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Наш читачу!
Як передбачали декотрі аналітики ще пів року тому, з настанням
осені неминуче наступить похолодання не лише на вулиці,
а й у відносинах із новою владою. Надія і віра в те, що Україні конче
потрібні зміни й «гірше бути не може», помаленьку зникає. І помітно
це не так у стосунках влада–виборці, як влада–фахівці. Пів року після
обрання шостого президента України всі очікують певних результатів.
Дива, як не дивно, наразі не сталося. А некомпетентність
і безвідповідальна кадрова поведінка нової української політичної
еліти даються взнаки. Останні події довкола т.зв. «формули
Штайнмаєра» й розведення військ — достатньо яскравий приклад.
Знижується довіра суспільства до війська і війська до влади.
Спостерігаючи за міжнародною ситуацією і за поведінкою Кремля, стає
зрозумілим, що Україна за останні пів року свої позиції не лише не
покращила, але й не зберегла. Дедалі очевидніше, що в Зеленського
й Ко немає ніякого таємного плану, а є лише бажання і, знову-таки,
наївна віра в диво. І якщо ще два місяці тому Володимир Зеленський
мріяв і добивався зустрічей із Дональдом Трампом чи Володимиром
Путіним, сподіваючись на їхню результативність, то тепер ці зустрічі
можуть стати страшним сном не лише для Зеленського, але і для
України.
А головною проблемою Володимира Зеленського, його уряду і його
парламенту, як показують останні моніторинги проросійських
і російських дезінформаційних ЗМІ, є не активісти-патріоти, яких люди
Зеленського наважуються називати «воюючою меншістю», а ті, кому
новообраний президент намагається йти назустріч. Бо для згаданих
ЗМІ Володимир Зеленський дедалі більше нагадує Петра Порошенка
і йде на поводі націоналістів. І в такому випадку Зеленський може
втратити не половину своїх виборців, а набагато більше. Час
задуматись.
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Марія Золкіна:
«Гарантувати безпеку без гарантій не можна!»
Влада засвідчила, що
готова призупинити спроби
реалізувати «Мінськ».
Якщо нормандська зустріч
провалиться і не буде
досягнуто принципових
домовленостей, шукатимуть
інші шляхи. Один із них —
повернення міжнародних
контингентів. Але ми
пам’ятаємо, що в перші місяці
нова влада категорично
заперечувала миротворців.
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Костянтин Реуцький
Зламаний баланс
Здавалося, що в Російської
Федерації вже не стає
ресурсів підтримувати
військову агресію на Сході
України. Але саме в цей
час українська влада
з незрозумілих для великої
частини суспільства причин
несподівано вирішує
відмовитися від досягнень
останніх років, порушити
крихкий безпековий баланс
на лінії розмежування та
почати рух на виконання
забаганок Кремля.
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Москва ставить абсурдну
умову — мирову угоду щодо
всіх арбітражних проваджень
між «Нафтогазом»
і «Газпромом». Як завершених
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так і відкритих.
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Поки що Зеленський та уряд декларують своє
бажання все ж довести до кінця задумане
й запустити наступного року ринок землі. Вірогідні
електоральні втрати від цього кроку, очевидно,
поки що вважаються не надто катастрофічними.
Втім, багато що залежить від того, наскільки вдало
влада буде комунікувати земельну реформу й чи
зможе переграти опонентів в інформаційному
плані.
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У праці «Концентрація і медитація» майстер йоги
Свамі Шивананда порівнює людський розум із
мавпою, що зірвалася з ланцюга й обпилася вина.
Його треба навчити зосередження, попередньо
очистивши добрими думками і справами.
Концентрація — фіксування внутрішньої точки
або зовнішнього об’єкта, коли промені розуму
зібрано у фокус; на драбині йоги вона є шостою
сходинкою (дхарана), якій передує пратьяхара
(відлучення чуттів від об’єктів), а слідує за нею
дх’яна (медитація).
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У Польщі — без змін
ПІДГОТУВАВ ІГОР ТИМОЦЬ, ЛЬВІВ
13 жовтня в Польщі відбулися парламентські вибори, у яких
перемогла владна партія «Право
і справедливість» (ПіС). Наступні чотири роки однопартійного
урядування ПіСу мало що змінять
для понад мільйона українців,
які живуть і працюють у Польщі,
а польсько-українські відносини
будуть на приблизно тому ж рівні,
що й нині — із млявим втіленням
міждержавних проєктів та можливими періодичними сплесками
дискусій щодо спільної складної
історії.
У нижній палаті, Сеймі, ПіС здобула
43,59% голосів або 235 із 460 мандатів. Головна опозиційна сила, блок
«Громадянська коаліція» (ГК), отримала 27,4% голосів (134 мандати). Блок
«Лівиця» — 12,56% голосів (49 мандатів); «Польська селянська партія»
(ПСП) — 8,55% голосів (30 мандатів);
крайньо-права «Конфедерація» —
6,81% голосів (11 мандатів). Явка склала 61,74%. Це найвищий показник для
парламентських виборів у Польщі
з 1989-го, коли проголосували 62,7%
поляків. ПіС із точністю до мандата
повторила успіх попередніх виборів,
коли вперше здобула однопартійну
більшість у Сеймі — 235 мандатів. Уже
відомо, що прем’єр-міністром знову
буде Матеуш Моравецький, а новий
уряд сформують за два-три тижні.
Радість ПіСу підігріває те, що вони
перемогли практично по всій країні
— в 15 із 16 воєводств. На попередніх
виборах 2015 року був географічний
поділ між перемогою керівної на той
час ліберальної «Громадянської платформи» на північному заході країни
й голосами за ПіС на південному сході.

Ніхто з українців
до Сейму не потрапив
Ніхто із семи українців, які балотувалися в списках ГК, «Лівиці» та ПСП, не
пройшов до Сейму.
На виборах до верхньої палати,
Сенату, ПіС отримала 48 зі 100 мандатів. 43 крісла отримала «Громадянська коаліція». У нинішньому Сенаті
в ПіСу — 62 крісла, а в опозиційної
«Громадянської платформи» — 27.
Опозиційні сили під час кампанії до
Сенату домовилися щодо спільних
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кандидатів на всіх округах і ця тактика дала результат. Глава ПіСу Ярослав
Качинський заявив, що це нічого не
змінює, бо Сенат не може заблокувати закони, які приймає Сейм. Хіба що
може пригальмовувати їхнє ухвалення через внесення поправок, які потім повинен знову розглянути Сейм.
Президентом Польщі із серпня
2015-го теж є представник ПіСу —
Анджей Дуда. Наступні президентські вибори мають відбутися навесні-влітку 2020-го. Тож до того часу вся
повнота влади в Польщі буде точно
в руках «Права і справедливості».

Для українців, які живуть
і працюють у Польщі, ці
вибори змінять небагато
Проєкт закону, на який зараз найбільше чекають українці в Польщі,
— державна стратегія щодо трудових мігрантів. Її обіцяє розробити та
прийняти ПіС. Адже досі в нас немає
офіційного і продуманого підходу
в ключових питаннях трудової міграції — моделей адаптації мігрантів,
визначення потреб Польщі у фахівцях певних галузей, взаємної інтеграції польського та непольського
населення. Цих невирішених питань
дуже багато на рівні центральної
влади, місцевого самоврядування,
неурядових громадських організацій. Мігранти мають велику кількість
бюрократичних проблем, пов’язаних
із легальним правом на перебування
та роботу в Польщі, які нашій владі
ще слід вирішити.
Інший чинник, який може в майбутньому змінити відносини між поляками й українцями — економічна
криза. Це не пов’язано з теперішніми
виборами. Наша економіка зараз добре почувається — ріст ВВП майже
4,5% в рік, інфляція — орієнтовно
2,6%, безробіття одне з найнижчих
у ЄС — 5,2%. Тож не вважаю, що має
настати криза, але існує така вірогідність. Уповільнення економічного
росту може спричинити зменшення
щедрих соціальних видатків та ріст
безробіття. Ці речі можуть накладатися на неприйняття мігрантів-заробітчан на місцевому рівні. А це своєю
чергою може заохотити політиків-по-

пулістів заробити бали на темах, що
підігріють температуру польсько-українського діалогу. Така атмосфера
може стати сприятливою для проявів
насильства. Це слід мати на увазі та
не допустити такого розвитку подій.
Такий сценарій імовірний, але геть не
обов’язково, що так і буде.
Водночас у влади багато економічних ініціатив, якими, зокрема,
зможуть скористатися українці. Тож
я налаштований радше оптимістично. Також існує величезний потенціал
польсько-української ділової співпраці в різних сферах. Тим паче, якщо
зараз зняті перешкоди між Києвом
і Варшавою у вигляді шкідливих історичних суперечок.
Вітольд Горовський,
колишній почесний консул
України в Познані

Не слід сподіватися
змін на краще
Перед виборами ПіС не давав обіцянок, пов’язаних з Україною чи українцями. Проте подальша націоналістична риторика нової-старої влади
може ускладнити інтеграцію українців у Польщі та сприяти спалахам
конфліктів на національному ґрунті.
Поза цим, на рівні щоденного життя
відносини між українцями та місцевими поляками формуються зараз
переважно добре.
Сплеск антиукраїнського хейту
в польському сегменті інтернету
можна було зауважити у 2013–2017
роках. Тоді під будь-яким матеріалом
з’являлося багато коментарів, пов’язаних із Бандерою та УПА. Це вказує
на принаймні часткове російське
втручання. Антиукраїнські інциденти
«в реальності» з’явилися дещо пізніше — у 2015–2017 роках. Після цього
пішли на спад.
Частина мови ненависті була пов’язана із загальним загостренням політичного дискурсу в країні й частково
хейтом, який накручували в інтернеті.
Водночас слід зауважити, що в умовах безпрецедентного розмаху української трудової міграції до Польщі,
цих інцидентів протягом останніх
років відносно небагато. З 2014-го

присутність українців у Польщі — загальнопомітна. Ледь не кожен поляк
особисто знає когось з українців.
Якщо врахувати зростання кількості українців у Польщі з кількох
сотень тисяч до майже 1,5 мільйона,
то кількість інцидентів, пов’язаних із
ними — цілком нормальна справа.
Щоби побачити, чи кількість нападів
на базі національної ненависті зростає, слід звернутися до поліцейської
статистики. Проте в інтересах керівної партії справа може виглядати так,
що кількість таких злочинів навіть
зменшується, бо в частині випадків
поліція старається кваліфікувати злочини не як такі, що сталися на базі національної ненависті, а як звичайне
хуліганство чи розбій.
Одна з найбільших проблем українців у Польщі — незграбність державних структур, які розглядають справи
щодо проживання та видавання дозволів на працю. Також Польщі бракує
загальної візії міграційної політики.
Цих тем практично не було в передвиборчій кампанії, ПіС щодо них нічого
не обіцяв. Їх піднімали лише деякі кандидати від ГК та «Лівиці». Але навіть для
них вони були не надто важливими.
Щодо польсько-українських міждержавних відносин, то з польського боку
не слід сподіватися змін на краще. ПіС
завжди вважав пріоритетом історичні
та символічні справи — пам’ятники,
назви вулиць, річниці, ексгумації. Водночас у цій партії занедбують реальну
співпрацю в справах, які впливають на
життя людей по обидва боки кордону — економічну й інфраструктурну
співпрацю, прикордонні пункти пропуску, транспортне сполучення. Тож
реальна співпраця надалі не матиме
для ПіСу першочергового пріоритету. У разі нових загострень реальна
співпраця може стати заручником
історичних питань, коли реальні проєкти будуть блокувати, щоби змусити
українську сторону йти на поступки
в темах історії.
Незмінною буде політика Польщі
щодо підтримки інтеграції України
в ЄС і НАТО, антиросійських санкцій, енергетичного унезалежнення
від Росії, територіальної цілісності
України. Водночас ПіС накликав на
себе критику Брюсселя, який сварить
Польщу через позбавлення незалежності суддівської гілки влади. Це
сприяє неефективності дій Польщі на
рівні ЄС. Тож вплив Варшави на політику ЄС та провідні країни весь час
зменшується.
Поганою новиною для польсько-українських відносин є проходжен7
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ня до Сейму відверто пропутінської
та антиукраїнської «Конфедерації».
Ця партія воює з ПіС на правому
фланзі за націоналістичних антиукраїнських виборців, тому владна партія
буде більше, ніж зараз, переймати
частину цих гасел. Також можна сподіватися, що інспірована Росією пропаганда в інтернеті буде ще більше
роздмухувати польсько-українські
конфлікти, щоби дати «Конфедерації»
пропагандистських набоїв.
Через прагматичний підхід нової
української влади до історії, можна
сподіватися, що Київ не буде створювати чергових претекстів для подразнень.
Д-р Марек Пожицький,
правник Ягеллонського
університету, учасник проєктів
польсько-української співпраці

Змагання за українських
працівників
ПіС хвалиться, що вони перша партія в історії ІІІ Речі Посполитої, яка
виконала всі обіцянки, які дала напередодні виборів 2015-го. Частково це правда. Вони виконали багато
обіцянок у стилі «500+» (доплата 500
злотих в місяць на кожну другу дитину в сім’ї, що діє з 2016-го; у 2019-му
програму розширили на родини з однією дитиною, чим збільшили кількість бенефіціарів із 2,5 млн до майже
6 млн сімей; у 2020-му на програму
витратять приблизно 10 млрд євро
з бюджету Польщі. — УЖ), реформи
освіти, судочинства. Наслідки цих
змін частина суспільства оцінює позитивно, частина — негативно.
Обіцянки вдалося виконати, бо
вперше в нашій історії одна партія
мала більшість у Сеймі, Сенаті та свого
президента. ПіС також змогла знешкодили протидію інших інституцій. Як-от
Конституційний суд. Вона це зробила
в сумнівно законний спосіб.
Польська економіка добре почувається останні 4 роки. Середньостатистичні поляки багатіють, рівень життя
найбідніших прошарків зростає. Зокрема, завдяки «500+». У цьому Варшаві сприяв добрий попит на польські
товари в ЄС — важко сказати, наскільки це заслуга ПіСу, а наскільки — світової економіки. До мінусів зараховують
те, що приплив іноземних інвестицій
у нашу економіку сповільнюється. Це,
зокрема, наслідок сварок Варшави
з Брюсселем і Берліном.
Поляки вдруге так масово прого8

лосували за ПіС, бо, по-перше, ця
партія 4 роки непогано давала собі
раду з економікою. По-друге, виконала більшість із того, що обіцяла.
Навіть якщо це комусь не надто подобається. По-третє, полякам до вподоби захист владою їхньої національної
гідності, риторика про гордість за
себе і країну. Цього патріотизму багатьом бракувало. Це одна з причин,
чому так масово знову проголосували за ПіС. Риторика гордості в часи,
коли навколо війни і кризи — звучить
солодко. Поляки гуртуються навколо
цього. Це частково світовий тренд
— замикатися у своєму суспільстві.
По-четверте, зіграли свою роль щедрі соціальні видатки, як-от «500+».
По-п’яте, виникла широка суспільна
група тих, хто хоче зберегти новий
статус-кво, бо може втратити суспільно-економічні вигоди, якщо до влади
прийде інша політична сила.
Вибори 2015-го ПіС, зокрема, виграла на грі в протистояння проти вірогідного напливу мігрантів. У результаті, виявилося, що за правління цієї
партії в Польщу прибула найбільша
кількість мігрантів у нашій історії. Тільки це були не мусульмани з Близького
Сходу, а сусіди-українці. У передвиборній кампанії 2019-го українці жодним чином не були присутні.
Вочевидь, у новій каденції уряд
ПіСу буде старатися спрощувати бюрократію та процедури щодо влаштування на роботу, бо виникає все
більша конкуренція за українських
працівників із боку Німеччини та
інших сусідів. Польські чиновники
і працедавці бояться, що українці
будуть поволі виїжджати до Німеччини чи інших країн ЄС. Відтак виникає неформальне змагання за українських працівників. Це призводить
до процедурних спрощень у Польщі.
Також у ПіС заговорили, що, можливо, програму «500+» розширять на
дітей українських заробітчан. А також впровадять соціальну допомогу
для українців. Усе це роблять і будуть
робити тихо, щоби консервативний
виборець не зауважив і не розізлився. Бо в нас далі бракує робочих рук,
а замінити їх в’єтнамцями чи малайзійцями — складно.
Якщо в Україні звертають увагу
на напади на українців, то це радше
пов’язано з появою в Польщі дуже великої кількості українців. Такі напади
радше звичайний бандитизм, який
є в кожному суспільстві. Не бачу, щоби державна ідеологія заохочувала
до цього. Значно рідше — напади, організовані націоналістами на базі не-

нависті на національному ґрунті. Такі
теж трапляються, але рідко, і не бачу
причин для биття на сполох через це.
Мацей Пьотровський,
експерт варшавського
Інституту Свободи

Бувають випадки агресії на
національному ґрунті, але
їхня кількість незначна
Щодо того, що доброго для українців у Польщі відбулося за 4 роки
урядування ПіСу, то це підвищення
мінімальних ставок за годину праці.
На жаль, водночас є проблеми з державними структурами, які надто довго видають дозволи на перебування
чи на працю. Маємо адміністративні
проблеми, які влада мусить врешті
вирішити.
Серед найбільших досягнень урядування ПіСу — соціальні видатки,
які витягли з убогості найбідніші верстви. А серед найбільших провалів
— розпалювання тем, через які почалися гострі дискусії в суспільстві. Це,
зокрема, радикалізує суспільство та
допомогло потрапити до Сейму крайнім лівим і правим.
У наступній каденції ПіС обіцяє
збільшення мінімальної місячної
зарплати з 2600 до 4000 злотих та подальший ріст економіки. Це важливо
для українців, які живуть і працюють
у Польщі.
Як каже польська поліція, найчастіше конфлікти за участі українців
у Польщі — це звичайні сварки між
людьми. А велика їх частка — непорозуміння між самими українцями.
Щодо проблем із поляками, то найчастіше причиною стають фінансові
питання: хтось комусь не заплатив чи
не доплатив. Звісно, бувають також
випадки агресії на національному
ґрунті, але їхня кількість незначна.
Щодо польсько-українських відносин, то вони за наступної каденції ПіС
будуть так само, як і зараз, базуватися на окремих проєктах співпраці між
країнами та періодичних історичних
дискусіях. У партії влади досі багато
політиків, для яких важливі теми історії. У програмі ПіСу записана охорона
польської культурної та історичної
спадщини. Розуміння цього захисту
в різних політиків — різне.
Доктор Малгожата
Кузбіда, політолог, викладач
міжнародних відносин у Вищій
східноєвропейській школі
в Перемишлі
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Марія Золкіна:

«Гарантувати безпеку
без гарантій не можна!»
СПІЛКУВАВСЯ ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Марія Золкіна — експерт, політичний аналітик
Фонду демократичних ініціатив імені Ілька
Кучеріва

Першого жовтня українська делегація підписала певні документи
щодо процесу врегулювання війни
на Сході України. Йдеться про так
звану «формулу Штайнмаєра». Що
взагалі відбулось? Ці кроки можна
розглядати як певну катастрофу,
як вважає дехто?
Глобально, до катастрофи справа не
дійшла, якщо подивитися на підписаний текст. Ми розуміємо, що Україна виконала роботу з підготовки до
нормандської зустрічі. Росія зіграла
на бажанні нової української влади
зробити прогрес. На практиці сама
«формула Штайнмаєра», як і ініціатива реалізувати розведення, яке запланували ще у 2016 році, сама по собі не
є катастрофою. Але для того, щоби це
не стало поступкою, так би мовити,
політичною поразкою, Україна повинна чітко триматися позиції «сек’юриті» на майбутніх зустрічах.
Що зараз відбулось? Фактично, погодження формули не запустило політичну інтеграцію, політичне врегулювання. Натомість ми дали Російській
Федерації аргументи — змістити акцент у переговорах. А саме, військові
й безпекові питання щодо виведення
військових, роззброєння бойовиків змістити на питання політичної
інтеграції територій, тобто виборів.
Сьогодні ми не обговорюємо з Російською Федерацією інструменти, тобто хто буде проводити роззброєння,
хто буде верифікувати, у який спосіб
виводити війська, як ми засвідчимо,
що вони виведені, коли нам реально
буде повернуто контроль над кордоном. Адже український президент
говорить, що спочатку контроль над
кордоном, а потім вибори. Однак
у Мінських домовленостях написано
інакше й Росія на іншу формулу не по-

годиться. Ми, виходить, замість того,
щоб обговорювати ці інструменти,
зробили розворот на 180 градусів
і дали Російській Федерації можливість говорити про вибори.
Звичайно, якщо ми не погоджуємося на такий сценарій врегулювання,
то ми зробили правильно. Ми показали всьому світові, що Україна згодна
навіть на деякі не дуже приємні для
неї компроміси, проте вона однаково
стоятиме на тій позиції, що спочатку безпека, а потім переходимо до
політичної частини, навіть у формі
«формули Штайнмаєра». Проте якщо
українська сторона справді буде готова поступитися безпекою (гарантованими пунктами безпеки) заради, так
би мовити, політичної частини, вона
програє із самого початку.
Додатково, через брак інформації
з боку влади, в українському суспільстві сформувалися побоювання (і вони досі залишаються), що РФ візьме
гору на переговорах. Що вона буде
намагатися говорити не про озброєння, виведення військ, а саме винятково про вибори. Адже «формула Штайнмаєра» насправді ширша, ніж те, що
було підписано. А підписано було те,
у який спосіб запрацює закон про
особливий статус Донбасу.
Сьогодні Російська Федерація виходить на можливість говорити саме
про це — що нам потрібні вибори,
новий закон про вибори на окупованих територіях. Це також дуже важливий момент. Адже на Мінських переговорах йдеться про модальність
на виборах. А модальність — це не
обов’язково закон. Це означає, що суто технічно можуть бути внесені зміни, обговорюватися певні речі. Ось
це — модальність. А в тому, що було
погоджене 1 жовтня, чітко сказано,

що Україна має ухвалити новий закон
про вибори на окупованій території.
У такий спосіб ми начебто й не погодили повністю весь план, усю дорожню карту, що спочатку ми маємо сталий режим тиші, потім роззброєння,
відводимо війська, демілітаризуємо
«сіру зону». А потім переходимо до
політичної частини, нехай за «формулою Штайнмаєра». Але при цьому ми
зафіксували в підписаному 1 жовтня
положенні тільки один маленький момент, і Російська Федерація, звичайно,
стоятиме на цьому: давайте ухвалюйте закон про вибори на окупованій
території, займайтесь пролонгацією
чи розробкою нового закону про особливий статус.
Говорити про вибори — у цьому полягає основна небезпека. Але
вона нівелюється, якщо українська
сторона не має планів займатися реінтеграцією за будь-яку ціну. Тоді на
нормандську зустріч ми виходимо
з позиції, що насамперед — безпека,
і маємо чіткі умови: спочатку деокупація, потім демілітаризація. І лише
за умови підтвердженого виконання
цих пунктів ми готові працювати далі, у тому числі за «формулою Штайнмаєра». Проте Російська Федерація
має дещо інше бачення. Тому питання
таке: хто візьме гору під час реальних
живих перемовин? Цього й побоюється українське суспільство.
На жаль, у тому числі для мене особисто, побоювання полягають у тому,
що президент і нова влада говорять,
що спочатку будуть демілітаризація
і деокупація. Однак при цьому вони
не кажуть, яких інструментів вони
вимагатимуть для цього. Хто реально
організує роззброєння, яка сила? Це
мав би зробити міжнародний контингент. Адже ми не можемо розра9
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ховувати, що бойовики «ЛНР» і «ДНР»
в односторонньому порядку просто
проголосять, що вони складають три
тисячі одиниць зброї, скажімо, і на
цьому роззброєння завершиться.
Ми не можемо покладатися на односторонню заяву «ЛНР» або «ДНР»,
що в них немає ніяких іноземців, усі
добровольці виїхали. Тобто хто має
засвідчити, що відбулося роззброєння, відведення техніки та іноземних
військ. Це має робити якась інша сторона. Бо українська сторона, звісно,
туди допущена не буде.
Отже, мова йде про те, що з боку
української влади бракує дорожньої
карти, детального покрокового
плану!
Абсолютно! Запуск у дію Закону про
особливий статус абсолютно нічого не означає. Раніше в українських
дипломатів була така логіка: доки не
погоджене все, не погоджене нічого.
Доки немає цілісної дорожньої карти
і з безпеки, і з політичного врегулювання — не можна погоджуватись
або вважати такими, які треба реалізовувати, жодні окремі елементи.
А те, що підписано 1 жовтня, це якраз
тільки один окремий елемент. Українська влада начебто запевняє нас
як суспільство, що ми не будемо реалізовувати політичну реінтеграцію
окремо від безпеки. Але ж було нагнітання інформації, заяви від української влади, МЗС, президента про те,
що ми маємо лише пів року. Що ми повинні якнайшвидше провести вибори
і зробити це навесні або, у крайньому
випадку, восени, коли будуть місцеві
вибори в усій країні. Але ж ви розумієте, що це створює відповідне тло
й недовіру до того, чи президент обстоюватиме саме той принцип — про
безпеку як перший етап. Гарантувати
безпеку без гарантій не можна!
Я неодноразово чув висловлювання, що західні партнери достатньо виразно тиснули на Київ і на
нову владу. Насамперед Німеччина
і Франція. Їхню позицію можна розглядати як тиск?
Я з цією точкою зору не можу погодитись. Якраз навпаки, у 2019 році тиск
із боку західних партнерів на Україну,
на нового президента був мінімальним, порівнюючи з тим, що відбувалося кілька років тому. Адже тоді достатньо жваво відбувалися зустрічі,
спроби досягти якихось домовленостей. Тоді справді на Україну тиснули!
У 2016 році, здається, нас дуже сильно
схиляли до того, щоби ми авансом
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прийняли Закон про вибори на окупованих територіях. Ми не прийняли
його за однієї простої причини — не
було врегульовано, хто гарантуватиме безпеку до виборів.
Цього року на українську владу ніхто так не тиснув, як у 2016-му,
2017-му роках. Адже частково Захід
уже, умовно кажучи, змирився, що
програми, яка була би потрібна для
завершення конфлікту, немає, Україна на болючі поступки не погоджується. Відповідно, Росія свої вимоги
не зменшила. І всі дійшли до такої,
знаєте, точки рівноваги або в глухий
кут, можна сказати. Тому я вважаю, що
той ентузіазм, який нова українська
влада показала щодо бажання зустрітися з Путіним і зрушити з мертвої
точки нормандський процес, — це була помилка. Адже ніхто не тиснув на
Україну, в української влади не було
необхідності погоджуватися на деякі
російські вимоги, щоби зрушити з місця нормандський процес.
Звичайно, коли українська влада
продемонструвала такий ентузіазм,
ми розуміємо, що вона підхопила
й позицію Макрона (меншою мірою
— Німеччини). Водночас, мені здається, це почалося ще під час президентської кампанії Володимира
Зеленського. І все ж ця історія пов’язана винятково із бажанням нової
української влади продемонструвати,
що вона налаштована на завершення
конфлікту.
Фактично, ми маємо величезну несумісність, оскільки Україна ставить на перше місце безпекові питання, а Росія — політичні рішення. Вам не здається, що проблема
полягає в самих Мінських домовленостях? Їх апріорі дуже непросто
виконати. Є шанс вийти на рівень
нового плану, нових домовленостей?
Дивіться, насправді ситуація виглядає
так, що заяви української влади змінювалися кардинальним чином. У липні-серпні говорили, що ми якнайшвидше повинні виконати внутрішні
закони, якнайшвидше займатися реінтеграцією. Проте на початку жовтня
від українського міністра пролунала
заява: якщо в нас не вийде шляхом
«Мінська» в нинішніх координатах (коли ми вимагаємо спочатку безпекову,
а потім політичну частину), тоді ми
взагалі будемо виходити з Мінського
процесу. Я думаю, що цей сценарій
дійсно розглядається в українській
владі, причому серйозно. По-перше,
вони побачили суспільну реакцію,

протести, виявилось, що недостатньо
буде просто запиту на мир, щоби продати українському суспільству будьякий варіант миру. Адже ми прийдемо
до серйозної дестабілізації.
Проте я вважаю, сценарій почав
розглядатись уже постфактум. Тобто
він не від початку стояв на порядку
денному. Влада засвідчила, що готова призупинити спроби реалізувати
«Мінськ». Якщо нормандська зустріч
провалиться і не буде досягнуто
принципових домовленостей, шукатимуть інші шляхи. Один із них — повернення міжнародних контингентів.
Але ми пам’ятаємо, що в перші місяці
нова влада категорично заперечувала миротворців. Тоді це виглядало
логічно. Тоді Володимир Зеленський
хотів швидкого миру, швидкого прогресу в питанні переговорів. Мені
здається, миротворці в якості інструменту точно не можуть бути застосовані швидко. Підуть роки, щоби погодити, щоби місія запрацювала.
Насправді все, що відбувається
протягом останніх кількох місяців,
свідчить, що якоїсь глобальної стратегії, якогось певного красивого покрокового плану не було. Був план
спробувати домовитись, подивитися
на реакцію суспільства. Коли стало
зрозуміло, що з Росією за попередні
п’ять років не домовилися не тому, що
не хотіли, а через небажання України
отримати поразку, план почали коригувати. І ми прийшли до практично
можливого виходу з Мінського процесу. Я вважаю, що цей сценарій розглядається.
Із самого початку війни зав’язалася
дискусія в середовищі експертів: це
боротьба за територію чи за людей? Те, про що ми з вами розмовляємо — це «велика політика». Однак,
що робити з людьми, які залишилися на окупованій території? Мені
суб’єктивно здається, що певні позитивні зрушення відбулись. Можливо, новій владі варто збільшити
акцент на гуманітарній політиці?
Я давно обстоюю ідею, що поки не
змінились обставини ведення переговорів, реальний прогрес із російською стороною досягти важко. Якщо
вести переговори не на російських
умовах, без політичної капітуляції,
тоді українська сторона у внутрішній
політиці повинна розробляти чітку
злагоджену гуманітарну політику
щодо людей з окупованих та прифронтових територій. Це різні треки,
які не залежать від переговорів із
Російською Федерацією. Більше того,

це найкращий інструмент зберігати
зв’язки з мешканцями окупованих
територій і вирішувати нагальні проблеми людей на прифронтових територіях, робити це зараз, системно. Це
найкращий спосіб підготуватися до
реінтеграції. Ми втрачаємо зв’язок.
Ми не маємо інформаційного впливу
на людей з окупованої території. Вони дивляться інші телеканали, якщо
вони не є латентними українськими
патріотами, які шукають щось в інтернеті. Спочатку президент Зеленський
робив заяви, що ми будемо займатися питаннями людей і намагатися
полегшувати їхнє життя. У дійсності,
за п’ять місяців… Ну добре, парламент працює тільки два місяці. Однак
системних зрушень саме в розробці
гуманітарної системної політики ще
не відбулось. Більше того, є певні речі,
на які не потрібно багато часу.
Наприклад, життя людей на прифронтових територіях ускладнює порядок перетину лінії розмежування.
Змінити цей порядок добивалися від
початку його запровадження, здається, у 2017 році. Цього року ще Кабмін
Гройсмана розпочав перегляд порядку, щоби його полегшити. Але новий
Кабмін уже два місяці процес ніяк не
може завершити. Хоч для цього не
потрібні якісь надзусилля. Потрібна
постанова профільного міністерства.
Зміна й основна проблема полягає
в тому, що постанова містить перелік
дозволених до перевезення товарів.
Уявіть собі, що це дуже вузький перелік, який можна перевозити через лінію розмежування. Людина практично нічого не може із собою пронести.
Це створює, по-перше, суто офіційно напругу. Люди ненавидять цей порядок, владу, яка не дозволяє, умовно
кажучи, переносити помідор, але дає
добро на огірок. Додатково це створює соціальну напругу на прифронтових територіях, які підконтрольні
українській владі. Навіть у Станиці Луганській кожного року навесні-влітку
відбуваються мікробунти, соціальні
протестні спалахи, оскільки місцеве населення заробляє на тому, що
домашню продукцію, овочі, продає
людям з окупованих територій. Через існування порядку перевезення
речей не можуть усе продати, адже
неможливо його пронести через КПП.
Існує проблема з роботою, є фінансові питання. Ми, з одного боку,
виплачуємо соціальні виплати, пенсії
людям, які перетинають лінію розмежування, але через цей порядок
не дозволяємо витрачати гроші на території, підконтрольній Україні. Гроші
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з банкомата люди зняли, але вкласти
їх в український бюджет не можуть.
Тут комусь здається, що це дрібничка,
але насправді це створює соціальну
напругу. Створюється ненависть до
місцевої влади, яка насправді не має
відношення до цього. А є і питання фінансового забезпечення. Ми непрямим чином фінансуємо життєздатність «ДНР» і «ЛНР». Пенсіонери, отримувачі соціальних виплат забирають
гроші, вивозять і витрачають їх там.
Непрямим чином ми підживлюємо
економіку цих псевдореспублік. Змінити цей порядок технічно нескладно, але ситуація не змінюється.
Питання Донбасу не стояло на порядку денному як пріоритетне під час
формування нового Кабміну. Саме
тому похапцем, буквально за лічені
години, було ухвалене рішення про
те, що залишать Міністерство у справах ветеранів і до нього приєднають
Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб. Тобто ніхто системно не продумував, як зробити єдиний
орган влади. Я наполягала, разом із
колегами, що має бути одне відомство, яке буде займатись усіма цільовими групами, що постраждали внаслідок конфлікту. Але спосіб, у який це
зробили, не є ефективним. Оскільки
об’єднання треба було робити на базі Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (за старою
назвою). Хоч воно було на низькому
рівні ефективності, проте мало цілу
низку напрямів. Займалося ремонтом
електромереж,
водопостачанням,
переселенцями, освітою для молоді
з окупованих територій. Тобто вони
працювали, можливо, на папері, принаймні деякі з підрозділів, але тим не
менше був створений кістяк. А Міністерство ветеранів було міністерством
однієї цільової групи. Воно інституційно взагалі не було готове працювати як велике міністерство. Вони за
голову схопились, коли до них приєднали всі ці функції. Саме тому це нове
міністерство буксує, оскільки воно
непристосоване, нездатне. До нього
приєднали сімдесят відсотків функцій, яких воно не мало. Єдиний позитивний сигнал у новій структурі — це
парламентський комітет. Навіть якщо
він не займається суто питаннями
окупованих територій, а правами людини, проте мені імпонує, що вони займаються питаннями Донбасу, їздять
на місця, дивляться, що відбувається.
Це дуже позитивно, що вони почали
працювати у парламенті.
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Поряд з цим виникла ініціатива,
що будуть створені робочі групи, які
займатимуться питаннями відновлення, реінтеграції. Я не знаю, чи нововведення запрацює. Люди, які були
проголошені лідерами цих робочих
груп — Сергій Сивохо й Максим Ткаченко, — жодним чином не є фахівцями з питань реінтеграції або місцевої
політики. Тепер їх обох призначили
радниками секретаря РНБО з питань
реінтеграції і відновлення Донбасу.
Під парасолькою Офісу президента
будуть створені ще якісь робочі групи, можливо, але це виглядало, чесно
кажучи, як працевлаштування двох
людей.
Насправді складається картинка,
що начебто гуманітарна політика
повинна бути на вістрі. Але поки що
незрозуміло, хто цим займатиметься.
У нас немає досі однозначної синергії.
Політику хтось повинен розробляти.
Були просто ідеї від президента, що
треба полегшити процес отримання
пенсій, деякі чиновники взагалі говорили, що слід припинити виплату
пенсій людям з окупованих територій. Але в нас є інші проблеми прифронтових територій.
Які проблеми на прифронтових територіях найнагальніші?
По-перше, наповнення місцевих
бюджетів. Вони порожні! Декілька
років тому Кабмін звільнив жителів
прифронтових територій від сплати
податку на землю. А в селах податок
на землю — це головна частина бюджету. Якщо цей податок не сплачується, значить, у сільських і селищних
бюджетах нічого немає. Начебто для
громадянина добре, але громада не
має грошей. І це жодним чином не
компенсоване. З нацбюджету немає
жодних спеціальних дотацій чи компенсацій. Це компенсується спробами перекинути гроші з районного бюджету, наприклад. Села загнивають,
роботи немає. Навіть робота, якою
люди могли б самі себе забезпечити
вздовж лінії розмежування, блокується порядком лінії розмежування.
Тому я підтримую ідею відновлення
мінімальних торговельних зв’язків із
мешканцями окупованої території.
Мова не йде про роботу підприємств.
А про те, що можна в односторонньому порядку перевозити товари,
які вироблені на території України.
Від цього виграє лише український
бюджет. Від цього виграють громадяни, але й ми гроші будемо зберігати
у національному бюджеті. Тут немає
катастрофи.

Є ціла низка суто соціальних питань, які стосуються компенсацій за,
наприклад, пошкоджене або зруйноване житло, компенсацій за використання майна військовими, коли вони
займають чиїсь поля, будинки. Формально людина, яка залишила будинок, що зайнятий військовими (а таких дуже багато вздовж лінії розмежування), досі утримує приміщення на
власному балансі. Борги нараховуються в десятки й сотні тисяч гривень.
Ви можете собі уявити, наскільки ця
проблема серйозна для людей, які
все полишили, виїхали звідти, а тепер
їм приходять санкції за те, що вони
начебто накопичили борги за ці роки. Людина змушена йти в суд, щоби
відстоювати право не платити. Закон
жодним чином це не регулює.
У нас не врегульовано навіть те,
що в разі шкоди здоров’ю чи втрати
рідної людини також потрібно виплачувати компенсації. Наприклад, у разі
смерті військовослужбовця людина
отримує компенсацію. А якщо, наприклад, цивільна особа постраждала?
Взагалі жодних компенсацій немає.
Єдине зрушення, яке відбулось, ще
за часів Кабміну Гройсмана, полягало
в тому, що будуть розробляти механізм компенсацій за зруйноване житло. Будуть створені комісії, які перевірятимуть обставини, визначатимуть
механізм компенсацій. Але це довгострокова історія. Це на роки!
Я назвала цілу низку дуже болючих
проблем, які є на сьогодні. Від їхнього
вирішення можна було б одразу отримати багато плюсів — і для мешканців
прифронтової території, які б побачили, що їхні проблеми вирішуються,
і для мешканців окупованої території,
які могли


стабілізатори

ТЕМА:

по колу
ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

13

П О КО Л У

Зламаний баланс
КОСТЯНТИН РЕУЦЬКИЙ,
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СХІД-SOS»

Новообраний український президент заявив про намір
встановити мир на сході країни та реінтегрувати нині
окуповані території. Рецепт успіху був озвучений ним
ще під час президентської передвиборчої кампанії —
«просто перестати стріляти». Задля реалізації цього плану
ще в червні відбулося розведення сил у районі Станиці
Луганської та почався ремонт зруйновано автомобільного
мосту між контрольними пунктами.

Розведення в Станиці мало відбутися ще у 2016 році, але постійно
зривалося через протести місцевих
та порушення режиму припинення
вогню з боку бойовиків «ЛНР». Цього
разу розведення відбулося швидко
й без серйозних ексцесів — бо на те
була воля російської сторони, яка тепер на всіх міжнародних майданчиках
вітає зміну українського політичного
керівництва та заявляє про підтримку
його миротворчих ініціатив. Уряд пішов далі і проголосив намір відвести
війська вздовж усієї лінії зіткнення та
гарантувати автономію нині окупованих територій у складі України в обмін
на можливість провести там вибори
за українським законодавством, які
мали б відбутися разом із місцевими
виборами в решті українських регіонів. Але ці плани наштовхнулися на
хвилю протестів активної частини
українського суспільства. Акції протесту, які пройшли в столиці та низці
регіонів, зібрали десятки тисяч людей.
Більшість протестувальників вважає
незрозумілий поспіх уряду у виконанні політичної частини «Мінська»
здачею національних інтересів та вимагає зупинити цей процес.

Історія питання
Прийнято вважати, що законодавче закріплення особливого статусу
ОРДЛО в обмін на вибори за українським законодавством під наглядом
ОБСЄ — це і є зміст так званої «формули Штайнмаєра» — дорожньої
карти з імплементації політичної
частини Мінських домовленостей,
запропонованої колишнім міністром
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закордонних справ, а нині президентом Німеччини Франком-Вальтером
Штайнмаєром ще у 2016 році. Але це
не точно — що таке «формула Штайнмаєра» українському суспільству
достеменно не відомо. Принаймні
з офіційних джерел. Українці змушені
користуватися російськими джерелами та буцімто інсайдами з навколовладних кіл.
Мінські домовленості були чи не
єдиним шансом уповільнення наступу
російських сил на український Донбас
в умовах, коли в України не було ресурсів чинити ефективний збройний
опір. Від початку умови були невигідні
для України, але підписання «Мінська»
вочевидь було краще, ніж втрата нових територій унаслідок наступу набагато сильнішого противника. Попереднє політичне керівництво країни
свідомо уповільнювало імплементацію політичної частини домовленостей, водночас намагаючись встановити ефективний контроль лінії
фронту, яка, до речі, у більшості місць
не відповідала «Мінську» — російські
проксі вже після підписання домовленостей певний час ще продовжували
свій наступ.
Ефективного військового контролю було досягнуто, лінію фронту було
зафіксовано. Низку селищ та районів
міст було виведено з так званої «сірої зони» — ніким не контрольованої території між позиціями сторін.
Що значно покращило гуманітарну
ситуацію для тисяч людей, які до
цього були позбавлені доступу до
базових ресурсів. Разом із проактивною зовнішньою політикою, яка
сприяла міжнародній ізоляції РФ та

посиленню антиросійських санкцій,
комплекс заходів, впроваджуваний
попередньою владою, призвів до
послаблення Росії, і, як наслідок, поступового згортання військового
протистояння. За даними ОБСЄ та
ООН, інтенсивність бойових дій в останні 2 роки неухильно зменшувалася, і цього року кількість цивільних
жертв конфлікту досягла мінімуму
з початку війни. Здавалося, що в Російської Федерації вже не стає ресурсів підтримувати військову агресію
на Сході України. Але саме в цей час
українська влада з незрозумілих для
великої частини суспільства причин
несподівано вирішує відмовитися від
досягнень останніх років, порушити
крихкий безпековий баланс на лінії
розмежування та почати рух на виконання забаганок Кремля, вимагати
реалізації яких у Путіна, здавалося б,
уже майже немає ресурсів. Наражаючи при цьому на смертельну небезпеку сотні проукраїнських активістів
у містах та селах, які опиняться поза
контролем української армії та поліції. Прирікаючи десятки тисяч українських громадян на життя в «сірій
зоні» — фактично, поза українською
юрисдикцією, із суттєво обмеженим
доступом до адміністративних послуг, медицини, освіти й навіть продовольства та питної води.
А продемонстрована у вересні
схильність спостерігачів ОБСЄ ігнорувати обстріли з боку бойовиків
у районах Золотого та Петрівського
заради прискорення розведення сил,
може вказувати на бажання Заходу
зняти «українське питання» з порядку денного за будь-яку ціну.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Хто й чому протестує
Мешканці Станиці Луганської, Золотого та Маріуполя протестують тому,
що бояться після відходу української
армії залишитися сам на сам з бойовиками. І небезпідставно — з огляду
на пояснення очільників МВС, мешканці «демілітаризованих» населених пунктів будуть незахищеними не
тільки від цілеспрямованих розправ
із боку бойовиків, а й навіть від побутового насильства — на демілітаризованих територіях не можуть перебувати озброєні працівники поліції.
А неозброєні будуть малоефективні
навіть у випадках серйозних кримінальних правопорушень у перенасиченому зброєю регіоні. Не кажучи
вже про опір диверсійно-розвідувальним групам противника. Жителі
Золотого й Катеринівки казали нам,
що, спостерігаючи останній рік за
поступовим просуванням бойовиків
у бік українських позицій «сірою зоною», вони не вірять у те, що російська сторона виконає свою частину
домовленостей. Багато хто згадує
і історію нехтування Кремлем попередніми угодами — від Будапештського меморандуму й Договору
про дружбу до «зелених коридорів»
у Іловайську й Дебальцево та зриву
десятків домовленостей про перемир’я.
Військові та ветерани війни на Сході України обурені можливою втратою позицій, що забезпечували їм

Люди виходять
на вулиці не тому,
що хочуть війни.
А тому, що не
хочуть стратегічної
поразки своєї країни
в протистоянні
з путінською Росією.
Не тому, що вони
хочуть нових смертей.
А тому, що впевнені, що
посилення Росії після
зняття санкцій невдовзі
принесе ще більше
крові та сліз.

тактичні переваги. І за які було заплачено кров’ю сотень їхніх побратимів.
Втрата яких може обернутися новими жертвами в разі, якщо Кремль
у якийсь момент вирішить, що дотримуватися мирного плану стало
для нього не вигідно. Військових

ображає і замовчування фактів порушення перемир’я з боку бойовиків —
схоже, командуванню ООС було дано
завдання ігнорувати деякі з обстрілів, щоби не зривати строків розведення. Такі неправдиві повідомлення
про тишу з боку армійського керівництва лунали особливо цинічно на
тлі інформації про нові жертви серед
військовослужбовців.
Активісти низки громадських організацій, що допомагають цивільним, які постраждали в конфлікті,
впевнені, що вивід у «сіру зону»
понад сотні сіл значно погіршить
гуманітарну ситуацію для декількох
десятків тисяч людей. Вони зауважують помітну зміну настроїв мешканців Донбасу — попри провальну
державну інформаційну та гуманітарну політику, завдяки зусиллям
низки некомерційних організацій
та волонтерських ініціатив кількість проукраїнськи налаштованих
східняків останніми роками зросла. Тверду проукраїнську позицію
зайняли навіть ті місцеві активісти,
які у 2014 році брали участь у подіях
«руської весни». І саме їх, на думку
гуманітарників, український уряд
зраджує зараз найбільш цинічно.
Правозахисники вчергове застерігають від поспіху в проведенні на
окупованих територіях виборів. Кажуть, що на тлі випаленого жорстокими репресіями політичного поля
та повної відсутності вільних медіа,
провести вибори, які відповідали
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б демократичним стандартам, буде
можливим не раніше ніж через рік.
Намагання штучно прискорити цей
процес вказуватимуть на спроби легалізувати російську гібридну присутність на Сході України.
Але головна думка більшості учасників акцій протесту — президент
та уряд нездатні захистити або навіть свідомо здають позиції України,
приймаючи невигідні для нас умови
миру. Ці люди виходять на вулиці не
тому, що хочуть війни. А тому, що не
хочуть стратегічної поразки своєї
країни в протистоянні з путінською
Росією. Не тому, що вони хочуть нових смертей. А тому, що впевнені, що
посилення Росії після зняття санкцій
невдовзі принесе ще більше крові та
сліз.
Можливо, протестувальники помиляються. Можливо, уряд таким чином діє в наших якнайкращих інтересах i заманює агресора ще глибше
в пастку. Але для того, щоби зрозуміти, що насправді відбувається, у суспільства просто немає інформації.
Уряд не комунікує це питання. А президент, як і під час своєї передвиборчої кампанії, замість аргументів апелює до емоцій і пропонує повірити
йому на слово. Запевняючи, що все
буде добре. Але що саме і в який спосіб «буде добре», кожному з нас пропонується додумати самим.

Чи чути Донбас?
Масштаб протестів став для влади
несподіванкою. Як і те, що на протест піднялися і мешканці міст та сіл
на лінії розмежування. Після того, як
перший шок пройшов, вертикаль запрацювала на те, щоби створити видимість повної підтримки східняками
ідеї відводу українських військ від лінії фронту. На тамтешніх «антиштайнмаєрських» активістів здійснюється
тиск.
Першою реакцією активних місцевих мешканців у Золотому-4 на
інформацію про підготовку до розведення сил був протест — півтора
десятки людей вийшли на стихійний
мітинг, вимагаючи скасування цього рішення. Медійний резонанс цієї
події змусив владу відповісти дзеркально — уже через день адміністрація Золотого зібрала свій мітинг,
його учасники агресивно вимагали
відведення української армії, голоси противників розведення тонули
в гучних образах та погрозах. Голова обласної адміністрації та міністр
оборони, які теж приїхали в Золоте
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для створення картинки обговорення вже прийнятого рішення з місцевим населенням, тоді навіть влаштували екскурсію двох найбільш
активних
«антиштайнмаєрських»
активісток у Станицю Луганську.
Їх відвезли туди вертольотом і, як
приклад успішного розведення, показали відремонтований пішохідний міст. Активісток побачене не
переконало. Зрозумівши, що переконувати в перевагах розведення
проукраїнських активістів дорого
та неефективно, обласна влада вирішила, що буде простіше зробити
медійну «картинку», залучивши до
процесу проросійський місцевий
актив. Адміністрацію Золотого змусили заявити про нібито проведене
соціологічне дослідження, яке показало, що більшість містян виступають за демілітаризацію. Проте під
час зустрічі з нами тимчасова голова
адміністрації не змогла відповісти на
прості запитання про методологію
цього опитування, підтверджуючи
наше припущення про те, що його
насправді не було. А десяток мешканців Золотого-4 та Катеринівки, на
причетність яких до подій «руської
весни» вказують самі місцеві, узяли
участь у наступних автобусних екскурсіях до Станиці Луганської та зустрічі з «губернатором», під час якої
від імені золотовців завірили його
в підтримці обраного урядом курсу.
Саме вони були головними спікерами від громади і на зустрічі з президентом.
Наш досвід спілкування з місцевими мешканцями в Золотому та Катеринівці доводить, що щонайменше
третина їх боїться опинитися в «сірій
зоні», тяготи життя у якій вони вже
відчули на собі в минулі роки. Їх лякає перспектива знову опинитися на
«нічийній» землі, де немає жодних
гарантій безпеки, де не працюють
закони й хазяйнують диверсійні
групи. Найбільше цього бояться ті
місцеві, хто в попередні роки відкрито заявив про свою прихильність
Україні і вже отримує погрози від
бойовиків та їхніх симпатиків серед
односельчан. Схожі побоювання
озвучували нам і мешканці вже демілітаризованих вулиць Станиці Луганської. Але місцевими адміністраціями робиться все, щоби їхні голоси
не були почуті.
Станицю Луганську уряд часто
згадує, як приклад успішного розведення сил, акцентуючи на відсутності після розведення серйозних
збройних сутичок, від яких могли

постраждати місцеві мешканці. Але
забуваючи сказати, що безпекова
ситуація в Станиці нормалізувалася
задовго до початку розведення —
уже два роки тут не було зафіксовано жодного обстрілу житлових масивів, а остання жертва бойових дій із
числа місцевих була зареєстрована
у 2016 році. Тепер українські позиції
поблизу залізничного мосту через
Сіверський Донець стоять закинутими й ніщо не заважає комбатантам
з окупованого берега повільно інфільтруватися в напівпорожнє селище під виглядом цивільних мешканців. Завадити їм нема кому — армійці
та поліцейські сумлінно виконують
накази й не відвідують демілітаризованих вулиць, що підтвердили нам
їхні мешканці.
Отже, уряд обрав ризикнути. Розуміючи, що має справу з опонентом,
який протягом останніх 6 років демонстрував зневагу як до більшості
двосторонніх домовленостей, так
і до всієї системи міжнародного права. При цьому президент та уряд ризикують не чимось абстрактним —
на кону долі декількох десятків тисяч
українських громадян, які вже незабаром можуть стати заручниками цинічної політичної гри. І, найімовірніше, розуміючи, що поступки Росії, які
призведуть до зняття з країни-агресора економічних санкцій, у середньостроковій перспективі обов’язково призведуть до нової конфронтації.
Велика частина суспільства вважає
цей ризик невиправданим, але президент, здається, схильний спиратися на ті 54% свого електорату, які,
згідно з останніми соціологічними
дослідженнями, прагнуть відновлення дружніх взаємин із країною-агресором.
Масові протести в Києві та в регіонах змусили владу відтермінувати
розведення сил. До моменту, коли
бойовиками буде виконана головна безпекова умова — 7 днів повної
тиші. Але підготовка до розведення
триває. Президент, використовуючи
особистий авторитет, проштовхує це
рішення, без огляду на те, що Кремль
досі не продемонстрував готовності відмовитися від своїх агресивних
планів. Противники «формули» теж
не гають часу й готуються до нових
протестів. Заходимо на друге коло.



«Формула Штайнмаєра»
для Донбасу – погляд
із Німеччини
АНАСТАСІЯ МАГАЗОВА, БЕРЛІН

Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання
конфлікту на Сході України в жовтні 2019 року в Мінську
погодили так звану «формулу Штайнмаєра». Вона
стосується виконання одного з пунктів Мінських
домовленостей, а саме — визначення подальшого статусу
Донбасу у складі України.

Що таке «формула
Штайнмаєра»?

Побоювання щодо «формули»
та особливий статус Донбасу

Запропонована Штайнмаєром ще
наприкінці 2015 року «формула» мала стати певним компромісом для
сторін конфлікту в послідовності виконання пунктів Мінських угод. Суть
цього компромісу полягає в тому, що
нині непідконтрольні уряду райони
Донецької та Луганської областей
мають отримати особливий статус на
час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі — після того, як результати виборів визнає Організація з безпеки і співробітництва
в Європі (ОБСЄ). Саме під її контролем, виключно за українським законодавством та за участі українських
партій і ЗМІ, має відбутися увесь виборчий цикл.
Після оголошення українською
владою підписання «формули Штайнмаєра» країною прокотилася хвиля
мітингів проти її реалізації під назвою
«Ні капітуляції!». Учасники цих вуличних акцій засудили компроміс щодо
врегулювання ситуації на Донбасі,
розцінивши його умови як поразку
України у війни проти Росії.
Водночас, результати опитування
соціологічної групи «Рейтинг» показали, що 23% опитаних виступили
«проти» запровадження «формули
Ш», 18% висловилися «за» неї, а от
умовна більшість українців — 59% —
взагалі не змогли ніяк її оцінити.

«Ми відповіли на лист пана спеціального представника ОБСЄ Мартіна Зайдіка, що ми погоджуємо текст
“формули Штайнмаєра”. Вона повинна
бути імплементована в новий закон
про особливий статус Донбасу, якого
ще немає. Це означає, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде й не
може бути», — так президент України
Володимир Зеленський повідомив
суспільству про українську згоду на
виконання запропонованих кроків.
Водночас, Зеленський нагадав, що
чинний закон про особливий статус
Донбасу буде діяти лише до 31 грудня 2019 року. «Буде новий закон, який
розроблятиме парламент у тісній
співпраці та публічному обговоренні
із суспільством. У цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії.
Саме тому не буде ніколи ніякої капітуляції!» — запевнив громадян тоді
президент України.
Водночас, Петро Порошенко, чинний народний депутат та п’ятий президент України, за часи правління
якого й була запропонована «формула Штайнмаєра», заявив, що не існує
такої погодженої формули.
«Ніякої угоди Штайнмаєра не існує
в природі. Немає угоди Штайнмаєра.
Ніякої “формули Штайнмаєра”, нібито з кимось погодженої, не існує», —
сказав Петро Порошенко у вересні

поточного року в інтерв’ю «5 каналу», власником якого він є. За його
словами, тодішній очільник МЗС ФРН
Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонував ввести в дію закон про особливий
режим місцевого самоврядування на
Донбасі в день виборів, якщо ОБСЄ
оприлюднить звіт, що вибори відбулися вільно й демократично. Усе це
мало відбутися після формування
безпекового компонента, запевняв
під час цієї розмови експрезидент
України.
«Жодних інших позицій щодо перетасування, що ми організуємо виключно політичний процес, а безпеку
не обговорюємо — усе це вигадки Путіна», — переконує Порошенко. Також
він розповідає про розмову з президентом РФ Володимиром Путіним під
час останнього саміту «нормандської
четвірки» у 2016 році, що відбулася
в Берліні. За словами Порошенка, тоді
Путін розповів про «формулу Штайнмаєра», яку нібито написав міністр
закордонних справ Росії Сергій Лавров. «Я кажу: “Даруйте, ось лист двох
міністрів закордонних справ, Франції
та Німеччини, де вони викладають,
що це — “формула Штайнмаєра”. Будь
ласка, подивіться». Він, Путін, бере цю
формулу, читає і каже: “Ні, це зовсім
не те, у нас Лавров написав “формулу
Штайнмаєра””. Я кажу: “Перепрошую,
але ніякий Лавров нічого нам писати
не буде. Тим паче, що за цим столом
сидить сам Штайнмаєр, і ви можете
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в нього запитати, пане Путін”. – “Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших
пропозиціях”, — ось стиль ведення
переговорів Росією», — цитує видання Deutsche Welle розповідь Петра
Порошенка журналістам.
У цій же розмові Порошенко підкреслив, що Київ зацікавлений у мирі
та у відновленні суверенітету України
над окупованими територіями. «Але
ми не зацікавлені, щоби це був російський анклав, і щоби Росія під дулами
представників своїх збройних сил
визначала, хто буде обраний на цих
виборах», — додав він.

Штайнмаєр
про свою «формулу»
Ані у відомстві, ані сам чинний президент Німеччини Франк-Вальтер
Штайнмаєр, не поспішали коментувати скандал, що розгорівся довкола
запропонованої ним «формули» ще
на посту очільника німецького МЗС.
Перший і єдиний раз, коли Штайнмаєр говорив про цю дорожню карту
для України, відбувся під час його візиту до Грузії, де на пресконференції
йому поставили конкретне запитання
про «формулу». Відповідаючи, він відкинув критику запропонованої ним
«формули», яка існує ще з 2016 року,
та заперечив, що на неї мала вплив
Росія. Також він висловив здивування,
що нині одним із її критиків є тодішній учасник переговорів Петро Порошенко, адже саме він від України її
обговорював та погоджував.
Під час цього публічного коментаря Штайнмаєр нагадав, що 3 роки
тому переговори в «нормандському
форматі» зайшли в глухий кут. І ця
його пропозиція була компромісом
— маленькі кроки для врегулювання
конфлікту замість великих кроків, які
сторони не хотіли виконувати. «Тому
формула не містить нічого іншого, як
спробу зробити з великих кроків кілька маленьких», — цитують німецькі
інформагентства відповідь Штайнмаєра. За його словами, про послідовність та наповнення цих кроків ще
мали відбутися переговори.
Відтоді політик не коментував запропоновану ним для України «формулу», а в його відомстві за коментарями журналістам радять звертатися до Міністерства закордонних
справ ФРН. Пояснюють це тим, що
Франк-Вальтер Штайнмаєр тоді вносив пропозицію як очільник МЗС, тому подібні коментарі — це компетенція дипломатичної установи.
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«Формула» — ціна за
«нормандську» зустріч
Утім, у МЗС ФРН не затрималися
з привітаннями результатів роботи
Тристоронньої контактної мінської
групи із врегулювання ситуації на
Донбасі (ТКГ), яка погодила так звану
«формулу Штайнмаєра». Чинний глава німецького зовнішньополітичного відомства Гайко Маас заявив, що
погодження Україною цієї дорожньої
карти відкриває двері до проведення
саміту «нормандської четвірки» та подальшої реалізації Мінських угод.
«Я радий, що конструктивна робота
групи в Мінську привела до прогресу,
на який давно сподівалися. Таким
чином, двері до чотиристороннього
саміту й подальших етапів реалізації
Мінської угоди стають відкритими»,
— цитують німецького міністра інформагентства.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також заявив,
що письмове погодження так званої
«формули Штайнмаєра» є однією
з умов зустрічі лідерів «нормандської
четвірки». Водночас, представник
України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що реалізація «формули Штайнмаєра» можлива лише за умови виконання наступних пунктів: цілковите
припинення вогню; моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на
всій території України; виведення з території України збройних формувань
іноземних військ і військової техніки;
розведення сил і засобів уздовж усієї
лінії зіткнення; забезпечення роботи
Центральної виборчої комісії України,
українських політичних партій, ЗМІ та
іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною
Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших
пунктів, передбачених українським
і міжнародним законодавством та
Мінськими угодами.
Утім, необхідний для розведення
військ цілковитий режим припинення вогню протягом 7 діб не було дотримано. На це також відреагували
в німецькому МЗС 22 жовтня 2019
року, закликаючи «обидві сторони»
нарешті дотримуватися погодженого
раніше перемир’я та провести розведення сил. «Тому що лише таким чином можна втілити в життя “формулу
Штайнмаєра” та знову зрушити з місця Мінський процес», — наголосили
в дипломатичному відомстві ФРН.
Дата анонсованої на осінь 2019 року зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції після письмового

погодження «формули Штайнмаєра»
досі не була оголошена. Офіційно
в українському уряді це пояснюють
тим, що російська сторона не може визначитися зі зручною для себе
датою. Аналітики ж говорять, що на
швидкість рішення значною мірою
впливає результативний процес розведення військ на лінії розмежування
та дотримання режиму тиші.

Німецькі експерти
стримано оптимістичні
«“Формула Штайнмаєра” — лише маленька деталь великої мозаїки складного процесу врегулювання ситуації
на Донбасі. Я не вважаю, що суперечки довкола неї розколюють єдність
країни. Україна єдина у своєму бажанні миру, але єдності немає саме в баченні шляхів досягнення цього миру»,
— вважає Міріам Космель, експертка аналітичного центру Bertelsmann
Stiftung та ексочільниця Фонду Фрідріха Науманна в Україні та Білорусі.
Аналітик берлінського Фонду науки й політики SWP Сьюзан Стюарт так
прокоментувала виданню Deutsche
Welle очікування Німеччини: «Є надія
і скептицизм одночасно». За її словами, з одного боку, у ФРН вбачають
потенційні можливості з обранням
президента Володимира Зеленського
і формуванням його партією однопартійної більшості в парламенті. З іншого боку, вважає аналітик, залишається
чимало скептиків, які сумніваються
у можливості досягнення угоди, здатної задовольнити як українську, так
і російську сторони. «Я не думаю, що
українцям буде досить погодитися
прописати “формулу Штайнмаєра”.
Тому що певною мірою це не в їхніх
інтересах», — каже експертка. За
словами Стюарт, перед проведенням
виборів багато чого має відбутися на
самих підконтрольних сепаратистам
територіях: тривалий період відсутності бойових дій, відведення важкого озброєння, забезпечення умов
безпеки і проведення кампаній усіма
представниками політичних партій,
а також збалансоване висвітлення
кампанії в ЗМІ.
Науковий керівник німецького
Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) Ґведолін
Зассе вважає, що 73% підтримки українців, які отримав Володимир Зеленський у другому турі президентських
виборів, певною мірою є й тиском
виборчих очікувань. Зокрема й щодо
результативних кроків у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Але з іншого

боку, на думку дослідниці, протести,
що відбулися в Україні проти запровадження «формули Штайнмаєра»,
говорять про те, що населення не до
кінця розуміє, куди ведуть країну ці
кроки. «Бажання провести вибори
на Донбасі — це сигнал Зеленського
окупованим територіям. Україна хоче
таки всадити Росію за стіл переговорів та рухатися в бік миру. Але не можна говорити, що провести справжні
демократичні вибори на цих територіях так легко», — переконана Зассе.

ЄС: це не капітуляція
Стриману радість та оптимізм від погодження «формули Штайнмаєра» демонструють і в ЄС. На початку жовтня
у Європарламенті відбулися дебати
під назвою «Ситуація в Україні», де обговорювали зокрема й погодження
«формули Штайнмаєра».
Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час свого виступу
на цих дебатах зазначила, що Україна
стала набагато сильнішою та ближчою до ЄС за ті п’ять років, які Могеріні пропрацювала на своїй посаді. Говорячи про «формулу Штайнмаєра»,
вона була набагато більш стриманою.
Вона повторила, що у ЄС сподіваються, що цей крок призведе до «певного
прогресу в напрямку повної імплементації Мінських угод».
Утім, серед інших доповідачів «формула Штайнмаєра» отримала здебільшого лише критику. Показово, що
такі відгуки лунали переважно від
європарламентарів зі східних країн
ЄС — Латвії, Польщі, Естонії та інших.
Так, наприклад, від імені фракції «Європейських консерваторів і реформістів» виступив поляк Вітольд Ващиковський. Як повідомляють ЗМІ, під
час свого виступу він переконував,
що «формула Штайнмаєра» «слідує
російській ідеї федералізації України
шляхом надання автономії регіонам,
послаблення центрального уряду та
посилення російського впливу». Він
також наголосив, що розуміє необхідність пошуку компромісу, але застеріг
від «потрапляння в ще одну пастку
Путіна».
Менш емоційно, але більш конкретно про ситуацію довкола «формули» висловлюється досвідчений
німецький політик Ельмар Брок, який
зараз є спеціальним радником голови Єврокомісії з відносин з Україною.
Він вважає, що спершу має бути поновлений контроль над українським
кордоном, а потім проведено вибори

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

на Донбасі. «Я вбачаю в контролі над
кордоном умову для проведення виборів», — наголошує він.
В інтерв’ю DW Ельмар Брок сказав,
що «формула Штайнмаєра» — це не
капітуляція, а питання послідовності,
тобто що й коли відбувається. «Тут
Україні треба бути уважною, щоби
певні умови були виконані. Наприклад, щоби могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що
там мають бути вільні ЗМІ. Щоб ОБСЄ
могла належним чином контролювати вибори. Щоби виборчі комісії були
укомплектовані як слід. Або ж питання того, що Україна має отримати
контроль над українсько-російським
кордоном», — каже європейський
політик.
Він також вважає, що підтримка ЄС
України має бути чітко артикульована під час зустрічі у «нормандському
форматі»: «Ми як Євросоюз не повинні тиснути на Україну, аби та пішла
на хибну послідовність кроків, що
призведе до капітуляції. Натомість
повинна бути дотримана правильна
послідовність — в інтересах незалежної та вільної України».

Уроки історії
Франк-Вальтер Штайнмаєр уже не
вперше зі своїми миротворчими ініціативами з’являється в зонах конфлікту на пострадянському просторі.
У липні 2008 року свій «план» він возив до Сухумі–Тбілісі–Москви — рівно
за два тижні до 5-денної війни в Грузії.
Тоді німецький політик та дипло-

мат пропонував три кроки мирного
врегулювання конфлікту зі збереження територіальної цілісності
Грузії: безпека (припинення вогню),
повернення переселенців додому
та погодження статусу території
Республіки Абхазія у складі Грузії. Як
відомо, «план Штайнмаєра» тоді провалився, бо сторони не прийняли ці
умови.
Сам Штайнмаєр тоді, у 2008 році,
сказав, що якщо сторони терміново
не вживатимуть заходів із розрядки
ситуації в регіоні, то чергова хвиля
насилля неминуча: «Ми шукаємо вихід із глухого кута. Усім учасникам
конфлікту зараз потрібні мужність та
витривалість».
Щодо нинішньої ситуації довкола
його пропозиції з врегулювання ситуації на Сході України, то найбільше
хвилювання викликає не сама послідовність запропонованих ним дій,
а яким буде особливий статус тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей згідно
з новим законом.
Хоч президент України Володимир
Зеленський запевняє, що цей законопроєкт буде створюватися політиками із широким обговоренням разом
із суспільством, підстав для побоювання щодо його змісту залишається доволі багато. Саме зміст цього
закону, а не «формула Штайнмаєра»,
визначатиме права й обов’язки нині
окупованих Росією територій Сходу
України.
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«Зе-Енергетика»
ПАВЛО КОСТ, КИЇВ

Перші місяці правління нової влади в енергетичному секторі
пройшли під постійним суперництвом «зради» та «перемоги».
На жаль, є сигнали, що попри відносну рівновагу між ними,
поступово «зради» може ставати більше.

З травневої інавгурації Володимира Зеленського пройшло вже достатньо часу, щоби почати перші оцінки
його курсу в енергетиці. Також новий
уряд Олексія Гончарука та «монобільшість» у Верховній Раді України встигли визначити основні напрями своєї
енергетичної політики.

Стартові позиції
Перш ніж вдаватися до оцінювання
енергетичних кроків нової влади,
варто нагадати про основні характеристики стартової позиції, у якій
опинилися переможці виборів.
По-перше, спадок, що залишили
в енергетиці Зе-команді попередники — неоднозначний. Посилення
газової незалежності та розпочата і пригальмована реформа цього
сектору. Старт реформи ринку електричної енергії, який, однак, важко
назвати ринком у повному значенні
цього слова. Відсутність будь-яких
зусиль щодо диверсифікації ринку
нафтопродуктів, а навіть посилення
залежності від російського ринку.
Курс на незалежність ядерної енергетики з одночасним утримуванням
ядерного сектору в архаїчних та антиринкових умовах. І нарешті, створення фундаменту (слабкого, але все
ж таки) для посилення незалежності
регулятора енергетики — з одного
боку, та маргіналізація Антимонопольного комітету — з іншого.
По-друге, невирішене питання
Донбасу та не дуже сприятливі міжнародні умови для цього. Пошуки
рішення провокують цілу низку переважно негативних наслідків для
енергетики. Вони пов’язані з тиском
із боку Російської Федерації, яка
прагне нав’язати широкі домовленості з Донбасом у центрі уваги, а також
курсом Берліна та Парижа на досяг20

нення хоч якогось прогресу в Мінському процесі.
По-третє, олігархічна конфігурація
в Україні після політичного перезавантаження-2019 зазнає переформатування. І, незважаючи на те, що
президент Зеленський і його команда відіграють у цьому важливу роль,
система великого бізнесу частково
регулюється сама по собі — це об’єктивний і важливий фактор. У кожному
разі, перші рішення Зе-команди прямим чином впливають на енергетичні ринки, зокрема на безпеку країни.

Газовий бліцкриг
чи капітуляція?
Одним із найбільш динамічних після
зміни влади в плані розвитку подій
є газовий сектор. Новий уряд негайно розморозив процес відокремлення (unbundling) зі структури «Укртрансгазу» незалежного Оператора
ГТС (ОГТС). Вкрай важливо розуміти,
що критичну роль відіграють терміни завершення unbundling, оскільки
це одна з необхідних умов для успіху
в переговорах Києва з «Газпромом»
щодо нового контракту на транспортування російського газу до країн ЄС
територією України після закінчення
поточного контракту. Термін його дії
завершується 1 січня 2020 року. Тож
якщо зусилля нової команди щодо
відокремлення ОГТС будуть успішними, такий хід посилить переговорну
позицію України в складних перемовинах із Москвою.
Варто зазначити покращення рівня
співпраці Міненерго з «Нафтогазом»,
що раніше було одним з основних
каменів спотикання на шляху до прогресу. Відлік часу пішов, але Зе-команда явно докладає максимум зусиль до завершення процесу в стислі
терміни. Уже подана заявка до регу-

лятора на сертифікацію оператора,
оператор підпорядкований Мінфіну,
майно практично поділене, а ключові законопроєкти пройшли вже перше читання у ВРУ (станом на кінець
жовтня). Складається враження, що
найбільші ризики для успіху приховані у внутрішній стійкості фракції «Слуга народу» в парламенті, яку почало
штормити.
Проте є ризик, що тактичні успіхи
Києва в реформуванні газового сектору можуть знецінитися кроками
більш загального характеру. Річ у тім,
що на тлі переговорів щодо вирішення питання Донбасу, усе частіше обговорюється варіант підписання широких угод, де контракт на транспортування російського газу до ЄС не
буде єдиною складовою. Кремль заманює українське керівництво підписанням нових контрактів на поставки
газу в Україну. Причому Москва ставить абсурдну умову — мирову угоду
щодо всіх арбітражних проваджень
між «Нафтогазом» і «Газпромом». Як
завершених (тобто з тріском програних російським монополістом), так
і відкритих. Незважаючи на неприпустимість такого варіанту для Києва, окремі чиновники (як-от міністр
енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель) публічно
допускають відновлення поставок із
РФ на український ринок. Якщо Київ
«клюне» на таку приманку, це матиме
серйозні наслідки для газової архітектури в Україні. Зменшить стимули
для нарощування власного видобутку та придушить реформаторські
устремління. Значно гірше, що такий
варіант, найімовіршіше, передбачатиме відновлення старих схем постачання формально середньоазійського газу. Це означало б різке зниження
рівня прозорості в секторі, який за
останні п’ять років суттєво виріс.

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

У підсумку можна сказати, що
Зе-команда набрала дуже гарну
швидкість у газовому секторі та загалом рухається в правильному напрямку. Проте сигнали ззовні створюють теоретичну небезпеку знецінення цих зусиль.

Електроенергетичний регрес?
Значно гірше виглядають справи
в електроенергетичному секторі.
Старт нового ринку (1 липня) був
запрограмований ще старою владою. У цій моделі передбачена ціла
низка факторів, що обмежують її
«ринковість» — механізм спеціальних обов’язків (регулювання цін на
енергію для понад половини ринку),
price-caps (встановлення максимальної вартості цін на «лібералізованій»
частині ринку) та відсутність конкуренції, яка є наслідком надто сильної
позиції кількох гравців — в основному Енергоатому та ДТЕК. Досягнення
прогресу у побудові ринку повинно
бути досягнуто шляхом вирішення
саме перерахованих проблем.
Тим часом нова команда проявляє
активність, яка радше консервує або
навіть поглиблює названі виклики.
По-перше, у ВРУ зареєстровано законопроєкт авторства Андрія Геруса,
який передбачає зменшення рівня
price-caps та обмеження для екс-

З українського
боку ключовим
партнером російських
компаній для імпорту
нафтопродуктів
(йдеться про дизельне
паливо та LPG) є фірми,
афільовані з Віктором
Медведчуком, у якого
напружені відносини
з президентом
Зеленським. Водночас,
ключовим гравцем
на ринку вітчизняних
нафтопродуктів
є структури,
підконтрольні Ігорю
Коломойському.

портерів, що має на меті збільшення
конкуренції на внутрішньому ринку.
Доповненням до цих «ручних» кроків
є надання з 1 жовтня дозволу на імпорт енергії з пострадянської системи UCTE (Union for the Co-ordination
of Transmission of Electricity). Спочатку електроенергію імпортували з РФ
і Білорусі, але під впливом критики
громадськості введено заборону на
поставки з Росії. Проте цей хід має
значення лише формально, оскільки
товар і так, найімовірніше, походить
із РФ, а поступає в Об’єднану Енергетичну Систему України (ОЕС) на
білорусько-українському кордоні. Також варто зазначити, що ці перетоки
невеликі. За даними самого Геруса,
становлять приблизно 2% від усієї
електроенергії в ОЕС. Варто розуміти, що Герус згадує про це тоді, коли
його звинувачують у відкритті ринку
для росіян, а не тоді, коли йдеться
про вплив на зростання конкуренції.
Власне, це показує, що справжньою
метою відкриття імпортних шляхів
з UCTE є не посилення конкуренції,
а догоджання інтересам окремих
олігархів, які отримують доступ до
дешевшого товару.
Водночас, цей крок створює теоретичну небезпеку для синхронізації
ОЕС із європейським ENTSO-E. Уже
понад рік Україна тестувала роботу
системи в повній ізоляції від UCTE,
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щоби змоделювати найкращі технічні варіації інтеграції з європейською
системою. Це довготривалий процес,
який має закінчитися не раніше 2022
року. Подальше тестування буде під
загрозою і втратить сенс, якщо імпорт буде продовжуватися. Це серйозна загроза, і стурбованість із цього приводу висловили вже в Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Нафтопродукти:
«пів кроку вперед»
Нові тренди видно також у секторі
нафтопродуктів. Певною мірою його задають рішення, прийняті ще до
приходу нової команди до влади.
Йдеться про обмеження на експорт
нафтопродуктів із РФ в Україну, які
запровадила з 1 червня російська
влада. Згідно з текстом документа,
з 1 червня всі три сегменти нафтопродуктів — моторний бензин, дизельне паливо та LPG (автогаз) — будуть постачатися з Росії в Україну виключно після отримання спеціальних
дозволів Міністерства економічного
розвитку РФ. Дозволи мають оновлюватися щомісячно. Цей інструмент
є де-факто свого роду «ситом» для
ключових експортерів — в основному «Роснефті», що має на меті зачистку конкурентів. Водночас, цей
процес означає переділ отримувачів
російського товару в Україні, бо дозвільні документи передбачають вміщення такої інформації.
Нагадаймо, що з українського боку ключовим партнером російських
компаній для імпорту нафтопродуктів (йдеться про дизельне паливо та
LPG) є фірми, афільовані з Віктором
Медведчуком, у якого напружені відносини з президентом Зеленським.
Водночас, ключовим гравцем на
ринку вітчизняних нафтопродуктів
є структури, підконтрольні Ігорю Коломойському. З огляду на зростання
його впливів після перемоги Зеленського і СН, така конфігурація є теоретичним імпульсом для усунення
Медведчука з українського ринку.
Зе-команда справді розпочала
витіснення Медведчука з ринку.
Введені додаткові мита особливим
чином вдарили по трубопровідному
імпорту, який контролює власне фаворит Путіна в Україні. Проте це кардинально не похитнуло його позицій,
а подальших кроків ми не спостерігаємо. Дивним чином призупинення
агресивних витівок влади щодо Медведчука збіглося в часі із заявою російського президента про те, що Київ
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«не повинен дозволяти собі переслідувати політиків, що є конструктивними до РФ». Тож можна припускати,
що подальший переділ сфер впливу
на ринку пригальмовано. Відкритим
залишається питання щодо подальших кроків Зе-команди.
Видимість санкцій РФ та українська
відповідь на це загалом посприяли
активізації українського ринку нафтопродуктів. Трейдери активніше
шукають товар за кордоном, що протоптує додаткові, альтернативні до
російських, стежки імпорту. Це заслуговує на схвальну оцінку. Водночас
факт, що ці тренди стримуються, показує, що нова команда в Києві наразі
не готова суттєво відмежуватися від
російських паливних потоків.

Хиткий фундамент
Контроверсійними є дії Зе-команди
щодо регулятора енергетики (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
та комунальних послуг — НКРЕКП).
Його незалежність — це фундамент
будь-якого успішного ринку, пов’язаного з енергетикою і гарантія рівних для всіх учасників правил гри.
У період Порошенка було створено
лише паростки незалежності регулятора, що не можна не відзначити,
бо на це не зважувався досі жоден
уряд. Команда Зеленського вже
встигла оприлюднити законопроєкт,
у якому переосмислює місце НКРЕКП.
Регулятор має створюватися і підпорядковуватися Кабміну. У випадку
схвалення саме таких положень, це
буде серйозний крок назад у побудові енергетичних ринків і реформ
загалом. Наразі (станом на кінець
жовтня), після дуже бурхливої, хоч
непублічної реакції донорів, проєкт
ЗУ ще обговорюється. Так чи інакше,
оприлюднений раніше варіант показує справжні наміри енергетичного
блоку Зе-команди. Вони повинні насторожувати.
Прикладом низького рівня підготовки нової влади до виконання
своїх функцій у сфері енергетики є історія з підпорядкуванням Державної інспекції ядерного регулювання
України (ДІЯРУ) Міністерству енергетики та охорони навколишнього середовища. 20 жовтня оприлюднено
Постанову КМУ, яка підпорядкувала
цей орган Міненерго. А це прямий
конфлікт інтересів, бо Міненерго
підпорядкований також Енергоатом,
а це порушення двох міжнародних
конвенцій. У результаті цього Україна

могла наразити свою репутацію на
міжнародний скандал та штраф із боку МАГАТЕ. 24 жовтня КМУ виправив
цей «ляп», але осад залишився. І питання — як у такій великій структурі,
як Міненерго, подібний документ міг
пройти все експертне сито й був підписаний профільним міністром — залишається без відповіді.
Нарешті, на повагу заслуговували
заяви Зе-команди щодо зміцнення
ролі Антимонопольного Комітету
України (АМКУ). Власне через неспроможність цього органу на енергетичних ринках країни царює монополізм або, як мінімум, домінування
кількох гравців. Новий президент
швидко звільнив усіх членів АМКУ
і призначив нових. Проте досі нові
рухи не були виконані. Це примушує
запідозрити, що тепер АМКУ буде
включатися в дію в ручному режимі,
коли це буде вигідно владі.

Висновки
Наразі в енергетичному курсі нової
влади незначно переважають негативні тенденції. Це не має критичного
масштабу, а негативні тренди хаотично пересікаються з позитивними. Значно гірше, що є надто багато
сигналів, які свідчать про бажання
або принаймні готовність до вчинків
із набагато серйознішими для енергобезпеки наслідками. Складається
враження, що джерела цього лежать
у популістському налаштуванні влади та нерідко низькому професійному рівні членів команди. Певною
мірою Зе-команда змушена рухатися
в парадигмі, яку успадкувала після
правління Петра Порошенка. Але
невідомо, якими будуть її довгострокові обрії, коли рамки, визначені попередньою адміністрацією, втратять
значення.



Оборонно-промислова сага
МИХАЙЛО САМУСЬ, ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ АРМІЇ, КОНВЕРСІЇ ТА РОЗЗБРОЄННЯ

Проблематика розвитку української оборонної промисловості
вже майже тридцять років залишається одним із ключових
аспектів розвитку сектору безпеки та оборони України.
І весь цей час оборонка зберігає свої головні проблеми —
корумпованість, закритість, неефективність, несистемність. Чи
зможе нова українська влада побороти ці хронічні хвороби
і вивести оборонну промисловість із перманентної коми в нове
життя? Поки що це питання залишається відкритим.

Ентузіазм та готовність до змін,
які декларувалися і декларуються
командою президента Володимира
Зеленського, до цього часу не спричинили тектонічних зсувів у оборонці. Призначення нових людей
в «Укроборонпром» та початок аудиту діяльності держконцерну також
поки що не дали помітних результатів. Локальність, точковіть та фрагментарність зусиль не дозволяють
збагнути загальну картину реформаторських процесів.
Водночас, у процесі кристалізації
структури нового уряду, який було призначено моновладою «Слуги народу», стало зрозуміло, що
системність у сфері оборонної промисловості поки що не належить до
пріоритетів нової влади. У всякому
разі, незважаючи на наявність відповідного положення в Законі про
національну безпеку, нова команда
не пішла на створення окремого
урядового органу, який би зайнявся
координацією оборонно-промислової сфери. Це, у принципі, можна
зрозуміти, якщо виходити з концепції загального скорочення бюрократичних структур і прагнення «слуг
народу» до зменшення урядового
апарату. Але такий підхід навряд чи
сприятиме системній та ефективній
координації діяльності оборонної
промисловості.
Між тим, саме відсутність системності стала причиною оборонно-промислового фіаско п’ятирічного періоду правління Петра Порошенка. Замість того, щоб у 2014 році

радикально змінити модель побудови та функціонування оборонки, орієнтовану на вимоги воєнного часу
й заточену на системну, концептуальну роботу, адміністрація Порошенка фактично зберегла формат
функціонування, сконструйований
режимом Януковича.

Колишні куратори
і їхній спадок
«Укроборонпром», створений оточенням Януковича для тотального
контролю за фінансовими потоками
всіх державних оборонних підприємств, не був ліквідований, а використаний уже владою Порошенка
для встановлення власного ручного
режиму управління. Перший заступник секретаря РНБОУ Олег Гладковський, якого нещодавно було
затримано в аеропорту «Бориспіль»
за звинуваченнями у зловживанні
владою, був фактично одноосібним
куратором оборонки. Гладковський,
який одночасно і визначав політику
у сфері ОПК, і займався конкретними питаннями її реалізації, сконцентрував у своїх руках і президентські,
й урядові, і комерційні функції. Така
модель управління створювала недемократичну, закриту й неефективну
атмосферу під час реалізації завдань
із виконання державного оборонного замовлення, реалізації конкретних контрактів та розвитку військово-технічного співробітництва з іншими країнами. Насправді це була
ідеальна екосистема для корупції.

Уряд, парламент та громадськість
були фактично виключені з процесу діяльності оборонної промисловості й це призвело, незважаючи на
багаторазове збільшення державного оборонного замовлення та оборонного бюджету, до поглиблення
кризових явищ в оборонці. Численні скандали та зриви контрактів (на
кшталт бронемашини «Дозор», броні
для БТР-4, буксування проєктів у галузі кораблебудування, вертольотобудування, авіабудування) стали
закономірним діагнозом системі
Гладковського, яка існувала останні
5 років.
Деякі провали, як-от спроба передачі Китаю стратегічно важливого підприємства «Мотор Січ» та
стагнація легендарного «Антонова», можуть мати особливо відчутні
наслідки не тільки для української
оборонки, але й для технологічного та промислового розвитку всієї
України. Протягом п’яти років не були створені вертикально інтегровані
холдинги в галузі ракетобудування,
авіабудування, кораблебудування,
розробки автоматизованих систем
управління, розвідки, безпілотних
авіаційних систем, виробництва боєприпасів.
Також за часів Порошенка були
проігноровані й вимоги законодавства, і рекомендації експертів щодо створення центрального органу
виконавчої влади, який би зайнявся
не ручним управлінням оборонної
промисловості, а стратегічною координацією функціонування галузі
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— державних підприємств, приватних компаній, іноземних інвесторів
та партнерів, реалізацією найбільш
важливих проєктів та розвитком
технологій. Цей урядовий орган мав
би створити комфортні та рівні умови діяльності всіх гравців оборонної
промисловості, забезпечивши відповідний рівень конкуренції, транспарентності та протидії корупції.

Аудит і його наслідки
Нова влада, яка має унікальні можливості для швидких, глибинних та
радикальних змін, поки що не переконала фахівців у сфері ОПК у го-

Новини щодо «Укроборонпрому» зараз, в основному, стосуються
проведення міжнародного аудиту
та зусиль нового керівництва УОП
на цьому шляху. 1 жовтня цього
року новий гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус
підписав контракт з аудиторською
компанією Baker Tilly Ukraine на проведення довгоочікуваного аудиту.
Але навряд чи цей процес матиме
стратегічні наслідки для оборонки.
Оздоровлення та корпоратизація
УОП, очевидно, матиме позитивний
ефект для подальшого розвитку
державного сектору ОПК. Однак загалом цей крок не зможе наблизити

Нова влада, яка має унікальні можливості
для швидких, глибинних та радикальних змін,
поки що не переконала фахівців у сфері ОПК
у готовності вирішити ті проблеми, що існували
та загострилися протягом попередніх 5 років.
Знову ж таки, поки що відсутні стратегічні та
концептуальні погляди нової команди щодо
розвитку оборонної промисловості.

товності вирішити ті проблеми, що
існували та загострилися протягом
попередніх 5 років. Знову ж таки, поки що відсутні стратегічні та концептуальні погляди нової команди щодо
розвитку оборонної промисловості.
Дискусії про створення центрального органу виконавчої влади тривають. Тим часом, структурно ми маємо ту ж саму модель «а ля Янукович»
— Офіс президента, РНБО – «Укроборонпром», — між якими майже непомітно існує Департамент стратегічного розвитку сектору оборони
та безпеки Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України. Незважаючи
на довгу назву, досвід часів Порошенка показав, що ні функціоналу,
ні авторитету, ні можливостей вказаного департаменту не вистачає,
щоби дійсно координувати сферу
ОПК. А нещодавнє затримання, знову ж таки в аеропорту «Бориспіль»,
колишнього заступника міністра
економіки з питань ОПК Юрія Бровченка зі звинуваченнями в державній зраді, ще раз демонструє антиефективність вказаного підходу.
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фрагментовану та розбалансовану
українську оборонку до створення
системи, яка зможе ефективно функціонувати та виконувати завдання
з оснащення сектору безпеки та
оборони сучасним озброєнням та
військовою технікою, реалізації військово-технічної політики та розвитку передових технологій.

Потрібний справжній
координатор
Мозкові штурми та дискусії, які проводилися останнім часом в експертному середовищі, свідчать, що для
запуску процесу системних змін
в оборонці має бути запроваджено
інститут віцепрем’єра з питань безпеки та оборони для координації
забезпечення діяльності силових відомств, правоохоронних органів та
спецслужб і ОПК. Для безпосередньої реалізації функцій координації
оборонно-промислової вертикалі
у віцепрем’єра з питань безпеки
та оборони варто створити Національне агентство з питань ОПК. Основним завданням цього агентства

має стати створення сприятливих
комфортних умов для функціонування всіх учасників оборонно-промислового комплексу, незалежно
від форм власності. Мають бути забезпечені однакові можливості щодо допуску до державного оборонного замовлення як для державних,
так і для приватних підприємств.
Для іноземних інвесторів та партнерів агентство має забезпечити
зрозумілі правила доступу до українського оборонного ринку, захист
інвестицій та технологій. Агентство
має взяти на себе роль не менеджера для ручного управління фінансами, ресурсами чи проєктами,
а координатора, майданчика, де
розробники, виробники, інвестори
можуть інтегрувати свої ідеї та задуми й максимально швидко отримати
відгук замовників — Міністерства
оборони України та інших силових
структур.

Якою буде
наступна п’ятирічка
Підхід нової влади має полягати
у формуванні чіткого розуміння
стратегії та концепції розбудови
ОПК, у тому числі і з погляду перспективного розвитку Збройних сил
України та інших силових відомств.
Саме стратегічний системний підхід
і забезпечення комфортних умов
для розвитку новітніх технологій,
виробництва, залучення закордонних інвестицій та передових
рішень можуть стати основою для
відродження української оборонної
промисловості. Якщо ж нова влада
знову обмежиться лише точковими,
косметичними змінами, зберігши
незмінною «ручну» систему управління ОПК, створену «геніальними
менеджерами» Януковича, навряд
чи нам варто очікувати інших результатів, ніж від не менш «геніальних менеджерів» Порошенка. Одне
можна сказати точно — ще одну
п’ятирічку корумпованої деструкції
українська оборонна промисловість може не витримати.



Комунікаційні проблеми
команди Зеленського
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Жовтневі події, пов’язані з так званою «формулою
Штайнмаєра», а також реакція суспільства, показали, що
комунікація нової влади із суспільством набуває ознак
систематичної кризи.

1 жовтня в Мінську відбулася важлива подія — представник України
в Тристоронній контактній групі підписує так звану «формулу Штайнмаєра». Інформація про підписання надходить в український медіапростір
спочатку з російських ЗМІ. О 16.37
про це пише російська інформаційна
агенція ТАСС. В українських соцмережах з’являються чутки про підписаний документ. Українська влада ситуацію не коментує.
О 17.01 того ж дня з’явилась інформація з Офісу президента про те, що
на 19.00 скликають екстрений брифінг Володимира Зеленського. Анонс
справив враження, що в команді
президента поспіхом вирішили відреагувати на реакцію соцмереж та
громадськості. О 18.05 «Українська
правда», посилаючись на ТАСС, пише,
що Леонід Кучма, який представляє
на зустрічі в Мінську офіційний Київ,
підписав документ, погоджений раніше з радниками представників «нормандської четвірки».
Тим не менше, українська делегація в Мінську не підтверджує «Українській правді» оприлюднену раніше
інформацію. У свою чергу, в Офісі
президента на запит «Правди» «відповіли лише, що о 19-ій буде брифінг
президента. Інших подробиць не надали».
Незважаючи на присутність чималої кількості журналістів, пресконференція була вкрай коротка. При цьому запитання лунали як про Мінськ,
так і про розмову з Трампом та американський скандал, у який потрапила Україна. Нічого дивного в тому, що
скандал привернув увагу американських журналістів до України. Однак
після 11 хвилин конференції прези-

дент вийшов. А перед цим сказав, що
поспішає до дітей.
Як наслідок — більше запитань,
аніж відповідей на них. Відсутність
чітко окресленої позиції та публічної
дискусії з боку влади підсилили протестні настрої.

Без посередників
Коріння теперішньої проблеми комунікації та взаємодії з мас-медіа варто шукати в стратегії, яку свого часу
команда Володимира Зеленського
запровадила під час президентської
кампанії. Основна теза полягала в тому, що Зеленський більше втратить,
порівняно з конкурентами (особливо
з Порошенком), якщо допустити до
нього медіа, особливо в необмежених масштабах. Тим самим пріоритет
і привілей спілкуватися з кандидатом
Зеленським, за невеликими винятками, отримав телеканал «1+1». До того
ж команда вирішила кардинально
обмежити подібний спосіб комунікації і перевела спілкування в площину
так званого «безпосереднього контакту з виборцями».
Володимир Зеленський визначив
нові тенденції у співпраці з медіа.
Президент та оточення змінили комунікацію зі споживачами інформації, соцмережі відіграли роль головного каналу комунікації з виборцями.
При цьому не йдеться про «Фейсбук»,
а насамперед про «Інстаграм», найпопулярнішу мережу серед молоді.
Майже 11 млн українців до тридцяти
років мають акаунти в цій мережі.
Окремі пости Зеленського набирали понад мільйон лайків. В останній
тиждень перед виборами команда
Зеленського щодня публікувала ін-

формацію з нагадуванням про необхідність піти на вибори. Зеленський
записував також короткі відеоролики, які транслювали через Youtube та
соцмережі. У них він безпосередньо
звертався або до виборців, або своїх
конкурентів.
У розпорядженні Зеленського був
телеканал «1+1», який належить Ігорю
Коломойському. У суботу перед виборами, у день тиші, телеканал кілька
годин поспіль у прайм-таймі транслював серіали та записи виступів коміка Зеленського.
Новий стиль виборчої кампанії
Зеленського вплинув на дебати на
громадському телебаченні. Телевізійні дебати є важливим елементом
демократичних виборчих кампаній,
де істотну роль відіграють ведучі (як
правило, журналісти).
31 березня президент Порошенко заявив, що перед другим туром
виборів слід провести теледебати.
Того ж дня Зеленський відповів, що
готовий зустрітися з президентом на
телебаченні.
«Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні. Я — це не ви у 2014 році.
Я приймаю виклик», — сказав він,
натякаючи на ситуацію під час попередніх виборів, коли Порошенко не
погодився на дебати з Тимошенко.
Втім, Зеленський прагнув організувати дебати за власними правилами,
які були далекими від нормальних
телевізійних дебатів, а швидше нагадували якесь шоу.
Зеленський вимагав, щоби дебати
проходили на київському Олімпійському стадіоні, де відбувся фінал
Чемпіонату Європи з футболу 2012
року. Під час дебатів мали були при25

П О КО Л У

сутні журналісти, а дозвіл на трансляцію отримають усі телеканали.
Було зрозуміло, що в подібному
форматі дебати будуть неістотними.
Здавалося, оточення Порошенка не
погодиться на такі умови, тим більше, що є відповідні положення щодо
дебатів у Законі про вибори. Дебати
повинні були пройти в останню п’ятницю перед другим туром виборів,
тобто 19 квітня. Організатором мало
виступити суспільне телебачення, фінансові витрати покривалися з державного бюджету.
«Дебати — це не шоу. Виборча
кампанія — подія, яка визначає майбутнє країни та нації на роки та десятиліття. Тут немає жартів. Бути президентом і головнокомандувачем
Збройних сил — це не гра. Дебати —
це серйозна дискусія щодо стратегії
розвитку країни, цінностей, історичного вектора, пріоритетів», — сказав
Порошенко.
Згідно зі ст. 62 Закону про вибори, телевізійна дискусія (офіційна,
метою якої є гарантування рівних
прав) фінансується з бюджетних коштів, що виділяються на організацію
виборів. Відповідно до цієї статті, дебати організовує громадське телебачення — «UA: Перший» в останню
п’ятницю перед днем голосування.
Але пункт 6 (і далі) говорить про
можливість організації теледебатного циклу, який можна сплатити
з фондів виборчих штабів. Наскільки
я розумію, це не стосується дебатів,
які мають бути організовані громадським телебаченням за два дні до
виборів. З погляду інтересів виборців саме дебати на громадському
телебаченні 19 квітня гарантували
дотримання певних стандартів. Однак тема самих дебатів стала інструментом боротьби в руках політологів з обох сторін. Центральна виборча комісія підтвердила, що ст. 62 не
стосується дебатів на Олімпійському
стадіоні, і якщо вони будуть проведені саме там, їх трактуватимуть як
виборчу агітацію.
Президент, навпаки, підкреслив,
що вимоги до дебатів закріплені в законі, але виклик Зеленського прийняв: «Стадіон, так стадіон. Чекаю на
вас, Володимире Олександровичу».
Сьогодні можна сказати, що рішення Порошенка, який de facto пішов на
умови свого опонента, було помилкою.
Дебати на стадіоні відбулися, але
це шоу практично не мало нічого
спільного з предметною передвиборчою дискусією. Після дебатів на
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стадіоні президент Порошенко прийшов на дебати в студію «UA: Перший», заплановані відповідно до Закону про вибори, але Зеленський не
з’явився в студії.
Аналізуючи кампанію Зеленського, слід підкреслити, що уникання
контактів з пресою в дійсності не
є чимось унікальним. Наприклад,
у лютому 2019 року президентські
вибори в Сальвадорі виграв Наїб
Букеле, який також не відповідав на
запитання журналістів та уникав теледебатів. Щоправда, на відміну від
Зеленського, Букеле мав політичний
досвід.
Дещо схожий своєрідний підхід до
ЗМІ має американський президент
Дональд Трамп, який спілкується
з виборцями з допомогою «Твітера».

Show must go on?
Після виборів практика взаємодії зі
ЗМІ, що була започаткована під час
виборчої кампанії, продовжилась.
Президент практично не дає інтерв’ю. Пресконференції обмежуються мінімальною кількістю запитань.
Замість обіцяної пресконференції,
яка підводить підсумки перших 100

Коріння теперішньої
проблеми комунікації
та взаємодії з масмедіа варто шукати
в стратегії, яку
свого часу команда
Володимира
Зеленського
запровадила під
час президентської
кампанії. Основна теза
полягала в тому, що
Зеленський більше
втратить, порівняно
з конкурентами, якщо
допустити до нього
медіа, особливо
в необмежених
масштабах.

днів президентства, Зеленський з нагоди 100 днів дав інтерв’ю... актору
Станіславу Боклану, який грав у серіалі «Слуга народу».
«Там будуть ставитися запитання,
які хвилювали суспільство», — сказала прессекретар президента Юлія
Мендель «Українській правді».
Але ця формула не має нічого
спільного з журналістикою і є зручною для президента та його оточення. Які б питання не турбували суспільство, це режисерське видовище
не замінить журналіста, який здатний реагувати залежно від відповіді.
За винятком одного випадку (поїздка до Німеччини), президент не
давав інтерв’ю іноземним ЗМІ перед
офіційними візитами в інші країни. Це
погана практика, яка шкодить інтересам та іміджу України.
Критиці піддають також роботу
прессекретарки Зеленського Юлії
Мендель. Вона раніше працювала
журналісткою і в неї були широкі контакти з українськими та зарубіжними
журналістами. Втім, її головний козир
виявився на новій посаді не потрібним.
Наприкінці вересня стався більш
значущий інцидент за участі Мендель. Коли журналіст «Схем» Сергій
Андрушко спробував поставити запитання Зеленському та голові його
Офісу Андрію Богдану, Юлія Мендель
почала відштовхувати журналіста.
Згодом виявилось, що в подібний
спосіб, трохи раніше, вона не дозволила поставити запитання кореспонденту «Радіо Свобода» Крістоферу
Міллеру.
Українська журналістська спільнота негативно оцінила роботу прессекретарки. Національна спілка журналістів закликала Мендель вибачитися
за некоректну поведінку. Спільнота
журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнити речницю за
непрофесійність. A медіарух «Медіа
за усвідомлений вибір» закликав Зеленського публічно відреагувати на
«загрозливе» перешкоджання роботі
журналістів.
Але президент і його Офіс проігнорували вимоги журналістів, і під
час пресконференції 1 жовтня Зеленський пожартував: «Юля, ви сьогодні
нікого не штовхали?».
Зрештою, команда Зеленського
вирішила відреагувати та покращити
стосунки з журналістами. Відповіддю
на критику після інцидентів із журналістами та помилок у спілкуванні
зі ЗМІ, а отже, і з громадськістю, мала
стати призначена на 10 жовтня не
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просто пресконференція, а пресмарафон із президентом.

Марафон без відповідей
Президент присвятив журналістам
цілий день. Марафон за участі Зеленського та журналістів стартував о 10ій ранку. Майже 300 журналістів були
акредитовані та розділені на групи,
кожна мала по 30 хвилин. Місце зустрічі також було незвичним — у недавно відкритому київському Kyiv
Food Market, популярному гастрономічному місці.
Незабаром стало очевидним, що
пресслужба не в змозі вкластися
у визначені часові рамки, і марафон
завершився через чотирнадцять годин.
Враження від самого марафону
були неоднозначними для багатьох
журналістів. Без сумніву, це була
спроба покращити імідж президента, спроба показати, що він відкритий для спілкування. Слід зазначити,
що сам президент визнав: влада не
зуміла вибудувати нормальну комунікацію з громадськістю. Президент
показав, що не боїться спілкуватися
з журналістами, шкода, що він цього

Враження від самого
марафону були
неоднозначними для
багатьох журналістів.
Без сумніву, це була
спроба покращити
імідж президента,
спроба показати,
що він відкритий
для спілкування.
Слід зазначити,
що сам президент
визнав: влада не
зуміла вибудувати
нормальну комунікацію
з громадськістю.

раніше не робив. Плюсом було те, що
журналісти могли задати будь-яке запитання президентові, і кожен акредитований міг це зробити. Однак цей
формат також призвів до багаторазового повторення деяких запитань.
А отже, можна сумніватися щодо
його ефективності. Це було важко як
для президента, так і для журналістів,
які чекали в черзі. Прослідкувати за
цілим марафоном було неможливо,
це виходило поза межі можливостей
звичайних людей. Під вечір у соцмережах з’явилися пости, які закликали
президента та журналістів завершити це шоу.
Найважливіше, однак, те, що навіть
після цього марафону немає відповіді
на питання, чи тепер президентська
пресслужба будуватиме нормальну
регулярну комунікацію зі ЗМІ. Цілком
можлив о, пресслужба Зеленського
може вирішити, що марафону достатньо, і повернутися до попередніх
методів коротких конференцій з обмеженим набором питань. Якщо так
і станеться, марафон можна розцінити винятково як спробу поліпшити
імідж влади.
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Окреме питання — сільськогосподарські
землі, що перебувають у державній
власності. Для них усі роки незалежності
стали часом безперервного «дерибану»
й передачі в приватні руки за «сірими»
схемами. Як заявив міністр економіки
Тимофій Мілованов, загалом було
вкрадено приблизно половину всієї
державної землі.

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ
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Земельні війни.
Як Україна рухається
до відкриття ринку
землі
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Володимир Зеленський та його
команда у своїх рішеннях переважно опираються на дані соціологічних опитувань і роблять те, що,
за їхнім розрахунком, має сподобатися електоральній більшості.
З таким підходом різко контрастує
намір чинної влади нарешті вирішити в Україні перестигле земельне питання, знявши мораторій на
продаж землі сільськогосподарського призначення та створивши
цивілізований ринок землі. Більшість українців, як свідчить соціологія, таких перспектив відверто
бояться — дається взнаки багаторічна популістична пропаганда. До
того ж, у боротьбу включаються
і виробники сільгосппродукції, котрим невигідна така зміна правил
гри, а також політики з найрізноманітніших таборів, котрі відчули
великий рейтинговий потенціал
цієї історії. Під загальним тиском
владна команда вже зробила невеликий крок назад — але все ж поки
що не відмовилася від ідеї нарешті
дозволити українцям вільно торгувати землею.
Заборона на купівлю-продаж сільгоспземель в Україні — спадок ще
радянських часів, якому майже за
три десятиліття незалежності так і не
вдалося дати раду. Впроваджений
у 2001 році мораторій на продаж
землі (до того часу заборона на це
існувала в Земельному кодексі) продовжувався Верховною Радою рік за
роком. Загалом, жодна влада за цей
час формально не виступала проти
впровадження ринку землі — але
щоразу пояснювала чергове продовження мораторію необхідністю належним чином підготуватися до цього, заповнити земельні кадастри, ухвалити необхідне законодавство та
підзаконні акти, провести роз’яснювальну роботу серед селян тощо.

Цілком очевидно, що за наявності
політичної волі майже за два десятиліття все це можна було зробити. Але
на заваді ставало як аграрне лобі, так
і суто політичні ігри на страхах пересічних українців. Тож «тимчасовий»
мораторій уже давно перетворився
на постійний.

Соціалістичний анахронізм
Заборона на продаж землі давно
виглядала соціалістичним реліктом
на тлі загалом ринкових правил гри
в українській економіці. І, звісно ж,
зацікавлені учасники ринку знайшли
купу способів, як цю заборону обходити.
Один із найпоширеніших способів — довгострокова оренда, як
правило, на 49 років. За українських
умов — із дуже коротким горизонтом планування як у бізнесменів, так
і в пересічних громадян — це можна
прирівняти до фактичного продажу
земельної ділянки. Тим паче, корпоративні права фірми-орендаря можна згодом перепродати ще скільки
завгодно разів. Часто оформлюються й договори емфітевзису — права
користування землею взагалі без
часових обмежень і з можливістю перепродажу такого права.
Мораторій дозволяє проводити
обмін однієї земельної ділянки на
іншу через договір міни. І, звісно,
цю можливість оперативно прилаштували й до продажу землі — коли
ділянка в кілька гектарів «міняється»
на ділянку в кілька соток із відповідною доплатою. Сума цієї доплати
де-факто і є сумою, за яку була куплена більша ділянка.
Раніше активно використовувалася і схема купівлі-продажу ділянки
через фіктивний договір позики під
заставу земельної ділянки. Позику
(фактично, плату за землю) вчасно не
повертають, заставлена земля відходить кредитору — як наслідок, задоволені і продавець, і покупець.
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1 вересня Група українських та
польських інженерів розробила
«пасіку майбутнього», у якій кожен
«розумний» вулик обладнано
електронними IoT-пристроями, які
передають інформацію про життя
бджіл пасічникам на смартфон.
Готується відкриття пасік у США,
Ізраїлі та інших країнах Європи.
«Пасіки майбутнього» дозволять
створити в країні абсолютно новий
ринок — ринок запилення, ефект
від якого оцінюється, за різними
джерелами, від 2 до 4 млрд доларів
щорічно.
1 вересня Імпортери фруктів у
країнах ЄС відмовляються купувати
яблука і груші з України та інших
країн, що не входять до Євросоюзу.
1 вересня Українець Василь
Ломаченко переміг Кемпбелла
та отримав свою 14-ту перемогу
на професійному ринзі і виграв
чемпіонський пояс за версією WBC
у легкій вазі. Після цієї перемоги
Василь Ломаченко став володарем
трьох чемпіонських поясів за
версіями WBA, WBO та WBC у легкій
вазі.
1 вересня Президент Володимир
Зеленський заявив, що склад
судів першої інстанції слід
повністю оновити ще у 2019
році, а недоброчесних суддів він
позбавлятиме посади і звання.
«Через недолугу судову реформу
ми не отримали перезавантаження
судової влади й оновлення —
навпаки, попередня влада робила
все, щоби судді залежали тільки від
неї». Такими рішучими заходами є
щотижневе позбавлення суддівських
мантій, не гідних високого звання
судді.
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1 вересня Президент Володимир
Зеленський розпорядився, щоб уряд
підготував, а парламент ухвалив до
1 грудня законопроєкт про ринок
земель сільськогосподарського
призначення та скасував мораторій
на продаж землі.
2 вересня У наступні п’ять років
економіка України має зрости
щонайменше на 40%, заявив новий
прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
2 вересня У Станиці Луганській
з’явилася можливість будувати
міст між Україною і окупованою
Луганщиною. Блокпост терористів
нарешті демонтували.
3 вересня Україна за день погасила
$1 млрд боргів.
3 вересня Парламент направив до
Конституційного суду проєкт закону
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Отже, не допускаючи створення
в Україні цивілізованого ринку землі,
влада спровокувала появу «чорного»
ринку. За деякими оцінками, з початку дії мораторію за різними схемами
було фактично продано приблизно
20 тисяч земельних паїв.
Безумовно, такий стан справ цілком задовольняє як великі агрохолдинги, так і малих та середніх фермерів, бо плата за оренду землі в селян
значно нижча, ніж та, яка виникла
б за умов відкритого ринку. У випадку невеликих сільських господарств,
що прийшли на зміну радянським
колгоспам, схема ще простіша. Селянин домовляється з місцевим бізнесменом-аграрієм про здачу свого паю
в оренду (можливо, і взагалі без договору), натомість отримує від нього
щороку якісь копійки та мішок-другий зерна чи картоплі, олію, молоко
тощо.
Здається, ніби всі задоволені —
бізнесмен платить за землю занижену орендну ставку, часто не має
клопотів із податками та паперами,
продає урожай за готівку, частиною
ділиться із селянами. Ті ж у свою чергу «мають хоч щось» зі свого земельного паю.
Але для української економіки
загалом існування мораторію стало
неабияким тягарем та мало результатом цілком конкретні економічні
втрати. За підрахунками Київської
школи економіки, якби не запроваджений на початку 2000-х мораторій, то ВВП України у 2018 році міг
би бути більшим від фактичного на
22,5 млрд доларів, або на 17%. Продуктивність рослинництва до цього
часу могла би бути вищою вдвічі, що
цілком логічно — справжній власник
має інтерес у тому, щоби залучати нові технології, вкладатись у підтримку
родючості ґрунтів тощо, тоді як орендар за нинішніх умов зацікавлений
хіба що в короткий строк витиснути
максимум зі взятої в селян за безцінь
землі. За підрахунками міжнародних
фінансових організацій, у разі скасування мораторію зараз, економіка
України отримає додаткове зростання в розмірі 1-2% ВВП.
Окреме питання — сільськогосподарські землі, що перебувають
у державній власності. Для них усі
роки незалежності стали часом безперервного «дерибану» й передачі
в приватні руки за «сірими» схемами.
Як заявив міністр економіки Тимофій
Мілованов, загалом було вкрадено
приблизно половину всієї державної
землі.

Популістичні ігри
На початку осені Володимир Зеленський дав депутатам чітке завдання:
до 1 грудня скасувати мораторій на
продаж землі. До того часу мав би
бути ухвалений і відповідний законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який розробляв уряд.
Втім, урядовий законопроєкт, поданий наприкінці вересня, Зеленському не сподобався. До того часу
аграрії та опозиційні політики широким фронтом розпочали наступ на
урядову ініціативу. Для того, щоби
розглянути всі законопроєкти щодо
ринку землі (урядовий та альтернативні) у спокійній атмосфері, профільному парламентському комітету
навіть доводилося проводити таємні
засідання.
«Антиринкова» політична коаліція виглядає досить химерно: хедлайнерами боротьби проти зняття
мораторію стали «Батьківщина» Юлії
Тимошенко, націоналісти зі «Свободи» ти ексрегіонали з «Опозиційної
платформи – За життя».
Тимошенко, звісно, грає тут головну роль. Мораторій на продаж землі,
як і тематика тарифів чи газу — її коронне питання, з ідеально відточеною роками риторикою.
«Якщо зараз ми бездумно, не порадившись із суспільством, приймемо
будь-який закон про продаж землі —
ми залишимося народом без землі
й народом без майбутнього», — розповідає Тимошенко з трибуни ВР, на
мітингах та телеефірах.
Власне, усі аргументи противників
продажу землі давно відомі і відрізняються хіба що ступенем своєї ірраціональності. Найбільш «економічні»
аргументи — про те, що усю землю
за копійки скуплять великі агрохолдинги. Насправді ж ніхто не зможе
змусити селянина продавати чи не
продавати комусь землю. Його права як власника лише розширюються: тепер можна не лише обробляти
землю самому чи віддавати в оренду,
а і продати свою ділянку. За більшістю розрахунків, нинішня орендна
плата за землю в понад десять разів нижча, ніж та, яка могла би бути
за умов відкритого ринку. Тому від
зняття мораторію виграють не лише
ті, хто вирішить одразу продати свою
ділянку (таких власників паїв буде,
вочевидь, не так багато), а й ті, хто
вирішить залишити все, як є, і давати
свою землю в оренду.
Другий аргумент — про іноземців,
які розкуплять українську землю.

про зменшення конституційного
складу Верховної Ради та
закріплення пропорційної виборчої
системи. Крім «Слуги народу»,
рішення підтримали 14 нардепів
«Батьківщини» та 6 позафракційних.
Проти голосували представники
фракції «Європейська солідарність».
3 вересня Парламент прийняв
у першому читанні та направив
до Конституційного суду
президентський законопроєкт
зі змінами до Конституції, яким
пропонується надати главі держави
право створювати регуляторні
органи, призначати і звільняти
директорів НАБУ і ДБР.
3 вересня Верховна Рада підтримала
у другому читанні й у цілому
законопроєкт про скасування
недоторканності народних депутатів.
Рішення отримало підтримку всіх
фракцій, окрім фракції Медведчука
— ОПЗЖ.

«Антиринкова» політична коаліція виглядає досить
химерно: хедлайнерами боротьби проти зняття
мораторію стали «Батьківщина» Юлії Тимошенко,
націоналісти зі «Свободи» та ексрегіонали
з «Опозиційної платформи – За життя».
Тимошенко, звісно, грає тут головну роль.
Мораторій на продаж землі, як і тематика
тарифів чи газу — її коронне питання, з ідеально
відточеною роками риторикою.

Власне, аргументація тут схожа на
попередній пункт, хіба що з посиланням на те, що в іноземних корпорацій
грошей ще більше, ніж в українських.
А також підсвідомою апеляцією до
легких ксенофобських настроїв, що
живуть у душі пересічного українського селянина, який не хоче віддавати свою землю «якимось індусам»
чи «якимось китайцям». Але саме
прихід західного інвестора, з його
грошима й сучасними технологіями, якраз і стимулюватиме появу
справжнього земельного ринку, від
чого виграють ті ж селяни. Крім того,
великим закордонним агрохолдингам навряд чи буде цікаво один до
одного збирати селянські паї в кілька гектарів кожен — їх цікавлять лише великі лоти.

І зрештою, побутує цілий вал найрізноманітніших «страшилок», що
ґрунтуються на притаманному українцям патерналізмі, неосвіченості чи
страху перед змінами. «Усю країну
“роздерибанили”, тепер хочуть ще
й землю розікрасти», — популярний
аргумент противників земельного
ринку на різних телешоу, який заснований на невдалому досвіді приватизації 90-х років. Про те, що в Україні
тіньовий ринок землі давно створено, а продаж землі — це не «дерибан», а навпаки, шлях до цивілізованих умов гри, глядачам, звісно ж, не
повідомляють.
«Зараз селянин має постійно якусь
копійку, а так він один раз продасть,
і все, більше не матиме грошей»,
— інший аргумент подібного типу.

3 вересня Слідчі з Нідерландів, які
розслідують скоєне 5 років тому
на Донбасі збиття пасажирського
лайнера Boeing MH17 авіакомпанії
Malaysia Airlines, хочуть поговорити
з Володимиром Цемахом, котрий
перебуває під вартою в Україні.
Цемах є у списках на обмін
полоненими.
4 вересня 40 депутатів
Європейського парламенту написали
листа президенту Володимиру
Зеленському з проханням
не включати у список обміну
полоненими з Росією свідка у справі
MH17 Володимира Цемаха.
4 вересня 25% українців під час
опитування, яке провів Фонд
«Демократичні ініціативи» щодо
оцінки населенням України якості
надання адміністративних послуг,
назвали хабар нормою свого життя.
32,1% респондентів вважають, що
люди дають хабарі, аби швидше
вирішити проблеми, а 19,7% назвали
причиною вимогу хабара.
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ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

4 вересня Адмінпослугами в режимі
онлайн користувалися лише 5%
респондентів.
4 вересня Майже 80% українців, які
хочуть повернутися на заробітки за
кордон, розраховують отримувати
більше ніж 1 тисячу доларів, ще 10%
бажають отримувати понад 2 тисячі
доларів, водночас 21% готові їхати
на заробітки й отримувати до 1000
доларів. Серед усіх респондентів,
хто виїжджав підзаробити на сезон,
лише 9% не хочуть повертатися за
кордон.
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4 вересня Президент Зеленський
повернув Верховній Раді закон про
державне визнання й підтримку
національної скаутської організації
«Пласт».
5 вересня Українці витрачають на
харчування майже половину доходів,
а 14,1% заробітку — йде на оплату
послуг.
5 вересня Представник Головного
управління розвідки Міністерства
оборони України Вадим Скібіцький
вбачає загрозу поновлення
широкомасштабних бойових дій із
боку Росії. «На сьогодні, починаючи з
2015 року, уже, по суті, завершується
формування трьох російських дивізій
біля нашого кордону — це 3-тя, 144-та
та 150-та мотострілецькі дивізії. Крім
того, продовжується формування
8-ї армії в Південному військовому
окрузі, яка безпосередньо буде діяти
на нашому напрямку», — зазначив він.
5 вересня Президент Росії
Володимир Путін каже, що якщо
влада в Україні буде переслідувати
партію його кума Віктора
Медведчука, це буде великою
помилкою нового президента
Володимира Зеленського.
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5 вересня Голова Вищого
антикорупційного суду Олена
Танасевич оголосила про
початок роботи суду. Президент
Володимир Зеленський пообіцяв
допомогти антикорсуду позбутися
справ дрібних чиновників, щоби
працювати над притягненням до
відповідальності дійсно великих
корупціонерів.
6 вересня Опозиційна фракція
«Європейська солідарність»
вважає, що законопроєкти, подані
президентом Володимиром
Зеленським та «Слугою народу»
до Верховної Ради, покликані
перетворити Україну на
тоталітарну державу. Опозиціонери
проаналізували понад 50
законопроєктів, поданих владою,
і зазначили, що бачать загрозу
обмеження парламентаризму,
концентрації влади в руках однієї
людини, до повної відсутності
контролю над діями влади.
6 вересня Комунальні підприємства
Чернігова кілька разів подавали до
суду на чинного прем’єр-міністра
Олексія Гончарука та його рідних
через борги за гарячу воду, газ та
інші комунальні послуги. Родина
прем’єра заборгувала 21 тисячу грн.
6 вересня «Колишніх народних
депутатів Вілкула й Колєснікова рік
тому взяли під захист Регламентний
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Взагалі-то, за ринкових умов це абсолютно нормальна ситуація — якщо
ти продаєш товар, то ти отримуєш за
нього певну суму грошей, і на тому
— усе, саме так ринок і працює. Але
у випадку із землею це подається як
чергову спробу можновладців якось
«намахати» пересічного селянина.
Інколи в хід ідуть уже зовсім метафізичні аргументи на кшталт «земля
— це мати, а матір’ю не торгують».
Або ж розповіді про те, що земля —
частина якогось «ментального коду»
українця, тож будь-які експерименти
тут недоречні. Можна зустріти й розповіді про те, що росіяни чи, приміром, угорці, скуплять українську
землю (хоча б прикордонні регіони)
і тим самим її захоплять — цим лякала, зокрема, та ж Тимошенко.

Відступ і обмеження
Звісно, знайти раціональні відповіді на подібного роду закиди досить
важко, тож інформаційний простір
вони захоплюють дуже активно.
І влада вже почала відступ. Урядовий
законопроєкт щодо обігу землі не
пройшов профільний комітет парламенту, натомість там рекомендували
винести на розгляд депутатів альтернативний проєкт, написаний депутатами від «Слуги народу». І він передбачає певні поступки, як порівняти
з початковим, урядовим варіантом,
вони, імовірніше, були викликані небажанням влади сваритися з активними аграріями — тобто медійний та
вуличний тиск спрацював.
Так, зокрема, юридичні особи,
бенефіціарами яких є іноземці, не
зможуть отримувати право володіння землею аж до початку 2024 року
(сам ринок має стартувати з жовтня
наступного року). Крім того, встановлено низку обмежень на концентрацію земель в одних руках: не більше
35% сільськогосподарських земель
об’єднаної територіальної громади (ОТГ), 8% земель області та 0,5%
земель усієї України. Потенційно
проблеми можуть виникнути, наприклад, на рівні ОТГ, адже поширеною
є ситуація, коли одна агрокомпанія
орендує землю в кількох сусідніх сіл.
Й у випадку, якщо орендар захоче цю
землю викупити, він якраз і зіштовхнеться з 35-відсотковим обмеженням концентрації.
Втім, навряд чи це буде найголовнішою проблемою. Навіть у подібному компромісному варіанті законопроєкт точно не задовольнить різноманітну опозицію, яка буде й далі

організовувати вуличний та медійний тиск на владу, щоби заробити
для себе максимум політичних балів.
«Батьківщина» та ОПЗЖ свою стратегічну мету озвучили чітко — питання ринку землі має бути винесено
на референдум. А як показують дані
соцопитувань, земельне питання
точно не повинне вирішуватися
громадянами безпосередньо, бо
стараннями політиків у пересічного
українця в голові утворилась абсолютна інформаційна каша щодо цієї
теми. Так, згідно з нещодавнім опитуванням групи «Рейтинг», противників ринку землі потроху більшає,
і в жовтні 2019-го їх налічувалося
аж 73%. Натомість дані Київського
міжнародного інституту соціології
дають абсолютно зворотній тренд,
за яким кількість противників ринку
стрімко знижується і проти скасування мораторію виступають лише 52%
опитаних. Цілком очевидно, що дуже
багато залежить від самого формулювання запитання, яке й підштовхне виборців до потрібної організаторам відповіді.
Поки що Зеленський та уряд декларують своє бажання все ж довести до кінця задумане й запустити наступного року ринок землі. Вірогідні
електоральні втрати від цього кроку,
очевидно, поки що вважаються не
надто катастрофічними. Втім, багато
що залежить від того, наскільки вдало влада буде комунікувати земельну реформу й чи зможе переграти
опонентів в інформаційному плані.
Якщо це вдасться, до зняття мораторію на продаж сільгоспземель може стати чи не найголовнішим реальним досягненням нинішньої владної
команди. У будь-якому разі цей анахронізм давно пора виправляти. Як
жартують прихильники ринку землі,
добре, що українцям дозволили продавати житло й долари ще в 90-х —
бо зараз би знайшлися політики, які
б розповідали, наскільки це небезпечно і взагалі не на часі.



МИКОЛА БЄЛЄСКОВ, КИЇВ
Прихід до влади нового президента України збігся в часі з цікавим періодом українсько-американських відносин. Українське
питання стало предметом гострої
внутрішньополітичної боротьби
у США. А проблеми у двосторонніх
взаєминах чи не вперше стали наслідком не українських, а американських кроків.
Володимир Зеленський і його команда мали б в ідеалі зайнятися
наповненням практичним змістом
тези про стратегічне партнерство
України і США, що й на сьогодні

А тепер про все детально
Формально
шостий
президент
України успадкував від попередника доволі непогані стартові позиції
у відносинах зі США — двопартійна підтримка Конгресу, майже 700
млн доларів щорічної міжурядової
допомоги з боку Вашингтона, перші постачання ПТРК Javelin у 2018
році, проукраїнська позиція американського спецпосланця Курта Волкера, який в уряді США відповідав
за врегулювання українсько-російського конфлікту на Донбасі. Проте
на горизонті були й перші ознаки
майбутньої бурі. Напередодні інавгурації Володимира Зеленського до
США достроково відкликали аме-

Дональд Трамп намагався будь-яким способом
отримати від України компромат на Джозефа
Байдена. Саме від того, наскільки буде
поступливим Київ, і залежатиме рівень співпраці.
І саме в липні особисто Дональд Трамп віддав
розпорядження главі апарату Білого Дому Міку
Малвуні про блокування американської урядової
допомоги на посилення обороноздатності
України. Формально такий крок не поєднувався
зі спробами пов’язати розблокування допомоги
з отриманням компромату на Джозефа Байдена.
Проте інше логічне пояснення відповідному
розпорядженню знайти важко.
більше ціль, ніж реальність. Проте
на практиці нова українська влада
була змушена займатися кризовим
менеджментом на американському
напрямку, намагаючись мінімізувати ризики для двосторонніх відносин, які виникли через свідомі дії
Дональда Трампа і його особистого
адвоката Рудольфа Джуліані навесні-влітку 2019 року.

риканського посла Марі Йовановіч,
яка стала об’єктом критики в правих
американських ЗМІ через начебто
антитрампівську позицію. Окрім
того, Рудольф Джуліані планував
відвідати Київ і поспілкуватись із
новою владою з фактичною метою
отримання компромату на колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який заявив про намір

7 вересня Росія та Україна здійснили
обмін полоненими у форматі
35х35. Росія отримала здебільшого
військових злочинців та шпигунів,
більшість із яких вчинили важкі
кримінальні злочини, натомість
росіяни віддали політичних в’язнів,
а також моряків, яких і так зобов’язав
звільнити трибунал ООН.
8 вересня Президент РФ Володимир
Путін під час зустрічі із президентом
Франції Еммануелем Макроном
заявив, що очікує виконання
Києвом домовленостей, досягнутих
«нормандською четвіркою» у 2015-му
і 2016-му роках про розведення сил
і засобів на лінії розмежування на
Донбасі та письмове закріплення
«формули Штайнмаєра».
8 вересня Сполучені Штати
закликають Росію негайно
звільнити всіх українців, включно із
представниками кримськотатарської
громади, які залишаються незаконно
ув’язненими та хочуть бачити ознаки
більш активного діалогу між РФ та
Україною.
9 вересня Українська громада
окупованого Сімферополя
звернулася до Комітету ООН із прав
людини з проханням захистити їхні
права на проведення служб у церкві
УПЦ на півострові.
9 вересня «Поки не бачу сенсу, але
якщо доведеться, то звичайно. Якщо
наша країна буде гнобити свого
ж реформатора — переслідувати
політично і фізично, мені нічого
не залишиться, як попросити
політпритулку», — заявила
ексголова Національного банку
Валерія Гонтарева. Окрім відкритого
кримінального провадження
проти банкіра, Гонтаревій спалили
заміський будинок, а також спалили
машину її невістки.

огляд подій

Тактичні помилки
і стратегічне
партнерство

комітет і ВР, не давши дозволу
на притягнення до кримінальної
відповідальності. І лише після втрати
ними депутатського статусу, учора
їм оголошено підозри й розпочато
процедуру розшуку», — заявив
колишній генпрокурор Юрій
Луценко.

9 вересня Харківський окружний
адміністративний суд визнав
перейменування проспекту Петра
Григоренка на честь радянського
маршала Георгія Жукова незаконним.
10 вересня Верховна Рада прийняла
в цілому законопроєкт президента
Володимира Зеленського про
імпічмент. Закон передбачає, що
нардепи можуть усунути президента
виключно в разі вчинення ним
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державної зради або іншого злочину.
Експерти вважають закон таким,
що унеможливлює реалізувати
процедуру імпічменту в реальності.
10 вересня Уповноважена Верховної
Ради з прав людини Людмила
Денисова заявила, що є перспективи
ще одного обміну утримуваними
особами між Україною та Росією до
кінця року.
11 вересня У зв’язку із зустріччю
президента Чехії Мілоша Земана
з представниками чеської
неурядової організації «Світова
рада підкарпатських русинів», МЗС
запросило посла Чехії в Україні
Радека Матулу для отримання
роз’яснень.
12 вересня Державний департамент
США схвалив 141,5 мільйона доларів
допомоги в галузі безпеки для
України, яку суперечливо затримала
адміністрація президента Дональда
Трампа.
12 вересня Колишня очільниця
Міністерства охорони здоров’я
Уляна Супрун каже, що проти неї
та її команди готують кримінальне
переслідування. Водночас в Україну
повернулася ексочільниця МОЗ часів
Януковича Раїса Богатирьова, яка
перебувала за кордоном, уникаючи
кримінальної справи. За словами
Супрун, люди Богатирьової зараз
повертаються в медицину. Водночас,
правління Національного банку
назвало атаки проти ексголови
центробанку Валерії Гонтаревої
«терором», мета якого — залякати
реформаторів.

огляд подій

12 вересня ЄС на пів року продовжив
персональні санкції проти Росії.
13 вересня 6 українських вишів —
у світовому рейтингу університетів:
по два зі Львова й Харкова, а також
по одному з Києва та Сум. Найвище
місце має «Львівська політехніка»,
яка потрапила в групу 800–1000.
Загалом до рейтингу 2020 року
увійшли майже 1400 навчальних
закладів з усього світу.
13 вересня «Хочуть зробити ручних
тваринок» — у «Слузі народу»
скаржаться на Офіс президента.
Депутати «Слуги народу» дуже
незадоволені проєктом закону
№1038 про внесення змін до закону
про статус народного депутата, яким
пропонується позбавляти нардепів
мандата за невходження у фракцію,
а також за припинення членства
у фракції.
13 вересня Президент Зеленський
заявив, що місцеві вибори на
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балотуватися на виборах 2020 року від Демократичної партії. Однак
в останній момент Рудольф Джуліані
відмовився від поїздки в Київ, мотивуючи це тим, що в оточенні Володимира Зеленського є люди, які мають
не лише антиамериканську позицію,
але і є ворогами Дональда Трампа.
Проте в наступні декілька місяців
здавалося, що ті негативні моменти
у двосторонніх відносинах були лише тимчасовим явищем. На інавгурації Володимира Зеленського була
присутня американська делегація
на чолі з міністром енергетики США
Ріком Перрі, яка засвідчила підтримку України. Після повернення американської делегації до Вашингтона
з’явилася новина про те, що шостого
президента України запросили відвідати столицю США з офіційним візитом. У червні Вашингтон прислав
у Київ тимчасовим повіреним у спра-

Володимиром Зеленським, під час
якої зокрема привітав лідера України
з перемогою його політичної сили на
парламентських виборах. Здавалося,
що новій українській владі вдалося
налагодити контакт з адміністрацією Дональда Трампа. А те, що візит
українського президента до Вашингтона так і не відбувся до початку осені, можна було списати на так зване
традиційне серпневе політичне
затишшя в американській столиці.
У цей час Конгрес іде на канікули та
і президент не сидить у Білому Домі,
а тому візит до Вашингтона в цей час
був позбавлений будь-якої доданої
вартості.

Перші хмари
Проте першою ластівкою того, що
у двосторонніх відносинах між Україною і США не все гаразд, стала публі-

Адміністрація Володимира Зеленського не
допустила перетворення України на інструмент
передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Але все
ж таки контакти помічника президента України
Андрія Єрмака із Рудольфом Джуліані в серпні
2019 року показують, що тактичні помилки були
допущені й офіційний Київ почав піддаватися
відповідному систематичному тиску з боку
Дональда Трампа.
вах Вільяма Тейлора, який у 2006–
2009 роках уже очолював американське посольство в Києві. І навіть після
завершення дипломатичної кар’єри
Вільям Тейлор активно слідкував за
справами в Україні, підтримуючи Київ у якості експерта шляхом різних
статей і рекомендацій. Тому кращої
кандидатури для очільника дипломатичного відомства США годі було
і знайти в умовах проблем із призначенням нових послів в адміністрації
Дональда Трампа. У липні делегація
на чолі з тодішнім секретарем РНБОУ відвідала Вашингтон, де провела
значну кількість зустрічей з основними американськими гравцями на
українському напрямку. У тому числі
мова йшла і про можливий майбутній візит Володимира Зеленського
до американської столиці. Зрештою
наприкінці липня Дональд Трамп
удруге провів телефонну розмову із

кація у виданні POLITICO наприкінці
серпня. Саме зі статті у відповідному
виданні стало відомо про те, що США
призупинили надання допомоги
Україні на посилення обороноздатності по лінії Пентагону й Державного департаменту. Формальною причиною стала перевірка ефективності
використання цієї допомоги. Проте
такий крок був безпрецедентним —
сам формат допомоги, яку освоюють
самі ж американські підрядники,
виключав будь-які корупційні ризики. Відповідна допомога надається
із 2014 року й раніше принципових
питань щодо її використання не виникало. Сама допомога не була вже
аж такою критичною щодо здатності України чинити організований
опір РФ — проте ця допомога була
практичним наповненням відповідної американської позиції щодо російської агресії. Зрештою Білий Дім
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адміністрацію, яка лише входила
в курс справ.

Донбасі можливі лише після
виведення російських військ і згідно
з українським законодавством.

Приватні цілі,
державні інструменти

13 вересня Силовики ДБР
обшукують офіс Міжнародного
інвестиційного банку, який належить
п’ятому президенту України Петру
Порошенку.

Скарга розвідника і стенограма розмови змусили лідера Палати представників Ненсі Пелосі почати процедуру імпічменту Дональда Трампа
через спроби використати службові
повноваження для власних цілей.
У рамках відповідної процедури вже
відбулася низка закритих слухань,
які лише підтвердили те, що можна
було дізнатися в загальних рисах зі
скарги розвідника чи навіть під час
систематичної роботи з відкритими
джерелами.
Найперше — американську політику на українському напрямку
контролювали персональний адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані
і (меншою мірою) політичний призначенець, посол США у ЄС Гордон Сондланд. Власне Руді Джуліані і є відповідальним за цю кризу. Персональний
адвокат президента США не лише
переконав свого клієнта в тому, що
було так зване «українське втручання» у вибори президента 2016 року,
коли в ЗМІ потрапили деталі «амбарної книги» Партії регіонів, де йшлося
про отримання незаконних коштів
Полом Манафортом. Важливішим
є те, що Руді Джуліані переконав Дональда Трампа в можливості отримати реальний компромат на Джозефа
Байдена через розслідування діяльності компанії «Бурісма», де його син
Хантер Байден входив до ради директорів. А також щодо можливого конфлікту інтересів, коли Джозеф Байден
був віцепрезидентом США і вимагав
у 2016 році відставки тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна,
який займався розслідуванням діяльності компанії «Бурісма». Дональду Трампу не подобалося вигадане
українське втручання у вибори 2016
року, але водночас він хотів залучити Україну вже на своєму боці до
виборів 2020 року. Зі свого боку Руді Джуліані мав би бути першим, хто
попередив би Дональда Трампа щодо
негативних наслідків незаконних дій
із використання службового становища для приватних цілей. Але сталося
зовсім навпаки — приватний адвокат
Дональда Трампа не лише переконав
клієнта йти відповідним курсом, але
й активно допомагав йому в цьому.
Другим і не менш важливим є те,
що відразу низка свідків у Палаті
представників підтвердила, що До-

13 вересня Верховна Рада
достроково звільнила всіх членів
Центральної виборчої комісії.
14 вересня Президент України
Володимир Зеленський повернув
на повторний розгляд Верховній
Раді Виборчий кодекс зі своїми
пропозиціями.
14 вересня Представник України
в Тристоронній контактній групі
Леонід Кучма висловив стурбованість
тим, що лідери Франції та Німеччини
будуть підштовхувати Україну до
неприйнятних поступок Росії.
17 вересня Суд за клопотанням
Державного бюро розслідувань
наклав арешт на все нерухоме майно
й корпоративні права заводу «Кузня
на Рибальському», який раніше
належав експрезиденту Петру
Порошенку.
17 вересня Facebook призупинив
в Україні діяльність акаунтів і груп,
які вели скоординовані кампанії
з дезінформації. Серед заблокованих
— сторінки інформаційних сайтів
«Знай» і Politeka.
Бюджет, витрачений на рекламу
в Facebook та Instagram, становить
приблизно 1,6 млн доларів. Загалом
Facebook видалив 168 акаунтів,
149 сторінок, 79 груп. У них було
в сукупності майже 4,2 млн фоловерів.
17 вересня Прем’єр-міністр Олексій
Гончарук заявив, що влада шукає
«компроміс» із мільярдеромолігархом Ігорем Коломойським
у справі «Приватбанку».
18 вересня Українська сторона
підтвердила готовність до
розведення сил та засобів у районі
Золотого та Петрівського. Натомість
російська сторона заблокувала
визначення можливої дати
розведення.

огляд подій

у вересні розблокував відповідну
допомогу. Проте це сталося не в останню чергу через цілеспрямований
тиск із боку законодавців у Конгресі.
Демократи в Палаті представників
навіть почали ставити запитання,
а чи не пов’язана якимось чином
призупинка допомоги на посилення
обороноздатності України і спроби
Руді Джуліані отримати для Дональда Трампа компромат на його супротивника Джозефа Байдена? Для цього демократи почали навіть окреме
розслідування.
Однак насправді поворотним моментом стали перші повідомлення
про скаргу від представника розвідувальної спільноти США, яка в тому
числі стосувалася відповідної телефонної розмови між Володимиром
Зеленським і Дональдом Трампом
наприкінці липня. Білий Дім дав згоду
на публікацію стенограми цієї розмови. Із неї стало зрозуміло, що американського президента хвилювало
виключно отримання компромату
на Джозефа Байдена, а також історія
про так зване «українське втручання»
в американські вибори 2016 року,
жертвою якої опосередковано стала
посол Марі Йованович. Зате в телефонній розмові не було й мови про
протидію РФ чи розвиток двосторонніх відносин. Усе це абсолютно не цікавило Дональда Трампа. Формально
в розмові не було спроби лідера Білого Дому пов’язати якимось чином
урядову допомогу й отримання компромату. Однак те, що цікавило Дональда Трампа від офіційного Києва,
таки вражало.
А вже через день з’явився і сам
текст скарги американського розвідника, який дав нам більш цілісну
картину політики Білого Дому щодо
України за Володимира Зеленського.
Як з’ясувалося, Дональд Трамп намагався будь-яким способом отримати
від України компромат на Джозефа
Байдена. Саме від того, наскільки буде поступливим Київ, і залежатиме
рівень співпраці. І саме в липні особисто Дональд Трамп віддав розпорядження главі апарату Білого Дому
Міку Малвуні про блокування американської урядової допомоги на посилення обороноздатності України.
Формально такий крок не поєднувався зі спробами пов’язати розблокування допомоги з отриманням компромату на Джозефа Байдена. Проте
інше логічне пояснення відповідному
розпорядженню знайти важко. Призупинення допомоги стало інструментом тиску на нову президентську

18 вересня Скасування мораторію на
продаж сільськогосподарської землі
й відкриття ринку родючих земель
підтримує майже третина українців.
19 вересня Верховна Рада прийняла
закон про реформу прокуратури
від президента Володимира
Зеленського. Він запропонував
ліквідувати військову прокуратуру,
35

З К РА Ю

зменшити штат прокуратури
і призупинити діяльність
Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів до 1 січня 2021
року.
19 вересня Уряд надаватиме малим
фермерам частину компенсації
відсоткової ставки за кредитами,
щоби вони могли конкурувати
за купівлю землі з великими
агрохолдингами.
19 вересня Міський голова Києва
Віталій Кличко звернувся до
Верховної Ради щодо розпуску
Київради VIII скликання, яка знову
не зібрала кворум для проведення
чергової сесії.
20 вересня Котирування гривні
до долара на закритті міжбанку
встановилися на рівні 24,41 – 24,43
гривні за долар, що є найнижчим
показником від січня 2016 року.
20 вересня Міністр фінансів Оксана
Маркарова заявила, що майже
третина державного бюджету на
2020 рік піде на виплату боргів.
20 вересня 44 народних депутати
від «Слуги народу» заблокували
скасування депутатської
недоторканності, а також
прослуховування для НАБУ та
знищення «правок Лозового». Хоч
нардепи виключили з Конституції
норму про імунітет народних
обранців, у КПК та законі про статус
народного депутата залишаються
норми, які вимагають дозволу
парламенту для, наприклад,
прослуховування чи обшуку
депутата.

огляд подій

22 вересня Президент США Дональд
Трамп заявив, що не сказав нічого
недопустимого під час телефонної
бесіди зі своїм українським колегою,
у якій, згідно з повідомленнями,
він наполягав на розслідуванні
проти ексвіцепрезидента США Джо
Байдена та його сина.
23 вересня На запитання, чому
він відклав військову допомогу
Україні, Трамп відповів: «Я хочу, щоб
і Німеччина, і Франція, і Європейський
Союз вкладали гроші в Україну,
а не тільки США». Раніше Трамп
попросив керівника адміністративнобюджетного управління Міка
Малвейні призупинити мільйонні
виплати військової допомоги Україні
приблизно за тиждень до дзвінка
президенту Володимиру Зеленському
про зустріч.
24 вересня Голова Національної
поліції Сергій Князєв повідомив,
що подав у відставку. Раніше
36

нальд Трамп намагався пов’язати
розблокування допомоги з отриманням від Києва компромату на Джозефа Байдена. Окрім допомоги, у якості
інструменту тиску використовувалася і сама можливість візиту до Білого Дому — саме тому відповідне
запрошення відвідати американську
столицю Володимир Зеленський хоч
і отримав іще в травні, але не зміг реалізувати його й на даний момент.

Тактичні не стратегічні
помилки Києва
Важливим у цій ситуації є те, як повелася українська сторона на тлі спроб
Дональда Трампа і його оточення використати Київ у якості інструменту
внутрішньополітичної боротьби напередодні виборів 2020 року. Також
важливим є те, як поводить себе офіційний Київ у рамках процедури імпічменту президента США. У першому випадку стратегічних помилок не

політична система, де президент
справді має значні повноваження,
але не всемогутній і урівноважується
Конгресом.
З іншого боку, офіційним Києвом
була абсолютно правильно обрана
позиція відсторонення від імпічменту — Україні важливо не підігравати
як Республіканській партії в боротьбі
з демократами, так і Демократичній
партії в боротьбі з республіканцями.
Адже на кону — двопартійна підтримка Конгресу, яка є головним нашим надбанням у відносинах зі США.
Тому коли Володимир Зеленський
відмовився говорити про тиск із боку
Дональда Трампа під час розмови наприкінці липня, це є абсолютно правильним кроком. Україна у жодному
разі не повинна давати демократам
аргументи в боротьбі з Дональдом
Трампом. Якщо Палата представників хоче отримувати відповідну
інформацію для продовження процедури імпічменту, то вона має це

Київ до контактів із Руді Джуліані штовхало
неправильне розуміння того, що може й не
може президент США. В Україні переоцінили
главу Білого Дому й недооцінили роль Конгресу.
Справді, Дональд Трамп відповідає за зовнішню
політику і як глава уряду може впливати на
допомогу Україні. Проте саме Конгрес схвалює
відповідну допомогу, може ставити питання про
її збільшення і контролює процес виконання
бюджету, незалежно від партійної належності,
адже бюджет є одним із найпотужніших
засобів контролю законодавчої гілки влади над
виконавчою.
було допущено — адміністрація Володимира Зеленського не допустила
перетворення України на інструмент
передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Але все ж таки контакти
помічника президента України Андрія Єрмака із Рудольфом Джуліані
в серпні 2019 року показують, що
тактичні помилки були допущені
й офіційний Київ почав піддаватися
відповідному систематичному тиску
з боку Дональда Трампа. Частково це
можна списати на брак досвіду в нової президентської команди в Україні, включно із нерозумінням усіх тонкощів того, як працює американська

робити виключно через взаємодію
із федеральними органами влади
в США, не покладаючись на Україну.
Звичайно, шкода, що Україна опинилася в епіцентрі внутрішньополітичних «розборок» у США, а українсько-американські відносини тепер
буде обтяжувати процедура імпічменту президента. Але це той рідкісний випадок, коли офіційний Київ не
несе принципової відповідальності
за те, що відбувається — ми не з ласної волі були втягнуті в американське внутрішньополітичне протистояння. Єдине, що Київ може зробити
в цій ситуації, так це зробити певні

Стратегічна автономність
Насамперед треба, щоби ті, хто займається українською зовнішньою
політикою, краще розуміли, як функціонує американська конституційна
система. Таке розуміння попереджуватиме такі тактичні помилки, як
контакти офіційних представників
України з приватними особами, які
представляють особисті інтереси
американських високопосадовців.
Київ до контактів із Руді Джуліані
штовхало неправильне розуміння
того, що може й не може президент
США. В Україні переоцінили главу
Білого Дому й недооцінили роль
Конгресу. Справді, Дональд Трамп
відповідає за зовнішню політику і як
глава уряду може впливати на допомогу Україні. Проте саме Конгрес
схвалює відповідну допомогу, може
ставити питання про її збільшення і контролює процес виконання
бюджету, незалежно від партійної
належності, адже бюджет є одним
із найпотужніших засобів контролю
законодавчої гілки влади над виконавчою. Законодавці у вересні 2019
року гарно показали, що вони реально можуть впливати на ситуацію
із наданням допомоги України, коли
під їхнім тиском допомога Києву була
розморожена. Як наслідок, Київ має
і далі намагатися зберегти двопартійну підтримку в Конгресі, що є нашим головним козирем. А це означає
не підігравати як республіканцям,
так і демократам у їхніх внутрішньополітичних іграх. Треба пам’ятати,
що Дональд Трамп рано чи пізно піде
з політики, а Республіканська партія
залишиться і з нею не можна сваритися в жодному випадку.
Друге. Україна повинна покладатися лише на себе. У світі Дональда
Трампа навіть відносно невелика
залежність України від США може
перетворитися на вразливість і інструмент тиску. Окрім того, події
навколо курдів у Сирії, яких Вашингтон відмовився підтримувати і які
не є договірними союзниками США,
іще один гарний доказ Києву, що покладатися ми можемо лише на себе.
В умовах переформатування системи міжнародних відносин стратегічна автономність, особливо у сфері
національної безпеки й оборони, це
ключовий момент для здатності реалізовувати успішну зовнішню політи-

ку. Україна з 2014 року й так значною
мірою сама несе тягар боротьби із
РФ, а західна міжурядова допомога
(не плутати із допомогою МВФ), хоч
і є важливою, але не є незамінною.
Тому, розвиваючи співпрацю зі США
й НАТО у сфері безпеки, Україна
врешті-решт має покладатися лише
на себе і вести продуману політику
будівництва збройних сил, маючи
лише 4-5 млрд доларів на рік.
Третє. Внутрішньополітична криза
у США, у яку Україна була втягнута не
з власної волі, це жодним чином не
причина відмовлятися від активних
перетворень усередині країни. Лише
Україна, проводячи необхідні зміни,
може створити необхідну базу для
наповнення змістом тези про стратегічне партнерство. На нинішньому
етапі уряду залишилося лише реалізувати задекларовану програму щодо збільшення ВВП на 40% протягом
наступних 5 років, що дозволить нам
вийти на рівень Румунії. Тим самим
буде створена відповідна база для
взаємодії зі США, коли в Білому Домі
буде людина, яку Україна цікавитиме
не через компромат на політичних
опонентів.


митники затримали Mersedes-Benz
з ексдружиною глави Нацполіції
Вікторією Князєвою, що перевозив
500 тисяч євро без необхідного
декларування.
25 вересня Зеленський попросив
Трампа дати слово, що відвідає
Україну, оскільки його попередник
не знайшов на це часу.
25 вересня Прем’єр-міністр
Олексій Гончарук заявив, що уряд
розпочинає перезавантаження
влади: запровадять контракти для
держслужбовців і звільнятимуть тих,
хто відсиджується.
26 вересня Україна не домовилася
з МВФ про нову трирічну програму
на суму 5-6 мільярдів доларів.
Причин, чому не вдалося досягти
остаточних домовленостей, кілька.
Перша — загроза незалежності
Національному банку та тиск на
керівництво НБУ, а саме на голову
НБУ Якова Смолія та його заступницю
Катерину Рожкову. Друга причина
— перспективи розвитку ситуації
з «Приватбанком». Кредитор тримає
у фокусі скандал, який виник після
публікації інтерв’ю прем’єр-міністра
Олексія Гончарука Financial Times.
Третя причина — ставлення уряду
щодо очікуваної з 1 травня 2020
року лібералізації ціни на газ.
У 2017–2018 роках уряд Володимира
Гройсмана, всупереч домовленостям
із кредитором, продовжував
регулювання ціни на блакитне
паливо.
27 вересня Спікер палати
представників Конгресу США Ненсі
Пелосі, яка розпочала процедуру
імпічменту американського
президента, припустила, що до
скандалу з розмовою Дональда
Трампа з українським лідером
Володимиром Зеленським може бути
причетна Росія.
27 вересня Секретар Ради
національної безпеки й оборони
Олександр Данилюк написав заяву
про звільнення через конфлікт із
главою Офісу президента Андрієм
Богданом, який триває вже кілька
місяців.

огляд подій

висновки, які будуть використовуватися не лише в поточному моменті,
але й надалі загалом.

30 вересня Кабінет міністрів планує
створити в усіх областях офіси
євроінтеграції, з першочерговим
фокусом на південних та східних
областях, з метою наближення
можливостей євроінтеграції до
громадян та бізнесу в регіонах,
для того, щоби мешканці регіонів
безпосередньо відчували користь
для них курсу України на інтеграцію
до ЄС.
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Пан Владислав розповів про війну,
поезію та моторошну літературу. Що між ними спільного? Як вони
незримо перетікають одна в одну? І які проблеми є в «українській
ветеранській прозі»?
Ви з дружиною рік тому заснували
видавництво «Дім Химер». Розкажіть про шлях до видавництва.
Гадаю, так склалися обставини. Відслуживши свій контракт у ЗСУ й опинившись на мирній землі, я раптово
зрозумів, що не здатен працювати
на когось, прогинатися, плазувати,
виконувати чиїсь вказівки чи накази.
І тоді ми з дружиною, письменницею
Вікторією Гранецькою, якось говорили про книги, про наші химерні смаки
в літературі і про те, як бракує подібних видань у сучукрліті. Зрештою,
дружина жартома запропонувала:
може, ми б заснували власне видавництво? Я вхопився за цю ідею з усією
серйозністю. Поки Віка реєструвала
юридичну особу, розробляла концепцію видавництва та підбирала
авторів — я освоїв графічний дизайн,
верстку, монтаж, почав цікавитися
SMM-стратегіями. Було складно: доводилося — і досі доводиться — працювати фактично цілодобово, однак
такі стресові умови й дозволяють ветеранам розкрити власний потенціал
на повну. Словом, так почався «Дім
Химер» — з письменницько-ветеранського подружжя, голого ентузіазму
й шести котів.

Влад Сорд:

«Ми — чорний
космодесант, що
топче ворожі черепи
під палаючим
Кремлем»
Сорд — ветеран АТО. Письменник та поет, він майже п’ять років
захищав Україну від ворогів. Повернувшись із війни, заходився
захищати країну на культурному фронті. Разом із дружиною
Вікторією Гранецькою він заснував видавництво «Дім Химер»,
яке вже за перший рік існування змогло видати аж 17 книжок.
СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА Й АНАТОЛІЙ ПІТИКИ, КИЇВ
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Колись ви заявили, що принципово
не займатиметеся перекладною
літературою. Чому саме так?
Справа в тому, що це набагато більше, ніж якесь тимчасове видавниче
рішення чи стратегія. Не займатися перекладною літературою —
принципова позиція «Дому Химер»,
і цей принцип, власне, звучить так:
«прагнемо не стільки закордонного
українською, як українського — іноземними». Наша мета — видавати
книги лише українською мовою
й тільки українських авторів (можливо, у майбутньому — з унікальними разовими винятками); просувати
вітчизняних авторів нашим читачам
— як альтернативу перекладній літературі тих самих жанрів; створювати їм потужну медійну промоцію
й утілювати разом із ними проєкти,
котрі вражатимуть людей настільки,
що ті навіть не встигнуть зауважити,
як стануть читачами.
Хтось має зосередитися на тих,
кого ми з вами вже маємо, — на
українських письменниках. Так, це

складно. Так, ми молоде видавництво. Так, тут роботи — непочатий
край. Так, це ризиковано, це непрогнозовано. Часом і невигідно. Але!
Ми свідомі цього та готові долати
не тільки перелічені складнощі, а й
будь-які інші випробування в майбутньому, навіть якщо зараз їхні
масштаби нам і не уявити.
І знову ж таки, головна мета усього-усього згаданого вище — популяризація читання серед українців.
Статистика свідчить, що майже 70%
наших співгромадян не прочитали
за рік жодної книги. Це направду
трохи лякає. Тому вважаю, що будьяке видавництво — це насамперед
інструмент для популяризації читання. І лише десь-якоюсь-там-чергою — бізнес. Тож усі наші книги, автори, промоція — взагалі кожна дія
та кожне рішення — спрямовані на
прискорення еволюції т.зв. «громадянина звичайного» до «громадянина-який-прочитав-хоч-одну-книгу-за-рік», а потім і до «вибагливого
читача».
З чим, на вашу думку, пов’язаний
сплеск зацікавленості українських
читачів та видавців «темною» літературою?
Гадаю, на тлі досить повільного
й водночас хаотичного розвитку вітчизняної та перекладної «темної»
літератури кількість та вже і якість
доступних позицій перестала задовольняти потреби. Насправді
інформаційна війна ніколи не припинялась. Навіть після розпаду
Совєтів і проголошення Незалежності нездорові імперіалістичні нахили спонукали Росію будь-якими
методами та за всяку ціну стримати,
придушити і зрештою асимілювати
й так пригнічену мовно-культурно-мистецьку сферу України, що
формувала нашу національну ідентичність.
Після Революції 2014-го почався
довгоочікуваний спротив російській культурно-мовній агресії на
державному рівні. З 2014-го книговидання та літпроцес почали набирати шалених обертів, нарешті
отримавши змогу вільно та стрімко
розвиватися. Відтак цікавість дедалі
ширшої горор-спільноти до закордонних новинок «темної» літератури не зосталася непоміченою: попит завжди породжує пропозицію.
Як ви опинилися в АТО? І як перейшли в літературу? Ці процеси
пов’язані?

ФОТО: АНДРІЙ МІХЕЙЧЕНКО
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Ще б пак, пов’язані! Спробую розповісти про це більш-менш хронологічно. Родом я з Вінницької області,
шістнадцятирічним утік із дому до
Криму, вивчав там юриспруденцію,
працював, практикувався у Верховній раді АР, аж доки не почалася
Революція. Після Майдану, разом
із першою хвилею добровольців
вирушив захищати східні кордони у складі 5 ОБАТ Добровольчого
Українського Корпусу «Правого
Сектору», згодом командував загоном у ДБ «ОУН», 7-му розвідбаті ДУК
ПС, устиг навіть трохи повоювати
нелегалом у лавах полку «Азов» через ОРСП «Одін». Улітку 2014-го був
поранений в Іловайську. Загалом —
чотири з половиною роки на війні,
з них останні два з половиною — на
контракті в 93-ій окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Піхотинцем — на Бутівці, артрозвідником — у Кримському. Потім — ТВО
начальника пресслужби бригади,
автор почесного найменування
«Холодний Яр» та тексту офіційного
гімну бригади у виконанні гурту
«Тінь Сонця».
Найнеймовірніший збіг обставин
спіткав мене поблизу Кримського.
Тоді я стояв на РЛС (радіолокаційній
станції), і так склалося, що в моєму
підпорядкуванні була дівчина Оля,
теж з артрозвідки. Як виявилося
згодом — сестра моєї майбутньої
дружини Вікторії Гранецької. Якось
їй знадобився телефон, під рукою
виявився мій, і там Оля побачила
відкриту нотатку й записаний у ній
вірш. Прочитала, попросила ще,
потім ще, а далі раптом каже: «Моя
сестра — письменниця, і я думаю,
що твої вірші вона має побачити».
Узяла першу-ліпшу поезію й надіслала своїй сестрі частинами, шматочками смс-повідомлень. Вікторія
прочитала. Невдовзі організувала
збір коштів на видання збірки, десь
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за тиждень необхідна сума була
зібрана, а Сергій Пантюк зголосився видавати книгу. Так з’явилася
«Трансгрес(і)я» — моя дебютна збірка віршів. Командування бригади
з цієї нагоди дало мені звільнення
на кілька тижнів, тож ми з Вікторією вирушили Україною презентувати книгу. Десь посеред цього
божевільного туру — закохалися,
за кілька місяців одружилися. Вона
дочекалася мене з армії — уже як
дружина, а потім ми заснували «Дім
Химер». Й ось — разом пишемо, разом працюємо 24/7, разом виховуємо сімох котів. Такі справи. Війна,
література, кохання і коти. Сордівська формула щастя.
Які книжки ви читали на фронті?
На фронті читав у тому ж ритмі, що
й завжди: постійно й багато. Та саме на передовій я по-справжньому
відкрив для себе українську літературу, прикипів до неї. Це почалося,
коли на шахту «Бутівка», ризикуючи
життям під щільними обстрілами,
волонтери привезли допомогу. Не
їжу, не спорядження, не медикаменти чи однострої, а книги Олеся
Бердника — «Чаша Амріти» й «Зоряний корсар». Окрім мене, їх ніхто не
читав, а я тим часом пізнавав нескінченність людини та нескінченність
космосу. Потім, дякуючи Вікторії,
сталося моє феєричне знайомство
із сучасною літературою: її «Тіло™»
читав десь на Луганщині в «сірій
зоні». Той містичний роман — любов із першого погляду. Неймовірна атмосфера й непередбачувана
динамічність сюжету не відпускали
ще довго, а герої несподівано стали рідними. Тоді ж відкрив для себе
Сергія Жадана, Тараса Антиповича,
Ярослава Мельника, Любка Дереша, Леоніда Кононовича, Василя
Шкляра, Михайла Бриниха. Й отак
поспіль — майже сотню книг. Буквально все, до чого міг дотягнутися. Якщо чесно — досі не можу зупинитися (усміхається).
Чому українське суспільство так
чи інакше прагне дистанціюватися від «ветеранської прози»?
Бачу тут два аспекти — один я чудово розумію, а от інший не збагну
взагалі. Наше суспільство дистанціюється від «ветеранської прози»
і втомлюється від війни не через антиукраїнські настрої та не за браком
патріотизму. Ні. Війна вже торкнулася кожного. Цифри та емоції — абсолютно полярні речі, це зрозуміло

навіть третьокласнику. Суспільство
спершу намагається викликати з допомогою жаху цифр у собі належні
емоції. А потім — втомлюється від
війни, бо ця постійна симуляція-мімікрія таки надзвичайно виснажує.
Так ми лише збільшуємо ментальну
прірву між військовими/ветеранами та звичайними громадянами: подаючи крізь ЗМІ насамперед цифри,
а лиш потім — історії. А люди після
такого воліють не читати своєрідні
«оцифровані» мемуари: цю мову вони чують щодня і достобіса втомилися її не розуміти.
Ніяк не збагну іншого: чому, ну
чому так багато ветеранів-письменників обмежують себе мемуарами,
реалізмом і бозна-чим іще? Чому
переважна більшість — досі вперто
гне страждальну лінію «скривдженої», «зажуреної» України, з похиленою вербою і калиною, аж хочеться
взяти кобзу й затягнути про гірку
долю? Я переконаний: ветеранам
теж необхідно адаптуватись. Додайте до спогадів про війну літератури
нуару, фентезі, містики — байдуже!
— заберіть до біса прилизану цензуру, напишіть не про те, що начебто треба розказувати, а про те, чого
ніхто, окрім вас, не розповість.
Розкажіть про інтермедіальний
проєкт «Там, де вдома».
Це інтерактивний мультимедійний
проєкт видавництва «АССА» за підтримки Українського Культурного
Фонду, у рамках реабілітації та соціалізації ветеранів. До книги увійшли 112 віршів про любов та війну
восьми поетів: чотирьох учасників
бойових дій та чотирьох жінок, що
волонтерили для фронту, чекаючи
коханих із війни. Проєкт має спеціальний ютуб-канал, де можна
послухати вірші як у виконанні відомих митців, зірок, культурних діячів, так і в авторському прочитанні.
Та й узагалі всіх охочих. Долучитися
може справді кожен.
Потрапив я до проєкту та списку
авторів узагалі випадково. Якось
традиційно виклав на сторінці в соцмережі ранкового вірша (тепер
усім відомого, завдяки фразі «котячі
лапки — це там, де вдома»), а тоді
раптом мені написала письменниця
Юлія Ілюха й запросила до участі.
Мене долучили ледь не останнім,
збірка вже була сформована — автори лише сушили голови над майбутньою назвою. Аж тут несподівано з’являюсь я — з котячими лапками на сніжній ковдрі полів Донбасу.



ФОТО: АРХІВ АВТОРКИ

Практика всемогутності
ЮЛІЯ КРОПИВ’ЯНСЬКА, КИЇВ
У книжці «Звучання тиші: збірка
медитативних притч дзенських майстрів» є одна, що зветься «Ототожнення». Якось імператор, бажаючи
побачити майстра дзен Нан-Іна, приїхав у монастир і спитав чоловіка, що
рубав дрова на подвір’ї, — де я можу
знайти майстра? Він тут, відповів чоловік, перед вами. Та коли я рубаю
дрова, я дроворуб, тож вам доведеться почекати. Згодом до імператора
вийшов Нан-Ін в одязі майстра. «Ви
та людина, що рубала дрова?» — спитав імператор. «Ні, адже ситуація змінилася. Рубав дрова дроворуб, його
ім’я теж Нан-Ін. Він дуже схожий на
майстра, та рубав дрова не майстер
Нан-Ін», — відповів той. Придворний
імператора так прокоментував цей
епізод: «Коли він рубає дрова, він повністю ототожнений із цією діяльністю,
не залишається нічого, що можна назвати майстром Нан-Іном».
XXI сторіччя в комплекті з технологічним вибухом принесло людині
прокляття — невміння і неможливість концентруватися. Біля текстів
обсягом, що ледве дотягує до сторінки А4, можна натрапити на примітку
«обережно, лонґрід» або вказаний
приблизний час, що піде на прочи-

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

У вашій «Безодні» особливо
сильно вражає потужний фантастичний елемент. З чого він
виник?
Спершу фантастичні моменти мали одну мету — відвернути увагу
читача від деяких ситуацій, котрі,
хоч і дуже схожі на містику, та
якраз справді відбувалися в реальному житті. Таке часто трапляється у стресових ситуаціях на
кшталт війни чи революції: коли
бачиш щось на власні очі, ба більше — це бачиш не лише ти, а пояснити раціонально не можеш.
А потім раптово прийшло усвідомлення: та це ж ключ до актуалізації війни в літературі! Коли
військова проза без цензури, але
на реальних подіях починає балансувати на межі наукової фантастики й горору — вона зачіпає
і починає безконтрольно притягувати додаткові цільові авдиторії.
Протягом усієї історії українці
пишуть та оповідають про реальні події переважно в контексті
«героїзації» та «демонізації». Кожному зрозуміло: ми хороші, ми
молодці, чуйні, щирі, добрі, хоробрі, гостинні. А вороги наші страх
які погані, дурні, страшні, підлі,
мерзотні, нахабні. Та зазвичай
вороги чомусь брали над «світлими» українцями гору. Затим ми,
переможені та зраджені, всідалися під кущем калини, брали кобзу
й затягували тужливу думу про
важке життя.
Годі намагатися підлаштовуватися під обставини й вигадувати
якісь щораз сумніші виправдання для прийдешніх поколінь, як
було досі. Ні, ми не «хороші». Ми
не жертви — ми хижаки на своїй
землі, настав час зізнатися собі
в цьому. Ми — це чорний космодесант, що топче ворожі черепи
під палаючим Кремлем. Ми — кіборги, ми — ті, хто своєю кров’ю,
болем, відчаєм та мріями породили Чорного Бога в бездонній
свердловині під копром на краю
світу. І він — сутність із ворожих
трупів, чорної води й вакууму —
служитиме нам, доки не вмиється
кров’ю і не загине кожен, хто прийшов до нас із мечем!
Ворожі страхи оживуть — якщо
ми нарешті приймемо себе й почнемо вірити.

тання. Воно-то не дивно: зусібіч безумної сили інформаційні потоки,
з-поміж яких мусиш вибрати кілька
прийнятних, щоби не пропустити
найважливішого, включно із соцмережами, які для багатьох — і робочий
інструмент, і джерело новин. А до
них додаються професійні відбирачі
й розсіювачі уваги — картинки «сторіз», нав’язлива реклама, сповіщення
месенджерів, відео, що запускаються
без дозволу. Зрештою все це перебирається всередину, у душу й голову,
несучи смиканість, роздратування,
відчуженість від тут-і-зараз, власних
тілесних і емоційних сигналів, сприйняття дійсності й себе крізь, умовно
кажучи, інстаграмні рамки. Сучасні
діти, опритомнівши після загальної
анестезії, хапаються за безвідмовну
блималку — смартфон чи планшет
(реальний випадок із лікарської практики моєї мами).
У праці «Концентрація і медитація»
майстер йоги Свамі Шивананда порівнює людський розум із мавпою, що
зірвалася з ланцюга й обпилася вина.
Його треба навчити зосередження,
попередньо очистивши добрими
думками і справами. Концентрація
— фіксування внутрішньої точки або
зовнішнього об’єкта, коли промені
розуму зібрано у фокус; на драбині
41
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Рубікон
«Бумбоксу»

Бумбокс. Таємний код: Рубікон.
— 2019.
Український музичний вересень ознаменувався одним із найочікуваніших релізів. «Бумбокс» презентував
першу частину концептуальної платівки «Таємний код: Рубікон» (назва
загального релізу, до речі, формується з його назв-складових. Тож
перша частина — «Таємний код»).
І впродовж вересня-жовтня 2019-го
гурт обіцяє ознайомити нас із другою
частиною релізу — «Рубіконом».
Сім композицій першої частини
— це еталонна бумбоксівська лірика, неповторний музичний почерк
і водночас надзвичайно цікаві колаборації. Так, в альбомі репрезентована студійна версія спільної пісні
Андрія Хливнюка («Бумбокс») і Саші
Чемерова (The Gitas) — «Тримай мене». До речі, торік ця пісня одержала
відеожиття: зняте гоупрокамерою
своєрідне роуд-муві надзвичайно
влучно передає настрій композиції.
Подорож Україною, Італією, США,
реальні місця і реальні емоції, переживання піснею під час поїздки,
відсутність постановок… Просто
живий нерв.

МУЗИКА

йоги вона є шостою сходинкою (дхарана), якій передує пратьяхара (відлучення чуттів від об’єктів), а слідує за
нею дх’яна (медитація). Це ніби лазер,
що може сягати космічних відстаней
чи зварювати пошкоджену сітківку,
— за Шиванандою, немає нічого неможливого для людини, яка регулярно практикує концентрацію. Серед
ефективних вправ на зосередження
— тратака (фокусування на полум’ї
свічки, небесному світилі, точці на стіні), думання про певний предмет чи
явище (приміром, обираємо троянду і найближчий комплекс асоціацій,
пов’язаних із цією квіткою, за межі
якого не слід виходити, бо концентрація слабшатиме), фіксація на звуку (суто на цоканні годинника, наприклад).
Та ж зосередженість на улюбленій
роботі мимохіть ототожнює з об’єктом уваги: розчиняєшся у процесі,
час і простір зникають, автоматично
починаєш дихати правильно — розслаблено, глибоко, повільно. Урешті,
не зайве навчитися цілковито перебувати в моменті найбуденнішої діяльності. Мити посуд, пити каву, слухати
музику, прибирати — не тлом для вулика думок чи паралельної, «важливішої» активності, а фіксуючись на власне дії, відчуттях (те, що тепер називається mindfulness, дотична концепція
й у підході slow living). Ілюзія багатозадачності — адже все одно в конкретний відтинок часу думаєш лише одну
думку — небезпечна, зокрема тим, що
нерідко опиняється у сфері людських
взаємин. Концентрація на ближніх —
повна присутність, активне слухання,
правдива емпатія — іноді може мати
вирішальне значення.
Торік у червні, у турецькому містечку, чия назва означає «дикий помаранч», у прибережне кафе набився
народ, заскочений зливою. Пам’ятаю:
ось місцеві біжать під пляжною парасолею. Ось під дірку в благенькому
тенті підставляють відро. Ось хитається на хвилях розважальний корабель
для відпочивальників. За сусіднім
столиком сидить жінка й дивиться на
сіре, подзьобане дощем, аж піниться,
море. Вона невимовно чарівна в ледь
не любовному зосередженні, зворушенні, розчиненні в цій вимушеній
паузі, ототожненні з її красою, повна
вдячності за неї. Тієї миті я усвідомила, по що люди їдуть у відпустку, — по
такі-от хвилини примусової концентрації. І чимраз більше утверджуюся
в думці, що концентрація — це і є щастя.

Продовжує ліричну й колабораційну історію премʼєрна пісня «Ангела»,
написана у співпраці з Олександрою
Кольцовою («Крихітка»). До речі,
саме цю композицію, як і «Побачимось», гурт записував на легендарній французькій студії звукозапису
(Studios La Fabrique), у доробку якої
альбоми, зокрема, Rammstein і Foals.
Також до альбому увійшов іще
один спільний хіт — пісня «Безодня», яку «Бумбокс» виконує з Тіною
Кароль. Оприлюднений у квітні кліп
до пісні критики називали одним із

найчуттєвіших українських відео цієї
весни.
В одному з перших інтерв’ю після виходу альбому Андрій Хливнюк
розказував про те, що його назва невипадкова. Адже останні кілька років
і у творчості, і в особистому довелося
пройти певні рубікони, змінивши хід
власної історії і водночас не слідувати за таємницями — своєрідними
кодами-підказками, що допомагали
не схибити у власному виборі. Саме
вміння відпускати та приймати нову
реальність і є запорукою власного
поступу.
До речі, пісня «Твій на 100%» без
купюр говорить зі слухачем: навіть
якщо ці пісні писалися не для вас, їхнє втілення неможливе без привласнення конкретною людиною. Дуже
раджу не лише насолодитися піснею,
а й уважно переслухати її слова. Одкровення гарантоване. Як, власне,
й особисті одкровення у «Побачимось», «ДШ», «Дрантя».
За словами Андрія Хливнюка, «Таємний код» є чуттєвою частиною
альбому, тож соціальна тематика
переважно буде наявною вже в «Рубіконі». Нині ж «Бумбокс» (між іншим,
склад гурту значно розширився, тому радимо обов’язково послухати
музикантів наживо) уже почав всеукраїнський тур на підтримку альбому. І нагадаю, що «Таємний код» доступний на всіх цифрових музичних
платформах.
Тож нехай ця осінь відкриває свої
таємниці, а рубікон, який, можливо,
доведеться пройти, загартує до відновлення власного щастя.

Замовляння
колисковою:
«Колискова
для ворога» від
СТАСІКа
Сьогодні я порушую типову структуру рецензування альбомів. Адже
мова піде не про окремий реліз,
а лише про одну композицію. Однак,
повірте, концентрація тексту, музики, візуального ряду (пісня з’явилася в мережі одразу з кліпом) вартує
кількох сильних альбомів.
Отже, у вересні мережу, як цунамі,
охопила «Колискова для ворога» від
СТАСІКа. Альтер-еґо акторки, телеведучої Анастасії Шевченко — СТАСІК

— існує лише пів року. Так, я не можу писати, як зазвичай, що це просто
музичний проєкт, адже цього разу
йдеться про щось набагато важливіше — особисту музичну терапію, вивільнення болю через музику й тексти, спробу проговорити травму…
Анастасія Шевченко для широкої публіки стала впізнаваною після
появи на «UA: Суспільне» передачі
«Культурна афіша здорової людини».
Фактично, це був один із перших сміливих проєктів про культуру на українському телебаченні. Власне, презентування інформації про виставки,
концерти, перформанси вражали,
як і географія подій, яку охопили ав-

тори. Згодом усе частіше Анастасія
ставала публічною: вона говорила
про толерантність, про травматичний досвід війни, про відсутність
якісної психологічної реабілітації
після війни… Так, так, після досвіду
війни, адже Анастасія Шевченко після акторської роботи в театрі «Дах»,
після активної участі в Революції Гідності пішла… на фронт добровольцем. І майже 2 роки перебувала там
як санітарка-стрілок, інструкторка із
само- та взаємодопомоги під вогнем.
Після того, як передача на Суспільному припинила існування, Настя на
певний час зникла. Пів року тому вона знову приголомшила українську
аудиторію — тепер уже як співачка
СТАСІК. На сьогодні у її доробку кілька композицій, кожна з яких — своєрідне занурення у власний біль,
травму, дискомфорт співіснування.
Однак справжнім вибухом стала
пісня «Колискова для ворога». Як
розповіла Настя, ідея слів до пісні
визрівала майже 3 роки. Навіженість
ворога йти на чужу землю, там загинути, назавжди втратити можливість
повернутися до власної землі, до
своїх рідних викликають в авторки
не лише подивування, а й екзистен-

ційний жаль. Замовляння «спи» звучить водночас і вироком, і заспокоєнням, і захисною мантрою — не для
ворога, для землі, її лона, що приймає
в себе нерозкаяні душі загарбників.
До речі, це просте «спи» останніми
тижнями стало чи не найпопулярнішою відповіддю на ботівські атаки.
Іще хочу зазначити, що музику до
пісні написав російський композитор, опозиціонер і активний противник російської агресії в Україні
Олександр Маноцков. Це не перша
його робота з українським матеріалом і зануренням в українську
фольклорну традицію. Зокрема, на
початку 2019 року він презентував
альбом «Плазми і танці» на слова
українських поетів — від Жадана до
Шевченка (раджу послухати, адже
музична інтерпретація знайомих текстів вас неодмінно вразить).
Також разом із Настею над композицією працювали Золтан Алмаші (віолончель), Мітя Герасимов (кларнет),
Ігор Громадський (аранжування).
Звісно, на особливу увагу заслуговує
відео до пісні від українського режисера Семена Мозгового.
Наостанок я не буду вангувати про
альбом СТАСІКа, бо переконана, що
кожна така пісня — це окреме явище, окремий творчий акт. Тож, затамувавши подих, знову і знову… «цю
співаю колискову»...
Ірина Плехова, Київ

43

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

К УЛ ЬТ Р Е В Ю

44

Сентиментальний
екшн
Фоззі. Червоні хащі, Львів,
Видавництво Старого Лева,
2019, 224 с.
«Червоні хащі» — новий роман Фоззі (він же Олександр Сидоренко),
письменника й учасника відомого
репгурту ТНМК. Традиційно схильний до несподіваних тем і сюжетів,
автор і цього разу залишився вірним собі: багатьох читачів здивує,
що Фоззі занурив свою історію в антураж
екстремально-пострадянського будинку для літніх людей.

Головний герой — літній чоловік, інтелігент, учитель із Черкащини. Через низку не найприємніших
життєвих обставин він вирішує продати свій будинок та «доживати»
в спеціальному закладі в тій же області. Заклад виявляється далеким
від рекламної ідилії про доглянутих бабусь і дідусів, які мружаться
теплому осінньому сонечку біля
чогось затишно-різьблено-дерев’яного. Натомість він часом нагадує
то в’язницю, то дитячий садок. Між
мешканцями тут встановлюються
специфічні та не надто комфортні
стосунки, співробітників кухні постійно підозрюють у крадіжках, документи і гроші «клієнтів» тримає
в себе керівництво, головним дозвіллям є телевізор, а саму установу
постійно погрожують закрити.
Особлива прикрість полягає
в тому, що інтелігентного новачка
селять в одну кімнату з головним
«хуліганом» і «баламутом», людиною, яка рідко коли розмовляє не
на кримінальній «фені». Та що вдієш:
свій будинок уже продано, потріб-
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но зітхнути і якось вмонтовуватись
у тутешнє життя…
Невеселе, хоч подекуди й кумедне взаємне притирання інтелігента
й пострадянського «колективу» —
одна з головних ліній «Червоних
хащ». Вона вийшла у Фоззі водночас гумористичною і драматичною. Письменник дуже проникливо і пронизливо виписав відчуття
втрати контролю над власним тілом, примирення з різними формами безвиході.
Звичайно, саме місце дії просто
неминуче веде роман до соціальної
критики. Порядки, запроваджені
в будинку для літніх людей його начальством і персоналом; порядки,
запроваджені самими його мешканцями; матеріальне становище
закладу; ставлення до будинку
з боку решти суспільства, зокрема,
різноманітних чиновників — усі ці
моменти додають книжці відчайдушних, безпросвітних і навіть апокаліптичних ноток. Вони видаються
вироком, що не надається до оскарження.
Занурення у змальовані Фоззі-Сидоренком соціальні реалії вражає
негативом і безнадією. Проте, якби роман обмежився тавруванням
огидних рис українського суспільства чи оплакуванням людської
смертності і старіння, суто із сюжетної точки зору це був би провал.
Але цього про книжку, на щастя,
не скажеш. Не зупинившись у соціальному тупику, Фоззі показав, як
у таких малосприятливих умовах,
попри все, пробиваються паростки
добра, людяності, взаємодопомоги та відваги. І це вже — екзистенційний конфлікт, що додає книжці
драйву.
Власне, придивившись до життя
у своєму новому «мікрокосмі», герой із приємністю відкриває, що не
завжди й не все тут так однозначно.
А його «співкамерники», які спочатку лише дратували, виявляються
людьми, здатними на вчинки, спроможними навіть у безпомічному
становищі триматися власних принципів.
Саме тут з’являється одна з «червоних ниток» прозової творчості
Фоззі — футбол. Мешканці кімнати
— не просто фанати гри, для них
це спосіб боротьби з обставинами
життя. Вони заповзялися, по-перше, «дотягти» до чемпіонату світу
влітку, а по-друге, відзначити його
як годиться: із символікою, тематичними журналами і плакатами, з ал-
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коголем і в гучній компанії. І нехай
головний герой сам не любить футбол, але він вирішує солідаризуватися з такою шляхетною метою.
Та коли до чемпіонату залишається вже зовсім небагато, настає
кульмінація драми: у будинку стається пожежа. Що чекає на героїв?
Чи відгуляють вони свій мундіаль?
Відповіді на запитання залишимо
під обкладинкою роману, що заслуговує на читацьку увагу.
До речі, стиль нової книжки Фоззі
жвавий та прозорий, хоч і не позбавлений більш-менш очевидних
цитат і алюзій. Здається, у «Червоних хащах» письменник дещо сентиментальніший, ніж зазвичай. Та
це врівноважується добрячою порцією «екшну» і специфічної бадьорості, що не дають заскучати.
Варто зазначити ще одну цікаву
річ. На відміну від більшості попередніх книжок автора, цю від
початку написано українською мовою. Приємний момент. Хоч значно
приємніше робиться від того, що
українська нашого письменника виглядає впевнено й органічно. Можливо, у поетичних текстах пісень
дня ТНМК Фоззі є відчутно пластичнішим, а все ж.
Та чому, власне, «Червоні хащі»?
Усе просто: так зветься село, біля
якого розташувався описаний у романі будинок для літніх людей. Хоч
за бажання в цьому словосполученні можна пошукати додаткових сенсів. І знайти їх.
Олег Коцарев, Київ

Бог на роздоріжжі
Євген Лір. Степовий Бог,
Вінниця, Дім Химер, 2019,
208 с.
Жив собі в Нью-Йорку двадцятого
століття емігрант з України — Дмитро Тьомкін. Він був талановитим
композитором і з 1929 року працював у Голлівуді. Писав музику до
фільмів таких видатних режисерів,
як Френк Капра, Джон Форд, Альфред Гічкок. Найбільшу славу він
здобув завдяки саундтрекам до вестернів. Так, у 1953 році пан Дмитро
отримав аж два «Оскари» за музику
та пісню до фільму «Рівно опівдні».
Коли його часом питали, як вихідцю
з України вдалося так тонко відчути
чари американських рівнин, Тьомкін незворушно відповідав: «Степ

завжди лишається степом». Цікаво,
що у своїй автобіографії він продовжує цю тезу наступними міркуваннями: «Проблеми козаків та ковбоїв
дуже схожі. Вони поділяли любов до
природи та тварин. Їхня відвага та
філософія майже нічим не відрізняються». З цим важко не погодитись,
і якщо спробувати проаналізувати,
як представлено степ в українській
літературі, то найчастіше там фігурують саме козаки.

Власне, а про що ще писати? Ні,
звісно, вряди-годи там виринають
скіфи і, якщо сильно-сильно пошукати, в українських степах можна
знайти навіть партизанів, але це
все вчорашній день. Образи втратили колишню свіжість та новизну,
а без них у цьому «біомі помірного
поясу» западає цілковита порожнеча, про яку, власне, можна писати.
Роман молодого письменника та
перекладача Євгена Ліра «Степовий
бог» якраз і оповідає про ту хижу
пустку, що зачаїлася серед байбаків
та чагарників.
«Степовий бог» — це, по-перше, дебют автора у великій прозі,
а по-друге, початок майбутньої
трилогії «Хассара». Лір спробував
погратися зі страхами читачів, зануривши їх у дивний, позбавлений виразних рис простір міста Запроди,
за яким ховається рідний письменнику Мелітополь. У центрі сюжету
— підліток Сергій, що сновигає між
обридлою школою (батьки добряче діймають хлопця прийдешніми
шкільними іспитами) та Площею —
місцем зборів усіх юних неформалів. Одного разу доля зводить його
з дивакуватим відлюдником. Той, як
це часто буває в книжках, розкриває молодому «послушнику» велику таємницю (а для читача — секрет

Полішинеля): світ, мовляв, значно
складніший, ніж здається.
Говорячи про свій роман, Євген
Лір стверджує, що «центральним
буде все-таки дослідження порожнечі», додаючи таке: «Мені здається,
що все, що я пишу — це різні форми опису Ніщо». І це йому вдається
найкраще. «Степовий бог» зшитий
із кількох різноформатних клаптів
— цікавих, але не завжди припасованих один до одного. Проте частини, де автор зосереджується на
описі ворожої невідомості, справді
проймають. Роман вдалося наповнити мало не лавкрафтівським
космічним жахом перед силами,
які люди не тільки здолати, а й навіть зрозуміти не можуть. Головний
герой потрапляє в цілком ірреальний світ, населений незрозумілими
почварами. А втім, окрім відомого
візіонера, у тексті «Степового бога»
яскраво проявляються також Девід
Лінч та Стівен Кінг.
Розміреними плавними описами
Лір викликає у читача легкий гіпнотичний ефект. Неважко повірити,
що в тих пріснопам’ятних Запродах
не може трапитися нічого ані путнього, ані незвичного. Водночас
— у повітрі витає виразне відчуття
небезпеки. З чого виникає така атмосфера? Доволі очевидно. Усе, що
відбувалося та відбувається після
2014 року, не дає змоги дивитися на
безкраї обшири степів спокійно. Саме тому — хоч і цілком несподівано — роман стає схожим на американські вестерни, де світ головних
героїв обмежується дрібним клаптиком «чогось» посеред екзистенційного «нічого».
Проте є в книжці порожнеча й іншого ґатунку. Мова йде про зайвих
персонажів, які ні на що не впливають, але, тим не менш, займають
собою сторінки невеликої книжки
та перевантажують сюжетні лінії,
що не отримують логічної розв’язки. Звісно, в автора є ще два томи,
де він, можливо, пояснить деякі
речі, але стовідсоткової певності
немає. Натомість є в роману проблеми із самоідентифікацією. Історія ніяк не може визначитися, чим
хоче бути: спогадами про побут та
проблеми підлітків початку 2000-х
чи філософським трактатом про запродського дона Хуана. От і шарпає
бідолашного «Степового бога» між
раннім Жаданом та Кастанедою.
Відчутно, що сам Євген Лір тяжіє до
другого, хоча вдається йому більше
перший.
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Окрім самого роману, у книжці
є бонусне оповідання, яке перемогло
в конкурсі «Зачаєний жах» від журналу «Стос» і також належить до світу
«Хассари». Насправді воно майже нічим не відрізняється від «Степового
бога»: вдало розкритий страх перед
«Великим Ніщо» і відсутність якогось
адекватного катарсису. Але й Кастанеди нема, а це вже плюс.
Чудова обкладинка, атмосферні
внутрішні ілюстрації та деякі яскраві розділи все ж змушують поставити «Степового бога» на свою полицю, однак чи залишиться він там
надовго, цілком залежить від другого тому «Хассари». Історія має бути
збіса крутою, аби перекрити помилки першопрохідця. Шанс є, тож пропонуємо почекати.
Анатолій Пітик
та Катерина Пітик, Київ

Втеча як спосіб
віднайдення себе
Євгенія Сенік. Будинок
із сірників, Чернівці,
Видавництво «Книги XXI», 2019,
352 с.
У Грицька Чубая є прекрасний рядок із «Балади про втечу»: «Людина
втікала сама від себе, але нікуди
втекти не змогла». На перший погляд, роман Євгенії Сенік «Будинок
із сірників» є розповіддю про тих,
хто прагнув втекти від власного
«я». Проте варто зануритися в ньо-

го глибше, як стає зрозуміло: якраз
завдяки цій втечі персонажі з різних країн та соціальних середовищ
змогли відшукати найважливіше —
самих себе.
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«Будинок із сірників» — це автобіографічна історія перебування
у швейцарській спільноті для безпритульних людей у місті Ла Шо-дефон. Як пояснює авторка, одного
дня вона відчула, що її очі «втрачали
вогонь, у них не було більше запалу»,
вона пливла за течією буднів: «Якщо
я не змогла знайти свого місця на
землі, мені було байдуже, де бути
безпритульною. Натомість я прагнула стати вільною». На жаль, українське суспільство досі ставиться
з недовірою чи підозрою до людей,
які насмілюються водномить сказати: «Усе, я втомився(-лася), звільняюся з роботи і їду геть». Чомусь
важко прийняти думку, що хтось
може покинути престижну посаду
лише через те, що почувається самотнім(-ньою), цілковито осягнути
помисли людини, яка має дах над
головою, їжу, одяг — мовляв, що ще
потрібно для щастя? Євгенія Сенік
пішла на доволі відважний крок —
спакувала речі, подякувала рідним
і друзям за підтримку і вирушила
назустріч невідомості: «Так я опинилася у притулку для бездомних. Тут
у мене навіть не спитали про моє
минуле і про те, чому я залишилася
без дому. Це мене одразу дуже втішило». Читачеві може бути складно
візуалізувати швейцарські реалії, ба
більше — через те, що в Україні просто немає аналогів таких спільнот
(за винятком хіба львівської «Оселі»,
про яку знають далеко не всі), ми не
здатні сформувати образи тих, хто
з’являється на сторінках роману.
Керуючись стереотипами, уявлятимемо брудних, неосвічених людей,
часто з кримінальним минулим, із
різноманітними
залежностями...
Проте авторка показує нам іншу картину: виявляється, серед мешканців
притулку є і колишні власники бізнесів, і ті, хто намагалися знайти роботу у Швейцарії, щоби перевезти всю
родину з іншої країни, і навіть ті, що
вже встигли змінити десятки аналогічних притулків у пошуках підтримки. «Ця спільнота була, певно, тим
місцем, де самотність визнавалася
і лікувалася, принаймні на це була
надія. Принаймні тут щодня дарували любов». Герої роману віднаходять
дім одне в одному, стають рідними,
пізнають чужі культури, навчаються
і розуміють, що одного дня їхнє перебування тут завершиться, настане
пора рухатися далі. Вони мають різні
вік, колір шкіри, соціальний бекґраунд, уподобання, але стають тією родиною, яку багато хто з них втратив.
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Вони вміють розрадити, звеселити,
дати пораду й самим поглядом промовити: «Усе добре, не варто хвилюватися». Під одним дахом зібралося
кілька десятків людей з абсолютно
різною життєвою філософією. Так,
наприклад, Андрій із Казахстану виступає збірним образом тих, хто перебуває в постійному пошуку й рятується втечею: «У житті все буває. Ти
ще нічого не знаєш, але в житті буває
все. Тому я вийшов із дому і просто
пішов». Інший персонаж — швейцарець Жерар — своїм перебуванням
у притулку висловлює протест шаленому ритму життя, що залишилося за стінами будинку із сірників:
«Звісно, він міг будь-коли покинути
спільноту та знайти хорошу роботу
в зовнішньому світі. Тільки він не хотів більше брати участь у тих перегонах, на яких зациклене споживацьке
суспільство». Дехто з героїв шукає
політичного прихистку, хтось прагне визволитися з-під морального
приниження батьків, але всі вміють
слухати історії одне одного і виявляти надзвичайну толерантність.
Навіть тоді, коли культурні відмінності починають спричиняти певний
дискомфорт у спільноті (зокрема,
йдеться про вороже ставлення новоприбулих африканських мігрантів,
що прибули з абсолютно іншої культури), притулок згуртовується і завдяки взаєморозумінню та емпатії
долає труднощі. І це найважливіший
урок, який нам, ще вельми консервативній країні, варто засвоїти, особливо в час війни. Саме війна згодом
стане новою точкою відліку для авторки, яка буде змушена на певний
час покинути спільноту, повернутися до України, щоби забрати батьків
з окупованої території, а потім війна
ж задаватиме тон розмов усередині
швейцарського притулку, змінюючи
хід діалогів із колишніми та новими
його мешканцями.
Кажуть, що найгірше жити в часи
змін. І роман «Будинок із сірників»
авторка писала впродовж тих пʼяти років, що стали епохальними,
— Євгенія Сенік їхала до Швейцарії,
маючи власну домівку в Луганську,
а повернулася, віднайшовши дім не
так на мапі, як у собі самій. І, здається, кожному з нас не було би зайвим
здійснити бодай одну мандрівку до
сусіднього будинку, міста, регіону
чи країни, щоб усвідомити: «Люди
— це і є дім. І він є скрізь, де на нас
чекають».
Галина Сафроньєва, Львів

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
Контурні карти
Василя Махна
Василь Махно. Околиці та
пограниччя, Київ, Yakaboo
Publishing, 2019, 208 с.
Василь Махно — поет-картограф,
письменник на межі кількох культур, один із найкосмополітичніших
наших авторів. І хоч би як нам хотілося присвоювати геть усіх своїх,
хто поїхав за кордон, доведеться
визнати: Махно — такою ж мірою
американець, як і українець. А ще
трохи монгол, серб, француз, поляк
— йому вдається стати своїм усюди,
куди б не їхав.

Українському читачеві Махно відомий насамперед як поет, автор
короткої прози, зокрема збірки «Дім
у Бейтінґ Голлов», а також численних
есеїв для різних часописів. Збірку
«Околиці та пограниччя» складають
есеї, уже опубліковані в періодичних
виданнях у 2011–2018 роках. Утім,
щоби відданий читач Махна також
відчув насолоду новизни, автор додає «Сім листівок з Америки» — сім
коротких роздумів-етюдів про те, що
оточує автора й бодай трохи змінює
його оптику. А це фільм «Геній» Майкла Грандаджа про стосунки Томаса
Вулфа й останнього з великих редакторів Макса Перкінса. Розмисли
про місцину Монток і однойменний
роман Макса Фріша. Постійне повернення до віршів Френка О’Гари. «Сім
листівок з Америки» — ніби дуже
особистий щоденник, який наближає і водночас дистанціює від нас
письменника, адже пропонує нам
той образ автора, який Махно готовий показати. Мислитель, філософ,
поет, подорожній.

Воротами в поетичний світ Махна
стає есей «Кури не літають». Це історія села Базар, де жила авторова
бабця Анна — чергова оповідь про
втрачений рай, простір, де кожна
рослина й камінчик свідомі своєї
місії та долі. Розколотий світ неможливо зшити, але можна закарбувати
в пам’яті, що й намагається зробити Махно. Базар — за визначенням
місце зустрічі, і тому там мирно
вживаються різні народи, а ще —
вужі, кури й мурахи. За ними всіма
спостерігає юний хлопчик Василь
— ще не скриптор, але вже свідок.
Цим есей «Кури не літають» нагадує
«Нічні купання в серпні» Сергія Осоки: та ж світла ностальгія за проминальним часом, та ж спроба втримати світ словом. Каміння Базара
кришиться, у скульптур янголів відпадають крила, пивниця, вимурована братом бабці Анни, розповзається увсібіч, тікаючи від фіксування,
уникаючи сталості. Каміння також
старіє, поростає травою і стає історією, базарська говірка розчиняється в густому базарському повітрі.
Однак дещо залишається: слова,
світлини, спогади про запахи. Так
любовно, як про рідний Базар, автор ні про що не пише.
«Околиці та пограниччя» Махна
— це гачки пам’яті. Вони втримують
дрібні фрагменти часопростору,
як-от історію родини Респалдізів,
що мали маєток у Базарі. Від маєтку залишилися тільки дрібні скляні
вітражні уламки, а від родини — окремі нащадки по всьому світу, яких
автор вловлює в сіті слів. Нащадки
пручаються, не відповідають на
дзвінки, написи на їхніх могилах
затираються, але Махно рішуче налаштований стати місцевим Фортінбрасом і засвідчити: були, жили, ось
тут лежать.
Інша важлива точка на карті Махна — Монголія. Це простір колажний: поруч із буддистськими монастирями — сталінські висотки, старше покоління радо носить ордени,
а молодь ходить у порваних джинсах та шкірянках, у ресторанчиках
можна пообідати монгольським супом із баранини і запити його майже радянським квасом із бочки. Такі
ж тут і місцеві мешканці: у дочки
кочовиків Сувди є смартфон, і вона
може зв’язуватися з батьками, що
невпинно мандрують безкрайнім
простором своєї батьківщини —
як їхні предки тисячу років тому.
Сувда працює дегустаторкою вин
в улан-баторській компанії, але

планує невдовзі повернутися до
батьків, що випасають кобилиць та
верблюдів.
Циклічність і постійне повернення — ось що визначає життя
монгола, навіть якщо йдеться про
молодого містянина зі смартфоном.
Ймовірно, схожа циклічність тягне
Махна повертатися у країни, де він
уже був. Так постали збірки «Єрусалимські вірші», «Я хочу бути джазом
і рок-н-ролом. Вибрані вірші про
Тернопіль і Нью-Йорк», «38 віршів
про Нью-Йорк». В есеях Махно також фокусується на окремих просторових точках: пагорбах, мостах,
маленьких барах — і постійно до
них повертається. Усі ці точки пов’язує слово, воно ритмізоване, як дихання ліричного героя.
В есеї «Шлунок верблюдиці» Махно описує монгольську книгарню,
де поруч із Джойсом і Довлатовим
стоять чотири томи з Чинґісханом
на обкладинці. Втім, оповідач купує тільки карту Монголії, бо це,
ймовірно, найправдивіша книга
будь-якої країни. Саме таку словесну скретч-карту хоче нам залишити Махно. На ній стерто не окремі
країни чи міста, а дрібні вулички та
маленькі площі. Єрусалимські ринкові квартали, де з тротуарів змивають розчавлені помідори й риб’ячу
луску, белградський Приліпац, де
для дорогих гостей варять весільну
капусту, завулки ізраїльської Яффи,
де на балконах сушиться прання,
а літні араби в запилюжених крамничках продають галантерею. На
цій карті свідомо стерто околиці,
а не осердя, бо саме пограничні
території, межі, є місцем, де формуються смисли. І народжуються
поети.
Богдана Романцова, Київ

Шляхами
українського
пілігрима
Панченко Володимир.
Сонячний годинник. Книга
пілігрима. Вид. 2, Київ,
Темпора, 2019, 436 с.
Напередодні дня академії, який
щороку відзначається 15 жовтня,
спільнота Могилянки (а могилянці колишніми не бувають) зазнала
тяжкої втрати. Пішов із життя багаторічний викладач університету, на47
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уковець, письменник і літературний
критик Володимир Євгенович Панченко. Хвороба завадила йому повною мірою насолодитися плодами
своєї праці, якими, звісно, є книжки.
Так сталося, що на останню презентацію доповненого перевидання
Панченкової збірки «Сонячний годинник», яка відбулася на початку
вересня в київській книгарні «Є»,
автор уже не зміг потрапити — готувався до чергової операції. Його
фізичну присутність заміщали зачитані перед аудиторією слова подяки
всім, хто прийшов на захід. І навіть
у цій короткій звістці Володимир
Євгенович залишився вірним собі.
Залюблений у мандри шукач пам’ятних місцин, він не забув зазначити,
що на стіні лікарні, де перебуває,
висить меморіальна дошка на честь
Михайла Коцюбинського, який свого часу там же намагався поліпшити
розхитане здоров’я.

Перевидана цьогоріч «Сонячний
годинник. Книга пілігрима» вперше
побачила світ ще 2013 року. Як і тоді,
збірка складається з 24 оповідок —
прозорий натяк на добове коло годин, так автор вирішив побавитися
з асоціативним рядом, що його породжує назва книжки. Було додано
шість нових розвідок (від історії про
Шевченкового товариша капітана
Бутакова до життєпису радянського
політв’язня Валерія Марченка), тож
щоби кількість розділів залишилася незмінною, довелося стільки
ж їх із книжки прибрати. Наприкінці
вміщено відгук нині покійного філолога Леоніда Ушкалова, у якому
досить влучно зазначено переваги
й неточності першого видання.
Кожен із розділів «Сонячного годинника» розгортається довкола однієї теми: або чільної постаті культури — переважно це українські пись48

менники й науковці (Микола Костомаров, Михайло Максимович, Павло
Чубинський, Іван Карпенко-Карий,
Микола Хвильовий та ін.), а також художники (Іван Сошенко, Микола Ге),
меценати (Євген Чикаленко, Василь
Симиренко) та інші визначні діячі (лікар Йосип Юркевич); або ж за вихідну точку правлять місцини, що принесли Україні багатий урожай талантів і мистецьких надбань. Приміром,
в одній із таких історій ідеться про
степове містечко Новомиргород,
в іншій — про село Глодоси, поблизу
якого ще в радянські часи було знайдено поховання давньослов’янського князя, наповнене коштовними
артефактами.
У порядку розташування оповідок
годі дошукатися хронологічного чи
географічного принципу. Головні
герої цих текстів, за невеликими винятками, жили і творили у XIX–XX ст.
на українських землях східніше від
Збруча. Галицький край репрезентує хіба що Наталя Кобринська, яку
автор називає першою українською
феміністкою. Оскільки вглиб віків
Панченко намагається не надто занурюватися, то ранньомодерну добу в його книжці представлено лише кількома розповідями, зосібна
про напівміфічного козака-філософа Семена Климовського («Горацій
із Припутнів») та про деякі топографічні координати Івана Мазепи («Рубікон гетьмана Мазепи»).
Цікаво, що автор не обмежується
національною «пропискою» персонажів. Водночас, досліджуючи творчість, наприклад, Джозефа Конрада
й Анни Ахматової, він скрупульозно
відшукує в їхніх текстах сліди української присутності. Панченко демонструє не так порівняльний метод, як справжнє компаративістичне мислення, без якого неможливо
осягнути павутину взаємовпливів
українських та іноземних митців.
Пантелеймон Куліш і Міхал Гловінський, Микола Ге й Лев Толстой,
Джозеф Конрад і Юрій Яновський
дають змогу побачити, як творчість
долає національні кордони і збагачує загальнолюдський простір
культурних ідей та їхніх реалізацій.
Один із центральних мотивів
у «Сонячному годиннику» — минущість. Сонце і його небесний біг одвічні, принаймні в людських вимірах,
але те, що створене нашими руками,
невблаганно підточує час. Будинки
й садиби, пов’язані з іменами українських світочів минулих століть,
поступово занепадають і руйнують-
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ся, залишаючи по собі лише спогади
місцевих старожилів. Велика кількість ілюстрацій у книжці, чимало
з яких — фотографії з архіву автора,
дозволяють побачити різницю між
«раніше» й «тепер», «було» і «стало»
(подеколи «тепер» — це поросле
травою пустище на місці того, що
стояло там «колись»). На жаль, така
зникомість часто є наслідком байдужості до матеріальних виявів духовного спадку, який залишали нащадкам наші «великі». Про це, до речі,
йдеться і в останньому блозі Володимира Євгеновича, що з’явився на
сайті «ЛітАкцент» наступного дня
після смерті автора. У колонці наочно продемонстровано сумну долю
садиби в селі Мар’янське, де в 1845
році зупинявся Шевченко, створивши ряд знакових текстів, як-от поему
«Великий льох».
Цією подорожньою нотаткою автор ніби вже з-за межі ще раз звертається до своєї улюбленої теми
— культурного мапування України,
закликаючи не дозволити їй перетворитися на місце історичної непам’яті. Наступне слово — за тими,
хто залишилися.
Ольга Максимчук, Київ

Я — поганий фашист,
дівчинко
Влад Сорд. Безодня, Вінниця,
Дім Химер, 2019, 192 с.
Як би банально це не звучало, але
війна безповоротно змінює людей.
Ідеться навіть не про окремих індивідуумів, а про суспільство загалом.
Виникає потреба говорити про це,
і кожен обирає свої способи артикулювати досвід власної взаємодії
з війною. Ми живемо в такі часи, коли навіть мовчанка є доволі промовистою. Дебютна збірка оповідань
ветерана АТО та поета Влада Сорда
«Безодня» — багато в чому унікальна спроба поговорити про російсько-українську війну.
Дуже довго українська «ветеранська проза» намагалася триматись
у межах класичної реалістичної літератури. Жанровим розмаїттям не
тішила, а пропонувала переважно
мемуари різного рівня якості. Не
було ані детективів, ані мелодрам,
що вже казати про фантастику. Здається, що сама тільки думка про
залучення фантастичних елементів у тексти про російсько-україн-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
ську війну комусь може видатися
кричущою й образливою. Однак,
як не дивно, але ветерани майже
всіх воєн у світі писали в цьому
жанрі. Згадати хоча б Джона Толкіна, якого до написання культового
«Володаря перснів» підштовхнуло
саме пережите на фронтах Першої
світової. Пізніше Ґлен Кук у своєму
циклі фентезійних романів «Чорний
загін» алегорично говорив про війну у В’єтнамі. Звісно, далеко не всі
наважуються заселяти мавками та
вовкулаками реальні окопи, хоч така практика також існує, і «Безодня»
— її ідеальна ілюстрація.

У своїх тринадцяти оповіданнях
Сорд витворює похмурий світ війни, де може трапитися абсолютно
все. І фантастичний елемент введено, щоби посилити це відчуття.
Разом з автором читач опиняється
у просторі, де не діють жодні відомі закони. Тут убиті солдати повертаються, аби нести нічну варту, тут
вовкулаки з карпатських гір кошмарять «сєпарські» блокпости, а в безкраїх степах Запорізької області ховаються просунуті технології древніх цивілізацій. Стиль письменника
підкреслено брутальний і важкий.
Сорд не прагне прикрасити світ,
у якому жив. Навпаки: «Безодня» —
яскравий приклад «окопної правди», де кількості лайки на квадратний сантиметр тексту позаздрив би
й сам Подерв’янський, а кількість
крові та нутрощів вразила би навіть
Стівена Кінга. Автор — свідомо чи
ні — підважує звичні для мирного
життя істини. Наприклад, чи завжди милосердя є правильним рішенням? Чи можуть злочинці розраховувати на помилування?
Оповідання збірки сповнені потужним внутрішнім драйвом. Так чи
інакше, а під час прочитання в пам’я-

ті виринають різноманітні фільми,
починаючи з «На сторожі смерті»
й закінчуючи «Першою кров’ю» із
Сильвестром Сталлоне. Від першого
в «Безодні» — атмосфера в’язкого
жаху, що пронизує до кісток. І, звісно
ж, мікс із окопів та містичної чортівні. А від другого — незламний дух та
жага до боротьби за своє. Влад Сорд,
за його словами, має на меті закласти своєю книгою фундамент нового
українського міфу. Кожне з оповідань
— як маленька цеглинка до циклопічної споруди. Прикметно, що автор
прописує все це без декларативного
патріотизму та надмірного пафосу:
його герої роблять те, що роблять,
тому що інакше просто не можна. Попри депресивний тон більшості оповідань, історії не залишають читача
на самоті з тяжкими думами про лиху
українську долю. Ні, вони сповнюють
здорової злості й додають наснаги
в боротьбі. Уся збірка пронизана,
поміж іншим, ще й хуліганським настроєм ранньої поезії Жадана, отої,
де було «Як говорив Ісус, розкинувши
руки: “Я повернуся ще, суки”».
Цікавим є оповідання «2033», де
автор пропонує зазирнути в майбутнє, коли Україна вже перемогла у
війні. Сорд не ідеалізує цей чудовий
світ новий, але ідея про те, що ми
переможемо, — важлива. І йдеться
не про абстрактну віру в це, а про
майбутню перемогу як доконаний
факт. Стрибнувши з 2033 року назад
у наш час, автор зображує кіборга,
цього разу справжнього. Подібна
ідея використовувалася Вадимом
Назаровим у коміксі «Патріот», однак Сорд опрацював концепт значно краще. Замість плакатного симулякра перед нами постає реальний
солдат, і те, що він вправніший та
смертоносніший за своїх побратимів, не скасовує його людяності,
співчутливості та… вразливості.
Письменник пропонує вихід із того пекла, у якому опинився і він сам,
і вся наша країна. Його рецепт порятунку сподобається далеко не всім,
та важко не погодитись, що іншого
варіанту нема: захищаючи своє,
треба ставати жорстокими звірами
і вгризатися в горлянки ворогам.
Найяскравіше це, певно, проявляється в оповіданні «Ритми милосердя». Там українські вояки зазнають
поразок, намагаючись загравати
з місцевим населенням, і здобувають перемогу лише тоді, коли стають «поганими фашистами».
Анатолій Пітик
та Катерина Пітик, Київ

Знайти себе
в клаптиках історій

Ірина Славінська. Мої запасні
життя, ВСЛ, 2019, 152 с.
«Мої запасні життя» — дебютна
збірка есеїв відомої журналістки та
перекладачки Ірини Славінської.
Деякі із доданих до книжки текстів
уже публікувалися в різних виданнях, наприклад, у вигляді колонок
«Української правди». Але більшість
ви будете читати вперше.
Загалом ця збірка — подорож лакунами особистої історії авторки.
Разом із нею та крізь призму її досвідів ми читаємо не лише про минуле
й буденне: з’являється можливість
дослідити глибинні проблеми відчуття людини, пов’язані з історією
своєї родини та країни загалом.
«Ніхто не розказував усієї історії. Усе життя навколо лише уривки, тому не бачу “логіки” та “сенсу”
розвитку від зав’язки до розв’язки,
не розумію кульмінацій». Так описує авторка свою розгубленість. Цю
розгубленість, напевно, відчуває
кожен із нас. Особливо в моменти,
коли намагається означити своє
розуміння процесів української історії. Або ж її наслідків, із якими ми
маємо справу останні роки. Закриті
цензурою архівні документи, що були довгий час недоступні, вражають
фактажем і чисельністю, більше на-

гадуючи скриньку Пандори, з якою
поки що нема сили впоратись.
А «оказковані» сімейні анекдоти,
що передаються від покоління до
покоління, тільки поглиблюють ці
відчуття, залишаючи більше питань,
ніж відповідей. Чи в змозі ми вже
розбиратися з проблемами міфологізації та пам’яті про Другу світову?
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розуміння чехів про авторський
документальний фільм, як результат – у чеських кінотеатрах ледь не
щодня можна знайти в програмі й
неігрове кіно. Окрім Їглави, доккіно демонструється на фестивалі
„Один світ“, який, проте, відбирає у
програму лише правозахисні фільми, чим суттєво обмежує як свою
програму, так і коло глядачів. До
того ж, „Ї.глава“ встигла стати відомим і потужним майданчиком для
професіоналів кіно, для яких тут
готують паралельну велику індастрі-програму.
Юрай Горват, автор плакату для
цьогорічного ювілейного двадцятого фестивалю, ставить питання:
„Що ми несемо в себе за спиною?“,
метафоризуючи цим самим не лише здобутки й програші сучасного
документального кіно, а й розвиток
суспільства загалом. Продовжували цю ідею й мистецькі об’єкти,
розміщені біля всіх фестивальних
локацій: порожні полиці з супермаркету, де кожен міг лишити все,
що йому більше не потрібно, чи,
навпаки, знайти для себе щось потрібне, що вже не є доречним для
іншого. Співчуття і розуміння загалом червоною ниткою проходили
крізь усі фільми, про що б вони не
були – про війну, біженців, людей
з особливими потребами чи вибо50
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Погляд на Київ із висоти пташиного польоту вже сам по собі не може не захоплювати мімімішністю, а
щоб красивостей не здалося мало,
автори домальовують мосту ангельські крила, а Дніпру – ніжних
китів. Добрий хід, який перетворює
документальну зйомку на хіпстерський артбук. Камера зупиняється
на окремих відвідувачах мосту, які
приходять сюди фотографуватися
та їсти. Фотосесія зі скрипкою, без
скрипки, вигнуті тіла дівчат, що завмерли перед дулом айфона чи самсунґа. Хлопець у вузьких джинсах,
що приходить на міст їсти шпроти,
і інший, який святкує на мосту дні
народження, дівчина, що годує на
мосту биточками й картоплею свого нареченого, майбутнього моряка. Після закінчення фільму лишається відчуття того, що було все й
надто багато, але насправді не було
нічого. Для перемоги цього всього
було, очевидно, замало.
Фільми в Їглаві демонструються
одночасно в понад десяти локаціях.
Щоб глядачі не блукали, всі центри
пов’язані між собою білою лінією на
асфальті. „Слідуй за білою стрічкою
і не заблукаєш!“ стає основним гаслом для кількох тисяч відвідувачів
на кілька фестивальних днів. Перебігаючи з одного місця на інше, помічаю в темряві команду Docudays. У
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багато сміємося і радіємо, а я вчуся
перекладати синхронно дискусію на
кілька одночасно підставлених вух.
Їглава в ці дні й справді мов великий
кіновулик.
І хоча українських бджілок на
фестивалі не надто багато, проте
України очима неукраїнців у програмі фестивалю було достатньо.
Американський
експериментальний режисер Білл Моррісон
представив родинну реліквію,
фільм „Назад до землі“ про програму поселення євреїв на спорожнілих територіях України, Криму та
Росії в 20-х роках ХХ ст., що фінансувалася з грошей одного американського фонду. У 1927 році дідусь
режисера вирушає в Радянський
Союз подивитися, як використовуються гроші, як прижилися євреї й
чим займаються, і відзнімає шістнадцятиміліметровою
камерою
понад 1000 футів плівки. Моррісон
реставрує і трохи перемонтовує
пропагандистський фільм дідуся,
прибираючи з нього коментарі та
звук, лишаючи тільки сухі факти й
красиві кадри полів, будиночків,
усміхнених селян і членів делегації. На фінальних титрах мимоволі
здригаюся від думки, що вже через
рік ці поселення будуть розформовані, а їхніх членів відправлять на

