кого, особливо з молодих, можуть 
прогодувати гонорари. Якщо хтось 
хоче писати — знайте, цей шлях 
сповнений випробувань і пригод. 
Треба насамперед вчитися поєдну-
вати письменництво з основною ро-
ботою. Це реально. І необхідно. Тому 
що «голодний письменник», як і «го-
лодний художник», — явища, які не 
приносять задоволення, це вже по-

вірте, у них мало романтики. Усякий 
письменник, якщо хоче розвиватись 
і не бути розчарованим, має знати, 
що таке самодисципліна. А взагалі — 
це надзвичайно цікаве покликання. 
От я люблю мандрувати, а коли ман-
дри пов’язані з презентаціями книг 
(так воно здебільшого тепер і є), і ти 
повсякчас спілкуєшся з людьми, які 
або читали твої книги, або цікавлять-
ся ними, або це просто посиденьки 
з іншими авторами, — то такий дос-
від є фантастично цінним та цікавим. 

Ви і «Єврокон». Розкажіть, як це 
було й чи змінилося щось після пе-
ремоги? 
Про те, що мене номіновано, як і про 
перемогу, я дізналася зі сторінки 
«Зоряної Фортеці» у «Фейсбуці». То-
му той факт, що я стала лауреаткою 
цього престижного фестивалю, став 
несподіванкою. Але надзвичайно 
приємною! Загалом, життя не надто 
змінилося після перемоги — усе так 
само малюю, пишу, мандрую й нама-
гаюсь впоратися з дедлайнами. Та 

ФОТО: ГАЛИНА ВЕНГЛІНСЬКА
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привітань стало дуже багато, і я вдяч-
на всім за підтримку! Це дуже приєм-
но, коли твою роботу та досягнення 
цінують. Так легше й натхненніше 
працюється надалі. 

Сьогодні всі українські письменни-
ки пишуть про війну, навіть коли 
вважають, що не пишуть про неї. 
Як ці важкі події вплинули на вашу 
творчість? 
Ваше запитання дуже влучне. Так, 
я теж пишу про війну, не пишучи про 
неї. Це те, про що я говорила — ко-
ли фентезі дає можливість ділитися 
думками та ідеями не напряму. У  мо-
їй трилогії «Палімпсест» є трішки 
про Україну, але в ній немає бойових 
дій. Я так не хотіла, аби вони були 
в реальності, що не писала про них 
і в книзі. Проте там є вигаданий світ, 
ізсередини якого я викладаю свої 
думки про багато речей, що турбу-
ють мене в реальності. Це й питан-
ня мови, і символіки, і боротьби за 
свою незалежність та мир. Власне, 
друга книга має назву «Альянс» са-
ме тому, що в ній намагаються дійти 
згоди й не повбивати одна одну дві 
мої головні героїні та їхні товариші. 
Адже за законами держави, у якій 
вони всі опинились, персонажі між 
собою є найзлішими ворогами. Про 
те, як же знайти спільну мову з тим, 
кого мав би ненавидіти, бо так нака-
зали інші, бо так робили предки; про 
те, як знаходити дружбу й поважати 
одне одного; як віддати все за тих, 
кого вчора ще вважав не людьми, 
а рабами, непотребом, — і пишу. 

Ви уже три роки їздите Україною 
з презентаціями ваших книжок. 
Який він, ваш читач? 
Дуже різний. Побутує стереотип, що 
фентезі — це винятково для підліт-
ків. Але на презентації приходять 
люди різного віку, професій, уподо-
бань. Я з гумором кажу, що мої книги 
для вікової категорії «від стипендії до 
пенсії» — і у цьому є правда! Буває, 
що запрошують у школи до дітей, 
а буває, що серед слухачів/читачів 
немає нікого, молодшого за п’ятде-
сят років. І з усіма цікаво спілкувати-
ся: чим різноманітніші аудиторії, тим 
цікавіші запитання можна очікувати. 
Що об’єднує моїх читачів? Напевне, 
усі вони люблять мріяти. Тому й чи-
тають фентезі. 

Зараз ви працюєте над третьою 
частиною трилогії «Палімпсест». 
Яких історій можна чекати від вас 
у майбутньому? 

Я не надто люблю розповідати про не 
зроблену ще роботу. Але можу ска-
зати, що мене приваблює. Це історія. 
Тому, можливо, одного разу торкнусь 
теми альтернативної реальності або 
додам у щось справжнє, що відбу-
валося, магії. Якщо ж працюватиму 
надалі в жанрі фентезі — робитиму 
його ще темнішим і чуттєвішим, аніж 
воно вже є.

Останні кілька років український 
книжковий ринок переживає «фан-
тастичний» бум. Чому, на вашу 
думку, це відбулося саме зараз? 
Гадаю, справа в тім, що зараз загалом 
українська література стала більш за-
требуваною: ринок почав очищатися 
від російського імпорту. І полички 
в крамницях не мають бути порож-
німи. А ще в нас з’явилося багато 
чудових авторів! Деякі з них молоді 
й тільки починають творити, а інші 
перестали боятися, ховати твори до 
шухляд і заявили про себе. Зараз на 
фантастів більший попит, аніж, ска-
жімо, років п’ять-сім тому. Ще одна 
причина: люди стали боротися зі сте-
реотипом, мовляв, українська сучас-
на література гірша за перекладну. 
Мені доволі часто пишуть здивовані 
читачі, які цуралися українських імен 
на обкладинках книг, а тоді спробу-
вали почитати і зрозуміли, що да-
ремно так думали. А попит породжує 
пропозицію. І навпаки. 

Фантастика для вас — це ескапізм 
чи маніфест? 
Гадаю, і те й інше. Письмо взагалі 
дає змогу відпочити від буденного, 
реального світу. Та, водночас, я вва-
жаю свою творчість і гарним шансом 
розповісти про щось, що мене бен-
тежить чи змушує радіти, люблю пи-
сати й так, аби трохи спровокувати 
читачів, змусити їх подумати-поспе-
речатися зі мною. 

Що для вас найскладніше в напи-
санні книжки? 
Раніше складно було завершити твір 
— у шкільні роки мала окрему папку 
з недописаними історіями. Десь вона 
й загубилась, хоча більшість із них 
лишились у мене в голові і, гадаю, че-
кають свого часу. Але коли я видала 
свій перший роман, зрозуміла, що це 
невимовний кайф — насолоджувати-
ся виконаною роботою. Зараз у мене 
є недописані твори, та вони просто 
перебувають у режимі «трошки пі-
зніше». Я навчилася не відкладати на 
потім. Коли завершуєш щось гідно, 
є сили братися за нове. Зараз буває 

важко виділити багато часу на пись-
мо — навіть кілька днів — постійно 
є якась інша робота. 

З ким із власних персонажів ви 
б хотіли випити кави? Чому саме 
з ним? 
Гадаю, це були б Анна та Ханна з «Па-
лімпсесту». Мені важко обрати одну 
з них. Не знаю, чому саме з ними. 
Гадаю, просто дуже їх полюбила за 
останні два роки, що працюю над 
трилогією. 

Кілька слів про творчий метод. 
Ви знаєте від початку, чим завер-
шаться ваші історії, чи дозволя-
єте сюжету розвиватися само-
стійно? 
Я ніколи не складаю робочого плану. 
Це мене сковує. Зазвичай, на початку 
в мене є персонаж і ситуація довко-
ла нього. І, по ходу справи, пишучи, 
я й вирішую, як він далі рухається 
й що бачить. Коли робота стає три-
валою — фантазія починає підки-
дати різні сцени, і тоді я сполучаю їх 
між собою, вільно працюючи. Щодо 
фіналу: знаю приблизно, яким він бу-
де, але якщо раптом мої персонажі 
вчинять якось інакше, коли прийде 
час прописати все, я можу їх і не зу-
пиняти. 

Які теми вас приваблюють? 
Найрізноманітніші. Я люблю історію, 
музику, літературу, пригоди. Маю 
хобі — вишуковую історичні постаті, 
що зробили щось корисне, були но-
ваторами тощо. Часом вони стають 
прототипами моїх героїв чи мають 
вплив на атмосферу книги. Коли пра-
цюю над чимось, то шукаю інформа-
цію, яка може згодитись. Під час на-
писання трилогії багато читала про 
диктатуру, імперії — давні та двадця-
того століття. Зараз от розбираюсь 
в  обладунках, історії переворотів, 
поваленні політичних режимів. 

Якби ви мали змогу зустрітися 
з відомим письменником минулого, 
хто б це був? Про що б ви в нього 
запитали? 
Гадаю, це Леся Українка. Вона була 
надзвичайно освіченою та мудрою, 
і водночас не втрачала здатності 
писати легко. Коли її читаєш, то зда-
ється, мовби щось у душі бринить. 
Але питання мої нехай залишаться 
секретом. 
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ЮЛІЯ КРОПИВ’ЯНСЬКА, КИЇВ

 В одному з текстів майстер йоги 
й тантри Свамі Шивананда пропонує 
шукачам істини вести духовний що-
денник. У ньому містяться запитання, 
що потребують чесної повсякденної 
відповіді, зокрема такі: «Скільки 
годин ви сьогодні присвятили без-
корисливій праці?», «Скільки годин 
ви сьогодні провели в товаристві 
мудрої людини?», «Скільки годин ви 
сьогодні мовчали?».

Якщо зазирнути в синонімічний 
розділ «Словників України» онлайн, 
побачимо, що слово «говорити» на-
лічує вісім семантичних груп із від-
повідними рядами. «Мовчати» має 
одну. Що, здавалося б, важливіше за 
вміння вести діалог, добирати точні 
слова для вербалізації різних досві-
дів, будувати власний дім буття, — 
та, коли той зведено, розумієш: тепер 
час помовчати в його стінах. «Може, 
й твоя з тих багатющих душ, / Що вмі-
ють всесвіт слухати з кімнати», — пи-
сав Євген Плужник. І його сучасник 
Володимир Свідзінський: «Три радо-
сті у мене неодіймані: / самотність, 
труд, мовчання».

Свідоме припинення вербально-
го потоку є практичною складовою 
різних релігійних систем і течій (іс-
ихазм, певно, першим спадає на 
думку). Дві-три години мовчання 
можуть не стати регулярним духов-

ним досвідом, але підкинуть чимало 
цікавих спостережень. Дивовижно, 
приміром, скільки всього починаєш 
чути — навколо й у собі. Спочат-
ку хочеться дати волю словесному 
виверженню, бодай у «Фейсбуку»: 
«Знаєте, народ, у мене сьогодні прак-
тика мовчання — так круто, реко-
мендую!». Та згодом усвідомлюєш, 
що геть не тягне повертатися до го-
воріння, розтрачувати щойно набуту 
— невимовну, так, — наповненість. 
Вельми незвичне переживання в со-
цмережеву добу, коли не поділитися 
чимось означає замахнутися на влас-
не існування (моя дорога подруга 
якось не витримала: «Люди, ви бодай 
щось лишаєте для себе?»). І несподі-
вані можливості, як-от індивідуаль-
ний благословенний острівець тиші: 
скільки всього можна не промовля-
ти, не відгукуватися на перепалки 
з актуального інформприводу, не 
залучатися емоційно у виснажливу 
вербальну метушню. 

Іноді, перебуваючи в товаристві, 
я на короткий час внутрішньо відчу-
жуюся і спостерігаю-слухаю збоку, 
подумки викреслюючи те-чого-мож-
на-не-казати: шаблонні фрази, озву-
чування очевидного, заповнення 
пауз «аби щось сказати», щоб учас-
ники процесу почувалися комфорт-
но. Особа, яка не балакає, бентежить, 
стає підозрілою і/або непомітною, 
тож уміти говорити ні про що — над-
звичайно важлива здібність, із ряду 

тих, що допомагають пристосуватися 
й вижити. Я зрештою цього навчи-
лася, попри відчуття всередині, що 
тільки вдаю нормальну: вести small 
talk, у стерпних межах підтримувати 
порожні балачки, де їх не уникну-
ти, в особливо проблемних місцях 
утулювати жарти, — і все працює, як 
просто, виявляється, знизити рівень 
напруження собі й людям. Із шумами 
зусібіч, що апелюють до всіх рецепто-
рів одночасно, впоратися складніше: 
яку межу відкритості до зовнішнього 
виставити для себе, щоби слухати — 
і мати змогу почути? Щоб, не гублячи 
самонаповнення, вбирати, бути в мо-
менті, чуючи ритми довкілля, голоси 
ближніх, оркестр світанку, пісню ху-
дожнього полотна, інтонацію тексту, 
сміх світла, перемовляння предметів 
у певному розташуванні. Оберігаю-
чи внутрішню тишу, розвивати чут-
ливість, яка, думаю, необхідна для 
здобуття надздібностей — сіддх, 
якщо послуговуватися йогівськими 
термінами. Практика нада-йоги, до 
речі, — один із самобутніх шляхів до 
осягнення стану просвітлення, са-
мадхі, нірвани. Затримуючи дихання 
на вдиху, затуливши пальцями очі, 
вуха, ніс, губи, вслухатися у внутріш-
ній звук у голові, тонкий на тлі глухо-
го, іще тонший на фоні тонкого й так 
далі, аж поки дійдеш до космічного 
першозвуку, зіллєшся з ним і, власне, 
його Джерелом.

Урешті, говорячи про надздібності: 
а раптом телепатія — просто довер-
шене вміння мовчати?
 

Truth Doesn’t Make a Noise

ФОТО: АРХІВ АВТОРКИ
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Музика 
майбутнього 
від King Imagine 
(Олексій Мікрюков)
King Imagine. Next Nowhere.exe. 
— Pakse, Laos: Cota303 Records, 
2018. 

Ім’я Олексія Мікрюкова (King 
Imagine) відоме далеко за межами 
українського музичного простору. 
Інколи здається, що саме він — укра-
їнський музичний простір — просто 
не може вмістити всієї палітри експе-
риментів українських музикантів. Не-
поодинокий випадок: стати відомим 
на нішевих закордонних лейблах, 
здобути шанувальників у всьому сві-
ті й лишатися майже непоміченим 
в українському медіапросторі… Така 
історія супроводжує багатьох укра-
їнських музикантів, які працюють, зо-
крема, з електронною музикою. 

Доки всі переймалися фіналом Єв-
робачення–2018, утаємничені в аль-
тернативні проекти чекали на ре-
зультати Dani Charlton’s Alternative 
Eurovision. Це рейтинг знаної бри-
танської радіоведучої Дені Чарлтон, 
яка відстежує розвиток електронної 
музики у світі. Так, на жаль, україн-
ські видання практично проігнору-
вали цей рейтинг, бо навряд чи в на-
шому просторі з’являться такі ком-
позиції. А дарма, бо саме композиція 
Олексія Мікрюкова (King Imagine) під 
назвою Tears Like Rain здобула абсо-
лютну перемогу в рейтингу.

Олексій Мікрюков — надзвичайно 
різноплановий музикант. Зокрема, 
з 2013 року він долучився до про-
екту Ірини Скрипникової MAVKA. Це 
поєднання етнічних мотивів з елек-
тронікою та ембієнтом, що спільно 
створюють абсолютно новий простір 

фолькового звучання. Власне цей 
проект став чи не найбільш знаним 
для широкого загалу української ау-
диторії. 

Водночас Олексій Мікрюков по-
стійно працює над сольними істо-
ріями. І щоразу дивує неочікуваними 
композиціями. У серпні 2018 року на 
незалежному лейблі Cota303 Records 
(Паксе, Лаос) побачила світ його но-
ва платівка «Next Nowhere.exe». Це 8 
композицій — надзвичайно витон-
чених, здатних розширити уявлення 
про те, як може звучати вранішня 
кава, злива й легкий дощ, як може 
прокидатися ранок, як залишатися 
ніжним, незважаючи на вир життя 
довкола.

Остання композиція платівки, Foot 
Mood And Wind, присвячена укра-
їнському художнику й поетові Ген-
надію Подвойському (1941–2018). 
Його називали останнім хіпі, тим, 
хто жодного разу не перейшов межі 
власних імперативів, абсолютним 
нонконформістом, здатним жити, як 
лише йому заманеться. Він створю-
вав власні мистецькі криптограми, 
письмо, що мало відкриватися тим, 
хто прагне неординарного відчуття 
світу. 

Інколи здається, що музика Олек-
сія Мікрюкова — нашого King 
Imagine — є своєрідною криптогра-
мою для всіх утаємничених. Тому, 
якщо прагнете магії, ідіть за посилан-
нями на офіційні сайти електронної 
музики (зокрема, bandcamp.com) і не 
відмовляйте собі в таємницях! 

Лінії, що 
перетинаються у 
твоєму просторі
Лінія Маннергейма. Де твоя лінія? 
— Харків: Студія О! — EP, 2018.

Серпнева спека, дощі, втома, що не-
ухильно проникає в кожну клітину, 
провокують до глибоких розважань, 
переоцінки і просувань за межі влас-
ного комфорту. Якщо ви відчуваєте 
щось подібне, потребуєте непростих 
запитань і ще дивнішого пошуку від-
повідей, можу порадити поставити 
на «луп» (тобто закільцювати в плеє-
рі) альбом «Де твоя лінія?» музично-
го проекту «Лінія Маннергейма». 

«Лінія Маннергейма» — це порів-
няно новий проект трьох самодо-
статніх і знаних українських митців 
— Сергія Жадана, Олега Каданова 
(«Оркестр Че», «Мантри Керуака») та 
Євгена Турчинова («Собаки в Космо-
сі», «Барабашоу»). Він має унікальну 
ієрархію, що в ній кожен є частиною 
творчого процесу, тому позиціону-
вання концертів, презентація компо-
зицій — одразу від імені трьох. 

Перша міні-платівка «Де твоя лі-
нія?» увірвалася в медіапростір іще 
наприкінці лютого 2018 року й відто-
ді закріпилася в топі практично всіх 
оглядів української музики. І неви-
падково. Кожна пісня пронизує і вод-
ночас «зшиває» (за висловленням са-
мих учасників проекту) різні досвіди 
й під різною оптикою. Точна фіксація 
болю — від утрати до порожнечі 
вокзалів, від розмежувань, розірва-
ного простору (композиція «Де твоя 
лінія?») до перетину історії кожного, 
хто крізь сон чує, як «у темряві фор-
мується батьківщина» (композиція 
«Їй 15»). 

Водночас, завдяки музичному 
оформленню, строгі тексти пере-
творюються на своєрідну медитацію 
— і вам уже не страшно ставити нез-
ручні питання, вдивлятися у власні 
життєві вибори, зустрічатися віч-на-
віч зі своїми страхами, допускати 
у простір власної пітьми відблиски 
світла… І все це без пафосу, надриву, 
показовості, плакатності. Можливо, 
саме такий підхід і сформував запит 
української аудиторії на присутність 
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«Лінії Маннергейма» впродовж 
весни й літа 2018 року фактич-
но на всіх топових фестивальних 
майданчиках України (від фран-
ківського PORTO FRANKO до київ-
ського Atlas Weekend).

Зазначу, що до дебютного мі-
ні-альбому ввійшло 5 композицій: 
«Де твоя лінія?», «Вона танцює», 
«Південно-західна», «Їй 15» та «На-
вчи» (остання озвучена вокалом 
Олега Каданова). Запис і зведення 
альбому відбувалося на харків-
ській «Студії О!», а саунд-продю-
сером виступив Дмитро Зінченко 
(відомий як барабанщик «Орке-
стру Че»). В одному із травневих 
інтерв’ю учасники проекту обіця-
ли ще більше експериментів, адже 
«Лінія Маннергейма» не планує 
форматизуватися і ставити для се-
бе обмеження в імпровізаціях. До 
речі, у квітні 2018 року «Лінія Ман-
нергейма» презентувала спільну 
із Сашею Кольцовою («Крихітка») 
композицію «Колискова» (на сло-
ва Сергія Жадана). Ця пісня стала 
офіційною мелодією доброчин-
ного додатка Wake Аpp in Peace, 
а волонтери зняли на неї кліп, що 
розповідає історії жінок, які чека-
ють повернення чоловіків із війни.

Що ж, наразі сподіваємося на-
ступних записів і виступів проек-
ту. А сьогодні раджу вам заван-
тажити альбом «Де твоя лінія?» 
з офіційних сторінок проекту на 
Google Play: Apple Music та Spotify. 

І ще обов’язково переглянь-
те кліп на пісню «Де твоя лінія?», 
створений у співпраці з журна-
лістами медіапроекту «Накипіло». 
Відео було відзняте фактично на 
лінії розмежування в зоні АТО — 
перед вами пролетять краєвиди, 
які, на жаль, ще й досі чекають на 
своє повернення до України.

Ірина Плехова, Київ

Песимістичні 
репортажі 
з окупованого 
Донбасу
Станіслав Асєєв. В ізоляції: 
збірка статей,Київ, Люта 
Справа, 2018.

Серпень 2018 року минає під знаком 
Олега Сенцова. Коли пишуться ці 
рядки, увага зосереджена саме на 
цьому українцеві в російському по-
лоні. Досі невідомо, як розв’яжеться 
драма з його голодуванням і зі спро-
бами домогтися звільнення. Але, на 
жаль, у полон потрапив не тільки він. 
І, на ще більший жаль, інші наші в’яз-
ні не мають у своєму активі бодай 
такої скромної інформаційної зброї, 
як усесвітньо впізнаваний хештег 
#freesentsov. Саме через це вкрай 
важливо дізнаватись і розповідати 
якнайбільше про всіх українців, які 
опинились у кремлівських лабетах: 
чи то безпосередньо в Росії, чи під 
контролем її «проксі» та «ихтамне-
тов» на Донбасі.

Книжка «В ізоляції» від видав-
ництва «Люта Справа» виконує цю 
шляхетну місію — знайомить із пись-
менником, журналістом і блогером 
Станіславом Асєєвим, із його репор-
тажами і блогами, які він писав під 
псевдонімом Станіслав Васін з оку-
пованої Макіївки.

У червні 2017 року Асєєв припи-
нив виходити на зв’язок. Невдовзі 
стало відомо, що його затримали 
бойовики «ДНР» за підозрою у шпи-
гунстві. У липні 2018-го він оголосив 
голодування. 

До книжки «В ізоляції» ввійшли 
тексти, писані для ЗМІ (для радіо 
«Свобода», «Українського тижня», 
«Дзеркала Тижня») протягом 2015–
2017 років. Різні жанри, різні мови 
й одна невесела реальність «заф-
ронтового» Донбасу, що її намагався 
досліджувати Станіслав Асєєв, іду-
чи на величезний ризик і врешті не 
оминувши його. Це, звісно, додає жа-
ских відчуттів під час читання книж-
ки та змушує ставитися з особливою 
увагою до кожного написаного ним 
слова. Текст-бо, написаний на межі 
життя і смерті, набуває неабиякої ва-
ги. Якщо хтось забув, нинішні реалії 
охоче про це нагадають.

Журналістські і блогерські матері-
али Асєєва працюють на «польово-
му» рівні. Він більше пише про побу-
тові реалії та настрої людей, ніж про 

політичні нюанси в колаборантських 
структурах і сутички між «баштами 
Кремля». Водночас, автор намага-
ється концептуалізувати й узагаль-
нити побачене, навіть у масштабі 
вулиць і площ окупованих населе-
них пунктів. Така собі нова сторінка 
в історії української воєнної репор-
тажистики.

Головне враження від сказаного 
автором у всіх чи майже всіх текстах 
збірника «В ізоляції» — його песи-
мізм. Вочевидь, було би приємніше 
побачити в репортажах з окупованої 
Макіївки чи Донецька бадьорість 
упевненого опору ворогу, всена-
родне очікування на визволителів, 
нездоланне широчезне підпілля та 
численні, помітні навіть неозброє-
ним оком, ознаки близького краху 
«новоросійських» режимів. Проте 
Асєєв змалював зовсім іншу реаль-
ність. Він переконаний: Україну на 
окупованих територіях підтримує 
й чекає відверта меншість. Змалю-
вав, вдаючись до очевидних гіпер-
бол, сумніваючись, чи залишився на 
ціле місто бодай хтось, окрім самого 
автора, із «синьо-жовтою» картиною 
світу в голові, а чи всі вони вже ви-
їхали?

В інших випадках Станіслав Асєєв 
досить раціонально аргументує 
своє песимістичне бачення: про-
російські погляди нав’язувалися 
довго й  системно; у російських 
проксі-формуваннях взяло участь 
чимало мешканців Донбасу, багато 
загинуло — для їхніх рідних і близь-
ких Україна тепер автоматично 
сприймається як щось вороже. По-
всякденне життя на певному рівні 
налагоджено, й інертна частина 
населення звикла й інтегрувалася 
до реалій «республік». Робота росій-
ської пропаганди успішно триває, 
Україна (і держава, і суспільство) 
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демонструє відсутність осмисленої 
політики; також з’являється чинник 
молодого покоління, яке формуєть-
ся в умовах окупації. Росія хоч і «не 
бере до себе», але присутня багато 
в чому: від валюти й міжвузівської 
кооперації до гуманітарної допомо-
ги. Усе це дозволяє Асєєву говорити 
про перспективу реінтеграції — на-
віть за умов геть не очевидного ви-
рішення її суто військових аспектів 
— як про вкрай проблемне питання.

Що ж, може, такий драстичний по-
гляд на ситуацію на Донбасі прости-
мулює українців серйозніше над нею 
замислитись? Змусить вибудовувати 
якусь стратегію, пропонувати укра-
їнський порядок денний, а не впо-
вільнену рефлекторну реакцію на дії 
Росії?

Книжка «В ізоляції» містить тек-
сти, зосереджені на різних аспектах 
«новоросійської» дійсності. В одних 
Станіслав Асєєв змальовує настрої, 
емоційний стан людей, в інших — 
аналізує різноманітний фактаж; 
є й такі, де він пробує визначити ши-
рші тенденції. Яскравим зразком ос-
танніх можна назвати текст для ра-
діо «Свобода» від 25 січня 2015 року, 
«Кто и за что воюет в рядах боевиков 
“ДНР”». У ньому журналіст пропонує 
своє бачення різних видів регуляр-
них та нерегулярних загонів, що на 
той час воювали проти України, та 
їхніх особливостей (включно з роз-
мірами грошової винагороди). Це — 
«козацтво» в різноманітних формах, 
«Оплот» (привілейована структура, 
решта «ополченців», як пише Асєєв, 
ї ї зневажає), макіївський «Меч», «Ін-
тернаціональні бригади», батальйон 
«Восток» (який складається з двох 
частин — місцевої та кавказької), 
«Спарта» (де найбільше російських 
добровольців) і «Сомалі», «Кальмі-
ус» (найбільший відсоток місцевих 
мешканців) та російські регулярні 
частини.

Атмосферні й пізнавальні зама-
льовки Станіслава Асєєва про побут 
блокпостів, про те, як склалася до-
ля тих, хто пішов у бойовики у 2014 
році, та інші особливості буденного 
функціонування «машини війни». Хо-
ча найсильніше враження, мабуть, 
справляє розповідь про звичайне 
повернення додому, під час якого, 
серед банальних пострадянських 
кварталів (умовно кажучи, «між 
ларьками й гаражами»), автор став 
свідком розстрілу. Війна триває. 
Асєєв залишається в полоні.

Олег Коцарев, Київ

Люблю Пабло. 
Ненавиджу Пікассо
Тетяна Сидоренко. Ольга, 
дружина Пікассо, Київ, А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА, 2018, 160 с.

Триста років панування Російської 
імперії, які змінилися 70-річним вла-
дарюванням оновленої ї ї версії — 
радянської, — не могли не виробити 
комплексу меншовартості в укра-
їнській культурі. Досі чути скиглен-
ня про недолугу страждальницьку 
сільську літературу і про брак геніїв: 
питають, де наш Шекспір та Гессе, 
забуваючи про Шевченка й Підмо-
гильного. Для легітимізації в колі 
європейських культур ми (та й не 
тільки ми, а всі спільноти з постко-
лоніальною травмою) вдаємося до 
збирання відомих співвітчизників, 
розпорошених по світу.

Ніжинська письменниця Тетяна 
Сидоренко вирішила розкрити де-
талі біографії балерини Ольги Хох-
лової — першої дружини Пабло Пі-
кассо, яка народилася в тому ж таки 
Ніжині на Чернігівщині. У дитинстві 
вона разом із родиною переїхала до 
Петербурга, де вивчила французьку 
мову та зайнялася балетом. Опіс-
ля потрапила в «Російські сезони» 
Сергія Дягілєва й мандрувала з га-
стролями світом. У 1917 році жінка 
познайомилася з Пікассо, який від-
повідав за костюми та оформлення 
декорацій. Спершу старий парубок 
Пабло легковажно ставився до но-
вих стосунків, але вже у 1918-му 
пара побралася. Через багато років 
подружніх зрад та домашнього на-
силля Ольга Хохлова разом із сином 
Полем пішла від славетного худож-
ника. Вона доживала віку самотньою 
й померла в 1955 році в Каннах.

Передовсім варто зазначити: 
назва повісті чудово відображає ї ї 
суть. Не «Ольга Хохлова», не «Бале-
рина Ольга», а саме «Ольга, дружи-
на Пікассо». Цій жінці відмовлено 
не лише в праві на самореалізацію, 
а й навіть у можливості хоча б на об-
кладинці власної біографії займати 
центральне місце. «Пабло — геній. 
Вона дружина генія. Усе. У кожного 
своя роль. Бо інші ролі давно вже 
розібрані», — звучить суворий вер-
дикт авторки. Ольга пошкодила ногу 
й більше не могла танцювати, тож 
обрала для себе іпостась музи й бе-
регині домашнього вогнища. Під час 
прочитання складається враження, 
буцімто в житті Ольги не трапляло-

ся нічого ні до, ні після Пікассо. Вона 
ж була чудовою балериною — а весь 
ї ї творчий розвиток показано лише 
як підготовку до зустрічі з Великим 
Ним. «Я того року зустріла Пікассо. 
Це революція всього мого життя». 

Повість написано в жанрі роман-
тизованої біографії з елементами, 
за визначенням самої авторки, «ес-
хатологічного інтерв’ю». Вряди-годи 
письменниця звертається до мер-
твих героїв своєї повісті, Пабло та 
Ольги, за роз’ясненнями щодо тих чи 
інших подій (показово, що про пер-
шу зустріч Сидоренко насамперед 
розпитує Пабло). Взагалі великого 
художника в історії аж надто бага-
то. Чимось ця повість нагадує фільм 
1995 року «Отелло», де головний ли-

ходій повністю перетягнув ковдру 
на себе. Один із критиків Washington 
Post навіть зауважував, що фільм 
варто було б назвати «Цей клятий 
Яго». Так само, як і повість Тетяни 
Сидоренко мала би називатися «Цей 
покидьок Пікассо». Саме його зобра-
жено єдиним повнокровним пер-
сонажем: він постає й художником, 
і коханцем, і батьком (щоправда, 
кепським), і тираном… А всі решта 
навколо — симулякри. 

І як це не парадоксально, найбіль-
ший із них — Ольга. Вона навіть не 
дружина генія, а просто мучениця, 
сповнена християнського смирен-
ня. Замість біографії авторка пише 
агіографію: житіє нещасної святої, 
що винагороджується сумнівним 
бонусом наприкінці — у 2016 році ї ї 
портрет викарбували на мармуро-
ваній меморіальній дошці біля входу 
в Хрестовоздвиженську церкву в Ні-
жині. Інший наріжний камінь зобра-
женої особистості — материнство, 
яке описується головною жіночою 
чеснотою: «Це не роль. Це істинна 
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жіноча натура… Сенс життя кожної 
жінки. Це ї ї покликання! Можливо, 
для когось це звучить патріархаль-
но». Водночас, описана авторкою іс-
торія яскраво демонструє, що буває, 
коли жінка віддає всю себе на поталу 
шлюбу та материнству — у підсумку 
від неї не залишається нічого.

Повість Сидоренко скупа на події, 
але переповнена чуттєвими подро-
бицями. Авторка так захопилася 
описами емоцій, що забула показа-
ти, чому саме Ольгу Хохлову варто 
вважати українською дружиною 
Пабло Пікассо. Так, є згадки про по-
даровану художнику вишиванку. 
Письменниця навіть дякує в одному 
з есхатологічних інтерв’ю Ользі за те, 
що вона навчила Пабло правильно 
класти хліб. Але ж героїня залишила 
Україну зовсім маленькою, вироста-
ла в Росії, жила й померла у Фран-
ції… Варто було б більше й уважніше 
зосередитися на зв’язках балерини 
з українською культурою, якщо ті 
взагалі були. Зрештою, чудовий аме-
риканський актор Леонард Німой, 
зірка культового фантастичного се-
ріалу «Зоряний шлях», — нащадок 
емігрантів з Ізяслава, який навіть 
у 1984 році відвідував Україну, проте 
називати його українцем було б пе-
ребільшенням.

Повість Ольги Сидоренко точно 
увійде в історію як перша спроба 
романтизованої біографії Ольги 
Хохлової, і хоча б цим вона цікава. 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» старанно 
підійшло до видання, оформивши 
повість спільними фотографіями 
Ольги та Пабло. Водночас цю книжку 
не можна називати «авторизованою 
біографією» балерини з Ніжина: вона 
лише відкриває тему, однак геть не 
закриває ї ї.

Катерина Пітик  
і Анатолій Пітик, Київ

Поїзд  
«Київ – Україна»
Лесь Белей. План порятунку 
України: оповідання, п’єси, 
Київ, Люта справа, 2018, 336 с.

Можна як завгодно ставитися до 
надмірної централізованості нашої 
транспортної системи, але факт за-
лишається фактом: навіть якщо ви 
іноземець, що подорожує літаком 
і має намір помандрувати Україною 
кудись, окрім Києва, то, за деякими 

винятками, вам не уникнути візиту 
на Київський центральний вокзал. 
Він же наразі Єдиний. Що вже каза-
ти про тих, хто обирає залізничний 
транспорт. А якщо додати ще й звич-
ний внутрішній пасажиропотік, 
можна сміливо ствердити, що Укра-
їна радісно зустріне вас у цій Фер-
мопільській ущелині із суто спартан-
ською привітністю.

Так само з Київського вокзалу 
починається і збірка Леся Белея. 
З вокзалу, куди по черзі прибувають 
громадяни Києнко, Щеків, Хоревой 
та Либідинська, яких у типовому ан-
туражі зустрічають старий таксист 
Ігарьок і пенсіонерка-орендодавиця 
Ольга. Тим самим невеличке вступ-
не оповідання (яке, до речі, має ще 
й доволі прозору назву «Нове за-
снування Києва») робить дві речі: 
по-перше, міцно прив’язує наступні 
тексти до цієї-от ідеї початку Украї-
ни, бо ж саме Київ і його легендарне 
заснування чи не першими зринають 
у пам’яті, коли заходить мова про 
початок України як держави, а що, як 
не вокзал (зі згаданих вище причин), 
найкраще підходить для схожої ролі 
в наш час; по-друге, задає збірці тон 
надто прозорого символізму, для 
сприйняття якого від читача годі ви-
магати бодай трохи більш, аніж міні-
мальних зусиль.

Цей символізм, окрім того, що 
робить текст загалом дуже лег-
костравним, грає не на користь 
сюжетів і персонажів. Адже із сю-
жетного погляду втілення такого 
типу символізму вимагає від тексту 
відсутності будь-яких надбудов, які 
навіть теоретично могли б завадити 
зчитуванню закладених смислів. Тож 
частина творів нагадує свого роду 
«отілеснення» метафор (як, напри-
клад, хребет, міцнішу варіацію якого 
буквально можна замовити в спеці-
альній компанії, коли тебе підвищу-
ють), частина — вправи з написання 
твору на задану тему з цікавим ви-
вертом (і часом цей виверт вияв-
ляється настільки очікуваним, що 
навіть розчаруватися не встигаєш), 
а частина — лише документування 
дійсності зі свідомим завищенням 
градуса абсурду і гротеску. Однак, 
попри все це, окремі тексти вийш-
ли доволі гострими, незважаючи на 
позірну й реальну простоту. Адже 
прості й очевидні речі також часто 
вимагають додаткового озвучен-
ня (Андерсен із платтям короля не 
дасть збрехати). І це Белею почасти 
вдалося дуже добре. 

Завдяки згаданим гротеску й аб-

сурду описувані ситуації сприйма-
ються краще. Винятки становлять 
хіба випадки, коли людина в абсур-
дизованому персонажі починає 
впізнавати себе. І тоді в душі чита-
ча відбувається або максимальне 
подальше власне дистанціювання 
з гумором, або нерозуміння і злість 
(бо ж мало кому подобається бу-
ти висміяним). Самі ж персонажі 
нагадують не так реальних людей, 
як маски, карикатури або, що найі-
мовірніше, відображення у кривих 
дзеркалах, будучи переважно ін-
струментами у творенні простоти 
символізму. Реакція самовпізнання 
впродовж читання «Плану порятун-
ку України», напевне, може виник-
нути чи не у всіх читачів, адже автор 
постарався охопити найпопулярніші 
пласти проблем, що нині циркулю-
ють в українському інформаційному 
просторі. Щоправда, географічно ці 
пласти все ж тяжіють до великих міст 
та західних областей, однак вдало 
прописана універсальна типажність 
і типовість як персонажів, так і си-
туацій дозволяє екстраполювати ці 
пласти і на позапросторовий рівень 
сприйняття України.

Важливе відчуття, яке виникає під 
час читання збірки і якого ніяк не 
можна оминути, — це голос, який 
починає звучати в голові спочатку 
на окремих репліках, а потім на ці-
лих оповіданнях. Знайомий кільком 
поколінням українців із різної міри 
підпільності й офіційності касет, 
дисків і mp3-файлів, — голос Леся 
Подерв’янського. І спочатку намага-
єшся себе переконати, що це типо-
логічний збіг: коли в такому ключі 
описувати українську дійсність, ніяк 
не уникнути схожих інтонацій, адже 
деякі проблеми й типажі лишаються 
незмінними — хай не крізь віки, то 
бодай крізь десятиліття. Але голос 
лунає все гучніше, і відчуття, що все 
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не просто так, посилюється. Аж поки 
в один момент персонажі не циту-
ють напряму одну із п’єс Подерв’ян-
ського. Й одразу настає полегшення, 
ніби нарешті чхаєш після того, як ду-
же довго стримувався. Надалі до та-
ких текстових підозр ставишся спо-
кійніше — тим паче після оповідань 
у збірці йдуть кілька п’єс.

Загалом збірка Белея й сама на-
гадує той-таки Єдиний київський 
вокзал, на якому — якщо походити, 
уважно придивляючись і прислуха-
ючись — можна побачити й почути 
сотні чи й тисячі історій з усіх геогра-
фічних і соціальних широт країни, 
що переплітаються в один нерво-
во-залізничний вузол. Залишається 
обрати напрямок.

Андрій Мартиненко, Київ

Голос Атлантиди

Аскольд Мельничук. Посол 
мертвих / роман, Львів, 
Видавництво Старого Лева, 
2018, 304 с.

Покликання деяких письменників 
полягає в тому, щоби розповідати 
історії людей, які давно зникли й за-
мовкли в нашому безжальному світі. 
Аскольд Мельничук — один із таких 
обраних авторів. Його роман «Посол 
мертвих» розповідає про темний бік 
повоєнної еміграції до США, розд-
воєння, розірваність і невлаштова-
ність людей, які стали вимушеними 
переселенцями після Другої світової 
війни.

Аскольд Мельничук добре знає, 
про що пише, адже походить із сім’ї 
українських емігрантів повоєнної 
хвилі. Наприкінці 1940-х років їх на-
зивали «переміщеними особами» 
(displaced persons). Поступово понад 
сто тисяч українців перебралося із 
тимчасових таборів у Європі до США, 
Канади, Австралії та інших країн.

За океан вони привезли з собою 
не лише надію на краще життя, 
а й біль від утрат, розлук та спога-
ди про випробування під час війни. 
Кожному з них було що розказати, 
хоча не кожен хотів згадувати й роз-
повідати. Як наслідок, у нашій літера-
турі зовсім мало текстів про унікаль-
ний феномен третьої хвилі еміграції. 
На думку спадають хіба що мемуари 
і нотатки Уласа Самчука «Планета 
Ді-Пі» й роман Богдана Бойчука «Па-
ноптикум ДіПі».

Порівняно зі своїми нечислен-
ними попередниками, Аскольд 
Мельничук виступає зовсім з іншої 
часової та емоційної дистанції, що 
позначається на інтонації роману. 
«Посол мертвих» — не перша книж-
ка Мельничука про українську емі-
грацію. У 1994 році в США вийшов 
його дебютний роман «Що сказано», 
над яким автор працював упродовж 
дванадцяти років. Через три роки 
його вперше переклали й видали 
в Україні. Другий і значно кращий 
переклад роману з’явився в нас аж 
через двадцять років після цього.

Й ось майже одразу український 
читач має змогу прочитати своє-
рідне продовження еміграційної 
саги від Аскольда Мельничука, яка 
в США вийшла ще 2001 року. Звісно, 
у «Послі мертвих» діють інші герої, 
однак спільного між обома рома-
нами дуже багато. Насамперед це 
середовище українських переселен-
ців, автобіографічні елементи, а та-
кож спосіб оповіді про події.

У «Що сказано» наратором був 
хлопчик з української родини, який 
намагався усвідомити своє похо-
дження й той дивний світ, який бать-
ки та родичі залишили по інший бік 
океану. На сторінках «Посла мер-
твих» хлопчик підріс і став юнаком. 
Формально, це зовсім інший герой 
зі своїм іменем і родинною історією, 
однак його функція в романі зали-
шається тією ж: вибирати один за 
одним пазли потрощеного минулого 
переселенців і складати їх докупи.

Основною сюжетною лінією «По-
сла мертвих» стають стосунки опові-
дача Ніколаса Верблюда, батьки яко-
го після переїзду змінили прізвище 
на Блюд, із родиною його найкращо-
го друга Алекса Крука.

Від першої й до останньої сторін-
ки головний герой розбирає завали 
скелетів у шафах своєї та чужої ро-
дин, переповідає заплутані перипе-
тії стосунків, спадкових травм, об-
раз і трагедій. Іноді оповідь роману 
стає надто уривчастою, нагадуючи 
спалахи дитячих спогадів, а часом — 
перетворюється на сюрреалістичні 
сновидіння героїв.

Як і в «Що сказано», Аскольд Мель-
ничук залюбки використовує в тексті 
прийоми інтелектуального роману. 
Зокрема, можна прочитати вмонто-
ване оповідання під тією ж назвою, 
що й увесь роман. Написав його 
один із героїв твору — еміграційний 
поет Антон.

Як і в попередній прозовій книжці 
Мельничука, у «Послі мертвих» не 
бракує персонажів-літераторів, які 
мають збірний образ або ж реальних 
прототипів. Наприклад, юні Ніколас 
та Алекс прямують до покинутої во-
донапірної вежі, у якій живе старий 
дивакуватий поет. Один із видатних 
українських письменників, Василь 
Барка, дійсно мешкав до кінця життя 
в такій вежі у штаті Нью-Йорк. У ро-
мані Мельничука таємничий поет 
виглядає й поводиться вкрай екс-
центрично.

Окрім внутрішньої драми пере-
селенця, Аскольд Мельничук роз-
повідає ще і про конфлікт поколінь, 
який загострюється в задушливому 
еміграційному середовищі. А бурх-
ливе десятиліття 1960-х років, на які 
припадає період дорослішання ге-
роїв «Посла мертвих», ще більше під-
силює напругу. Наслідки фестивалю 
Вудсток, війни у В’єтнамі, політичних 
та соціальних катаклізмів в амери-
канському суспільстві формують 
атмосферу цього роману. Подекуди 
за інтонаціями він дуже нагадує opus 
magnum Стівена Кінга «Серця в Ат-
лантиді», який вийшов у США за два 
роки до появи роману Мельничука.

«Посол мертвих» — це спроба ро-
зібратися в собі та водночас поясни-
ти стороннім людям непросту дра-
му викоріненості, вигнання і втрат. 
Книжка Аскольда Мельничука нага-
дує про те, що відлуння війни може 
наздогнати дуже далеко від місця 
бойових дій і саме в той момент, ко-
ли цього найменше чекаєш.

Андрій Дрозда, Львів
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