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Моноліт тріщить
Не забиваєш ти – забивають тобі
Дім кримських татар

Наш читачу!
Минув хаотичний 2019 рік і починається, найімовірніше, дуже складний
2020-й. Поголовна зміна влади на всіх рівнях і у всіх сферах, яку провела
команда нового президента, заплутала ситуацію всередині країни
й розхитала не надто стійку позицію України на міжнародній арені.
Як новий президент, так і його партія отримали небувало високу підтримку
виборців, але їм не вдалося схилити на свій бік українську інтелектуальну
еліту. Уже під час виборів було зрозуміло, що ні Володимир Зеленський,
ні партія «Слуга народу» не користуються її підтримкою. Були певні
сподівання, що після виборів, коли вщухнуть емоції, усе стане на свої місця.
Та цього не сталося. Вочевидь тому, що саме ця частина народу вибирала
своїх представників не «серцем», а розумом. І вона вимагає від влади
раціональних відповідей на давно поставленні питання, яких не отримала
під час передвиборчої кампанії і яких не отримує і нині. З іншого боку,
новій українській владі не потрібні українські інтелектуали.
Історія вже знала такі періоди, коли народ відвернувся від своєї еліти —
і світ на цьому не зупинився. Але чим це закінчиться для України цього
разу, важко передбачити.
Цим номером ми прощаємося з вами на тривалий час. У 2020 році будемо
виходити нерегулярно, в інших форматах, а можливо, змінимо напрямок
своєї діяльності. Дякуємо всім за увагу й підтримку.
На все добре!
Редакція «Українського журналу»
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Змінився modus operandi ворожих
країн. Змінилась і поведінка наших
спецслужб
ЛЕНКА ВІХ, ПРАГА /ДЛЯ TEXTY.ORG.UA/

Чеські спеціальні служби традиційно були достатньо закритими. Але зміна поведінки ворожих спецслужб змусила змінити
підходи чеських спецслужб, передусім до комунікації з громадськістю. Підтвердженням цього
є останні відкриті звіти як чеської
контррозвідки (BIS), так і військової розвідки (VZ). І не лише звіти.
«Не знаю, чеська розвідка взагалі
існує? Вона є? Міг би її запитати...».
Такими словами відреагував у вересні 2014 року міністр закордонних
справ Швеції Карл Більд на ремарку
чеського президента Мілоша Земана, який на саміті НАТО в уелському
місті Ньюпорт вимагав від України
надання переконливих доказів присутності російських військ на її території. Чеську Республіку і її розвідку
було таким чином принижено в очах
чеського суспільства і скомпрометовано в очах міжнародних партнерів.
Але не Карлом Більдом, а Мілошем
Земаном.
Звичайно, чеська розвідка існує
нині, вона існувала та працювала
й тоді. Через кілька місяців після згаданої події в чеських ЗМІ з’явилася
не зауважена багатьма інформація
про те, що кілька працівників чеської
військової розвідки були нагороджені за роботу саме на українському
напрямку. Із ситуацією в Україні вони
були не лише добре обізнані, а й — за
інформацією газети «Лідове новіни»,
яка посилалася на два джерела з розвідувальних кіл, — їм навіть вдалося
передбачити анексію Криму.
Військова розвідка є однією з розвідувальних служб ЧР, яка інтегрує
в собі розвідувальну й контррозвідувальну діяльність. Цікаво, що у 2012
році у своєму відкритому звіті вона
вділила Україні буквально два речення, причому в рамках інформації
про Росію та її активність у пострадянських республіках. Там ішлося
про те, що у військово-політичній
сфері України відбулися персональні заміни, зменшено витрати на
6

оборону, а також зазначалося, що
скорочення штату ЗСУ та старіння
озброєння негативно позначиться
на обороноздатності України. Чомусь чеська військова розвідка вважала за потрібне наголосити саме на
зниженні обороноздатності країни.
Звіт було видано за кілька місяців до
подій у Криму.
У цьому ж звіті наголошувалося,
що найбільшою шпигунською загрозою для ЧР є російські спецслужби.
І хоч активність самих ГРУ та СВР (які
зазвичай зосереджувалися на отримуванні корисної інформації через
контакти в Міністерстві оборони ЧР)
знизилася, порівнюючи з минулими
роками, однак російські спецслужби
продовжують діяти під незаконним
прикриттям — як журналісти, митці
чи навіть біженці.
Мілош Земан не міг бути непоінформованим, оскільки ще у 2013 році, коли він уперше став президентом, військова розвідка надіслала
своїм адресатам (серед яких і президент республіки) 715 інформаційних
повідомлень. Минулого року їх було
1330.
З боку Мілоша Земана це було не
просто ігнорування розвідувальної
інформації чи нерозуміння ситуації.
Й оскільки згодом він розпочав відкритий і безпрецедентний наступ
на чеську контррозвідку (BIS), називаючи їхніх представників невдахами, їхні звіти — дурними балачками,
а очільнику BIS навіть із другої спроби не надав звання генерала, то можна вважати, що його діяльність і провокативні заяви на самітах НАТО є роботою на користь агресора — Росії.
На такі дії президента публічно відреагував голова BIS, заявивши в одному
з інтерв’ю, що чеській контррозвідці
у 2018 році вдалося викрити мережу
шпигунів однієї з російських служб
і завдати їй непоправної шкоди.

Новий у всіх вимірах звіт
Нещодавно були опубліковані звіти
військової розвідки (VZ) і чеської

контррозвідки (BIS) за 2018 рік, причому останній викликав неабияке
зацікавлення чеських ЗМІ. Річ у тім,
що цього разу замість сухого й загального звіту громадськість отримала доволі конкретну інформацію,
а в передмові автори звіту не лише
звертаються напряму до громадян,
а й бажають їм цікавого читання.
У цьому звіті детально розказано
і про ліквідацію мережі однієї з російських спецслужб. Мережу було
сформовано російською ФСБ, і вона працювала під прикриттям двох
приватних фірм, що займалися продажем комп’ютерного обладнання
та програм. Однак працівники цих
фірм займалися ще й гакерською
діяльністю, а самі системи для гакерських атак були розміщені на
комп’ютерах цих компаній. «Ця
структура була частиною ширшої
системи і слугувала ФСБ для таємних кібернетичних та інформаційних
операцій як у локальному, так і в глобальному масштабі. У співпраці з поліцією цю мережу було ліквідовано,
завдяки чому зупинено діяльність
ФСБ проти інтересів Чехії та наших
союзників», – заявляє BIS.
Техніку до Чеської Республіки перевозили машини Посольства РФ
із дипломатичними номерами. Нагадаймо, що Посольство РФ у Празі
надзвичайно численне (140 працівників, з них — 53 дипломати), а кількість автомобілів із дипломатичними номерами перевищує кількість
дипломатів (53 російським дипломатам належить 71 дипломатичне
авто).
Іншою, не менш цікавою особливістю звіту є те, що сама контррозвідка почала по-іншому сприймати
т.зв. «проросійських активістів».
У минулорічному звіті про них доволі обтічно говорилося, як про «ідеологічно мотивованих та переконаних у шкідливості НАТО, ЄС, США та
ліберальної демократії загалом проросійсько налаштованих громадян,
що в рамках своїх громадянських
прав і свобод поширюють інформа-

цію, у яку самі вірять і яка їм здається
правдивою». Проте в цьогорічному
звіті таких «активістів» чеська контррозвідка вже називає «найбільшою
загрозою конституційному ладу Чехії», яка надає перевагу російським
інтересам на шкоду інтересам Чехії.
Велика кількість проросійських активістів, на думку BIS, і надалі вмотивовані ідеологічною близькістю та
симпатіями до режиму Путіна, проте
існують певні непрямі докази того,
що багато з них пов’язані з російською державою чи напряму керовані російськими спецслужбами.

І далі про діяльність
російських спецслужб
У 2018 році на території ЧР були активними всі російські спецслужби
— цивільна розвідка СВР, військова
розвідка ГРУ та розвідувальні органи ФСБ.
BIS у своєму звіті знову нагадує
про непомірну кількість російського дипломатичного корпусу, який
здебільшого складається із незадекларованих працівників спецслужб.
Частково його вдалося послабити
видворенням трьох російських дипломатів після отруєння Скрипалів
у Великій Британії. Тоді російська
сторона намагалася поширити неправдиву версію про те, що вжита
токсична речовина може походити
не з Росії, а з інших країн, наприклад,
з Чехії. Тут варто нагадати, що російській пропаганді тоді вторив і чеський президент, підтвердивши таку
можливість.
Росіяни намагалися впливати на
людей і в близькому оточенні політиків, що приймають рішення у сферах,
які цікавлять РФ. Одна зі спецслужб
була залучена до дискредитації та
маргіналізації тієї частини російської
меншини ЧР, яка не дуже прихильно
ставиться до Кремля.
Цікаво те, що, за твердженням
чеської контррозвідки, у 2018 році
Росія використовувала Чеську Республіку як одну зі сцен субверсійної
(тобто підривної) діяльності проти
суверенітету та територіальної цілісності України.

У доповнення
Після прочитання та порівняння звітів чеської контррозвідки та військової розвідки стає зрозуміло, що обидві служби одна одну доповнюють
і обидві усвідомлюють важливість
комунікації з громадянами, оскіль-

ки, по-перше, деякі адресати їхніх
поглиблених звітів і самі є проблемою для безпеки Чеської Республіки, а по-друге, ворожі країни (Росія
та Китай) нині перестали зосереджуватися лише на зборі інформації та
маніпуляціях із виконавчою владою,
почавши натомість впливати безпосередньо на кожного громадянина
через його домашній комп’ютер чи
смартфон. Причому використовують для цього вже не самих працівників своїх спецслужб, а різного
роду замісні суб’єкти — від громадських організацій до комерційних
структур. І все задля т.зв. plausible
deniability, тобто заперечення вірогідності. Отже, з одного боку, ворожі
спецслужби можуть заперечувати
свою участь в агресії, а з іншого —
можуть ефективно користуватися
можливостями приватних фірм чи
недержавних організацій у своїй підривній діяльності, наприклад, для
кібератак.
Звіт військової розвідки за минулий рік практично повністю сфокусований на кібербезпеці та захисті.
Він узагальнює загрози й дає можливість краще зрозуміти висновки їхніх
колег із контррозвідки. А висновки
ці невтішні. «Світ зробив наступний
крок у підготовці до розв’язання
нового типу конфлікту, де влада виборюватиметься без використання
традиційних військових засобів.
Людина в ньому може стати лише
рушієм, що запустить битву технологій, а результат залежатиме як від
рівня цих технологій, так і від їхньої
складності та вразливості. Це суперництво сил, що прагнуть домінувати
над людським розумом та формувати думки й погляди людей».

вала цілий «незалежний» інститут
(Sinoskop), що займався Китаєм — на
противагу проєкту Sinopsys, який
складається з експертів-синологів
філософського факультету Карлового університету й дуже критично
ставиться до Китаю.
І це ще не все. Фірма Келлнера (який підтримує тісні стосунки
з чеським президентом Мілошем
Земаном і регулярно супроводжує
його в поїздках до Китаю) оплачувала агентству C&B консультації та
видатки на конференції, організовані деякими чеськими політиками,
підготовку журналістів, написання
статей, інтерв’ю і навіть коментарів
у соціальних мережах. До того ж фірма Келлнера оплачувала медіаатаки
на чеських політиків, яких важко
назвати друзями Китаю, а також —
моніторинг таких політиків.
Якщо все це скласти до купи,
вимальовується яскрава картина
атак Росії та Китаю, атак, що цілять
у кожного з нас за посередництвом
ЗМІ, соціальних мереж, комерційних
структур чи неприбуткових організацій. Для України ця інформація також важлива — і не лише з огляду на
Росію, але й з огляду на Китай, що на
нього багато хто в Україні сьогодні
молиться, бо він, мовляв, приходить
із величезними грошима. Але і в цьому випадку, як і у випадку з Росією, за
все доведеться платити сторицею.



Домінувати над розумом і
формувати погляди
Те, що останнє речення наведеної
цитати — не просто роздуми, а інформація, оперта на фактах, стало
очевидним буквально днями. Чеське видання Aktualně.cz опублікувало
два тексти, які спричинили справжній медіавибух. У них розповідається
про те, як фірма чеського мільярдера Петра Келлнера (PPF) через свою
дочірню компанію (Home Credit) винаймала PR-агенцію (C&B Reputation
Management) для того, щоб у «правильному» руслі формувати думку
чеських громадян, покращуючи
картину комуністичного Китаю. Ця
агенція створила мережу фахівців,
журналістів та політиків і розбуду7
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Олег Сенцов:

«Потрібно було боротися
— я й боровся»
РОЗМОВЛЯЛА АНАСТАСІЯ МАГАЗОВА

Український кінорежисер і письменник, якого за опір анексії
Криму російський суд засудив до 20 років позбавлення волі, став
найвідомішим політичним в’язнем сучасності. Через 5,5 років
Володимир Путін випустив Олега Сенцова на волю в рамках
масштабного обміну полоненими між Росією і Україною. Але Сенцов
вирішив продовжувати свою боротьбу проти Кремля і після звільнення.
Є чітка впевненість, що в’язниця
залишає на будь-якій людині слід,
навіть на тих, хто виглядає незламним. Як ви змінилися за роки
ув’язнення?
Будь-яка людина змінюється за 5 років. Також будь-яка людина змінюється під впливом серйозних обставин.
А в’язниця — це серйозні обставини.
Друзі, які не бачили мене 5 років, дуже переживали, що я змінюся і фізично, і психологічно. Але, поспілкувавшись зі мною, вони сказали, що я залишився таким, яким і був. А збоку
завжди видніше. Я не знаю, чому я витримав це. Я не один такий, у цьому
немає нічого героїчного. Є люди, які
витримують набагато більше.
Чому саме ви потрапили в жорна
так званої «Кримської весни»?
Це було випадково, не вибирали спеціально мене, як дехто вважає. Вони
шукали хоч когось, хто був більш відомий або кого вважали головним.
У мене було багато контактів, я організовував курси медичної допомоги
та допомогу українським військовим
у Криму. Тому в показах вказали саме
на мене, нібито я найголовніший у
цьому русі опору. І все. Уже після мого затримання у ФСБ зрозуміли, що
я відомий режисер, що в мене є підтримка. Тому я — це збіг і, насправді,
їхня помилка. Їм потрібно було таку
гучну справу в Криму, щоби виправдати свої дії. Вони вибивали з мене
свідчення на Порошенка або Кличка,
щоби я виступив із цим на російському телебаченні. Тому вони з подвійною силою були на мене злі — і не
8

здаюся, і план їхній ламаю, а ще й кажу про них правду. У Росії вони звикли, що ФСБ усі бояться — і мовчать,
а мовчання в моєму випадку було
б поразкою. Потрібно було боротися
— я й боровся.
Тоді під час вироку в залі суду в Ростові ви виглядали дуже впевнено
і спокійно. Траплялися з вами моменти відчаю або сумніву, що вас
звільнять раніше, ніж через 20 років?
Я завжди намагаюся дивитися на речі
об’єктивно, і оцінювати ситуацію, як
вона є. А важкі моменти є у кожного,
і в мене теж. Це не був розпач, але бувало дуже важко і здавалося, що сил
більше немає. Але таке бувало у мене
дуже рідко й дуже недовго, і цього ніхто не бачив.
Минулого року ви витримали 145
днів голодування, втратили 20 кг
ваги, ваше життя було на волосині. Як почуваєтеся зараз?
Уже все гаразд. Через рік уже більшменш усе відновилося. Є проблема
з обміном речовин і печінкою, але це
дрібниці й дурниці в порівнянні з тим,
що було відразу після голодування.
Під час голодування ви почали писати щоденник. Вам вдалося його
вивезти з в’язниці. Цього року планується його публікація. Але ви сказали, що не будете цей щоденник
ані перечитувати, ані редагувати.
Чому? Що в ньому?
Так, цей щоденник із 4-х або 5-ти тонких саморобних зошитів. Як можна це

редагувати? Я їх писав, розуміючи, що
це, можливо, останнє, що я напишу.
Людина в такому стані максимально
відверта, і я не хочу «прилизувати»
правду. Вона буде неприємна, зокрема і для мене самого. Але я так працюю, я так пишу — і про себе, і про
інших, — тільки так, як воно є. Правда
важливіша за красиві слова.
У вас з’явилася відповідь або розуміння, чому вас звільнили тільки зі
зміною влади в Україні?
Звичайно, як можна це не зрозуміти?
Путін шукає можливості, як налагодити контакт із Європою і зафіксувати
ситуацію, яка зараз є в Україні. Про
Крим уже ніхто не говорить, Донбас
нібито хочуть повернути Україні, але
на російських умовах. Тобто, нічого
не змінюючи, легітимізувати сепаратистські угруповання під виглядом
особливого статусу й автономії Донбасу. Для цього Путін хоче провести
на непідконтрольних територіях вибори й більше нічого там не робити.
Усе це пастка, у яку Путін заманює. Це
настільки очевидно, що Макрон і Зеленський або занадто наївні, або просто не розуміють цього до кінця. Я це
розумію і відкрито говорю на всіх майданчиках, куди мене в Європі запрошують виступати. Тому що це важливо
і для моєї країни, і для мене особисто.
Ви неодноразово говорили, що не
побачили тих змін в Україні, які
очікували. Ви зрозуміли, чому так
сталося?
А ви побачили їх? Хтось їх взагалі
побачив? (сміється) Цього не відбу-

ФОТО: АНАСТАСІЯ МАГАЗОВА
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востей для реального повернення
цих територій. І ми все для цього
зробимо. На мою думку, це єдина
правильна стратегія в цій ситуації.
Давно пора поглянути правді в очі
й перестати грати в нав’язану Росією
гру. За Путіна інтегрувати окуповані
території назад в Україну неможливо.
Завдання Путіна — не дати Україні
розвинутися, щоби ні росіяни, ні інші сусіди не побачили, що європейський шлях робить країни успішнішими. А Путін ніби вчепився нам у ногу
і тримає.

ФОТО: АНАСТАСІЯ МАГАЗОВА

лося, тому що Петро Олексійович
(Порошенко — УЖ) проводив досить
грамотну зовнішню політику, у нього
є заслуги — і безвіз із ЄС, і Томос для
незалежності української церкви,
і стримування Росії на сході України.
Але, на жаль, внутрішню корумповану систему він не змінив, а очолив її.
І українці все це бачили й розуміли —
тому він програв на виборах. У нього
був історичний шанс почати жити за
новими чесними правилами — але
він цього не зробив.
У вас є розчарування в чому-небудь
або в кому-небудь?
Я ніким не зачаровувався, тому ні
в кому не розчарувався. Я вірю тільки в одну людину — його звуть Олег
Сенцов. Він мене не підведе, і в ньому
я не розчаруюсь, хоч ним я теж не зачаровуюсь. Я дуже добре знаю цього
хлопця (сміється).
У деяких інтерв’ю ви говорили, що
зміни в Росії можливі тільки з відходом Путіна. Як це можливо, якщо
так багато людей його підтримують?
Підтримують, тому що є сильна поліцейська машина, яка тисне всіх, хто
проти. Плюс є дуже серйозна пропаганда, яка промиває людям мізки. Також Путін вміло грає на дрібних, постколоніальних, імперських амбіціях
громадян. Тобто в них логіка така:
ми погано живемо, однак наші ракети-«іскандери» загрожують усьому
світу. Європейцям це складно зрозуміти, але такий російський менталітет
— раби в захваті, і вони не хочуть змінюватися. Ситуація тільки погіршується, це призведе до кризи системи,
а потім і до її краху. Крах і відхід Путіна призведуть до таких глобальних
жорстких змін у Росії, що їхній масш10

таб зараз важко передбачити. Але те,
що зміни будуть — це факт.
Що, на вашу думку, буде справедливістю по закінченню війни Росії
проти України?
Справедливістю буде виконання
трьох пунктів: повернення окупованих територій Криму й Донбасу;
виплата репарацій за завдані збитки;
третє — Росія на державному рівні
повинна визнати факт агресії і покаятися за всіх убитих українців. І робити
це кожного разу, коли вони будуть
чути слово «Україна» — як це роблять
німці, коли чують слово «Голокост».
Ваш перший закордонний візит після звільнення був до Берліна. Потім
ви зустрічалися з президентом
Франції Емманюелем Макроном,
риторику якого щодо Росії зараз
критикують. Ви помітили, що підтримка України в Європі ослабла?
У Європі підтримка України, звичайно, залишилася. Я зараз їжджу на
різні зустрічі, спілкуюся з людьми, які
нас підтримують. А ті, хто підтримує
Росію, не шукають зустрічі зі мною,
як і я з ними. Найбільшу підтримку
я бачу від представників країн Балтії
і Польщі — це ті, хто добре пам’ятає
власну історію російської окупації
і придушення свободи. Поки я не відвідав багато європейських країн, я не
відчував повного масштабу впливу
Росії на процеси у Європі.
Як ви вважаєте, за яких умов можливе повернення під контроль
України окупованих територій?
Коли в України буде набагато вищий
рівень розвитку, ніж на окупованих
територіях, коли Росія нарешті втратить свого Путіна й почне виходити
з кризи, тоді з’явиться вікно можли-

Чи є у вас відчуття, що в Європі розуміють, що таке Росія?
Ті, хто розуміє, ті підтримують Україну. Хто не розуміє або погано розуміє, той до Росії більш толерантний.
У Франції, наприклад, багато хто говорить про історичні зв’язки з Росією.
Я таку позицію зрозуміти не можу
й аргументовано її заперечую.
За результатами неофіційного
опитування наприкінці року, у вас
після президента Зеленського друге місце в рейтингу довіри українців. Ви вже заявляли, що поки що
не збираєтеся в політику. Це й досі
так?
Я ніколи не збирався в політику. Поки
що я не розглядаю це питання і відкидаю. Воно зараз у мене точно не
на порядку денному. Крім творчості,
я займаюся зараз активізмом. Я поступово входжу в курс справ, не люблю поспішних висновків і дій. Зараз
я звідусіль збираю інформацію для
чіткого розуміння, як Україну сприймають у Європі. З будь-якого приводу
робити якісь заяви чи швидкі дії я не
буду. Головне моє завдання зараз —
говорити й нагадувати про російську
агресію на різних європейських майданчиках, тому що багато людей із
нею вже просто змирилися і забули.
Друге дуже важливе моє завдання —
це нагадувати про наших людей у російському полоні й наближати їхнє
звільнення. Через пів року я планую
створити громадську організацію,
яка буде також займатися цими питаннями.
На вас не тисне покладений суспільством авторитет?
Я не відчуваю цього авторитету, хоч
мені всі про нього говорять. Я не
звертаю на це увагу та відгороджуюся, щоби воно не заважало мені діяти
й не зіпсувало мене.


стабілізатори

ТЕМА:

погляд збоку
ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
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Моноліт тріщить: Що
відбувається в парламентській
більшості «Слуги народу»?
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ

Пропрезидентська фракція живе від одного скандалу до іншого,
всередині фракції ворогують неформальні угруповання, але
реального розколу поки що вдається уникнути.

Коли впродовж короткої парламентської кампанії влітку минулого
року лідери «Слуги народу» розповідали, що їхня мета — здобути монопольну більшість у Верховній Раді, це
сприймали як звичне для будь-яких
виборів свідоме завищення планки.
Навіть Партія регіонів на піку своєї
могутності у 2012 році не спромоглася отримати більшість депутатських
мандатів. А відбір кандидатів від СН
відбувався в авральному режимі, людей відверто бракувало, зокрема в окремих регіонах.
Але електоральний феномен Володимира Зеленського та загальна
втома від «старих політиків» плюс технологічно правильна агітаційна кампанія спрацювали — і «слуги» сформували найбільшу в історії українського
парламентаризму фракцію з 254 депутатів, аж на 28 більше, ніж потрібні для
ухвалення рішень 226 голосів. Хороший запас міцності, який теоретично
мав би позбавити президента та уряд
їхнього одвічного клопоту — пошуку
голосів та союзників у парламенті, поступок та компромісів задля ухвалення необхідних рішень.

Хроніки «турборежиму»
І справді, від самого початку парламент демонстрував максимальну
дисциплінованість, інтенсивність та
політичну слухняність. Усіляко підкреслюючи свою «інакшість», депутати видавали на-гора безпрецедентну
кількість результативних голосувань,
хоч такі трудові подвиги загалом і не
були особливо потрібні. Позиція інших фракцій до уваги взагалі не бралася, голосів вистачало із запасом.
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Самі депутати чемно сиділи на своїх
робочих місцях стільки, скільки скаже партійне керівництво, і ретельно
натискали зелені кнопки. Для такого
темпу та характеру роботи було вигадано окреме слово — «турборежим».
З’явилися очевидні побоювання,
що Верховна Рада за таких умов може
перетворитися на абсолютно вторинний орган влади, який суто механічно
затверджуватиме все, що накажуть
в Офісі президента. І депутати не мали
можливості (а багато хто й не хотів) хоча б ознайомитись із тим, за що вони
голосуватимуть.
Але перші тріщини в «зеленому»
парламентському моноліті з’явилися
досить скоро, ще в середині вересня. Президентська команда на хвилі
успіху вирішила остаточно зцементувати свій вплив на Верховну Раду
і тишком-нишком закріпити положення про імперативний мандат. Тоді керівництво фракції могло б позбавити
будь-якого свого депутата його мандата, щоби на його місце зайшла більш
надійна чи потрібна людина. В українських реаліях це майже автоматично
призвело б до диктатури партійного
та фракційного керівництва й абсолютного безправ’я рядових депутатів.
І досі безвідмовно слухняні «слуги» повстали проти цього, очевидно,
почавши усвідомлювати свою яку-неяку суб’єктність у політичному процесі. Зрештою, це питання зняли з порядку денного, але тріщини лише ставали
дедалі глибшими, і це вже стало очевидним за результатами голосувань.
Якщо перше рішення нової Верховної
Ради, яке не набрало необхідних 226
«за» парламентська меншість зустріла
іронічними оплесками, то згодом така

ситуація почала виникати дедалі частіше. І керівництву фракції СН та Офісу президента довелося повертатися
до звичних парламентських практик
— переконувати й торгуватися зі своїми та чужими депутатами.

Внутрішні скандали
Паралельно відбувалися кілька процесів, які вносили елемент дестабілізації в злагоджену роботу «зеленої»
фракції. Зокрема, перманенті внутрішні скандали. Наприклад, факт
неперсонального голосування двох
«слуг» ще на початку роботи нової
ВР викликав обурення на всіх рівнях
владної команди, а самих порушників
змусили публічно вибачатися перед
«президентом, колегами й народом».
«Слуга народу» впродовж усієї кампанії обіцяла нульову терпимість до
кнопкодавства як до типової хвороби
минулих парламентів, а самих кнопкодавів обіцяли позбавляти мандата,
про що навіть було підписано відповідний меморандум. Втім, швидко з’ясувалося, що жодної юридичної сили
він не має, і порушники продовжили
спокійно працювати далі.
Зрештою, на тлі подальших пригод
«слуг народу» ця історія відходить
у глибоку тінь. Причому депутати
провладної фракції нерідко створювали собі проблеми своїми ж руками,
цілком на рівному місці. Чого варта,
приміром, історія з головою парламентського комітету Богданом Яременком, який домовлявся з повією
про зустріч прямо під час пленарного засідання і зі свого робочого місця,
іншою рукою тиснучи на зелену кнопку для голосування. Своїми недо-
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лугими поясненнями й намаганням
перекинути відповідальність на журналістів Яременко лише підливав олії
у полум’я скандалу.
Далі подібного роду історії стали
буденністю, не встигали обговорити
подробиці одного інциденту, як уже
спалахував наступний. Поки ЗМІ й соцмережами розходилася спіймана
парламентським фотокореспондентом переписка «слуги» В’ячеслава
Медяника, у якій він обіцяв «порішати
питання» з прокуратурою, як десяток
депутатів від СН запідозрили в отриманні хабарів від одіозного нардепа
Антона Яценка — ніби за те, щоби вони не заважали його прибутковій схемі щодо оцінки нерухомості. Й одразу
ж депутат від СН Євген Шевченко з’являється в ефірі російського «Першого
каналу» й розповідає, що миру між
Україною та Росією, виявляється, заважають якісь українські радикали-націоналісти.
Іноді один скандал провокує інший. Ледь фракція «слуг» зважилася
виключити зі своїх рядів перших депутатів — Анну Скороход та Антона Полякова — за постійну критику
внутрішньої ситуації і дій фракції (Поляков) чи не голосування за важливі
закони, наприклад, щодо ринку землі
(Скороход), як той же Поляков опублікував аудіозапис, на якому група
«слуг» на чолі з «Юзіком» із «Кварталу» (Юрієм Коряченковим) домовляється про неформальну «співпрацю»
з керівництвом криворізької поліції.
І паралельно з’ясовується, що «слуга»

Лише кілька підгруп
справді змогли
налагодити ефективну
внутрішню роботу,
і навіть неформальне
спілкування, аж до
спільних святкувань
днів народження.
Більшість же однаково
почала тяжіти до певних
позапарламентських
центрів впливу або
просто перетворилася
на класичне нестабільне
парламентське «болото»
із ситуативними
інтересами
чи банальним
нерозумінням того,
куди і як рухається їхня
фракція.
Юрій Іванісов у 90-х був засуджений
за участь у груповому зґвалтуванні.
А Скороход тим часом стала чи не щоденним гостем опозиційних каналів,
як лояльних до Петра Порошенка, так

і підконтрольних Віктору Медведчуку,
де годинами змішує з багном свою колишню фракцію.
Причому, як і у випадку з кнопкодавами, жодних реальних санкцій проти
депутатів, що наносять шкоду іміджу
СН, вжити не можуть (або не хочуть).
Так, особисто Зеленський обіцяв, що
змусить Іванісова скласти мандат,
якщо підтвердиться інформація про
його судимість. Інформація підтвердилась, але Іванісов, пересидівши місяць-півтора, повернувся на роботу
до сесійної зали (де його тепло зустріли колеги), усе обійшлося його виключенням із провладної фракції.

Групи впливу
Величезна за розміром фракція «слуг»
цілком очікувано виявилася дуже різнорідною. Серед двох із половиною
сотень депутатів є люди з абсолютно
різним бекграундом, політичною та
бізнесовою біографією або ж узагалі без такої, дуже багаті й відносно
бідні, з хорошою освітою і без неї, переконано проукраїнських поглядів
та більш чи менш латентні «ватники»
тощо. Зрозуміло, що, як і в будь-якому
колективі, неминучими були процеси
внутрішнього групування: за близькістю політичних поглядів, за спільними бізнес-інтересами, за зв’язками
з певними олігархічними групами чи
хоча б за принципом земляцтва. Щоб
уникнути розшарування на внутрішні неформальні групи, які з часом
обов’язково почали б конфліктувати
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одна з одною, стратеги «Слуги народу» вигадали оригінальний хід.
Усіх депутатів сліпим жеребкуванням поділили на 15 підгруп, які очолили заступники голів фракції. Саме
заступники мали б контролювати
дисципліну «своїх» депутатів, проводити регулярні збори підгруп, на яких
би обговорювалися законопроєкти
та інші політичні рішення. Втім, цей
експеримент не виправдав усіх покладених на нього очікувань. Лише
кілька підгруп справді змогли налагодити ефективну внутрішню роботу,
і навіть неформальне спілкування, аж
до спільних святкувань днів народження. Більшість же однаково почала
тяжіти до певних позапарламентських
центрів впливу або просто перетворилася на класичне нестабільне парламентське «болото» із ситуативними
інтересами чи банальним нерозумінням того, куди і як рухається їхня
фракція. Пояснювати «генеральну
лінію партії», особливо на перших порах, їм ніхто не збирався. Втім, з часом
рядові «слуги» почали дедалі голосніше заявляти про себе й необхідність із
ними рахуватися, і в Офісі президента
були змушені це знехотя сприйняти.
Часи «турборежиму» добігли кінця.

Неформальні групи
Тим часом у монобільшості сформувалися декілька окремих неформальних груп. Насамперед, це група,
орієнтована на олігарха Ігоря Коломойського, чисельністю десь у дватри десятки депутатів. Її фронтмен
— ексжурналіст Олександр Дубинський, який курирує кількох мажоритарників та разом із блогером
Максимом Бужанським входить до
неформальної «блогерської групи».
Група Коломойського нерідко демонструє свою незалежність, відмовляючись голосувати за важливі для президента та уряду рішення. Приміром,
під час голосування за зняття депутатської недоторканності з нардепа
Ярослава Дубневича (член «Блоку
Петра Порошенка» в минулому скликанні) вони не дали голосів «за», і позитивне рішення вдалося ухвалити
лише завдяки фракції «Голосу».
У Коломойського є свої люди й поза
межами «зеленої» фракції, наприклад,
у депутатській групі «За майбутнє».
Але в цілому олігарх не має аж такого
впливу на монобільшість, парламент
та дії влади загалом, як йому нерідко
приписують. Втім, це не заважає йому
за цей вплив наполегливо боротися
за дуже багатьма напрямками, напри14

клад, намагаючись збити з прем’єрської посади Олексія Гончарука. Те,
як далі будуть розвиватися стосунки
Зеленського та Коломойського — велика інтрига, яка може стати доленосною для нинішньої президентської
команди (якщо, приміром, Коломойський з його медійними та іншими
ресурсами почне працювати проти
глави держави, чого аж ніяк не можна
виключати).
Іншу важливу внутрішньофракційну групу складали депутати, орієнтовані на абсолютно невідомого громадськості, але впливового чернівецького бізнесмена Іллю Павлюка, який
під час виборів опікувався багатьма
фінансовими та організаційними питаннями «Зе!Команди» і провів у Раду
чимало «своїх» мажоритарників. Загалом на Павлюка орієнтувалися кількадесят «слуг», котрі, зокрема, почали
діяти проти інтересів Коломойського
— і, як говорили в парламентських
кулуарах, орієнтувалися на іншого
олігарха, Ріната Ахметова. Задля того,
щоби збити щораз більший потенціал
цього угруповання, депутата Дмитра
Соломчука, який вважався одним із
координаторів, було знято з посади
заступника голови фракції, а підгрупу,
яку він очолював, було розпущено на
початку грудня, відтак про «групу Павлюка» почали говорити вже менше.
Свої невеличкі групи в «Слузі народу» мають і голова Офісу президента
Андрій Богдан, і президентський помічник Андрій Єрмак, котрий де-факто став правою рукою Зеленського і тіньовим міністром закордонних справ,
відповідальним за купу напрямків —
від перемовин щодо Донбасу до американського напрямку й «розрулювання» кризових ситуацій на кшталт
катастрофи українського літака під
Тегераном. Звісно ж, значна кількість
депутатів орієнтуються безпосередньо на Зеленського, лише завдяки
якому їм і випала унікальна можливість потрапити до Верховної Ради.
Напевно, жодні опозиціонери так не
нашкодили внутрішній єдності «слуг»,
як самі «слуги». Головними порушниками спокою є вже згадані Дубинський із Бужанським. Вони дедалі
активніше та жорсткіше критикують
заведені в «Слузі народу» порядки та
рішення уряду, відкрито висміюють
та «мочать» топових президентських
призначенців на кшталт генпрокурора Руслана Рябошапки, просувають
наратив про агентів Джорджа Сороса
та «порохоботів», які нібито захопили
ключові посади в новій владі та формують державну політику тощо. Але

водночас — підкреслюють свою лояльність персонально до Зеленського.
Їхні медійні атаки дивним чином збігаються з бурхливою активністю ексфункціонера часів Віктора Януковича,
скандального Андрія Портнова, аж до
репостів його повідомлень у власних
телеграм-каналах. Про можливість
створення нового політпроєкту, обличчями якого стали би Дубинський,
Бужанський та Портнов, а спонсором
— Коломойський, парламентськими
кулуарами давно ширяться непевні
чутки.

Темні лицарі
Олії в багаття доливають і численні
анонімні телеграм-канали, мода на
які прийшла до України з Росії (а деякі з них, судячи з усього, якраз із Росії
і ведуться). Окремі з них прийнято
пов’язувати з Офісом президента та
різними групами впливу всередині самого ОП, наприклад, із Кирилом Тимошенком — головним президентським
медіастратегом. Проти нього справжню телеграм-війну веде найвідоміший
анонімний канал — «Темний лицар».
Хто саме за ним стоїть — достеменно невідомо, але його автор зазвичай
демонструє непогану поінформованість про внутрішні процеси у владі
і фракції «слуг» зокрема. У фракції СН
неодноразово намагалися вирахувати «лицаря», але поки що безрезультатно, на рівні припущень автором
каналу найчастіше називають того
ж Дубинського, сам він це заперечує.
Загалом, контент більшості подібних каналів складає безладна мішанина з чуток, припущень, відвертих
фантазій, підглянутої в серйозних ЗМІ
інсайдерської інформації, репостів
повідомлень один одного тощо. Усе
це разом розраховано на пересічного читача, котрий у такий спосіб ніби
відчуває себе залученим до таємниць
великої політики. Але депутати СН
теж це читають і нерідко обурюються: «телеграмна профспілка», як її
називають, любить спекулювати на
тому, що поки одні «слуги» слухняно
голосують за потрібні керівництву
держави рішення, інші організовують
корупційні схеми та нібито гребуть
гроші мішками (що, звісно, в окремих
випадках може бути недалеко від
правди). Спровоковані цим конфлікти з перемінним успіхом доводиться
гасити фракційному керівництву й навіть особисто Зеленському. Тож наразі
монобільшість тріщить, але поки що
тримається купи.



«Не забиваєш ти
— забивають тобі»
ПАВЛО КОСТ, КИЇВ

Попри досить сприятливі обставини, що склалися у 2019
році на газовій карті Європи, у процесі переговорів
із Росією Україна задовольнилася планом-мінімумом.
Нові контракти понизили статус української ГТС із
«ключового» до «одного з багатьох». Значно гірше, що
внаслідок домовленостей питанням часу є маргіналізація
українського газового маршруту.

Нічия з великим знаком мінус
Кінець 2019-го та початок 2020 року принесли багато знакових подій
для майбутнього газової архітектури у Європі, зокрема подальшої
ролі в ній України. Це, як мінімум,
три важливі моменти — підписання
контрактів на транзит російського
газу українською ГТС після 2019 року,
запровадження США санкцій проти
підрядників «Північного потоку-2» та
урочистий запуск «Турецького потоку» президентами Туреччини та Російської Федерації.
Звичайно, на перший план виходять нові газотранзитні домовленості
України з РФ. Отже, як вони вплинуть
на розташування України на газовій
карті Європи? Відповідаючи на це запитання, потрібно нагадати основні
параметри нових, п’ятирічних контрактів. По-перше, у 2020 році Оператор
ГТС (ОГТС) отримає гарантований дохід за транспортування щонайменше
65 млрд м³ російського газу, а у 2021–
2024 роках — за 40 млрд м³ (щорічно).
Тариф за транзит російською компанією сплачуватиметься на стабільному рівні впродовж п’яти років. Чітка
вартість тарифу не озвучувалася, бо
це комерційна таємниця, але з огляду
на публічні заяви очільників України
(прибутки за 5 років контракту мають
сягнути 7,2 млрд дол.), можна вирахувати, що тариф становитиме 2,69 дол.
за тис. м³ на 100 км. Для порівняння,
у 2019 році Нафтогаз отримував 2,61
дол. за 1 тис. м³ за 100 км, але протранспортував 90 млрд м³. Директор
енергетичних програм Центру Разум-

кова Володимир Омельченко вважає,
що він занижений на 1,5 дол. щодо
ринкової вартості у Європі (недоотримання прибутків, на його думку,
має складати 4 млрд дол. за період дії
контракту).
Важливо розуміти, що Газпром платитиме за такі потужності незалежно
від фактично протранспортованого
газу, тобто згідно з правилом «качай
або плати». Окрім того, українська
ГТС може транспортувати додаткові
обсяги, якщо знайдуться європейські
компанії, готові укласти контракти на
такі послуги, а тариф для них визначатиме український регулятор. Андрій
Коболєв, голова правління Нафтогазу,
прогнозує, що у 2020 році українська
ГТС протранспортує 75 млрд м³ газу. За даними джерел порталу ExPro,
тариф на ці додаткові поставки буде
приблизно в 1,5 рази вищим за «базовий» (це, до речі, підтверджує тезу
Омельченка про заниженість тарифу
для Газпрому).
По-друге, Газпром підписав контракт про транзит безпосередньо з Нафтогазом, тобто «організатором»
транзиту, а не ОГТС (з ОГТС підписано
лише міжоператорську угоду, необхідну для врегулювання технічних моментів співпраці). Це серйозний успіх
Газпрому, якому вдалося нівелювати
позитивні результати завершення
реформ у Нафтогазі (т.зв. unbundling,
тобто відокремлення оператора ГТС
зі структури компанії). Де-факто «Газпром» добився контракту на «старих»
умовах у новій упаковці, тобто свого
роду виключення з умов третього
енергетичного пакета, хоч формаль-

но контракт відповідає його вимогам. У цьому контексті Газпром вдало
зіграв слабким місцем керівництва
Нафтогазу — прагненням зберегти
частину контролю над транзитом
і фактично перетворив (лише в цьому
невеличкому аспекті газовідносин)
своїх затятих ворогів у тактичних союзників. До речі, зовсім скоро може
виявитися, що теперішнє керівництво
Нафтогазу залишить у спадок це досягнення іншим менеджерам, бо все
активніше обговорюється питання
заміни команди Коболєва та Вітренка
на інші обличчя.
Що це означає для газотранзитних
перспектив України? Однією з цілей
Києва було запрошення потужних європейських компаній до управління
ГТС. У результаті Україна мала отримати активного союзника в боротьбі
за свою транзитну позицію в Європі.
Тепер, коли транзит відбувається за
«майже європейськими» правилами,
реальне зацікавлення відомих західних компаній управлінням ГТС України різко зменшиться.
По-третє, сторони врегулювали всі
юридичні спори в різних інстанціях.
Газпром сплатив Нафтогазу майже
2,92 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу з лютого 2018 року, а Нафтогаз відмовився від арешту газпромівського майна в Європі
в рамках імплементації вердикту.
Водночас, Нафтогаз відмовився від
накладеного на Газпром Антимонопольним комітетом України штрафу
в розмірі 7,3 млрд дол. Також Газпром
та Нафтогаз зобов’язалися «обнулити» взаємні претензії перед Арбітра15
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жем у спорах, що тривають, у яких
українська компанія планувала стягнути з російського гіганта 12,3 млрд
дол., а Газпром подавав апеляції. Ця
частина домовленостей є успіхом
України. Проте слід розуміти, що «обнулення» претензій відкриває шлях
до покращення репутації Газпрому.
Тепер Києву ще важче буде переконувати західних партнерів у необхідності введення чи утримання наявних
санкцій, якщо Україна сама підписала
з Газпромом мирову.
Безумовно, контракти не є «зрадою». Наведені цифри, може, не
є вкрай корисними для України, але
катастрофічними їх назвати також
важко. Українсько-російські домовленості — це радше нічия. Проте слід
розуміти, що з погляду довгострокової боротьби за газотранзитну роль
України, це той випадок, коли Києву
потрібна була лише перемога, а нічия
збільшує ризик відкладеної в часі поразки.

Потоки чи потічки?
Останніми місяцями пожвавлення
спостерігалося також навколо проєкту газопроводу «Північний потік-2»
(ПП2). Попри гучні заяви Газпрому,
стан справ не такий поганий для
України, як його малюють кремлівські
технологи. Щоби проєкт виконував
свою роль об’єкту, що дозволятиме
Газпрому обходитися без України —
російському монополісту та його союзникам у Європі потрібно подолати
цілу низку перешкод. По-перше, введені США санкції проти підрядників
проєкту перервали на невизначений термін завершення будівництва
ПП2. Рестрикції розкрили у всій красі
правду про технологічну відсталість
російських компаній, які без послуг
зареєстрованої у Швейцарії Allseas
не в змозі завершити добудову газопроводу. Офіційні повідомлення
Москви говорять про рік затримки,
але насправді цей термін може затягнутися ще більше. Голова російської
Об’єднаної суднобудівельної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов в ефірі
«Россия-24» заявив, що у зв’язку із
санкціями США проти ПП2, затримка
в завершенні становитиме щонайменше 4 роки. Водночас, він висловив готовність своєї компанії до розробки проєкту сучасного російського
судна, здатного долати такі виклики.
Наратив Рахманова погано приховує
турботу про власний комерційний інтерес, тож не варто брати до уваги його заяву дослівно, проте запізнення
16

з добудовою ПП2 має всі шанси стати
тривалішим, ніж цього хоче Кремль.
У підсумку, принаймні до середини
2021 року будівництво ПП2 не буде
завершено. А на виведення на повну
потужність слід додати ще пів року.
По-друге, не все так просто із сухопутними продовженнями ПП2. Іншими словами, питання пропускної
спроможності на суші в Німеччині
залишається актуальним і досі. Обидві нитки ПП2 можуть сукупно транспортувати 110 млрд м³ на рік, а їхні
сухопутні продовження мають такі
потужності:
• OPAL — 36 млрд м³. Газопровід
у південному напрямку, у бік Австрії та Чехії. Завдяки зусиллям
Польщі, Газпром може використовувати його потужності лише на
50%, тобто 18 млрд м³.
• NEL — 20 млрд м³. Газогін прямує
на захід, у бік Нідерландів. Наразі
може використовуватися на повну
Газпромом.
• EUGAL — 55 млрд м³ з 2021 року.
Газопровід у південному напрямку
з відгалуженнями до Чехії та західної частини Німеччини (на даний
момент ще не добудований). У січні
2020 року введено в експлуатацію
частину газопроводу потужністю
30,9 млрд м³. Очікується, що його
потужності будуть доступними Газпрому на 50%, тобто 27,5 млрд м³.
Введення в експлуатацію EUGAL не
буде автоматично означати їхнього
виведення на повну потужність. На
це також потрібен додатковий час.
Тож газопровід буде технічно здатний
транспортувати 55 млрд м³ газу не раніше середини 2021 року.
По-третє, навіть квола реакція ЄС
на обхідні потоки РФ створює Кремлю великі проблеми. Оновлене минулого року законодавство охоплює також і ПП2. Усе це означає зменшення
пропускної спроможності обох потоків на половину. Щоби її збільшити до
повної, потрібні будуть заходи, зовсім
непритаманні Газпрому — адаптація
до вимог третього енергопакета. А на
такі процеси потрібно багато часу. Навіть в умовах жорсткого російського
управління.
Які ж тоді у підсумку перспективи
ПП і ПП2? Оптимістичний для Газпрому сценарій передбачає, що на половину його потужностей вдасться вийти наприкінці 2021 року або на початку 2022 року. Про терміни отримання
повної потужності взагалі немає сенсу вести мову. Причому американські
санкції здатні затягнути запуск ПП2
значно довше.

Не набагато краще для Газпрому
йдуть справи з «Турецьким потоком»
(ТП). Газопровід, прокладений дном
Чорного моря, має дві нитки — одна
транспортує газ, який раніше йшов
через українську ГТС, із РФ на ринок Туреччини, а друга покликана
транспортувати сировину на ринки
Болгарії, Сербії, Греції та Угорщини.
У листопаді 2018 року завершено будівництво обох ниток газопроводу
(31,5 млрд м³, по 15,75 млрд м³ кожна).
Наразі Газпром отримав можливість
заповнити першу нитку ТП, яка транспортує газ для споживачів у Туреччину. Також російський гігант може
постачати невеликі об’єми на ринок
Болгарії. Тож уже зараз Україна на
південному напрямку транспортує
газ лише для Румунії та Молдови (без
Болгарії). Відповідно, українська ГТС
втрачає через це 15-16 млрд м³ щорічно від «базових» об’ємів.
ЄС запізнився з охопленням ТП правилами третього енергопакета. Відповідно, Газпром немає таких обмежень щодо потужностей, як у випадку
з ПП2. Зате, з високою вірогідністю
такі обмеження будуть накладені на
сухопутні продовження другої нитки
ТП. Тобто, окрім 15,75 млрд м³ першої
нитки, Газпром може розраховувати
на менш ніж 8 млрд м³. А з огляду на
труднощі з інфраструктурою, принаймні протягом 2020–2022 років, це
буде ще менше. Тож перспективи запуску другої нитки «Турецького потоку» виглядають наразі туманно.

Оцінка, наслідки та
перспективи
По-перше, про майстерність Газпрому. Спочатку трохи математики.
Україна у 2019 році протранспортувала 90 млрд м³ російського газу. Від
цього віднімаємо умовно 15 млрд м³
з першої нитки ТП уже у 2020 році й
отримуємо 75 млрд м³. Тобто з урахуванням контрактів на поставку газу
європейським фірмам та інфраструктурним можливостям, у 2020 році
саме стільки Газпром мав би поставити газу в Європу через ГТС України. Логічно, що 1 січня Коболєв прогнозував об’єм транзиту у 2020 році
саме на такому рівні. Проте він може
помилятися. Станом на третю декаду
січня Газпром закачує в українську
ГТС у 4-5 разів менше сировини на
добу, ніж передбачено контрактами.
Це не є порушенням домовленостей,
бо російська компанія і так платить за
заброньовані потужності, а не за фактично протранспортований газ, але

це досить важливо. Дуже схоже, що
Газпром планує вийти на чіткий об’єм
реального використання української
ГТС у 2020 році на рівні 65 млрд м³.
Решту 10 млрд м³, яких бракує, він
зможе доставити з європейських сховищ, які протягом останнього року
активно заповнював під зав’язку.
Рахуємо далі. Від 75 млрд м³ віднімаємо 27 млрд м³ (половина потужностей ПП2) та 8 млрд м³ (половина
потужностей другої нитки ТП) й отримуємо 40 млрд м³. Для особливо
наївних це буде збігом обставин. Для
реалістів — чітким доказом ефективності російських переговорників
та поступок із боку Києва. На кожен
із п’яти законтрактованих років Газпром отримав саме такі об’єми, якими реально зацікавлений. Тобто такі,
які буде змушений постачати через
ГТС України. Можливо, за винятком
2021 року, коли, ймовірно, росіянам
доведеться відправити українським
маршрутом більш ніж 40 млрд м³, але
Кремль і тут залишив собі вікно можливостей на випадок дива і старту
експлуатації ПП2 та/або другої нитки
ТП уже на початку 2021 року.
По-друге, Київ не використав або
легко позбувався в ході переговорів
міцних аргументів. Дав собі нав’язати
включення питання оплати Газпромом штрафу, присудженого Трибуналом у 2018 році та навіть згадку про
прямі поставки газу в Україну, але не
зміг проштовхнути своїх бажаних питань: дозвіл на транспортування в Європу через російську та українську
системи середньоазійського газу,
«борг Януковича» чи втрачені в Криму активи. І це при тому, що оплата
Газпромом, за вердиктом Трибуналу,
2,9 млрд дол. росіянами подається як
поступка з їхнього боку. Вона включена в порядок денний переговорів,
обговорювалася та перерахована
у протоколі 21 грудня.
Не зрозуміло, чому Київ не ставив
собі й контрагентам завдань заздалегідь нереальних, як це робив
Газпром. Чому було не стартувати
з позиції 110 млрд м³, які були вказані
в минулому контракті, і які підтвердив вердиктом Трибунал? Зі 110-ти
можна було «в болях» опуститися до
минулорічних 90 млрд м³. А за бажані
60 млрд м³ на 10 років потрібно було
остаточно погоджуватися вже дуже
знехотя. До того ж, що саме 60 млрд
м³ на 10 років офіційно пропонувала
ЄК ще в січні 2019 року.
Тим більше, що переговорна позиція Києва була досить сильною.
Запізнення з потоками, санкції США,

наявність надлишкового газу в українських та європейських сховищах.
Відсутність контракту 1 січня не було
б катастрофою ні для України, ні для
ЄС. Усе це неминуче штовхало б Газпром до поступок. Якщо не взимку,
то протягом поточного року — точно.
По-третє, політика. Спочатку публічні заяви Нафтогазу давали надію,
що Київ не дозволить нав’язати собі
настільки несприятливий порядок
денний, але приблизно в другій декаді грудня ця риторика різко зміни-
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лася. Неможливо не пов’язувати це
з результатами двосторонніх переговорів Зеленського з Путіним у Парижі. Також однозначні висновки слід
робити з факту, що право першого
підпису під протоколом 21 грудня
отримав Андрій Єрмак — усього лише радник президента. Це зайвий
раз підтверджує, що ключовим у готовності Києва до підписання цих
документів було політичне рішення
на найвищому рівні без урахування
належною мірою думки фахівців. Зайвий раз, між рядками, це підтверджують учасники переговорів із боку

Нафтогазу та ОГТС — Юрій Вітренко
та Сергій Макогон. Цікавим у їхніх меседжах є факт затягування переговорів із боку Москви, що зірвало можливість підписання прямого контракту між Газпромом та ОГТС (без посередництва Нафтогазу). Ймовірно,
Київ перелякався входження в новий
рік без контракту (хоч причин для
страхів бути не повинно) та збільшив
тиск на «технарів», щоби закрити цю
тему й оголосити громадянам України про чергове «досягнення». Також
явно зіграно на апетитах очільників
Нафтогазу, які були не проти зберегти інтерес компанії до транзиту.
Що буде далі? Нагадаймо, що українська ГТС розрахована на транспортування 140 млрд м³ газу. При об’ємах
понад утричі нижчих, актуальною
буде необхідність оптимізації ГТС. За
словами Сергія Макогона, при транзиті 40 млрд м³ 75-80% компресорних
станцій стане непотрібними. Першим
«під ніж» піде південний напрямок —
минулого року вже було скасовано
тендери на ремонт КС цього маршруту. Це не означає, що газопроводи розберуть на брухт, але частину
інфраструктури доведеться вивести
з ладу. Оптимізація дозволить працювати ефективно й бути прибутковим
навіть при 40 млрд м³.
Проте боротьба за долю транзиту триватиме й надалі (звільнення
російських потоків від правил третього пакета, утримання та дотримання санкцій). Але тепер Київ легко
віддав потужний аргумент, яким був
би 10-річний контракт з об’ємами 60
млрд м³. Домовлені об’єми транзиту
аж ніяк не можуть бути важелем тиску на ці процеси. Тепер доля транзиту
українською ГТС після 2024 року вирішуватиметься без України.
Старе футбольне прислів’я говорить: «Не забиваєш ти — забивають
тобі». Шансом піти в газову атаку й вибороти гарні умови на 10 років Київ
вирішив не скористатися. Тепер прогнозовано в атаку поступово переходитиме Газпром. А як показує досвід,
кремлівські газовики не щадять своїх
опонентів. Унаслідок домовленостей
український маршрут з абсолютно
ключового вже зараз перетворився на один із багатьох. А після 2024
року є всі шанси на те, що він стане
маргінальним. Єдиною унікальністю
ГТС і надалі залишається її здатність
забезпечувати пікові поставки.
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Українці вирушають
підкоряти космос
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

2020 рік може стати переломним для української космічної
промисловості. На авіабазі Ванденберг у Каліфорнії, яка є базою
з космодромом військово-повітряних сил США, повинен пройти
перший старт ракети-носія «Альфа» (Alpha), що вироблена українськоамериканським стартапом «Файрфлай» (Firefly). Досі в Україні була
державна монополія на космічну діяльність. У 2019 році держава
дозволила приватним компаніям займатись опрацюванням космічних
технологій, хоч подібні фірми виникли ще раніше.

Українські державні підприємства
космічної галузі пережили занепад після розпаду СРСР (майже 30%
ракетно-космічного
виробництва
було зосереджено в Україні). Криза
припинила реалізацію всіх програм
озброєння. Одним із найважливіших
підприємств було Конструкторське
Бюро «Південмаш» разом із виробничим заводом у Дніпрі. У СРСР були
створені стратегічні балістичні ракети, у тому числі СС-18 «Сатана» (згідно з маркуванням НАТО), яка могла
нести до 10 ядерних боєголовок на
відстань до 16 тис. км.
Після проголошення Україною
незалежності заводи перепрофілювалися на виробництво мирної
продукції. «Південмаш» бере участь
у спільних ракетних проєктах зі США
та ЄС. У 2019 році відбулися два запуски американсько-української ракети
«Антарес» (а також планують у 2020
році запустити першу ступінь ракети
українського виробництва). У тому
ж році відбулися два запуски європейської ракети «Вега» з українськими двигунами. У 2019 році українські
компанії також експортували системи управління для космічних місій.
Українські державні підприємства,
пов’язані з космічною галуззю, заробили у 2019 році понад 3 млрд грн,
незважаючи на те, що вони вимушені
боротися з хронічним недофінансуванням із боку держави. Але українська космічна промисловість перестає бути вотчиною великих держав18

них пострадянських підприємств.
Українські космічні стартапи хочуть
конкурувати на світовому ринку космічних послуг, який уже оцінюється
приблизно в 330 млрд доларів.

Кінець державній монополії
У лютому 1992 року було створено Національне космічне агентство
України (перейменоване в Державне
космічне агентство України у 2010
році), яке офіційно відповідає за реалізацію державної космічної політики
та розвиток космічного виробничого
потенціалу. Так, практично донедавна Агентство встановлювало монополію на все, що стосується космічної
діяльності в державі. Внаслідок цього
ефективність роботи галузі була досить низькою, оскільки українська
держава не забезпечила належного
фінансування космічної програми.
У жовтні було прийнято закон,
підписаний президентом, про «відкриття космосу» приватним фірмам.
Закон набуде чинності 29 січня 2020
року.
Відповідно до закону, фірми, які
бажають здійснювати космічну діяльність, повинні подати центральному
органу виконавчої влади декларацію
про здійснення господарської діяльності у сфері космічної галузі. Таким
чином, компанії з різними формами
власності тепер зможуть виготовляти ракети та підписувати контракти.
Новий закон, зокрема, легалізує ви-

робництво таких приватних компаній, як Firefly Aerospace у Дніпрі.

Мрії про ракети
Firefly — американсько-український
стартап, що виробляє ракети в Техасі
й має інженерний офіс у Дніпрі. У Маямі будується ще один завод зі збору
ракет.
Firefly належить українцю із Запоріжжя, який мріяв про ракети з дитинства. Максим Поляков народився
в сім’ї інженерів, які працювали в місцевій філії підприємства «Хартрон»,
що розробляла та виробляла автоматичні системи управління ракетно-космічною технікою.
«Мені завжди подобалися фізика
й математика, тому коли настав час
вибирати спеціальність, я знав, що
хочу стати ракетником, як тато. На
“Хартроні” батько розробляв систему
управління ракетами. Це, як Linux або
Windows, оболонка для програмування команд», — розповідав Поляков у грудні 2019 року «Економічній
правді».
СРСР натомість розвалився і будівництво ракет стало одним з офіційних пріоритетів молодої держави,
однак платили за це мізерні гроші.
Поляков згадує, що мати сказала йому: «На жаль, синку, ракетником ти,
напевно, не станеш».
Батьки відправили Полякова вивчати медицину й через шість років
він став лікарем. Але лікарям у 90-х
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теж платили мало — приблизно 40
доларів.
Поляков вирішив заробити в іншій
сфері. У 2001 році він заснував ІТ-компанію, яка розробляла програмне
забезпечення для західних клієнтів.
Таким чином він почав заробляти 10
тисяч доларів на місяць. Партнерство
з Единбурзьким бізнесменом Біллом
Доббі принесло нові можливості.
Разом із британським партнером вони працюють за принципом «гарна
ідея – заснування компанії – продаж
іншим». Так Поляков заробив перші
мільйони доларів. Наприклад, створена ними платформа для тестування вебсайтів Maxymiser залучила 26
мільйонів доларів інвестицій, після
чого її придбала відома американська компанія Oracle, що розробляє
корпоративне програмне забезпечення.
В Україні він створив декілька вебпроєктів, як-от price.ua, avtopoisk.ru,
trud.com, naydidom.com.
У 2012 році Поляков заснував
у Кремнієвій долині інвестиційний
фонд Noosphere Ventures і завдяки
йому у 2017 році здійснив свою дитячу мрію, купивши космічний стартап
Firefly Space Systems за 75 мільйонів
доларів.

Донедавна Державне
космічне агентство
України встановлювало
монополію на все, що
стосується космічної
діяльності в державі.
Внаслідок цього
ефективність роботи
галузі була досить
низькою, оскільки
українська держава не
забезпечила належного
фінансування космічної
програми.

Патріот, що рятує український
космічний потенціал у США
Поляков змінив назву компанії на
Firefy Aerospace і продовжив роботу
над створенням ракет. Проте, як він

підкреслює в інтерв’ю, йшлося не лише про комерційний проєкт, а і про
збереження українського космічного
потенціалу, який із кожним роком тане. Він почав підтримувати інженерні
та космічні дослідження в університетах Києва та Дніпра. Донедавна
навчання за цими напрямами щорічно закінчували лише 6 випускників.
Незабаром їх буде 50 щорічно.
І якщо бізнес Полякова вигорить,
ці випускники матимуть гарантовану
роботу. Firefly відкрив науково-інженерний центр у Дніпрі, де вже працює 160 людей. У 2019 році також було підписано контракт із державним
«Південмашем» на виробництво та
поставку деталей ракет (100 камер
згоряння, 500 агрегатів автоматики
і 40 турбонасосів) на загальну суму 15
мільйонів доларів.
Сьогодні Firefly зосереджується
на виробництві ракет для доставки
малих корисних вантажів. З часом
будуть випущені більші ракети. Щороку Поляков хоче складати 24 ракети. Робота над першими трьома вже
завершується, а у 2020 році заплановано створити ще шість. Щоправда,
запуск першої ракети був перенесений із грудня на перший квартал
2020 року.
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магаються скористатися попитом на
космічні послуги. На сьогодні це насамперед проєкти та ідеї, які поки що
не повністю продумані.

Чи потрібні Україні космодром
та супутники?

Відповідно до нового закону, фірми, які бажають
здійснювати космічну діяльність, повинні
подати центральному органу виконавчої влади
декларацію про здійснення господарської
діяльності у сфері космічної галузі. Таким чином,
компанії з різними формами власності тепер
зможуть виготовляти ракети та підписувати
контракти.
На початку січня 2020 року розпочалися випробування першого
ступеню ракети-носія Alpha. Firefly
Aeorspace повідомив, що на стенді
Firefly TS2 встановили чотири двигуни Reaver. Невдовзі стартують тести
на «гарячому вогні», які завершаться багаторазовими 165-секундними
відпрацюваннями повного робочого
циклу.
«Американська й українська команди посилено готують ракету-носій Alpha до запуску, яка зможе доставити до 1000 кг корисного вантажу на
низьку навколоземну орбіту й до 600
кг — на сонячно-синхронну. Запуск
відбудеться на авіабазі Ванденберг
у Каліфорнії, яка є базою з космодромом військово-повітряних сил США»,
— повідомив керівник українського
підрозділу компанії Олександр Дондік.
Втім, Поляков та його компанія хочуть заробити гроші, не лише надсилаючи в космос комерційні вантажі,
але і співпрацюючи з американською
армією. Зрештою, американське вій20

ськове керівництво, ймовірно, повірило в перспективи його компанії
і в 2018 році перевело Firefly у військовий космічний порт Space Launch
Complex 2 West, що розташований на
американській військово-повітряній
базі Ванденберг у Каліфорнії.
За словами Полякова, ракета, розроблена Firefly, ідеально підходить
для потреб американських військових, які хочуть замість розміщення
дорогих супутників на високих орбітах встановити більше малих супутників на низькій орбіті.
«Військові не літають разом з комерційними вантажами, військові
літають тільки з території США. Фактично, ми забираємо ще й ринок військових замовлень», — підкреслив
Поляков у тому ж інтерв’ю.
Поляков оцінює, що задовольнити
перспективи ринку космічних послуг
непросто. Компанія вже веде переговори про контракти на реалізацію
ракет з Ізраїлем, США, Францією та
Швецією.
Інші українські компанії також на-

Донедавна підприємець Дмитро
Лехеза з Дніпра, який є керівником
компанії Space Logistics Ukraine, планував побудувати космічний порт
у Херсонській області для запуску
легких ракет протягом п’яти років.
Через відсутність поблизу порту
незаселеного простору для скидання ракети першого ступеня, Поляков
ідею критикував (адже ракета потрапила би на територію Росії чи Туреччини). І справді, автор-розробник нещодавно відмовився від ідеї.
За словами Полякова, Україні не
потрібні власні супутники. Для цілодобового спостереження за ситуацією на лінії фронту вся група повинна
була би перебувати на Донбасі. На
його думку, краще підписати контракт зі США на надання подібних послуг. Вважає, що важливішим є аналіз
даних, отриманих із космосу, і визнає,
що його компанія вже розробляє таку систему.

Щоби підкорити Місяць
Тим часом ще один українець, виходець з Житомира, економіст та інженер Павло Танасюк, який цікавився
астрономією у дитинстві, заснував
у 2017 році Spacebit у Великобританії.
Довгострокова мета Spacebit —
підкорити Місяць. Компанія хоче
бути першою у Великобританії, яка
здійснить місію на Місяць. Наразі, однак, фірма виробляє невеликий транспортний засіб для вивчення поверхні Місяця, який повинен рухатися лапами, стрибаючи у довжину до 20 км,
а також міг би перевозити до 150 кг
вантажу. Партнером Spacebit є Конструкторське Бюро «Південмаш».
Тим часом модель лендер-хопера —
апарата, здатного пересуватися по
Місяцю стрибками, була показана на
16-му Міжнародному аерокосмічному салоні Dubai Airshow 2019.
За словами Танасюка, їхній спільний транспортний засіб повинен полетіти на Місяць у 2023 році.
Глава Spacebit, як і Поляков, високо
оцінює потенціал космічного бізнесу.
На його думку, це шанс для багатьох
космічних стартапів.



Захистимо свій дім
— захистимо Україну
ОЛЕКСІЙ ПОЛТОРАКОВ, КИЇВ

Сьогодні у військово-патріотичному середовищі України
дуже популярним є (напів)жарт про те, що найважливішими
предметами в школі є військова підготовка та історія. Перший
— щоби знати, як стріляти, другий — щоби знати, у кого та
за що це робити. І в певному сенсі саме ця «формула» наразі
визначає внутрішню ціннісно-ідеологічну сутність становлення
та розвитку системи Територіальної оборони України.

«Спляча красуня» у військовому резерві
На початку 1990-х років у спадщину
від СРСР молода українська держава
отримала велику та громіздку систему воєнної організації держави,
кістяк якої складали насамперед
Збройні сили. Останні від початку
були орієнтовані — за своїми структурою та функціями — на сценарії
«класичних»
широкомасштабних
воєнних конфліктів за стереотипами
мислення доби «холодної війни» та
блокового протистояння. Показовими були масштабні дискусії 1990х років щодо (без)ядерного статусу
України та її нейтральності/позаблоковості.
6 грудня 1991 року Верховна Рада
України прийняла ключовий закон
«Про оборону України». Ст. 18 цього
закону була присвячена саме питанню територіальної оборони, яка
вбачалася «системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий
період» із відповідними завданнями.
Втім, ні в цьому законі, ні у прийнятому одночасно з ним законі «Про
Збройні сили України» означена
«система заходів» не деталізувалася
— і, відповідно, не прив’язувалася
до оргструктури Воєнної організації
держави.
Наступним кроком на шляху до
ТрО став закон «Про військовий
обов’язок і військову службу» (4 квітня 2006 року), у якому було окрес-

лено ключові елементи проходження військової служби в резерві. Ця
тема була невдовзі деталізована
в низці указів президента України
(2007–2008), які стосувалися «Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України»,
базованого на зазначеному законі.
Верховна Рада України в грудні 2008
року внесла деякі зміни до закону
«Про оборону України» (ст. 18), спрямовані на оновлення ТрО. Указом
президента України від 2 вересня
2013 року № 471/2013 було затверджено «Положення про територіальну оборону України». Проте подаль-

ший розвиток подій перекреслив усі
й без того малоперспективні плани
становлення ТрО.

«Бойове хрещення»
територіальної оборони
Гібридна агресія («гібресія») Росії,
яка розпочалася із безпрецедентної
анексії Криму — з допомогою сценаріїв залучення сумнозвісних «зелених ввічливих чоловічків» — показала необхідність пошуку та відпрацювання нових, некласичних сценаріїв
протидії загрозам суверенітету та
територіальної цілісності. Подальші трагічні події, — починаючи з ін-
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спірованих Москвою проєктів т.зв.
«ДНР» та «ЛНР» та закінчуючи спробами подальшої ескалації ситуації
в таких небезпроблемних регіонах,
як Харківщина або Одещина, — додатково актуалізували запит на розвиток Сил оборони нового зразка,
побудованих на нових принципах та
із новими складовими елементами.
Відповіддю на це — і, відповідно,
першим реальним кроком на шляху
розбудови сучасної системи ТрО —
став наказ в.о. президента О. Турчинова «щодо формування в кожній
області батальйону територіальної
оборони» (30.04.2014). Згідно з тодішнім планом територіальної оборони та мобілізаційним планом було
прийнято рішення щодо формування обласними військовими комісаріатами до 30 травня 2014 року батальйонів територіальної оборони — як
окремих військових частин.
Зі свого боку голова МВС А. Аваков 13 квітня 2014 року повідомив,
що ухвалив рішення про створення
корпусу спецпідрозділів МВС на основі цивільних формувань та «практично кожен регіон отримає можливість мати такий стабілізаційний
спецпідрозділ».
Перший штат окремого батальйону територіальної оборони (бТрО)
був уведений ГШ в дію у квітні-травні
2014 року. Він передбачав лише «полегшені» (на відміну від стандартних
механізованих батальйонів) охоронні підрозділи як основні бойові
(3 роти охорони), а також підрозділи забезпечення. Уже до кінця року
за цією структурою при обласних
та Київському міському військових
комісаріатах було створено 29 стрілецьких (легких піхотних) батальйонів Тероборони (бТрО). Їхнім ключовим завданням було передовсім
залучення місцевих активістів-патріотів для запобігання реалізації сценаріїв — відпрацьованих ватажками
«ДНР»/«ЛНР» — захоплення райвідділків міліції, СБУ та військкоматів
(де містилися невеличкі арсенали
зброї) і перетворення їх на вузли подальшої реалізації сепаратистських
сценаріїв. У липні 2014 року тодішній
міністр оборони В. Гелетей доручив
розробити концепцію створення
в Україні народного ополчення (за
швейцарським зразком). У жовтні
2014 року Міністерство оборони
повідомило, що ГШ ЗСУ проводить
навчання командирів майбутніх «загонів оборони».
Втім, кризовий розвиток подій
на Сході влітку та восени 2014 року
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змусив упродовж жовтня-листопада нашвидкуруч переформувати ці
бТрО (ввівши в кожний батальйон
штурмову роту, мінометний, два
протитанкових, зенітно-ракетний,
танковий взводи тощо) в окремі
мотопіхотні батальйони (омб) — та
залучити їх до виконання завдань
безпосередньо в зоні АТО, передаючи до складу бригад Сухопутних
військ. Так, 2014 року за участі 11-го,
24-го, 25-го, 34-го, 37-го, 41-го, 42-го
батальйонів ТрО від терористів було
визволено Дебальцеве, Фащівку, Городище, Адріанопіль, Федорівку та
інші населені пункти Донбасу.

Територіальні війська:
оперативний резерв 2-ї черги
На шевронах бійців територіальної
оборони є напис «Захистимо свій
дім — захистимо Україну». Це
гасло відбиває сутність концепції
територіальної оборони, яку
сьогодні розбудовує Міністерство
оборони й Генеральний штаб
України.
Секретар РНБО України
О. Турчинов,
26 червня 2018 року, полігон
Гончарівське (Чернігівська обл.),
військові навчання з територіальної
оборони «Північна фортеця–2018»
12 листопада 2014 року була прийнята Постанова Кабміну № 607 «Про затвердження структури військового
резерву людських ресурсів».
На початку 2015 року, у розпал
бойових дій на Сході України, на
виконання директив ГШ ЗСУ місцеві
військові комісаріати, у штаті яких
з’явилися заступники з територіальної оборони, розпочали формування загонів оборони з урахуванням адміністративно-демографічної специфіки регіонів, — зі штатом
посиленої роти охорони (приблизно 250 бійців) та з мінімальним забезпеченням. Так, упродовж січня-лютого 2015 року у Черкаській
області було сформовано 16 рот
та 62 загони ТрО, у Полтавській області — 84 загони ТрО. Наприкінці
травня – на початку червня 2015 року у 18 областях України пройшли
командно-штабні навчання з територіальної оборони з практичним
відмобілізуванням і злагодженням
підрозділів ТрО.
У листопаді 2017 року було прийнято спільне рішення президента
та начальника Генштабу про створення підрозділів територіальної

оборони як особливого виду військ
(«територіальні війська») із підпорядкуванням їх відповідним територіальним командуванням. У 2018
році на базі «загонів оборони» розпочався процес формування резервних кадрованих бригад ТрО —
на принципах служби в резерві ЗСУ
(переважно з числа оперативного
резерву 2-ї черги; лише керівництво
штабу бригади та командування батальйонів складається з кадрових
офіцерів) та за відповідними зонами
територіальної оборони (бригада —
область, батальйон — район). Було
заплановано протягом 2018–2020
років забезпечення цих бригад не
тільки стрілецькою зброєю (автоматами та кулеметами), але і протитанковим озброєнням та 60-мм мінометами вітчизняного виробництва
(у міру їх виготовлення вітчизняною
«оборонкою»).
Невдовзі на полігоні Гончарівське
(Чернігівська обл.) відбулися експериментальні навчання «Північна
фортеця–2018», лейтмотивом яких
було злагодження бригади тероборони Чернігівської області, що межує
із Росією. Під час підготовки до цього
значущого заходу активісти-тероборонівці розробили спеціальну нарукавну емблему із зображенням фортеці та девізом «Захистимо свій дім
— захистимо Україну». Надалі вона
перетворилася на загальну основу
індивідуальної символіки кожної окремої бригади ТрО.
26 червня 2018 року, виступаючи
на закритті навчань «Північна фортеця–2018», тодішній міністр оборони України генерал Степан Полторак
зазначив, що створення в областях
бригад територіальної оборони підвищить боєздатність України щонайменше вдвічі.
На початку січня 2020 року ГШ ЗСУ
було презентовано «Візію Збройних
сил України» на 10-річну перспективу, де серед основних пріоритетів
розвитку ЗС України були визначені
також «розвиток системи територіальної оборони» та «підготовка
території та населення України до
оборони». У цьому контексті перспективне бачення ГШ базується передовсім на тому, що, з одного боку,
«Сухопутні війська складуть основу
територіальної оборони держави
для забезпечення її функціонування як у мирний час, так і в умовах
війни», а з іншого — у складі СВ ЗСУ
будуть «бригади територіальної
оборони — для виконання завдань
поза смугами ведення бойових дій»,

ФОТО: СЕРГІЙ ОГОРОДНИК

відповідно до чого вже в цьому році
у структурі Командування СВ ЗСУ заплановано створити Командування
територіальної оборони.

Земля і люди (замість
висновків)
Захист суверенітету й
територіальної цілісності
України… є найважливішими
функціями держави, справою всього
українського народу. Оборона
України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності й
недоторканності покладаються на
Збройні сили України.
Конституція України
(стаття 17)
Територіальна оборона України пройшла непростий та неоднозначний
шлях становлення та розвитку. Від
«сплячої красуні», чий бойовий потенціал існував лише на папері, вона
наразі перетворюється на достатньо
значущу силу, що виступає у якості
носія «потенціалу стримування» —
вагомого інституційного запобіжника щодо спроб реалізації в регіонах
України деструктивних сценаріїв.

Територіальна
оборона України
пройшла непростий
та неоднозначний
шлях. Від «сплячої
красуні», чий бойовий
потенціал існував
лише на папері, вона
наразі перетворюється
на достатньо
значущу силу, що
виступає у якості
носія «потенціалу
стримування»
— вагомого
інституційного
запобіжника щодо
спроб реалізації
в регіонах України
деструктивних
сценаріїв.

Водночас, державно-політичному та воєнно-стратегічному істеблішменту поки що не вистачає широти системного бачення ролі та місця
територіальної оборони як відносно
автономного та специфічного, багато в чому унікального військового формування в загальній системі
національної безпеки та оборони
України як такої.
Але можна не сумніватися, що територіальна оборона України, девізом якої є «Захистимо свій дім — захистимо Україну» розвиватиметься
передовсім як своєрідна школа військового вишколу для тих небайдужих патріотів України, що реально
готові стати на захист рідної землі,
рідного краю, рідної України.
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WELCOME TO THE CLUB
ВЯЧЕСЛАВ РАЄВСЬКИЙ

Київ, наші дні
Район проведення АТО/ООС, ти спиш у наметі, намет УСТ56 на десять осіб, залізне розкладне військове ліжко (як
казав один друзяка, це ліжко є злочином проти ортопедії), під ліжком — два баула з особистими речами, снарягою та автомат, буржуйка з вогнем, тепло…
Раптом прокидаєшся, обводиш поглядом усе довкола: ти
один у наметі, поруч порожні ліжка, навіть чергового за
компом та телефонами немає, що неможливо в принципі…
І тут яскраво приходить усвідомлення, що це дали команду спускатись у сховище, зараз буде обстріл, усі в сховищі, а ти чомусь залишився в наметі!!!!
Зараз же обстріл!
Усе тіло здригається…
Прокинувся…
Ти вдома…
На годиннику 02.15…
Це сон…
Це був сон про те, що ти спиш Там…
Від сновидіння серце видає неймовірну кількість ударів,
тиск такий, що гупає не тільки в голові, але й у вухах…
Ти весь мокрий від холодного поту…
Вогка постіль…
Відкинув ковдру, нехай висохне, вийшов із кімнати, щоби
не заважати домашнім…
Туалет, потім у ванну кімнату вмитись, не відпускає…
На кухні зігрів чайник, трав’яний чай, який ніби повинен
заспокоювати... Не відпускає…
Адреналіну стільки, що він «аж із вух вилазить».
На годиннику 04.05…
Сон не приходить…
Поприсідав двадцять разів, це ще трохи «з’їсть» адреналіну.
Ліжко…
На годиннику 05.20…
Сон.
На годиннику 06.15, спрацьовує сигнал, новий день…
Ти стомлений від поганого сну вночі…
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Сніданок, попереду зупинка, уже від’їжджає маршрутка,
ти біжиш до неї, водій зупиняється, заходиш, посвідчення, слова водія:
— Якби знав, що УБД, то не зупинявся б…
Пасажирам однаково, що відбувається, мовчать, втикають у телефони або в навушниках щось слухають…
Київ, станція метро. Поліціянти, побачивши на тобі мілітарні куртку та наплічник, підходять:
— Сержант Петренко, охорона громадського порядку.
Щось заборонене, обтягуючі там чи УБД маєте?
За такого початку дня та такого вітання від поліції можна
й відповідати відповідно:
— «Обтягуючі» — то можуть бути тільки штани в нетрадиційної сексуальної орієнтації, ви для себе підшуковуєте?
Якщо хочете вжити з клятої москальської «отягчающие
обстоятельства» щодо кримінального кодексу, то українською буде «обтяжувальні обставини»! А наявність УБД
— то вже є для поліції обтяжувальними обставинами? Ви
часом не хворієте?
— Можемо документи подивитись? — продовжує сержант.
Спеціально дістаю УБД, подивились, що вони там хочуть
побачити?

На прочитаний виступ посадовця набігають спогади про
іншого фахівця з військової психіатрії: «Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий
после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой
как для собственных семей, так и для всего общества. По
статистике, 93% из них нуждаются в квалифицированной
поддержке и помощи вследствие воздействия боевых
стресс-факторов. Расстройства характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией,
низкой работоспособностью, обострением и развитием
хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией,
асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни»…

Вхід безпосередньо до платформ метро, стійка з продажу
газет, крім іншого, «Вести» — яскравий рупор Кремля, що
сіє деструктив у суспільстві.
Вагон метро. Майже всі — у телефонах, переважно ганяють по екрану кульки, тільки дехто читає з екрану, вхідний дзвінок та розмова на весь вагон не вважається чимось неприйнятним…
Станція «Хрещатик», великі настінні фото українських
вояків із сучасної російсько-української війни прибрали,
але є реклама концерту «95 кварталу» та «Тамбовського
вовка»…
Стрічка новин, виступ посадовця з Генерального штабу
ЗС України: «...військовий наш і військовий росіянин, які
проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є у формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято політичне рішення і імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко. Тому що все
ж, окрім національної ідеї, існують військові традиції»…

Хочеться швидше додому й нікого вже не бачити…
Не хочеться їхати маршруткою. Я вже не хочу бачити людей, краще на попутці додому, так швидше…
Вечір, попереду ніч...

Чергове засідання суду над «вбивцями» журналіста. Підозрювані: один вояка зі ССО, виконавець патріотичних пісень, а ще дівчина-військовий медик і волонтерка, дитячий кардіохірург. Обвинувачення: «Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської
раси, задля дестабілізації ситуації в країні…».
Тебе оточує театр абсурду, це не може бути дійсністю, люди ж повинні бути розумними створіннями…

Нарешті вихідний день і запланована зустріч із ветеранами Канади, які займаються програмою психологічної реабілітації для українських військових через каністерапію.
Гарні хлопці з Канади віком за п’ятдесят, психологічно
живі, підтягнуті, не розбиті, розговорились, розказав про
сон та сприйняття світу довкола — відразу реакція людини, що знається на тому:
— Welcome to the club!
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Держбюро розслідувань:
Як провалилась ідея створити
«українське ФБР»
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Потрапивши в скандали ще до
початку своєї роботи, Державне
бюро розслідувань методично погіршувало свою репутацію, зрештою, дійшовши аж до призначення
адвоката Віктора Януковича першим заступником голови ДБР.
Державне бюро розслідувань стало
одним із кількох правоохоронних
органів, створених у рамках постмайданних реформ силових структур. І ДБР мало посісти в цій системі,
фактично, ключове місце. За законом, до його підслідності належать
злочини, скоєні членами уряду, суддями, народними депутатами, правоохоронцями, членами ЦВК, керівництвом Офісу генпрокурора (раніше —
Генпрокуратури) тощо. Тому посада
голови ДБР, безумовно, була ласим
шматочком для всіх владних угруповань, даючи величезний вплив та
поле можливостей.

Перших «збито»
Тож від самого початку процес створення ДБР відбувався дуже проблематично. Закон про створення Бюро
було ухвалено ще наприкінці 2015
року, він набув чинності в березні
2016-го. Але лише в листопаді 2017го конкурсна комісія спромоглася
обрати керівництво нової структури.
При цьому громадськість чи експертів-міжнародників до участі в роботі
комісії не допустили. А під час політичних боїв довкола тексту закону
про ДБР депутати забули дати можливість новій структурі набирати собі оперативних працівників (без чого
самостійне розслідування апріорі
неможливе), а також прописати порядок передачі кримінальних справ
із Генпрокуратури в ДБР.
Фаворитом на посаду очільника
ДБР вважався непублічний чиновник
Адміністрації президента Олексій Горащенков. Але перед фінальним голосуванням членів комісії вибухнув

гучний скандал. Посадовець Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Ганна Соломатіна звинуватила Горащенкова в незаконному
втручанні в роботу НАЗК.
Тим самим Горащенкова було
«збито» із запланованої посади, і тодішнім елітам довелося оперативно
шукати йому заміну. Така знайшлася у вигляді львівського прокурора
Романа Труби, який навіть не подавався на посаду голови ДБР, претендуючи лише на місце заступника. За
призначенням Труби, як казали в кулуарах, стояли нардеп від «Народного фронту» Сергій Пашинський та
секретар РНБО Олександр Турчинов.
Щоби збалансувати «народнофронтівський» вплив на Бюро, заступниками Труби призначили орієнтованих на Порошенка Ольгу Варченко
та Олександра Буряка. Загалом же, за
законом, ДБР мало керуватись у колегіальний спосіб — і, як невдовзі
стало очевидно, ця концепція зазнала повного провалу.
Зі своїми заступниками Труба
одразу не знайшов спільної мови,
і левова частка зусиль керівництва
ДБР витрачалася на апаратні ігри та
перетягування повноважень один
у одного. З великими боями давалося призначення керівників регіональних управлінь і підрозділів центрального апарату Бюро, повноцінно запрацювати воно змогло лише
через рік, у листопаді 2018-го. На той
час Труба вже буцімто встиг змінити
своїх політичних патронів — вважалося, що замість Турчинова й Пашинського ними стали впливові депутати
від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Третьяков та Гліб Загорій.
Апогею внутрішнє протистояння
в керівництві ДБР сягнуло в листопаді 2018 року, коли вибухнув так званий «тіндер-скандал». Студентка одного з київських вишів звинуватила
в сексуальних домаганнях та погрозах у соцмережі Олександра Варченка — голову департаменту Нацполіції та чоловіка заступниці голови
ДБР Ольги Варченко, яка вочевидь

і була мішенню цієї атаки. Згодом
студентка відмовилася від звинувачень, заявивши, що стала жертвою
провокації. Невдовзі за організацію
секс-скандалу було затримано скандального «чорного політтехнолога»
Володимира Петрова та його колег,
але справа швидко зійшла нанівець.

Атака Портнова
Нова хвиля скандалів у ДБР почалася
невдовзі після перемоги Володимира
Зеленського на президентських виборах. Тоді ж в Україну повернувся Андрій Портнов — скандальний функціонер часів Януковича, — котрий
проголосив відкриту війну Порошенку та іншим топовим представникам
минулої влади. За заявами Портнова,
ДБР почало одна за одною відкривати кримінальні провадження, у яких
фігурує колишній президент, подеколи відверто абсурдні — наприклад, щодо незаконного призначення прем’єр-міністром Володимира
Гройсмана навесні 2016 року чи нібито спробу Порошенка узурпувати
державну владу, надіславши кораблі
в Керченську протоку в листопаді позаминулого року, щоби спровокувати
їхнє захоплення Росією і використати
це як підставу для введення воєнного
стану. Остання справа, як і, приміром,
кримінальне провадження, за яким
проходить ексспікер Андрій Парубій (щодо подій 2 травня 2014 року
в Одесі), мають максимально виразний політичний присмак — у руслі
оголошеного Портновим хрестового
походу проти «учасників державного
перевороту», як він називає Революцію Гідності (і це, мабуть, найкоректніше його висловлювання на адресу
майданівців).
Водночас Портнов завжди демонструє фантастичну обізнаність
зі всіма справами ДБР, публікуючи
у своєму телеграм-каналі подробиці
проваджень раніше і докладніше від
пресслужби Бюро. Фактично, Портнов, принаймні за часів керівництва
Труби, став «сірим кардиналом» ДБР,
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1 грудня Cпікер Держдуми Росії
В’ячеслав Володін заявив, що
через «націоналізм та утиски малих
народів» зі складу України може
вийти низка областей. В українському
МЗС відреагували: скільки шкіл має
багатомільйонна українська громада
у РФ? Відповідь — жодної!
1 грудня Термін добровільного
об’єднання населених пунктів у
громади триватиме приблизно до
лютого 2020 року. Далі держава
допомагатиме громадам створити
нові територіальні одиниці шляхом
об’єднання — Міністерство розвитку
громад.
2 грудня Президент Зеленський:
знайдено рішення, яке дозволить
знизити тарифи на опалення майже
вдвічі наступної зими.
2 грудня Очільник митниці Максим
Нефьодов: із запуском нової митниці
буде звільнено понад 500 найбільш
одіозних працівників митниці.
2 грудня Міністр енергетики Олексій
Оржель заявив, що було прийнято
рішення щодо зміни керівництва
й наглядових рад усіх стратегічних
компаній, у тому числі Нафтогазу та
Укренерго. Водночас він наголосив,
що попередні керівники можуть
у майбутньому повернутися на свої
посади через участь у конкурсі.

огляд подій

3 грудня Міністерство економіки:
з 3700 компаній у держвласності має
залишитися 200.
3 грудня Три політсили —
експрезидента Порошенка,
експрем’єрки Тимошенко, а також
соліста популярного гурту «Океан
Ельзи» Вакарчука — окреслили
«червоні лінії» для президента
Зеленського на переговорах у
Нормандському форматі. Зокрема,
жодних компромісів щодо унітарної
держави й ніякої федералізації,
жодних компромісів щодо
європейського та євроатлантичного
курсу, жодних політичних дій,
зокрема виборів на тимчасово
окупованих територіях Донбасу до
виконання умов безпеки й деокупації
та повернення Криму в Україну,
жодного припинення міжнародних
судових процесів проти Росії.
3 грудня Президент Зеленський
анонсував державну програму
«Повертайся та залишайся», яка має
на меті повернути українців з-за
кордону. Перший етап: можливість
отримати доступні кредити на власну
справу під 5% для нового та наявного
бізнесу, який створить мінімум 2 нові
робочі місця.
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хоч сам Труба непереконливо намагався це заперечувати, мовляв,
Портнов — лише звичайний заявник
та свідок в окремих кримінальних
провадженнях і не більше. Перевірка щодо «зливу» йому інформації
з надр ДБР, яку нібито оголосив Труба, передбачувано не дала жодного
результату.
Серед інших резонансних справ
останніх місяців, які розслідувало
ДБР, окремо варто згадати справу
Сергія Пашинського. В останній день
2016 року той мав побутовий конфлікт із громадянином В’ячеславом
Хімікусом і вистрілив у нього з пістолета. За часів Порошенка Генпрокуратура закрила цю справу, у якій
впливовий депутат навіть отримав
статус потерпілого, але минулого
жовтня ДБР її поновило — і як наслідок, Пашинському два з гаком місяці
довелося провести в СІЗО.
Ця історія є дуже показовою —
свого часу Пашинський пролобіював
Трубу на посаду, а згодом постраждав від свого ж ставленика. Це типова помилка будь-яких українських
еліт — замість створення справді
незалежних правоохоронних структур намагатися поставити їх під свій
персональний контроль і використовувати як зброю у власних інтересах.
Але часи змінюються, влада стає опозицією, і зброя обертається проти
свого колишнього власника — втім,
практика показує, що на ці граблі
українські можновладці готові наступати вічно.

Конфлікт інтересів
Тим часом загальне перезавантаження майже всіх владних структур
— від прокуратури до Центрвиборчкому, — яке після двох переможних
виборчих кампаній затіяла нова влада, дісталося й до ДБР. Парламент
розглядав законопроєкт про переформатування Бюро, яке б зокрема
суттєво посилило позиції його керівника, усунувши принцип колегіальності. Труба, певно, до останнього
плекав надії залишитися на посаді,
бадьоро рапортуючи про кількість
кримінальних проваджень, які розслідувало Бюро, та іншу статистику,
яка на тлі перманентних скандалів
у ДБР нікого не могла вразити.
Зрештою, іміджу голови ДБР було
завдано останнього нищівного удару. В анонімному телеграм-каналі
«Трубу прорвало» в кілька порцій
почали з’являтися «зливи» прослуховування з кабінету Труби, які вистав-

ляли керівника Бюро в геть негарному світлі. Зокрема з’ясувалося, що
робота ДБР ретельно контролюється
керівником Офісу президента Андрієм Богданом, який дає Трубі вказівки щодо конкретних кримінальних
проваджень, наприклад, в інтересах
олігарха Ігоря Коломойського. Сам
Труба цілком традиційно для українського чиновництва назвав записи
«провокацією» проти себе.
Врешті-решт, Верховна Рада проголосувала зміни до закону про
ДБР, якими зокрема передбачалося
кадрове перезавантаження керівництва структури. Трубу і його заступників було звільнено з посад.
Зеленський довго не підписував прийнятий парламентом закон, — що
пояснювали підкилимною боротьбою за посаду наступника Труби, хай
і в статусі виконувача обов’язків, —
аж доки конкурсна комісія відбере
нового кандидата. Втім, як показала
історія того ж ДБР, цей відбір може
тривати дуже довго.
На посаду в.о. глави ДБР Зеленський 27 грудня призначив Ірину
Венедиктову, третій номер у списку
«Слуги народу» на виборах. Те, що
якісних змін на краще в роботі Бюро після зміни керівництва не варто

3 грудня Заступник директора
Державного бюро розслідувань
затриманий на отриманні
$150 тисяч хабара. ДБР будуть
перезавантажувати зі зміною всього
керівництва.
4 грудня Перший заступник голови
Нацбанку Рожкова заявила, що до
тиску на колектив НБУ додалось
особисте переслідування окремих
посадовців та їхніх родин із боку
найнятих олігархом Коломойським
«протестувальників».
4 грудня Президент Росії Путін про
транзит газу: умови України поки
неприйнятні.
4 грудня Міністр економіки
Милованов: земельну реформу треба
впроваджувати якомога раніше.
Зняття мораторію на продаж може
принести приблизно 9 мільярдів
гривень за 3 місяці.
5 грудня Прессекретар президента
Росії Путіна: учасники саміту в
Нормандському форматі можуть
прийняти 9 грудня в Парижі якийсь
необов’язковий документ. Будуть
зафіксовані якісь точки, у яких є
спільне розуміння.

Попри те, що саме ДБР із недавнього часу
займається розслідуванням злочинів проти
учасників Євромайдану, конкурсна комісія не
знайшла в Бабікова конфлікту інтересів. Обурення
родичів Небесної сотні теж ні на що не вплинуло,
хоч сам Бабіков за посадовими обов’язками мав
би зайнятися аудитом майданівських справ.
особливо очікувати, стало зрозуміло
досить скоро.
Показовим став конкурс на посади заступників нової очільниці ДБР.
Його оголосили перед самим новим
2020 роком, і на збір пакета документів в охочих були лічені дні, у самий
розпал новорічних свят. Відверта
профанація конкурсу стала очевидною після того, як першим заступником голови Бюро став Олександр
Бабіков, який представляв інтереси
президента-втікача Віктора Януковича в кількох кримінальних провадженнях. Попри те, що саме ДБР із
недавнього часу займається розслідуванням злочинів проти учасників
Євромайдану, конкурсна комісія не
знайшла в Бабікова конфлікту інте-

ресів. Обурення родичів Небесної
сотні теж ні на що не вплинуло, хоч
сам Бабіков за посадовими обов’язками мав би зайнятися аудитом майданівських справ.
Венедиктова спробувала всіх заспокоїти — мовляв, підрозділ у справах Майдану буде підпорядкований
особисто їй, і назвала критику «гарно
профінансованою акцією впливу на
свідомість громадян та дискредитацією ДБР». Хоч насправді «дискредитувати» нинішнє Бюро, мабуть, далі
вже неможливо. А метафора «українське ФБР», як називали ДБР на етапі
його створення, тепер виглядає чистим знущанням.



5 грудня Священний синод
Української Православної Церкви
вирішив створити для почесного
патріарха Філарета релігійну
організацію в складі ПЦУ у формі
місії, а також призначив пожиттєве
утримання Філарета.
5 грудня У 2020 році народні
депутати зможуть пройти спеціальне
навчання у Сполучених Штатах
Америки за програмою Конгресу
Open World.
5 грудня Колишній керівник
Нацбанку України Валерія Гонтарєва
потрапила у світовий рейтинг топ16 жінок, які надихають, за версією
читачів Financial Times. Вказується,
що вона зіткнулася з усілякими
атаками — фізичними, юридичними й
репутаційними — через її боротьбу з
корупцією в Україні.

огляд подій

ФОТО: ТЕТІЯНА КОЗАК

5 грудня Команда президента
України готова провести
конституційну реформу за підсумками
саміту в Нормандському форматі, але
обіцяє обмежити ці зміни питаннями
децентралізації, у тому числі щодо
ОРДЛО. Окремі райони Донецької та
Луганської області можуть отримати
додаткові повноваження. Але це
ніколи не означатиме, що це буде
федералізація чи якась автономія.
6 грудня Представник США в ОБСЄ:
Росія блокує будь-які спроби ОБСЄ
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З К РА Ю

створити місію з контролю кордону на
Донбасі, яка б запобігла незаконному
перевезенню боєприпасів.
6 грудня Президент Зеленський хоче
побачити Путіна, щоби зрозуміти, чи
хоче він закінчити війну.
6 грудня Глава МЗС Пристайко
назвав «червоні лінії» України на
Нормандському саміті в Парижі.
6 грудня Венеціанська комісія
стверджує, що останні поправки
від команди Зеленського до
законодавства про судоустрій
в Україні загрожують стабільності та
незалежності системи.
6 грудня 60% українців позитивно
ставляться до процесу розведення
сил і засобів на Донбасі, 27% —
оцінюють такі кроки негативно.
Результати опитування, проведеного
Фондом «Демократичні ініціативи»
та КМІС.
Лише 14% українців вважають, що
заради миру варто погоджуватися
на будь-які компроміси, порівнюючи
з червнем 2019 року, кількість
прихильників цієї точки зору
зменшилася на 6%. Ще 58,5%
респондентів вважають, що заради
миру варто погоджуватися на
компроміси, але не на всі. Така
думка переважає у всіх регіонах
країни. Неприйнятними є більшість
компромісів, на яких наполягає
Росія, з посиланням на Мінські
домовленості.
45% українців вважають конфлікт на
Донбасі російською агресією проти
України з використанням місцевих
бойовиків; внутрішній конфлікт
в Україні, де одну зі сторін підтримує
Росія — 17%; війна Росії з Заходом
на території України — 13%; суто
внутрішній громадянський конфлікт
в Україні — 12%.

огляд подій

7 грудня Україна та МВФ домовилися
про нову трирічну програму на 5,5
мільярдів.
7 грудня У команді президента
Зеленського вважають, що Мінські
угоди потребують уточнення,
оскільки вони були укладені п’ять
років тому.
7 грудня Українського юриста та
політика Сергія Головатого обрали
головою підкомітету Венеційської
комісії з верховенства права.
8 грудня На Майдані Незалежності
пройшла багатотисячна акція
«Червоні лінії для Зеленського»,
учасники якої хочуть окреслити
«червоні лінії» для президента перед
зустріччю «нормандської четвірки».
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Україна – Німеччина:
військова допомога
під знаком мінус?
ОЛЕГ ЧАБАЛА, КИЇВ

На рівні міністрів закордонних
справ України та Німеччини відбулося щонайменше п’ять обопільних
візитів та зустрічей. Водночас є і невирішені питання та напрямки для
поглиблення відносин.

вказано, коли такий запит направлявся німецькій стороні). Водночас
він зазначив, що військова допомога
з боку ФРН є надзвичайно актуальною з огляду на те, що перед Українською державою стоїть питання
виживання. Не було уточнено, про
що саме йдеться. Чи це двигуни для
української бронетехніки (двигуни
німецької фірми Deutz для установки на БМП-1 і БМП-2, БТР-3 та БТР-4),
чи інші види приладдя, амуніції та
озброєння.
Можливо, може йтися про передачу Німеччиною бронетанкової техніки, особливо з дизельними двигунами, які знімаються з озброєння або
заміняються у зв’язку з модернізацією військової техніки Бундесверу та/
або її невідповідністю запровадженим стандартам Євро–6 тощо.

Грудневий візит
та неочікувані акценти

Внутрішньополітичні
контексти Німеччини

У грудні 2019 року, під час візиту до
Берліна, Вадим Пристайко зустрівся
зі своїм колегою Гайко Маасом. Головною темою переговорів, за свідченням МЗС України, була активізація українсько-німецького політичного діалогу, подальша спільна взаємодія в контексті реалізації підсумків
недавнього Нормандського саміту
в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України. Крім того,
у рамках візиту міністр зустрічався
з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, федеральним міністром
економічного співробітництва та
розвитку Ґердом Мюллером, а також
впливовими політиками Німеччини
— депутатами Бундестагу.
Метою зустрічей було збереження
належного рівня підтримки Німеччиною України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та
протидії російській агресії.
Разом з тим, після грудневого візиту до ФРН міністр закордонних справ
неодноразово заявив, що Німеччина
відмовляється надавати офіційному
Києву військову допомогу. (Не було

Після візиту президента України до
Німеччини та майже за місяць до останнього візиту міністра закордонних справ України, у межах цієї держави активно відбувалися спроби
представників проросійськи налаштованої партії «Альтернатива для Німеччини» (АДН) щодо зняття санкцій
Євросоюзу проти Росії.
Дискусія щодо відмови від санкцій
не є новою і періодично актуалізується. На думку одного з очільників
партії АДН Бернда Баумана, санкційні обмеження суттєво ускладнюють
процес врегулювання конфлікту на
Донбасі. Крім того, фактично переповідалися російські кліше про те,
що санкційна політика ЄС щодо Росії
не тільки не досягла своєї мети, але
й відверто провалилася. Саме тому
санкції суперечать зовнішньополітичним інтересам ФРН, оскільки вони шкодять німецькій економіці, країна втратила десятки тисяч робочих
місць та зазнає політичних збитків
через відсутність конструктивного
діалогу з Москвою.
Варто згадати і про спроби голосування щодо зняття санкцій у Бун-

Двосторонні українсько-німецькі відносини на сучасному етапі
мають досить сталу та позитивну
динаміку. Показово, що у 2019
році відбулися досить активні
двосторонні комунікації. Президент України В. Зеленський відвідував Німеччину (червень–2019)
та мав низку зустрічей із канцлером А. Меркель не тільки в рамках
візиту, але й під час зустрічі в Нормандському форматі.

часткове, України Росією — не відповідає інтересам цієї держави і є потенційно загрозливими для безпеки
Німеччини та ЄС.
Водночас Німеччина не зацікавлена в погіршенні відносин із Росією,
як з огляду на існування енергетичних проєктів за участі цих країн, так
і у зв’язку з досить стриманим ставленням до європейських та євроатлантичних перспектив України.
Німеччина відіграє одну з ключових ролей не тільки в ЄС, але й НАТО.
ФРН не тільки фундатор європейської
спільноти, але має загалом суттєвий
вплив на формування європейської
та світової політики.

Позиція Німеччини, принаймні поки що, є більш
поміркованою, на відміну від останніх заяв
про «примирення» з Росією з боку ще одного
учасника Нормандського формату, Франції. При
цьому, офіційний Берлін не бачить необхідності
в активній співпраці на рівні військових
і оборонних питань, активного реформування
оборонного сектору України та подальшого
вступу України в НАТО.

політику щодо Росії — співпраця
замість конфронтації» також був відхилений. Показово, що обидві ініціативи супроводжувалися негативною
рекомендацією комітету в закордонних справах Бундестагу.

Зовнішньополітичні
пріоритети Німеччини
Від початку становлення України як
незалежної держави двосторонні
відносини між Києвом та Берліном
весь час посилюються та поглиблюються. Німеччина ще з моменту анексії Криму та початку війни на Донбасі
сприяє територіальній цілісності
Української держави. Разом з тим,
окремі дії офіційного Берліна, хоч
і мають ознаки «ріал політік», однак
доволі негативно можуть позначатися на Україні.
Зацікавленість Німеччини у відносинах з Україною має багато причин.
З огляду на те, що ця держава є таким
собі «співкерівником ЄС», а тому нестабільність в Україні, її гіпотетичний розпад чи/та поглинання, навіть

Зовнішня політика ФРН ґрунтується на принципах багатополярності
та мультилатералізму у відносинах
з іншими державами. Крім того, основним принципом зовнішньополітичної стратегії Німеччини є використання стратегії «м’якої сили».
У «Білій книзі Бундесверу» (2016)
йдеться про нові загрози та корекцію політики безпеки. До найбільш
значущих змін у безпековій сфері належать анексія Росією Криму та конфлікт на Донбасі. У цьому документі
в якості викликів згадується Росія,
котра своїми діями в Криму та на
Сході України поставила під питання
сталість європейської безпеки. При
цьому зазначається, що якщо Москва
суттєво не змінить свої підходи, то
в найближчому майбутньому становитиме загрозу не тільки для Німеччини, але і для її партнерів по ЄС і для
європейської безпеки загалом.
Можна припускати, що на даний
час відбуваються спроби корекції
зовнішньої політики Німеччини.
Побіжно цьому сприяє анонсована
ротація керівництва ХДС (Ангела

9 грудня Президент Зеленський
і президент Путін говорили про
вибори на Донбасі і відновлення
українського контролю над
кордоном, але порозуміння не
відбулось. Водночас погодили новий
обмін утримуваними «всіх на всіх»,
розведення військ у ще 3-ох точках,
а також погодили зустріч у квітні 2020
року. «Червоні лінії» не перейдено.
Сторони погодили, що повне всебічне
та безстрокове припинення вогню
має розпочатися до кінця 2019
року. Має бути розширено мандат
СММ ОБСЄ: місія має здійснювати
моніторинг цілодобово.
9 грудня Президент Путін каже,
що Україна може купувати газ для
промисловості на 25% дешевше, якщо
домовиться з Росією про «спільну
чесну роботу».
10 грудня Конгрес США погодив
оборонний бюджет з $300
мільйонами для України.
10 грудня Директор ФБР Рей: Україна
не втручалася в президентські вибори
США у 2016 році. Це робила Росія.
10 грудня Предстоятель
Православної церкви України ПЦУ
Епіфаній заявив, що половина
православних вірян серед українців
є прихильниками ПЦУ, тому має
відбутися хвиля переходу парафій
з УПЦ Московського патріархату,
який зараз має суттєво більше
храмів. Протягом 2019 року до
ПЦУ з Московського патріархату
перейшло 600 парафій. Це складає 5%
від їхньої всієї кількості.
12 грудня Слідство у справі про
вбивство журналіста Павла Шеремета
підозрює щонайменше п’ятьох людей:
медсестру одного з парашутнодесантних батальйонів Яну Дугар,
лікаря й волонтера Юлію Кузьменко,
музиканта й добровольця Андрія
Антоненка, добровольців Владислава
та Інну Грищенків. Про це повідомило
керівництво МВС на спільному
брифінгу із президентом Зеленським.
Слідство вважає основним мотивом
убивства дестабілізацію ситуації
в державі шляхом убивства відомої
особи. Водночас слідчі не розповіли
про жодні прямі докази вини
затриманих.
13 грудня НБУ: трудові мігранти
переказали до України $11,5 млрд.

огляд подій

дестазі. Тоді це питання не знайшло
суттєвої підтримки серед представників владної коаліції. Німеччина не
змінила позицію щодо санкцій проти
Росії, але заразом намагатиметься
залишатися в діалозі з Росією, в тому
числі економічному.
Німецький парламент відхилив
пропозиції «Лівої партії» та партії
АДН щодо зміни санкційної політики
стосовно Росії. До прикладу, проєкт
«лівих» мав назву «Ослаблення напруженості з Росією — ні продовженню санкцій проти Росії» — проти
нього проголосували всі партії, крім
представників АДН, які утрималися.
Документ АДН під назвою «За нову

13 грудня Президент Зеленський
вніс до Верховної Ради проєкт закону
про внесення змін до Конституції
України щодо децентралізації
влади. Опозиція розкритикувала
пропозиції, заявивши, що це
проєкт централізації влади в руках
31
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президента через наділення інституту
регіональних префектів надмірними
повноваженнями та їх прямому
підпорядкуванню не прем’єр-міністру,
а президенту.
14 грудня Парламент ухвалив
останній закон, необхідний для
«промислового безвізу» з ЄС.
14 грудня Український штаб
ООС: Росія не виконує взяті на
себе в Парижі зобов’язання щодо
припинення вогню на Донеччині,
а також щодо допуску ОБСЄ на
окуповану територію і на ділянки
розведення військ.
15 грудня Прессекретар президента
РФ Пєсков заявив, що Путіну не
вдається досягти згоди з цілої низки
питань із президентом України
Зеленським.
16 грудня П’ятий президент Петро
Порошенко вніс заставу в 19 млн
грн за генерал-майора Дмитра
Марченка, якого затримали у
звинуваченні в закупівлі бракованих
бронежилетів. Ще 1 млн грн
назбирали добровільних пожертв.
Водночас Марченко відмовлявся
виходити із СІЗО, доки за ґратами
перебували його підлеглі. Раніше
генералу, який жив в орендованій
квартирі, зменшили заставу із 76 до
20 млн грн. Він планує подати до суду
на прокуратуру через несправедливі
звинувачення, адже його підрозділ не
здійснював закупівлі бронежилетів,
а лише контролював якість
закупівель.
16 грудня Керівник Державної
міграційної служби: в Україні
готується узаконення подвійного
громадянства, свого роду «програма
імміграції», націлена на наповнення
країни людьми.

огляд подій

16 грудня КМІС: 56% українців не
підтримують легалізацію азартних
ігор в Україні.
17 грудня Конституційний суд
України визнав неконституційними
положення законопроєкту, який
передбачає право президента
призначати і звільняти керівників
Національного антикорупційного
бюро та Державного бюро
розслідувань. Законопроєкт порушує
баланс повноважень президента й
Кабінету міністрів України, принцип
розподілу влади.
17 грудня КСУ визнав конституційним
законопроєкт про зменшення
конституційного складу парламенту
з 450 до 300 депутатів і закріплення
пропорційної виборчої системи.
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Меркель завершує свою політичну
кар’єру) та ключової зовнішньополітичної особи ФРН (у 2021 році — вибори канцлера Німеччини).
Після російської анексії Криму та
вторгнення на Донбас політика цієї
держави вже коригувалась. Натомість тепер, як можна припустити,
вона відбувається знову і свідчить
про рух у бік покращення відносин
із Росією. При цьому, найімовірніше,
Берлін остаточно не відмовиться від
«патронування» України.
Формально Берлін виходить із небажання порушувати наявну систему
європейської безпеки, а тому питання військово-оборонної інтеграції
України до ЄС та НАТО, з відповідних
позицій, не на часі, адже це може
спричинити загострення відносин із
Росією.
Позиція Німеччини, принаймні
поки що, є більш поміркованою, на
відміну від останніх заяв про «примирення» з Росією з боку ще одного
учасника Нормандського формату,
Франції. При цьому, офіційний Берлін не бачить необхідності в активній співпраці на рівні військових
і оборонних питань, активного реформування оборонного сектору
України та подальшого вступу України в НАТО.

Енергетичні контексти
Небажання Німеччини надавати військову допомогу пов’язано з низкою
причин, серед яких першорядним
є небажання сваритися чи/та загострювати відносини з Росією. Схоже,
питання енергетичних проєктів із
Москвою не можна розглядати лише
в економічній площині, адже останнім часом офіційний Берлін намагається лобіювати та просувати питання добудови «Північного потоку-2» та
виведення його, у той чи інший спосіб, з-під дії Третього енергетичного
пакета ЄС.
Показово, що обсяги та постачальники природного газу збільшуються — йдеться не тільки про Росію,
Норвегію та Нідерланди, але і США,
шляхом закупівлі СПГ газу. Тим самим, з метою диверсифікації шляхів
постачання, Німеччина планує збудувати щонайменше два термінали для
прийому скрапленого природного
газу на півночі країни (Брунсбюттель,
Стаде і Вільгельмсгафен).
Посилення важливості природного газу для Німеччини пов’язане
з відмовою цієї країни від атомної
енергетики та видобутку вугілля.

У майбутньому вона все більше покладатиметься на природний газ. Наразі він надходить до країни здебільшого з Нідерландів, Росії та Норвегії.
Заяви про будівництво згаданих
терміналів на території Німеччини
можна вважати спробою подружитися з Трампом, який хоче розширити
торгівлю скрапленим газом за рахунок збільшення експорту до Європи.
Заразом не лише заручитися його
підтримкою, але й зупинити запроваджені США санкції проти російського
газопроводу «Північний потік-2» —
задля подальшої його добудови та
введення в експлуатацію.

Ретроспектива питання
надання військової допомоги
Україні
Ще за каденції попереднього президента України німецька сторона відмовляла Україні в наданні військової
допомоги. Так, заступник офіційного
представника німецького уряду
Кристіане Вірц ще у 2014 році заявляв, що влада ФРН виключає ймовірність надання такої допомоги Україні
— ані озброєння, ані іншої військової допомоги. Водночас, як тоді, так
і тепер Німеччина наголошує на політичній та економічній підтримці
офіційного Києва.
Під час «Керченської кризи» президент України Петро Порошенко
(2018) звертався до НАТО та безпосередньо до Німеччини з проханням відправити військові кораблі до
акваторії Азовського моря, оскільки
Росія блокує прохід не лише українським кораблям.
Показово, що після «україногейту» в американській політиці та оприлюднення стенограми розмови
президентів України та США, в якій
серед іншого йшлося про затримку
військової допомоги Україні та зауваження Дональда Трампа, що ЄС
і насамперед Німеччина могли б активніше допомагати Україні.

Військова допомога Німеччини
Представники Німеччини на різних
рівнях почасти наголошують на тому,
що політика ФРН у галузі експортного контролю є виваженою, а зброю
ця країна продає (чи передає) лише
надійним державам-членам ЄС та
НАТО або їхнім партнерам, при цьому не продаючи країнам, які порушують права людини або ведуть війну.
Водночас Німеччина не тільки не
скорочує експорт озброєнь, а навпа-
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ськову підтримку Україні, але серед
них відсутня Німеччина, яка попри
свою мирну зовнішню політику є одним із найпотужніших експортерів
зброї у світі, але яка не постачає потрібне Україні.
Пристайко наголошував на тому,
що українська сторона високо оцінює зусилля ФРН та «дуже вдячна за
фінансову підтримку з боку Німеччини та політичну — з боку федерального уряду». Крім того, неоціненною
можна вважати допомогу цієї країни
та ЄС щодо вирішення конфлікту на
Донбасі, однак цього недостатньо
для того, щоби припинити загибель
людей.

Офіційний Берлін уже протягом щонайменше
п’яти років підкреслює, що бачить виключно
політичний шлях вирішення «конфлікту» на
Донбасі, а не військовий, а тому постачати
летальне озброєння Україні не буде.

туацію в деяких із них аж ніяк не можна назвати мирною, а діяльність керівництва окремих із них німецький
уряд публічно критикує за порушення прав людини. У цифрах експорт до
цих країн зріс майже на мільярд євро.
До Алжиру продано на 843 млн
євро, Єгипту — 802 млн євро, Об’єднаних Арабських Еміратів — 257 млн,
Катару — 236 млн. Нагадаємо, Єгипет
і ОАЕ входять до альянсу, що проводить військову операцію в Ємені.

Міністр акцентує на тому, що як
тільки українські компанії намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості
зриваються в останній момент із неочевидних, імовірно, політичних мотивів.
Показово, що попри згадані заяви
Вадима Пристайка, Німеччина залишається одним із важливих партнерів, які надають велику допомогу
Україні.

Сутність заяв щодо
військової допомоги

Військова допомога
та історична пам’ять

Протягом останнього місяця міністр
закордонних справ Вадим Пристайко у своїх заявах закликає Німеччину
все ж таки надати військову допомогу Україні. Насамперед йдеться про
інтерв’ю німецьким виданням RND
(27.12.2019) та Bild (07.01.2020).
Його заяви пов’язані з неодноразовим зривом домовленостей із боку
німецьких підприємств щодо постачання зброї до України. Він висловлює надію, що найближчим часом ситуація зміниться й офіційний Берлін
перегляне своє рішення.
Міністр робить акцент на тому, що
лише кілька країн у світі надають вій-

Офіційний Берлін уже протягом щонайменше п’яти років підкреслює, що
бачить виключно політичний шлях
вирішення «конфлікту» на Донбасі,
а не військовий, а тому постачати
летальне озброєння Україні не буде.
На цьому наголошував попередній
керівник німецького МЗС Зіґмар Ґабріель (2 роки тому) під час візиту
в Україну: «Якщо чогось там багато
в цьому регіоні (на Донбасі), то це
озброєння», такої ж позиції дотримується й нинішній міністр закордонних
справ Гайко Маас та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
З низки причин Німеччина й нада-

17 грудня Під Верховною Радою
сталися сутички під час мітингу
проти ухвалення закону про ринок
землі. Нацполіція побилася із
представниками силової організації
«Нацкорпус», негласним керівником
якого називають міністра внутрішніх
справ Авакова.
17 грудня Верховна Рада прийняла
закон «Про визнання пластового руху
та особливості державної підтримки
пластового, скаутського руху».
17 грудня Верховна Рада ухвалила
Виборчий кодекс, який передбачає
виключно пропорційну систему без
мажоритарки, а також «відкриті»
регіональні списки кандидатів.
18 грудня Депутати Європейського
парламенту висловлюють думку,
що введення інституту префектів,
як це передбачено законопроєктом
президента Зеленського про
внесення змін до Конституції в
частині самоврядування, може
загрожувати самій децентралізації.
18 грудня СБУ: мінімум 300 людей
перебувають у полоні підтримуваних
Росією бойовиків на окупованій
Донеччині.
18 грудня Президент Зеленський
пішов на поступки й запропонував
зменшити максимальну норму
концентрації землі з 200 тис. га до 10
тис. га.
19 грудня Україна та Росія досягли
принципової згоди про новий
контракт щодо транзиту російського
газу через територію України
впродовж наступних 5 років.
19 грудня Президент Росії Путін
заявив, що все Причорномор’я
і східна частина України — це
споконвічно російські території,
і тепер РФ із цим розбирається.
20 грудня Усе менше українців
виїжджатиме на заробітки до
Польщі. Такі прогнози висловлюють
експерти Польсько-української
господарчої палати та агентства з
працевлаштування Foreign Personnel
Service. 20% українців, які дотепер
виїжджали на заробітки за кордон, не
мають наміру це робити. Цю тенденцію
посилюють також оптимістичні
офіційні дані щодо економіки України.
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ки — нарощує його. Так, зокрема, за
даними Укрінформу, ФРН за 2019 рік
наростило обсяги продажу озброєнь
та їхніх компонентів, які сягнули рекордного показника — майже 8 млрд
євро, що на 65% більше, ніж у 2018
році.
До прикладу, найбільші поставки
були схвалені для партнера по ЄС та
НАТО Угорщини — 1,77 млрд євро;
США — 651 млн євро; Великої Британії — 474 млн євро; Південної Кореї
— 371 млн євро; Австралії — 302 млн
євро.
Показово, що 44,2% від загального
обсягу (у грошовому еквіваленті) було спрямовано до «третіх країн», си-

20 грудня Росія заплатить Україні $3
млрд «газового» боргу на користь
рішення Стокгольмського арбітражу
в обмін на відмову України від позову
на $12 млрд.
20 грудня Президент Зеленський
доручив МВС закрити всі гральні
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заклади після того, як парламент
провалив законопроєкт про
легалізацію грального бізнесу. Після
того, як МВС почало закривати
тільки ті заклади, які працювали
під прикриттям СБУ, Зеленський
доручив СБУ закрити інші заклади, які
перебували під захистом МВС.
22 грудня У 23 регіонах проходять
вибори до об’єднаних територіальних
громад.
Явка виборців на перших місцевих
виборах становила від 14% до
54%. Позапартійні кандидати
здобули вдвічі більше перемог, аніж
кандидати від владної партії «Слуга
народу». Опозиційна ЄС — друга
серед партій.
22 грудня У 2019 році в Україні було
зареєстровано в 6 разів більше
одружень, ніж розлучень: 227 тис.
проти 37 тис., у 2018 році розлучень
було 54 тис., а одружень майже
стільки ж, як цього року.
23 грудня У 2019 році на війні
з російськими терористами загинуло
110 захисників — 107 чоловіків
і 3 жінки.
24 грудня Адвокат ексберкутівців
Валентин Рибін заявив, що українська
сторона викреслює зі списку на обмін
трьох колишніх бійців батальйону
спецпризначення «Беркут», які
звинувачені в розстрілі майданівців.
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24 грудня 25% опитаних українців
підтримують ідею перенесення
святкування Різдва із 7 січня на
25 грудня, 64% — проти. Найбільше
прихильників ідеї перенесення
Різдва на Заході: 43% підтримують
і майже стільки ж не підтримують.
Найменше підтримують цю ідею на
Півдні та Сході — 15% і 14%.
24 грудня Апеляційний суд
Києва відмовився відпускати
з-під варти лікарку і волонтерку
Юлію Кузьменко, підозрювану
в причетності до вбивства журналіста
Павла Шеремета. На поруки її хотіли
взяти 56 осіб, а адвокат представив
докази невинуватості затриманої.
26 грудня Посол США Тейлор: Схоже,
що міністр Аваков і сам не має
впевненості щодо справи Шеремета.
Аваков звернувся по допомогу до
кількох країн для розслідування
справи про вбивство журналіста
Шеремета.
26 грудня Центр Разумкова
та Демініціативи: понад 64%
українців вважають, що Україна
має інтегруватися в Європейський
Союз, понад 51% підтримують вступ
України до НАТО. 26,1% респондентів
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лі навряд чи пристане на аргументи
міністра Пристайка про те, що саме
військова допомога потрібна для того, щоби припинити загибель людей.
Натомість, схоже, представники німецького істеблішменту виходять із
того, що чим більше зброї, тим більше жертв.
На жаль, офіційний Берлін не хоче
помічати, що проти української армії
воюють кадрові російські військові
або російські найманці, а не мнимі
ополченці.
Ймовірно, Німеччина, серед іншого, не хоче порушувати усталений
паритет на Донбасі. Складається
враження, що вони побоюються, що
в разі згоди надання довгоочікуваної
військової допомоги Україні німецькою стороною Росія у відповідь буде
постачати ще більше озброєння підтримуваним нею «сепаратистам».
Виходить, що тим самим Німеччина, за відповідною логікою, надаючи
допомогу, може сприяти накопиченню озброєння не тільки в масштабах регіону Донбасу, але й ширших
межах, сприяючи розширенню ризиків та загроз ближче до Європи.
Тим самим конфлікт (а фактично,
українсько-російська війна) не буде
локалізованим, а навпаки — розширить свої межі та може сприяти розширенню кола учасників (залучених
сторін), хоч це радше гіпотетичне
припущення.
Попри досить специфічну логіку
таких дій, зрозуміло одне: Німеччина не хоче створювати конфліктні
чи незрозумілі ситуації з Росією, яка
юридично не є стороною конфлікту,
натомість бере участь у Нормандському форматі, Мінському процесі
та перемовинах щодо Донбасу, з до
кінця невизначеним статусом. Саме
представник Німеччини запропонував формулу врегулювання ситуації
на Донбасі, але яка є суголосною
«російському баченню».
Досить переконливим аргументом, хоч і не прямим, що не дозволяє Берліну наважитися на надання Україні озброєння та його компонентів — це відчуття провини,
пов’язаної з нацистами, вбивствами
мільйонів людей та окупацією Радянського Союзу (зазначену обставину
згадав у інтерв’ю міністр закордонних справ). Хоч, як наголошував
Пристайко, представники Третього
рейху вбили мільйони людей, у тому
числі багато росіян, але при цьому
багато хто забуває, що український
народ найбільше постраждав під
час Другої світової війни (до 10 міль-

йонів людей) та й саме Україна була
повністю окупована.
Однак, за свідченням Ольги Танасійчук, провину відчувають щодо
Росії, а не України, адже вона асоціюється з СРСР. Змінити відповідне
уявлення вкрай важко, як і отримати
військову допомогу. Це пов’язано
з тим, що гасло Nie wieder — «ніколи
більше» стосується того, що німецька
зброя не підніметься проти росіян.
Від початку анексії Росією Криму та
початку війни на Донбасі, офіційний
Берлін надає Києву не військову, а фінансову допомогу майже на 1,4 мільярда євро. За даними Організації
економічної співпраці й розвитку, Німеччина є третім за обсягами донором України після Євросоюзу і США.
Крім, того, за інформацією уряду
Німеччини, тільки в рамках співпраці
з метою сприяння розвитку України
Берлін витратив 544 млн євро, а також урядом Німеччини було виділено: гуманітарної допомоги — 110
млн євро, фінансового кредиту —
500 млн євро, заходи щодо стабілізації ситуації в країні — 25 млн євро,
а також було виділено за сприяння
ЄС майже 200 млн євро.
Попри те, що ФРН офіційно відмовляється надавати Україні військову допомогу, за іншими напрямками офіційний Берлін є важливим
партнером та союзником України на
міжнародному рівні. Водночас питання допомоги залишається відкритим, і попри все, його можна вважати
перспективним…


Яка зброя потрібна
Україні?
Україна перебуває в складному
воєнно-політичному
становищі.
Війна з РФ, яка залишається неоголошеною і тому затиснутою в «гібридних», значною мірою розмитих рамках, є визначальним чинником, який буде формувати ситуацію
і ззовні, і всередині нашої держави
протягом наступних 5–10 років.
У світі триває мультиплікація конфліктів та формування Росією глобального поясу керованого хаосу.
Продовжується неоімперська експансія РФ у Південно-Східній Європі, на Балканах, Південному Кавказі,
Близькому Сході, у Північній Африці.
Окрім прямих геополітичних та воєнно-політичних цілей щодо встановлення контролю над цими регіонами, РФ, яка створює та роздмухує
конфлікти, має за мету ослаблення
НАТО та ЄС із поступовим їхнім руйнуванням та розповсюдженням експансії на захід та північний захід.

Світовий оркестр
Головне завдання такої стратегії
Кремля — руйнація світового поряд-

ку, який було встановлено після закінчення «холодної війни» й реванш
за розпад СРСР. Замість сучасного
світового порядку, Росія сподівається на формування нових правил гри,
які будуть базуватися на домовленостях «головних гравців». Йдеться
про створення так званого «світового оркестру», до якого, як вважають
у Кремлі, мають увійти Росія, США,
Китай, ФРН, Франція, Великобританія, Японія. «Світовий оркестр» буде
визначати долю інших націй. Натомість роль ООН та інших міжнародних структур знівелюється.
Росія цілеспрямовано демонструє
можливість застосування «права сили» для вирішення власних завдань
на міжнародній арені. Кремль показує, що сильний може все, чого
забажає, а традиційне міжнародне
право не має жодного значення. Війна і мир, окупація, агресія — всі ці
базові поняття міжнародного права
ігноруються Росією, котра інтенсивно розмиває їхнє значення через
«гібридні підходи» та застосування
«проксі»-моделей
провокування
конфліктів. Водночас цей тренд,
який резонується Росією, не відкидається, а, на жаль, уже сприймається
як дієвий інструмент сучасної міжнародної політики. Останні події на
Близькому Сході та в Північній Африці демонструють «нову реальність»

27 грудня Німеччина відхилила
прохання України про військову
допомогу.
28 грудня Апеляційний суд Києва
змінив запобіжний захід для п’яти
обвинувачених у розстрілах на
Майдані ексберкутівцям на особисте
зобов’язання. Їх готують до обміну.
Група з 500 активістів блокувала виїзд
автозаків із Лук’янівського СІЗО, де
перебувають ексберкутівці.
28 грудня СБУ припинила
діяльність майже 300 нелегальних
автозаправних комплексів у всіх
регіонах України. Такі дії дозволять
легальним автозаправним станціям
знизити ціну на паливо.
29 грудня У результаті обміну
на підконтрольну Україні
територію з ОРДЛО повернулися
12 військовослужбовців та 64
цивільні особи. Україна видала
127 утримуваних осіб, при цьому
готова була видати 141 особу, але
14 осіб відмовилися повертатися
на територію ОРДЛО. Росії були
видані також 5 беркутівців, які
розстрілювали Майдан. У партії
«Європейська Солідарність» заявили,
що Росія кілька років вимагала
обміняти на заручників терористів
і бійців «Беркуту», але за часів
президентства Петра Порошенка
вдалося звільнити з полону більш
ніж 3000 українських громадян без
виконання неприпустимих вимог
Кремля.
30 грудня НАК «Нафтогаз» та ПАТ
«Газпром» підписали новий контракт
щодо транзиту газу на 5 років.
Мінімальні гарантовані обсяги
прокачки в перший рік — 65 млрд
кубометрів газу. Наступні чотири
роки — 40 млрд. Визначним є перехід
на європейські правила транзиту
газу. До цього Україна та Росія діяли
за правилами, що склалися ще за
радянських часів. Новий контракт
стане фактором зниження ціни
газу на ринку. НАК «Нафтогаз» та
ПАТ «Газпром» домовилися про
відкликання та врегулювання судових
спорів.

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ СТЕПАНЕНКО
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МИХАЙЛО САМУСЬ,
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ АРМІЇ,
КОНВЕРСІЇ ТА РОЗЗБРОЄННЯ,
КИЇВ

упевнені, що гарантувати безпеку
України може її позаблоковий статус.
5,5% респондентів схиляються до
військового союзу з Росією та іншими
країнами СНД.

31 грудня Прем’єр-міністр
Гончарук заявив про те, що у 2023
році українська енергосистема
має стати частиною європейської
енергосистеми. Для того, щоби
приєднатися до європейської мережі,
доведеться відрізатися від російської
і білоруської.
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Realpolitik, коли «сильні країни» можуть по-своєму трактувати питання
суверенітету чи територіального
розмежування «слабких країн».
З цього огляду Україна перебуває
в складному воєнно-політичному
становищі. Рівень воєнної загрози
з боку РФ залишається високим. РФ
створила довкола України потужне
військове угруповання, готове до
широкомасштабного наступу.

Перманентна напруга
Між тим, зважаючи на тенденції, започатковані новим керівництвом
України щодо пошуку шляхів припинення війни з РФ, врегулювання
конфлікту на Донбасі та відновлення територіальної цілісності (в тому
числі повернення Криму), можна
прогнозувати зниження загальної
напруженості в стосунках із РФ та
інтенсивності активних бойових дій
на Донбасі, помірного зменшення
ймовірності початку Росією широкомасштабної військової операції проти України. Хоч очевидно, що Кремль
буде постійно використовувати
можливість загострення ситуації на
Донбасі для покращення своїх позицій на переговорах або для прямого
тиску на українську сторону. А тому
ситуація на Донбасі залишатиметься
перманентно напруженою і зберігатиме формат позиційної війни низької інтенсивності.
Водночас підвищиться ймовірність реалізації Росією сценарію
внутрішньої дестабілізації України
через впровадження власного трактування конструкцій, зафіксованих
у Мінських домовленостях (створення фактично незалежної суверенної
держави на окупованих територіях,
яка буде проводити власну внутрішню та зовнішню політику проросійського спрямування і блокувати реалізацію загальноукраїнської
внутрішньої та зовнішньої політики
— насамперед просування України
шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції).

Кістяк інструменту
стримування агресора
Найбільшим викликом у сфері протидії зовнішнім загрозам для України
стане спроможність швидкої практичної трансформації сектору безпеки та оборони, про яку вже говориться шостий рік поспіль. 2020 рік
має стати періодом активної фази
реформування ЗСУ та інших силових
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відомств та спецслужб (зокрема, нарешті мають бути ухвалені нові закони про розвідку та СБУ). Має відбутися запуск глибокої реформи оборонної промисловості (зокрема, має бути ухвалений закон про оборонні закупівлі, а також проведена підготовка державного сектору «оборонки»
до реструктуризації та приватизації;
формування системи урядової координації оборонно-промислової галузі). Перехід на стандарти НАТО має
відбуватися не символічно, а з практичним застосуванням у повсякденній діяльності штабів і військ. Це стосується, зокрема, розподілу функції
підготовки та застосування військ
(створення командувань підготовки
та операційних командувань).
Фактично, структура ЗС України
в мирний час повинна бути максимально наближена до структури
воєнного часу. Системи управління,
комплектування, підготовки, логістики, мобілізації та територіальної оборони повинні забезпечити швидке
(краще сказати — миттєве) й ефективне переведення ЗС України з мирного у воєнний стан.
На сьогодні воєнні загрози з боку
РФ полягають насамперед у різкому
підвищенні ймовірності масованого застосування як балістичних, так
і крилатих ракет, інтенсивного використання систем радіоелектронної
боротьби та розвідки, широкого застосування безпілотних авіаційних
систем, домінування ВМФ РФ у Чорному морі.
Зважаючи на це, головний акцент
у розвитку озброєнь ЗСУ варто зробити на ракетні озброєння (у тому
числі крилаті та балістичні ракетні
комплекси дальністю понад 1000 км),
які мають скласти кістяк інструменту
стримування агресора, системи протиракетної та протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби,
БЛА, реалізацію концепції «москітного» флоту для ВМСУ (зокрема, створення угруповання морських платформ із ракетним озброєнням, в тому числі роботизованих). Особливий
акцент має робитися на розвиток
систем розвідки та сил спеціальних
операцій.

І асиметричний підхід
Водночас варто гнучко підходити до
пошуку конкретних рішень для вирішення тих чи інших функціональних
завдань, застосовуючи «асиметричний» підхід. Зокрема, для ВМСУ варто масово застосовувати автономні

та роботизовані системи, які можуть
заміняти традиційні засоби (підводні
човни, мінно-тральні системи, морську патрульну авіацію тощо). Для
ВПС варто продовжувати розробку
ударних безпілотних авіаційних систем, які можуть виконувати завдання
традиційної авіації.
Іншими словами, при оснащенні
ЗСУ та інших силових відомств України варто відмовитися від лінійного
підходу ХХ століття, що базувався
на кількісному нарощуванні традиційних видів озброєнь. Україна, очевидно, не зможе вирівняти баланс
із російською воєнною машиною,
діючи традиційними симетричними
способами та методами. Орієнтація
на багатофункціональні бойові автономні та дистанційно керовані робототехнічні системи, у тому числі зі
штучним інтелектом, можуть суттєво
прискорити нарощування Україною
оборонного потенціалу й забезпечити ефективне стримування Росії.
Прикладами ключових новітніх
українських розробок озброєнь є:
- оперативно-тактичний ракетний
комплекс «Сапсан»;
- протикорабельний
ракетний
комплекс берегового базування
на базі технологій ОТРК «Сапсан»;
- крилата ракета «Нептун» для оснащення протикорабельних комплексів берегового та морського
базування;
- оперативно-тактична ракетна система залпового вогню «Тайфун-4»;
- оперативно-тактичні і стратегічні
ударні БПЛА (у тому числі спільної
розробки з Туреччиною, зокрема
«Akıncı» — оперативно-стратегічний розвідувально-ударний БПЛА
та ударний безпілотний винищувач);
- системи протиповітряної оборони (модернізація ЗРК С-125М, ЗРК
С-300ПС, ЗРК С-300В1, створення
українського ЗРК середнього радіуса дії);
- ударно-розвідувальні наземні роботизовані комплекси, які мають
стати перспективним напрямком
розвитку традиційної бронетехніки;
- засоби морської робототехніки
(надводні безекіпажні катери; роботизовані підводні апарати; безпілотні літальні апарати морського
базування);
- протитанкові ракетні комплекси;
- автоматизовані системи управління;
- системи розвідки та радіоелектронної боротьби.

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ СТЕПАНЕНКО

Перший ешелон
У зв’язку з тим, що з 2014 року було
втрачено час для початку реалізації вказаних завдань із переходу на
новітні системи озброєнь, для задоволення нагальних потреб військ
та флоту пропонується широко
застосовувати
військово-технічну
співпрацю з партнерами. Тобто для
виконання першочергових завдань
протидії та стримування агресора
пропонується найближчим часом
придбати (або отримати за програмами військової допомоги) системи
протиракетної оборони (наявність
яких у ЗСУ є критично важливою
з погляду протидії ракетним загрозам із боку РФ); протикорабельні ракети берегового базування та морські платформи «москітного типу»
з протикорабельними ракетами для
вирівнювання балансу сил у Чорному морі, де зараз повністю домінує
Чорноморський флот РФ; системи
стратегічної розвідки та цілевказання (які є критично важливими для
забезпечення ефективного застосування крилатих ракет наземного та
морського базування).
Ці системи, отримані від союзників та партнерів, складуть «перший

Україна, очевидно,
не зможе вирівняти
баланс із російською
воєнною машиною,
діючи традиційними
симетричними
способами
та методами.
Багатофункціональні
бойові автономні та
дистанційно керовані
робототехнічні
системи, у тому числі
зі штучним інтелектом,
могли б прискорити
нарощування
оборонного
потенціалу й
забезпечити ефективне
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ешелон» стримування та оборони,
котрий має примусити Росію рахуватися з можливими наслідками продовження та нарощування агресії
проти України. Паралельна розробка та закупівля українських новітніх
систем озброєння має поступово забезпечити перехід ЗСУ на новий технологічний рівень і створити умови
для гарантованого успішного протистояння ЗС РФ.
Безумовно, позитивним сигналом
є подальше збільшення бюджету МО
України, призначеного на закупівлю
озброєнь та військової техніки. На
2020 рік заплановано виділити рекордну суму — приблизно 30 млрд
грн (1,2 млрд євро), що майже у 2 рази більше, ніж було виділено минулого року. У цих умовах критичного
значення набуває чітке визначення
пріоритетів розвитку озброєнь, які
також мають виходити з моделі подальшого розвитку ЗСУ та їхнього
застосування.
Інакше «гіперстрибок» переозброєння Української армії знову забуксує.
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Олеся Островська-Люта:

«Мистецький
Арсенал пропонує
найглибшу культурну
експертизу, яка
є в країні»
Більшість людей вважають мистецтво у всіх його проявах
чимось абсолютно ефемерним і непідвладним жодним
правилам. Насправді ж, аби воно могло повноцінно розвиватися
й виконувати свою громадську функцію, за ним завжди має
стояти ефективний і прагматичний управлінець. Директорка
Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта — беззаперечно,
належить до когорти цих унікальних майстрів, що здатні
приборкати демонів бюрократії та змусити їх працювати на благо
української культури.
СПІЛКУВАЛИСЯ КАТЕРИНА Й АНАТОЛІЙ ПІТИКИ, КИЇВ
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В одному зі своїх перших інтерв’ю
на посаді директорки ви казали,
що вашою основною метою є зміцнити Мистецький Арсенал ізсередини. Чи вдалося реалізувати задумане?
Так, за три роки багато вдалося. Мені здається, Мистецький Арсенал
став багато в чому іншою інституцією. Тепер він має інституційний
характер, внутрішні правила, зрозумілі взаємостосунки всередині команди, а також чіткі програми діяльності. Останні п’ять років ми часто
чуємо, що в Україні слабкі інституції.
Але з чого вони випливають? З неадекватної реальності процедур і некомпетентності команди. У нас такої
проблеми немає. Я дуже пишаюся
командою Арсеналу і вважаю, що
вона належить до найкомпетентніших в Україні. Тішуся, що нам вдалося створити умови, що дозволяють
команді працювати, не виснажуючись, хоч українське законодавство
дуже складне й вимагає набагато
більше зусиль, ніж законодавства
низки інших країн.
Можливо, я видаюся зараз шаленим бюрократом, але для зміцнення
інституції необхідно приділяти велику увагу розумній бюрократії. Не
бюрократії, що існує заради самóго
прекрасного бюрократичного світу, а тій, що дозволяє створювати
щось цінне й забезпечувати прозорість. Для нас це дуже важливо, тому що ми фінансуємося публічними
грішми, а отже, маємо бути максимально прозорою інституцією. Тут
нам на допомогу є система ProZorro.
Як відомо, демократія — річ громіздка й коштовна. Вона вимагає
дуже кваліфікованих людей і дуже
багато часу.
Наприклад, у червні 2019 року ми
вирішили розробити зону для дітей
від 0 до 4 років в освітньому просторі Мистецького Арсеналу. Оскільки
це замовлення нетипове, не можна
звернутися до стандартизованого
підрядника, адже хочеться створити щось таке, чого не можна придбати в ТРЦ. Необхідно перекласти
ідею в архітектурний проєкт, прорахувати все з інженерних міркувань,
створити кошторис і запустити його на ProZorro. Тендер не завжди
вдається провести, адже нетипове
замовлення обіцяє потенційним підрядникам багато мороки й мало
прибутку. Звісно, такий підхід має
низку переваг. По-перше, український бізнес отримує доступ до
підрядів за публічні гроші, а це ро-

бочі місця й податки. По-друге, таким чином контроль за публічними
грішми є максимально прозорим,
адже кожен може побачити, як саме
їх витрачають. Однак процес дуже
ускладнюється і сповільнюється.
Наскільки сильно ваші особисті смаки впливають на те, що
з’явиться в Мистецькому Арсеналі? Чи були колись виставки, які ви
експонували через їхню культурну
значущість, але особисто вас на
емоційному рівні вони не чіпляли?
Звісно, таке трапляється. Інституції
віддзеркалюють свої команди і своїх управлінців, але розумні команди
не допускають смаківщини. Звичайно, бувають проєкти, які мені зовсім
не близькі, але ж ця інституція не
лише для мене. Для кого ж тоді вона? Ми дуже намагаємося зробити
Мистецький Арсенал відкритішим,
менш езотеричним, і переконати
нашу аудиторію, що такий культурний досвід може бути цікавим та
наснажливим, а не нудним і виснажливим. Зрештою, ми всі травмовані нашим дитячим відвідуванням
закладів культури. Ми робимо все,
щоби людина до нас прийшла вдруге і втретє, привела своїх родичів
і знайомих. Часом вдається, часом
ні. У всякому разі, це наш важливий
фокус уваги. Художники на нас часом гніваються і сприймають це як
зраду мистецтва.
Наші проєкти зазвичай мають
кілька шарів: простіший, складніший, який дозволяє заглибитися,
і геть складний, у рамках дискусійних програм. Мистецький Арсенал
працює для суспільства й ним же
оплачується. Отже, він має бути досяжним.
Якими є критерії відбору проєктів?
У нас є внутрішня програмна рада, що складається з керівників
відділів, керівників лабораторій
і кількох ключових працівників. Раз
на певний період ми збираємося
й викладаємо на стіл ідеї, які напрацювали самі, або які нам запропонували інші люди, визначаємо, що
пасуватиме Мистецькому Арсеналу
й до чого ми маємо спроможність.
Наприклад, Арсенал не пристосований для театральних проєктів.
Один вечір вистави коштує стільки
ж, скільки й місяць виставки. Ми маємо чіткий план до кінця 2020 року,
а на 2021-й — низку проєктів, які ще
не розподілені на конкретні періоди.

ФОТО НАДАНО МИСТЕЦЬКИМ АРСЕНАЛОМ
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Ми намагаємося збалансувати програму так, щоби були глядацькі виставки, або ж, як ми їх називаємо,
наративні на кшталт «Дивовижних
історій Криму» чи «Уявного путівника. Японія». Ці виставки розповідають людям історію, вони не є спеціалізованими на мистецтві чи на суто
історичному матеріалі.
Також пропонуємо щось складне: або дуже сучасний зріз, або історичний. Нам здається важливим
ставити на порядок денний імена,
як-от Олександр Гнилицький чи
Олег Голосій цього року. Вірю, що
виставкою в Арсеналі ми вписуємо їх у канон, і тепер їх неможливо
обійти, вдати, що вони неважливі.
Звісно, вважаємо за потрібне робити вагомий історичний акцент. Цього року це Параска Плитка-Горицвіт,
а минулого — Лесь Курбас.
Ще в нас є Книжковий Арсенал
і Neoсвітній Арсенал. Власне, це
освітній Арсенал для дітей і підлітків, але якоїсь миті ми зрозуміли, що
словом «освітній» заохочуємо батьків, проте дуже знеохочуємо дітей.
Тому назву «Neoсвітній» вигадали
самі підлітки.
Є також конкурсний проєкт. Раз
на рік ми оголошуємо конкурс, щоби створити можливість будь-кому
зацікавленому подати свою ідею.
Ви певний час працювали заступницею міністра культури Євгена
Нищука, а тепер ви директорка
Мистецького Арсеналу. Наскільки
різняться ці роботи й де більше
творчої свободи?
Усе залежить від того, у чому себе
реалізовувати. Звичайно, бути заступником міністра значно складніше. Порівнюючи з цим, будь-яке
управління інституцією легше, тому
що інституція має чіткі межі, інвентар проблем і менший зовнішній
тиск. Міністри та їхні заступники
мають справу з дуже волатильним
середовищем, що охоплює й інституції, і людей, і їхні інтереси, які
часто бувають взаємно суперечливими. До того ж, немає чітких меж,
вони окреслюються тільки межами
самої української культури. Це величезний ступінь відповідальності. До того ж, ми всі функціонуємо
в умовах суспільства, де державна
служба сприймається не як служіння, а як привілей. Ось громадяни
з цим привілеєм і борються. Тож
бути урядовцем — складно або дуже складно.
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Мистецький Арсенал — складний
та тонкий механізм, який, згідно з визначенням на офіційному
сайті, «інтегрує та розвиває різні
мистецтва та культурні практики». Як взаємодіяти з тією частиною українського суспільства, яке
не хоче в себе нічого інтегрувати
та розвивати, але все ж активно
ходить на вибори?
Ба більше, це ж суспільство і платить за те, щоби ця інституція, яка
все інтегрує, існувала, бо ми живемо за публічні кошти. І ми постійно
маємо це на увазі. Нашим важливим
фокусом є діти. Ми не можемо надати чогось дуже цінного дорослій
людині, яка не хоче це цінне отримати. Не мусить, має право. Але наш
обов’язок як інституції — показати
прекрасний світ мистецтва молодшим українцям. Не факт, що спрацює, але ми намагаємося. Культура
має бути доступна кожному. Другий
фокус, над яким ми працюємо вже
тривалий час, — це вчителі. Наша
інституція пропонує найглибшу
культурну експертизу, яка є в країні. Не кожен шкільний учитель має
до неї доступ, а шкільні вчителі —
це люди, від яких залежить усе. Ми
намагаємося створювати курси для
вчителів із того, на чому добре знаємося, — наприклад, з літератури.
Наша мрія — робити такі курси інтегрованого характеру для інших
вчителів, наприклад, історії. Гуманітарний блок дисциплін розвиває
медіаграмотність і критичне мислення. Він допомагає людині зрозуміти складність ситуації та її витоки.
Зробити власні висновки.
Для нас, спеціалістів із гуманітарних дисциплін, створювати програми, які можуть бути цікавими людям
з іншим досвідом, — це величезний
виклик. Ми активно працюємо, намагаємося витягувати себе, як Мюнхгаузен за волосся, щоби подивитися зверху та перевірити, чи справді
це цікаво. Є речі, які вдаються, і це
мене тішить, але вони вимагають
постійних зусиль.
Чому українське суспільство, яке
з війною за всі ці роки майже не
перетиналося, від неї втомилося,
а українські митці (за винятком
окремих одіозних особистостей),
які значно ближче до війни, — ні?
У мене є надзвичайно суб’єктивне
припущення. Мабуть, суспільство
втомилося від постійного відчуття
небезпеки, яку треба враховувати
у своїй реальності. У нашому інфор-

маційному контексті ця небезпека
подається і сприймається як тимчасова загроза. Не як щось фундаментальне, з чим жити треба поколіннями, а як щось, що ось-ось мине. Це
дуже виснажує людей. Інформаційне тло стверджує, що на наші життя
накладаються обмеження, пов’язані
з війною. Мовляв, видатки на армію
високі, а інакше вони, певно, були
б на пенсії. Результат — відчуття,
що треба це якось змінити. Величезну роль грає масова інформація,
адже саме вона створює інформаційний контекст, у якому ми існуємо. Погляньмо на Brexit. Про що
тоді йшлося? Емігранти захоплюють наші робочі місця, емігранти
користуються нашою медичною
допомогою, а інакше вона, мабуть,
була б набагато краща. Ось люди
й прагнуть прибрати оцей, начебто
маленький, фактор, який не дає скористатися, наприклад, заслуженою
медичною допомогою. Ми істоти
слабкі та емоційні.
А ті, хто справді залучені на рівні
щоденної роботи в питання, пов’язані з війною, розуміють глибину
й довжину. Їхнє світосприйняття
реорганізується. Я, наприклад,
вважаю (це прозвучить надто радикально, але менше з тим), що
в Україні має бути загальний призов до армії для чоловіків та жінок.
З таким рівнем загрози, який у нас
є, професійна армія — не відповідь.
Але також не відповідь класти все
на плечі чоловіків. Усі мають розділити цей тягар. Це спільна справа.
Res publica.



Що (хто) пише мою поезію?
КАТРІНА ХАДДАД, КИЇВ
На початку жовтня я була на міжнародному поетичному фестивалі
в місті Друскінінкаї (Литва). Серед
багатьох читань та обговорень організатори запланували також дискусію «Що (хто) пише мою поезію?»
й попросили подумати про це, запропонувавши для початку прочитати короткий вступний текст на тему.
Я крутила її так і сяк, і все виходило,
що йдеться про досвід, як організатори і припускали у своєму тексті.
Спочатку подумалося, звісно, про
травматичний досвід. Передусім це
стосується поезії про війну й довкола
неї. Зрозуміло, що це не конче мусить
бути досвід саме участі у війні чи досвід покидання своєї домівки, міста/
села, друзів і рідних, досвід смерті
і втрати близьких. Це також і досвід
переживання біди своєї країни, відчуття небезпеки, що чигає. Досвід пе-

реживання вже не мирного Майдану,
перегляду стримів та читання новин,
спочатку поіменної пам’яті всіх загиблих на вулицях Грушевського та
Інститутській, а потім — безупинного потоку зведень із безіменним
переліком кількості полеглих. Це насамперед емоційний досвід, відчуття
втрати ґрунту під ногами, виру історії,
у який затягує і який перемелює долі.
Інший важливий момент, про який
я подумала, — що це ще неусвідомлений, непропрацьований терапевтичними інструментами досвід. Це те, що
проривається з не- чи позасвідомого,
і процес писання є водночас процесом осмислення, нового, повільнішого відчування й переживання, а отже,
терапевтичним процесом. Коли травматичний досвід переходить у царину свідомості, важко писати ним поезію. Тоді вже, гадаю, починається час
прозових текстів.
Але, на щастя, досвід, який пише
поезію, не лише травматичний. Ок-

рім банального щоденного життєвого досвіду, спостереження за своїми
й чужими ситуаціями, це й досвід
предків (не хочу вживати слово «попередників»), зафіксований у традиції. Тут і літературна традиція (нашого
й інших народів, світова), і фольклорна, і міфологічна, і філософська, я вже
мовчу про той, що закріплений у несловесних видах мистецтва — це теж
невичерпне джерело, контактування
з яким дає нам досвід переживання
чужого досвіду.
Але як філологиня не можу не сказати про головне. Про мову. Не так
про мову як інструмент (бо що тут
говорити?), а про мову як рушійну силу, яка частково теж сама пише нами.
Звичними поєднаннями слів у словосполучення й речення (і я зараз не
про штампи і кліше, ні). Характерними звукосполученнями, наявними
синонімами, власне своєю системою,
всередині якої ми існуємо і якої ми
часто не усвідомлюємо. Ну от, знову
приходимо до не- чи позасвідомого.
Уже під час обговорення один
з учасників, литовський поет, завів
мову про метафору. Бо саме метафора пише поезію, сказав він. І тут
я згадала, як свого часу, захопившись
фотографією, бачила всюди кадри.
Я так налаштувалася на фотографування, так була ним захоплена, що
справді дивилася на світ із точки зору
вдалих, виразних, гарних кадрів. Так,
очевидно, і з поезією: схильність до
метафоричного мислення/бачення
якраз і дозволяє видобувати з найрізноманітнішого досвіду поезію. Тож
виходить, що ця своєрідна оптика
й пише поезію. Налаштованість на
певне сприйняття й розпізнавання
в контексті. Ще трохи — і логічний
ланцюжок доведе мене до думки, що
насправді поезію пишуть нейронні
зв’язки :) Зрештою, не лише поезію
й не лише пишуть. Але тут я заходжу
на хитке поле, бо ризикую опинитися
в шкурі іншого учасника того обговорення, мексиканського поета, який
підготував презентацію з поясненням, що насправді поезію пишуть...
наші бактерії. Втім, мій висновок не
дивний, пояснив мексиканський поет, адже я за освітою біолог.
То що я там писала вище про оптику й точку зору, м? До речі, я якраз
вчуся на магістратурі із психології,
тож ви розумієте, чому мене постійно повертає до не- чи позасвідомого,
еге ж? :)

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

ФОТО: АРХІВ АВТОРКИ
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К УЛ ЬТ Р Е В Ю

Музика осені: саунд, який додає
або ж долає меланхолію
Нинішня авторська колонка об’єднає саундтреки, з якими ви можете
асоціювати незбагненну осінь-2019,
— адже цьогоріч вона тепла, безжалісно туманна, меланхолійна,
безкомпромісна, закономірна, відчайдушна… Й українські музиканти
передають її настрої часом надто
реалістично, часто маневруючи метафорами і звертаючись до текстів
призабутих, однак таких, що здатні
наново відкрити перед нами таїни
цієї, лише цієї осені.
Отже, до вашої уваги ТОП-4 українських осінніх саундтреків, рекомендованих для прослуховування
віч-на-віч із власним сумом, наодинці (однак у компанії улюбленого
пухнастика — котика чи кролика,
а може, і собаки), на дискотеці (якщо
ви раптом відчули в собі потуги стати
місцевим діджеєм).
Очолює наш рейтинг нова пісня
від гурту Kozak System «На маленькій планеті» (це вже третій са-

ундтрек, який має увійти до нового
альбому козаків — «Закохані Злодії», реліз і презентація якого заплановані на лютий 2020 року). Цього
разу слухачі мають змогу ознайомитися з музичною інтерпретацією
відомого поетичного твору Миколи
Вінграновського «На маленькій планеті у великому лузі…» із текстовим
доповненням українського поета,
сценариста й музиканта Миколи
Бровченка. До речі, це один із небагатьох текстів Вінграновського, який
підпав під авторську редакцію. Датований 1971 роком, цей вірш, за спогадами Василя Герасим’юка, входив
до частини диптиху «Повернення до
Львова» й був своєрідною присвя42

тою другій дружині поета. Початково зачин тексту звучав «На маленькій планеті у великому місті» (саме
в такому варіанті лишився останній
катрен вірша), а «місто» римувалося
з «твістом». Згодом поет змінив місце
дії на «луг», а музику — на «блюз».
Сучасна ж музична канва й нові текстові вкраплення додають навіть не
блюзового, а осінньо-вальсового
шарму пісні.
А ось як прокоментували учасники гурту роботу над новою композицією: «У кожному вірші закладена
мелодія. Що більше вірш резонує
в тобі — то гучніше звучить мелодія.
У випадку з “На маленькій планеті”
ця мелодія зазвучала при першому
його прочитанні. Хай би якою крутою і “всеїдною” була сучасна поезія,
романтизму такого рівня, як у Вінграновського, у ній катастрофічно мало.
Розум витісняє душу. А так хочеться
інколи заплакати, прочитавши “зацвіли твої пальці першим цвітом любові, зацвіли мої очі першим цвітом
сльози”».
Саундтрек доступний на всіх цифрових платформах. Окрім того, ви
можете ознайомитися з лірик-відео
до пісні на Youtube, створеним командою Karabas Mykhailoff (автор
ідеї — Гліб Бабич, лінійний продюсер
— Костянтин Михайлов, графіка —
Олег Феденко, оператор — Дмитро
Паясь).
Наступним треком, який ознайомить вас із можливостями української етніки та її інтеграційним
ресурсом у сучасний діджей-світ,
є композиція See U етно-електронного проєкту «GG ГуляйГород».
До речі, експерименти формації сягають 2015 року, коли учасники одного

з найтиповіших українських фольклорних ансамблів «Гуляйгород», які
відкривали для української аудиторії
специфіку традиційного співу, почали роботу над спільним альбомом із
гуртом «Тартак». Так, власне, з’явилися нові музичні рішення у просуванні
традиційної української пісні.
Презентована у вересні композиція не є англійськомовною: назва
просто є транслітним перегуком
з українським словом «сію». А в основі композиції — народна співанка-веснянка «Сію-вію конопелечки»
(оригінал фольклористи записали
в селі Розумівка Олександрівського
району на Кіровоградщині). До речі,
у роботі над саундтреком узяв участь
український мультиінструменталіст
і співзасновник іншої музичної формації, The Doox, Максим Бережнюк.
А ось мінімалістичне відео до композиції (доступне на Youtube) є графічною інтерпретацією картини «Казка»
українського художника Юрія Гончаренка, що створена аніматором Климом Палієм.
Безперечний драйв композиції,
неочікувані рішення знайомої фольклорної пісні безперечно потішать
вас під час осінньої невизначеності.
Не вистачатиме лише запального
танцю, однак його можна створити
самим. Тож не баріться і завантажуйте «See U» з цифрових музичних
платформ. І дочекайтеся початку
2020 року, коли «GG ГуляйГород»
презентуватиме новий музичний
альбом.
І підсумовує нашу добірку ще один
експеримент із фольком і одразу дві
композиції від формації The Doox
— «На морі» та «Чумацька». В основі першого синглу — давня українська народна пісня «Ой на морі
лежить камінь мармуровий». Цього
разу шанувальникам експериментів
з автентичним співом запропоновано досить неочікуване поєднання
з «важким саундом».
А ось композиція «Чумацька» —
одразу кілька новинок: поєднання
ліри, бандури, дарбуки, кларнета
й саксофона; доєднання до основного складу колективу запрошених
музикантів — Ярослава Джуся (бандура) і Тимофія Музичука (дарбука).
До речі, обидві композиції записані
з новою вокалісткою гурту — Наді-

Дім
кримських татар

МУЗИКА

Ірина Плехова, Київ

Там, біля Сивашу, дядько показує Аліму могилу дідуся та передає
його мудрість про те, що «Крим —
це наш Єрусалим». Уночі чоловіки
приїжджають на берег: у човні —
тіло Назіма, попереду — затока
і Крим, іншого шляху на півострів
немає. Батько приймає рішення
пливти самотужки, відпливає від
берега, темрява ночі його поглинає, проте Алім кидається у воду та
пристає до батька на допомогу. Та
чи достатньо просто зійти на кримську землю? Що робити далі?
«Додому» — класичний роад-муві: персонажі сідають у автівку та
їдуть до кінцевого пункту призначення. Для творців фільму важливо, щоби стрічку дивились і героям
співпереживали. Але про що саме
це кіно? Передовсім — про стосунки батьків та дітей, коли син не розуміє батька, а той не готовий прийняти будь-яке інше рішення, окрім
свого. Між ними ціннісна прірва,
а ще дорога й неможливість вибирати. Це історія про втрату рідних,
коли в кожному кадрі відчувається
біль. Також і про те, як мусульманин
відчуває себе у православному світі, де на стінах висять ікони, а труни продають уже із приклеєними
хрестами. Історія про наші дні та те

ФІЛЬМ

єю Боднарук, яка замінила в команді
Юлію Маляренко.
Що ж, осінь може стати ще більш
настроєвою завдяки особливому саунду. І його справді легко знайти —
головне, не забувати, що українські
музиканти можуть бути з вами на
одній хвилі піднесення, суму, самотності, потреби висловитися і відчути.
Завантажуйте українське — і ця осінь
зможе вас подивувати.
Ірина Плехова, Київ

Тема кримських татар протягом
останніх п’яти років по-особливому
актуальна, бо нарешті про них —
наших співгромадян та їхні проблеми — почали говорити. Це і спеціальні програми різних фестивалів,
і міжнародні дискусійні платформи,
і літературний конкурс «Кримський
інжир», і пісня Джамали «1944»,
із якою співачка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення;
і стрічка про депортацію «Хайтарма», і численні інтерв’ю та сюжети.
Дебютний фільм Нарімана Алієва
«Додому» теж про кримських татар,
але не лише про них.
Стрічка розповідає, як батько
Мустафа і його молодший син Алім
забирають із моргу тіло старшого
Назіма, що загинув на війні. Батькова мета тепер подвійна: він хоче
й поховати старшого сина на батьківщині, у Криму, і повернути додому молодшого. Назім та Алім втекли в Київ після анексії півострова,
але батько приїхав із чітким наміром: за будь-яку ціну забрати назад
обох. На запитання чому потрібно
повернутись, Мустафа відповідає:
«А для кого я зводив цей будинок?».
Для кримських татар особливо гострим є відчуття дому, адже вони
добре розуміють, що таке життя поза батьківщиною.
Дорогою до Криму герої стикаються з випробуваннями, які не
лише розкривають їхні характери
для глядача, але й зближують їх між
собою. Так, автівка Мустафи й Аліма пошкоджується, у них крадуть
речі, вони зустрічаються віч-на-віч
із хуліганами, а коли поліцейські
в багажнику, поряд із труною, помічають російські номери, Мустафа
говорить їм наступне: «А ви самі
спробуйте там так пожити — без номерів, без паспорта…». Героям так
і не вдається перетнути кордон, тому батько й син завертають до дядька, який живе на березі Сиваша. До
слова, історію про таких, як дядько
Аліма, кримських татар, що після
депортації повертались у Крим, але
залишилися на материковій Україні,
у репортажі «Дім» у книжці «Наші
інші» розповідає журналістка Олеся
Яремчук. Саме ці кримські татари
першими допомагали переселенцям під час анексії.
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політичне тло, яке необхідно розуміти глядачам інших країн, аби зчитати
всі рівні трагедії та травм: депортація,
анексія, війна.
У фільмі три робочі мови: українська, якою розмовляє родина дядька
й наречена Назіма, яку вчить і використовує Алім; російська — якою користується для комунікації з рештою
світу батько, і його рідна — кримськотатарська. Упродовж фільму —
субтитри, але це видається цілком
природним. «Кому ми потрібні, окрім
самих себе?» — запитує в Аліма дядько. І це питання видається особливо
гострим у мить, коли усвідомлюєш:
більшість глядачів почули кримськотатарську вперше в житті саме в кінотеатрі, хоч це четверта за кількістю
носіїв мова на території України.
«Додому» всіляко тисне на громадянське й людське всередині глядача, фільм тримає в напрузі та змушує
вірити в кожне слово. Комусь він нагадує роман про Донбас «Інтернат»
Сергія Жадана, інші ж захоплюються
акторською грою режисера фільмів «Кіборги» та «Хайтарма» Ахтема
Сеїтаблаєва, який показав себе тут
по-новому.
«Додому» отримав державну підтримку, був презентований у Каннах,
нагороджений «Золотим Дюком»
в Одесі, вийшов у широкий український прокат та висунутий на премію «Оскар» — за найкращий фільм
іноземною мовою. Варто визнати:
це більш ніж конкурентний продукт.
А в українському кіно засяяла нова зірка — режисер Наріман Алієв,
якому вдалося не лише філігранно
виконати роботу, але й дуже красиво
дебютувати.
Анастасія Євдокимова, Київ
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Синтез добрих
вістей поета
Голобородька

Василь Голобородько. Яблуко
добрих вістей, Київ, А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2019, 352 с.
Мабуть, цю книжку можна назвати
головною поетичною подією 2019
року в Україні: йдеться про вибране Василя Голобородька — «Яблуко
добрих вістей». Воно вийшло у вже
класичній серії «Українська поетична антологія» видавництва «А-БА-БАГА-ЛА-МА-ГА».
Василь Голобородько — один із
головних живих класиків та «патріархів» сьогоднішньої української поезії. У цьому випадку важливу роль
відіграє і творчість, і біографія. Він
народився 1945 року в селі Адріанопіль на Луганщині, а в шістдесятих
роках увійшов до неформального літературного кола, відомого під назвою «Київська школа поезії» (окрім
Василя Голобородька, сюди зараховують Віктора Кордуна, Миколу Воробйова, Михайла Григоріва, Станіслава Вишенського, Василя Рубана та
інших). «Київська школа» була яскравим явищем, що засвідчувало появу
в українській поезії нового історичного етапу — після хвилі гучних успіхів і гучних боїв шістдесятників.
Хоч той-таки Голобородько був
зовсім не набагато молодшим за
шістдесятників, він і його колеги-«кияни» виявилися багато в чому
інакшими. Не розриваючи повністю
з громадянським і етичним началом,
сильно розвинутими у творчості
шістдесятників, представники «Київської школи» все ж набагато більше
уваги приділяли суто естетичним
речам: були експериментальнішими в поетиці (та геть не завжди такі
експерименти були радикальними),
радо зверталися до міфологічних
і архетипних мотивів, спиралися на
традиції модернізму й авангарду.
Набагато частіше писали верлібри.
Стилістика цих поетів помітно
відрізнялася від уподобань широких читацьких мас — ці уподобання
якраз добре резонували з творчою
манерою багатьох шістдесятників.
Тож практично від самого початку
«Київська школа» опинилась у такому собі подвійному кільці заперечення: по-перше, малозрозумілість
для пересічних читачів, по-друге,
тиск із боку тоталітарної влади. Таким чином, поети, яких іноді також

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
називають «постшістдесятниками»,
в умовах радянської України були
приречені на андеґраундне буття.
У випадку Василя Голобородька
слово «андеґраундне» слід розуміти
буквально: після вигнання з університету і служби в армії, після провалу всіх спроб навчатися чи працювати в літературній або навкололітературній сфері, поет пішов працювати
шахтарем. Однією з причин гоніння
Голобородька став вихід друком
у тоді ще діаспорному видавництві
«Смолоскип» його збірки «Летюче
віконце». Отже, книжковий дебют
поета відбувся по той бік океану, що,
звісно, було серйозним «гріхом» для
радянського письменника.

в поета, як здається, не змінюється
з часом на більш трагічне та болісне
(що часто буває), а радше переплітається з ним, утворюючи специфічне
відчуття єдності.
Єдність ця вказує на близькість автора до міфологічного мислення, того, яке часом називають «поетичним
пантеїзмом». І на такому тлі вже зовсім не дивно, що Голобородько регулярно звертається до фольклорних мотивів (зокрема і з магічним
присмаком). Про поета і фольклор
написано не одну статтю, та й сам
він займався фольклористикою. Іноді пишуть, що поєднання елементів
«народних» жанрів із верлібром —
досить несподівана річ, утім, ритміка, подібна до верлібрової, не була
винаходом новітньої літератури. Та
і специфічна музичність віршів Голобородька (яку теж досліджують
літературознавці) лише сприяє органічному синтезу модернізму й архаїки.
Дівчатка сказали: ми дощ
поскидали всю одіж із себе
і розвісили на гілля
щоб дерева одяглися
Побралися за руки
і танцюють на стежині
коли прислухатися
то чуєш лопотіння їхніх ступок

Автора «Летючого віконця» багато
років не публікували, він зазнав цькувань і обмежень, але все ж його не
заарештували й не вбили. Коли настали часи занепаду, а тоді й падіння
радянської влади, андеґраундний
поет дістав можливість друкуватись.
А ще — в уже зрілому віці здобути
вищу освіту.
У двохтисячних роках Василь Голобородько переїхав до Луганська.
А вже 2014-го йому довелося стати
переселенцем — він залишив окуповане місто та вирушив до Києва.
Відтоді живе в столичному передмісті, у містечку Ірпінь, у Будинку
творчості Спілки письменників,
точніше в тому, що від нього залишилось. Війна, звісно, підсилила інтерес до поета. Сьогодні його називають серед головних українських
голосів окупованої частини Луганщини й Донеччини.
До «Яблука добрих вістей» увійшли Голобородькові твори шістдесятих, сімдесятих, вісімдесятих та
дев’яностих років двадцятого століття. Ці вірші дуже ліричні й заразом
нерідко іронічні. Дещо дитинне світле й безпосереднє світосприйняття

А втім, таке єднання абсолютно
мирно сусідить у «Яблуку добрих вістей» із постмодерним перекомбінуванням футуристичного вірша Михайля Семенка 1922 року «Тиждень»:
понеділок
понеділок
понеділок
понеділок
понеділок
понеділок
понеділок
Взагалі, нагадувань про літературу українських 1910–1930-х років
у Голобородька вистачає: тут і вірш
«Чистила мати картоплю», і «Побачення з Косинкою», інші ремінісценції. І абсолютна поетова синтетичність поєднує їх із такими текстами,
як-от вірш «Калина об Різдві», присвячений Василю Стусу.
Саме такі речі, можливо, були для
радянського режиму справжньою
крамолою. У його ранніх віршах трапляються ще політичні натяки, але
справжнього політичного радикалізму там було годі шукати. Як і радикалізму естетичного — поет прагне
радше синтезу, об’єднання, ніж виклику й розриву. Громадянські мо-

тиви помітно підсилюються з часом.
Деколи вони спрощують, роблять
поезію типовішою, а деколи, як у випадку з образом «киці Бандери» й цілим віршем «Що читати», виходять
справді оригінальні й індивідуальні
речі. Можна жартуючи припустити,
що радянська влада своїм тиском
сама виховала з Голобородька «антирадянського поета».
До збірки «Яблуко добрих вістей»,
на жаль, не ввійшли поезії 2000-х
і 2010-х років — з їхньою вже дещо
інакшою стилістикою, часто зі складнішою та «серійною» структурою.
Вони би могли додати книжці ефектного і трохи загадкового висхідного фіналу. Але й без них видання
— широке, масштабне й цікаве, дає
хвацький текстовий портрет першорядного поета Василя Голобородька.
І зовсім не дозволяє погодитися зі
словами з невеличкої післямови про
те, що поет має шанс на перемогу
тільки після земного життя, а його
ім’я (як в одному з авторових віршів)
украдено героєм серіалу «Слуга народу», котрий втілився в скандального президента-популіста. «Яблуко
добрих вістей», навпаки, і є найпромовистішим свідченням перемоги
поета — не у змаганні з кимось (тим
паче, з тимчасовим маскультовим
брендом), а саме у творенні.

Олег Коцарев, Київ

Хто вони,
ці «дивні люди»?
Артем Чапай. Дивні люди,
Книги-ХХІ, 2019, 304 с.
Коли говорять про Артема Чапая-письменника, згадують ряд різнопланових та різножанрових книжок,
у яких реалізується його тяжіння
до експериментів як зі змістом, так
і з формою. То він описує свої пригоди під час мандрівки автостопом
у тревелбуці «Авантюра XL», то ділиться досвідом батьківства й «декретування» у книзі «Тато в декреті», то складає клаптики людських
історій на мапі України у збірці репортажів The Ukraine. А то розказує
наївну історію про важливе в поемі
(ронделі) «Дивні люди». Незмінною
залишається авторська любов до
спостереження за людьми і фіксація
характерних ментальних рис.
Здавалося б, «Дивні люди» є абсо45
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лютно самобутньою та унікальною
книжкою у творчості Чапая. Однак,
якщо подивитися глибше, вона виявиться таким собі романтизованим
продовженням репортажів із The
Ukraine. Єдиною разючою відмінністю тут є жанр і форма, але на рівні
смислів та аналізу явищ ці два тексти виражають спільність ідеї: оприявлення рис людей навколо. Тобто
нас, українців.

«Дивні люди» — історія Стьопи
Вовка, який щиро вірить, що є результатом експериментів українських вчених, які відтворили ДНК
неандертальця і створили його,
Стьопу. Він досягає свого повноліття в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив,
і після перебування там виходить
зовсім непристосованим до дорослого життя. Здавалося, це міг би
бути початок хорошої фантастичної книжки, але ні, це неприкрита
«проза життя». Щоби досягти такого
ефекту, де завдяки незвичності героя і його дещо сторонньому погляду на дійсність яскравіше проступають характерні риси навколишнього світу, Чапай використав досить
традиційний для літератури прийом
«очуднення». До прикладу, для загострення читацького сприйняття
незвичний погляд на зображуване
пропонували Свіфт у «Мандрах Гуллівера», Бредбері в «Кульбабовому
вині», або ж Бертольт Брехт.
Стьопа Вовк часто й щиро не розуміє сапієнсів, адже є наївним і багато
речей сприймає безпосередньо, немов дитина. Тому в нього і трапляється купа непорозумінь. Як-от у ситуації, коли він прослухав промову
про «вудку, яка здатна нагодувати
всіх нужденних» і за всі свої гроші
придбав собі справжню вудочку, вирушивши з нею степовою дорогою,
де не було жодної річки. Здається,
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Стьопа занадто добрий для цього
парадоксального світу, люди не готові сприймати цю його якість: для
них вона є проявом або невеликого
розуму, або інфантильності. Маючи
зовнішність класичного неандертальця, Стьопу часто сприймають за
середньостатистичного алкоголіка
й кидають стереотипні репліки штибу «тобі б у цирку виступати». Там
герой урешті й опиняється.
Читаючи описи колоритних пересічних українців (типової держслужбовиці Надії Павлівни чи алкоголіка
з добрим серцем дяді Васі), ми зупиняємось коло наріжного питання
книжки: а хто ж такі ці «дивні люди»?
Спочатку видається, що «дивним»
є сам Стьопа, з його хворобливими фантазіями та «неправильним»
сприйняттям світу, який був, як
з’ясується, не в секретному інтернаті, а в спецзакладі. А може, дивними все ж таки є люди довкола, чиї
вчинки часто нелогічні й банально
шкідливі? На половині книги Артем
Чапай стає зосереджено-серйозним
і відкриває природу психологічних
травм героя, які, звісно, є характерними для багатьох людей. Тезу, що
всі наші розломи й комплекси родом із дитинства, Вовк підтверджує
собою. Не буде великим спойлером,
якщо скажемо, що історія Стьопи
закінчилася добре: друзі, кохання,
родина. Та чи справді він зміг одужати після своїх душевних травм? Чи
стався цей гепі-енд у його житті? Тут
відповідь відкрита й неоднозначна,
і читацькі думки можуть розійтися.
Слід зазначити й «соковитість»
мови, якою написано «Дивних людей». Стьопа Вовк говорить традиційним суржиком, хоч і намагається
опанувати літературну мову. Цей
штрих є дуже вдалим, роблячи героя неначе одним із нас. Вдалося
Артему Чапаю і доповнити та наповнити свою історію відсилками: чого
лише вартують натяки на Intermezzo
Коцюбинського, із яскравими образами вільного степу і страшного поїзда. Така гра додає тексту глибини,
примножуючи його рівні та варіативність трактувань.
Цікавою також є форма. Автор
зазначає, що це поема — та ще
й рондель. Більш звично асоціювати
жанр поеми з поетичним текстом,
але якраз «Дивні люди» є прозою
в дусі романтизованих текстів доби символістів. Рондель же означає давньофранцузьку віршовану
форму, характерною ознакою якої
є повторення у строфі тих самих
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рядків. Чапай від цієї родової ознаки не відступає: книжка починається й закінчується однаково, словами
«українські вчені відтворили за ДНК
неандертальця...». Хоч цитати на початку й наприкінці матимуть різні
смислові відтінки.
Загалом «Дивні люди» — добрий
наївний текст, власне, як і сам Степан
Вовк. Він показує нам, сапієнсам, наші власні вади, травми та проблеми,
щоби після цього залишити їх у минулому. Щоби лікуватись, одужувати й бути щасливими. Чи принаймні
намагатися.
Надійка Вовк, Дніпро

Химери Іш-Челю
Ілларіон Павлюк. Танець
недоумка, ВСЛ, 2019, 680 с.
Тверда наукова фантастика — рідкісний звір у наших палестинах.
Більшість українських письменників
із неймовірним натхненням і активністю пишуть книжки для дітей,
підлітків чи фанатів меча та магії. Історій, що базуються на конкретних
досягненнях науки, мало. Раз на рік
з’являється черговий роман Макса Кідрука (наукові досягнення не
завжди вплетені туди ідеально, але
вони хоча б є), та й по всьому. Вихід
другого роману Ілларіона Павлюка
«Танець недоумка» — приємний виняток із правила, який, на жаль, його
підтверджує.

Якщо змішати «Дюну» Френка Герберта, «Вторгнення викрадачів тіл»
Джека Фіннея і «Соляріс» Станіслава Лема, а потім щедро скропити це
кислотою «Чужого» Ріддлі Скотта,
то вийде цілком їстівна страва. Так,
знайома всім поціновувачам жанру,
але однаково приємна й ненав’яз-

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
лива. Павлюк уже переосмислював
класичні тексти у своєму першому
романі «Білий попіл», проте «Танець
недоумка» значно цікавіший. Хоча
б тому, що реінтерпретаціями «Вія»
не грався тільки ледачий; скидається на те, що ця тема відверто себе
вичерпала. А от класична, визнана
у світі наукова фантастика — інша
справа: треба ж її хоч якось у нас
імплементувати! До того ж роман
Ілларіона Павлюка не позбавлений
і власної художньої цінності.
Київ майбутнього, далекого, але
не дуже. Військовий біолог Гілель
безнадійно намагається знайти
роботу, щоби виплатити кредит за
квартиру і прогодувати дружину
та доньку. От тільки з ветераном
космічних боїв ніхто не хоче мати
справу. Маємо стандартний набір:
напівзруйнований шлюб, професійні невдачі… і, звісно ж, вельми
страшний секрет: спадкова генетична хвороба, що з імовірністю в 50%
оберне головного героя на психа.
Коли раптом Гілелю, наче манна небесна, падає на голову пропозиція
долучитися до «Корпусу конкістадорів» — колонізаторів далеких
планет — і вирушити разом із родиною в іншу галактику, де на них
чекають мінімальні ризики, щедрий
соціальний пакет та медові ріки. Чи
ні? Нова планета ховає в собі дуже
багато таємниць, які не всі захочуть
відкривати.
«Танець недоумка» — це поєднання космоопери, психологічного
трилера та горору, що плавно перетікають одне в одного. Головного
героя зовсім не ідеалізовано: хоч
оповідь ведеться від його імені,
навряд чи комусь захочеться себе
з ним асоціювати. Гілель боягузливий, невпевнений у собі тип, ще
й великий бабій. У першій половині
роману виникає враження, ніби він
тільки те й робить, що розглядає
жінок навколо, ще й у непотрібних
читачеві подробицях. Власне, якоїсь
миті виникає питання: усі ці сцени
покликані яскравіше розкрити хтиву сутність персонажа чи просто автор вирішив розбавити важливі для
сюжету лекції з біології нав’язливим
фан-сервісом?
До речі, про лекцію. Наукова частина книжки виконана на дуже високому рівні. Навіть ті, хто на початку не знає, звідки беруться печериці, до кінця роману стане спеціалістом із розвитку різноманітних грибів. Наука вельми органічно й цікаво
вплетена в сюжет, перетворюючись

мало не на детективну інтригу. Після
роману автор запропонував цікавий
коментар, де розповів, що хвороба,
яка дамокловим мечем висить над
головним героєм, справжня, а продумувати «біологічний» сюжет йому
допомагав справжній учений-біолог, спеціаліст із грибів. Щоправда,
до головного героя є кілька питань:
наприклад, чому друг мусить пояснювати йому, досвідченому космічному ветерану, концепцію космічних відстаней? Зрозуміло, що автор
хотів поділитися з читачем цікавинками, але на роль бовванчика підібрав не ту людину. Також викликає
подив і сміх пасаж про те, що Гілель
як учений переконаний в існуванні
Творця. Дивна запопадливість: не
дай боже хтось подумає, що раз він
учений, то, за Подерв’янським, ще
й м’яса не їсть. Тобто атеїст.
Ілларіон Павлюк ретельно попрацював над культурним контекстом
роману і його міфологічними алюзіями. «Корпус конкістадорів» відкриває і колонізує планети, названі
на честь богів із пантеону індіанців
майя. Сумно, але іронічно.
Окрім розвитку зовнішньої інтриги, герой переживає також внутрішню еволюцію. «Танець недоумка» — багато в чому історія про
людські страхи, боротьбу з ними та
прийняття їх як невід’ємної частини
людського буття. Автор майстерно
досліджує це питання, витягуючи зі
свідомості героя сни, спогади й почуття і переплітаючи їх із моторошними подіями, що чигають на нього
на невідомій планеті. Сприяє розкриттю героїв і створена Павлюком
похмура атмосфера, що проявилася
на повну в другій половині роману.
Для Гілеля (а заразом і для читача)
стирається межа між реальністю
та мареннями, близькі йому люди
виявляються не тими, ким здаються, а насамкінець ще й з’ясовується
жахна мета перебування колоністів
на планеті Іш-Чель.
Попри легку наївність та певні
недоліки, «Танець недоумка» — книга приємна й захоплива. Ілларіону
Павлюку вдалося уникнути «синдрому другого роману». Із цієї книги вийшов би непоганий космічний
серіал — канал Syfy точно зміг би
перетворити його на кілька цікавих
сезонів.
Анатолій Пітик
і Катерина Пітик, Київ

Пролог, не епілог

Тарнавський Ю. Теплі полярні
ночі / Авторизов. пер. з англ.
М. Нестелєєва, Київ, Темпора,
2019.
У першому своєму романі про Україну, опублікованому на початку 2019
року англійською, а восени — українською, у перекладі Максима Нестелєєва, Юрій Тарнавський, ніби
Юрій Андрухович у «Таємниці», будує оповідь із допомогою нехитрого прийому запитань-відповідей. І,
наче Софія Андрухович у «Фелікс
Австрії», занурює читача в теплу
й затишну атмосферу дорадянської
Галичини з її графами і графинями,
служницями і фіакрами, таємничими
Стефами й Аделями.

Не так давно, чи то в есеї про мініроман, чи то в якомусь інтерв’ю
Тарнавський казав, що романісти
разом із тим, що надихає, змушують
себе описувати й те, що їм мало цікаве — бо ж мусять тримати нитку
сюжету, передавати атмосферу часу
тощо, тоді як сам він свідомо уникає
цих обов’язкових сцен конвенційної
прози. Й от у першому розділі книжки, де серед іншого натрапляємо
на пишні обіди після Служби Божої
в неділю, ловимо себе на думці, що,
може, то не той Тарнавський (їх, знаєте, легко сплутати, навіть якщо вони не родичі: Остап, Марта, Максим,
Валентин, Мирон…), котрий Юрій,
що поборов змія сюжету, бо перестав платити данину реалістичній
традиції та звик відразу брати бика
за роги.
Після всього, що написав Юрій
Тарнавський — досить згадати бодай мініромани й поему «Лет Стівена Гокінґа», експерименти з формою
і дослідженням невідомого, — «Теплі полярні ночі», можна сказати,
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є книжкою-прологом, книжкою, яка
годиться для неофітів, тих, хто не
мали нагоди або не мали ключів для
ознайомлення з творчістю цього автора. Не певен, чи можна сказати, що
написана вона просто, але читати її
легко. Тарнавський розповідає про
український період своєї біографії,
а що період цей завершується, коли
персонажеві якихось десять із половиною років, то і книжка невелика.
Від перших дитячих вражень, описів помешкання, рідних, знайомих,
дитячих розваг, письменник провадить читача до світу власних сумнівів, спокус, випробувань і трагедій.
Хто читав автобіографічний есей
«Босоніж додому і назад», опублікований у томі вибраної прози «Не
знаю», зрозуміє, про що йдеться.
Досить згадати хоча б епізод, коли
за три дні хлопець поховав маму,
втратив хату, батьківщину і змушений був без батька, який залишився
на фронті, їхати з дальшими родичами в невідому чужину. Та ця книжка
говорить значно більше, ніж «Босоніж додому і назад», про внутрішній світ Тарнавського-дитини: про
зародження поетичної візії світу,
фактори розвитку уяви, про його
виховання, про перетікання дитячої
наївності в серйозні екзистенційні
проблеми. Час війни, звісно, сприяв
цим процесам, що, по суті, заклали
основу для формування Тарнавського-митця. Можна брати ту чи
ту сторінку з «Теплих полярних ночей» і протягувати стрілки до його
творів, збірок, образів, стилістичних
особливостей. Наприклад, збірка
поезій прозою «Спомини», написана
в першій половині шістдесятих років і досі в Україні не опублікована,
— це поетичний і водночас дуже кінематографічний погляд на ті ж події, що в «Теплих полярних ночах»
описані мовою репортерської прози, — і з них же таки стає зрозуміло,
де витоки такого помітного у творчості автора зацікавлення фотографією і фільмом. Звідси ж випливає
його настанова на беземоційний
тип письма. Та й макабричність
збірки «Без Еспанії», очевидно, стимульована пам’яттю, просякнутою
картинами війни.
Кілька років тому, напередодні
фестивалю Нью-Йоркської групи,
Сашко Фразе-Фразенко, тепер автор фільму Casi Desnudo про Юрія
Тарнавського, у стінах Інституту Івана Франка НАН України сказав: Тарнавський — він же як Франко нашого часу. Лупає скалу консервативної
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естетики, мислить поетичними циклами, вводить нові поетичні жанри… Аргументи є, та все ж порівняння мені видалося дуже натягнутим,
зокрема через те, що Тарнавського
я сприймаю як постать занадто інтровертну й песимістичну. І лише
прочитавши «Теплі полярні ночі»,
я відчув, як багато життєвої енергії
закладено в дусі того, хто колись написав: «Раз, два, три, чотири… / —
Не так б’ється живчик ритму / у блідих зап’ястках моїх рядків, / що хворіють на анемію поетики…». Хай він
не написав чогось на кшталт «Мій
поклик: праця, щастя і свобода», та
біографія і тексти свідчать, що саме
про це йому йдеться.
Ігор Котик, Львів

То хто ж тут варвар?
Андрій Любка. У пошуках
варварів. Подорож до
країв, де починаються й
не закінчуються Балкани,
Чернівці, Meridian Czernowitz,
2019, 384 с.
«Ми на кожному розі кричимо про
власну мультикультурність, але насправді її не маємо», — цю фразу
Андрія Любки можна сприйняти як
дуже серйозну заяву і привід для
суперечки. І, можливо, багато читачів почнуть ознайомлення з його
новою книжкою саме з обурення.
Однак, перегортаючи останню сторінку майже чотиристасторінкового тревелогу, сумніви розвіюються
вщент: Любка має рацію, адже перед
нами ще дуже довгий шлях до розуміння інших культур і країн (навіть
тих, що є нашими сусідами).
Здавалося б, у час, коли майже
кожен має доступ до всесвітньої мережі, усе стає настільки доступним
і відкритим, що завдяки двом клікам
мишки вмить опиняєшся на іншому куточку земної кулі й починаєш
мандрівку з будь-якого місця на карті. Однак Любка доводить: Ґуґл ніколи не розкаже вам найцікавішого,
того, що залишилося «поза кадром»
(себто поза зоною уваги популярних
енциклопедій, на кшталт Вікіпедії).
Одна справа — прочитати про Балкани на популярних туристичних
сайтах, де зазвичай публікують
статті про ТОП-10 місць, які варто
відвідати, або ТОП-10 найсмачніших
страв, які треба скуштувати. І зовсім інша — зануритися в тамтешні

РЕЦЕ

психологію, історію, світосприйняття через знайомства з місцевими
людьми, спільні вечори за чаркою
ракії чи доброго вина, мандрівки до
закинутих місць, які колись були густо заселені представниками різних
культур, через внутрішній дискомфорт, спричинений пообідньою сієстою в Греції (бо коли греки відпочивають, не можна порушувати їхнього спокою) чи довгими чергами
на кордоні (ще й коли митник починає ненавʼязливо вимагати хабара).
Так, Андрій Любка навмисне обирає
складні шляхи до відкриття нового,
бо, як він стверджує, після прибуття
до пункту призначення стаєш зовсім іншою людиною. Тож не дивно,
що після прочитання «У пошуках
варварів» з’являється відчуття, ніби
за кілька годин дізналася про Балкани набагато більше, ніж за всі уроки
всесвітньої історії в школі.
Однією з причин невисокої популярності балканських країн у
порівнянні з іншими є той факт,
що термін «балканський» зазвичай утотожнюється із синонімами
«варварський»,
«нерозвинений»,
«кровожерний»: «Сумно, але факт: у
спотворенні образу Східної Європи
винні передусім видатні мислителі
епохи Просвітництва. Вольтер, Руссо й Дідро створили стереотип, із
полону якого ми досі не вирвалися.
До них уявлення про Схід були радше позитивними: з ним асоціювалися мудрість і розкіш, багатство й
міць. Просвітники намололи сім міхів гречаної вовни, змалювали Схід
примітивним, диким, варварським
і відсталим», — зазначає Любка.
Тож він бере на себе відповідальну
місію: стати провідником на шляху
руйнування ментальних і культурних бар’єрів, що виникають у голові
пересічного українця (доки книжку
не перекладено іншими мовами,
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рано говорити про представників
інших народів). Формат художнього
репортажу із вкрапленнями екскурсів у минуле ідеально підходить для
цієї справи, адже завдяки тонкому
відчуттю людської психології (принаймні з книжки складається враження, що Любка добре розуміється на цьому) і відмінному почуттю
гумору (що є незмінною складовою
кожної з історій) читач може відчути себе повноцінним мандрівником, разом з автором ввімкнути
поворотник і з’їхати кудись убік від
призначеного маршруту, потрапити
на православну арумунську службу незрозумілою мовою, вигадати на кордоні історію про рідного
батька, причетного до албанського
повстання 2001 року, поїсти чевапи
в чорногорському містечку, втікати
від зливи в Місті Диявола і прогулятися порожнім вишеградським
мостом.
«Нарешті хоч якісь пригоди після цих нудних і прилизаних європ»,
— зауважить автор, їдучи до невизнаної республіки Косово. «Нарешті хоч хтось розкаже, що там
відбувається», — подумає збуджена
від хвилювання аудиторія і одразу
отримає стислий курс балканської
історії від письменника, який оповість про різницю між Косовом і Албанією, вдаючись до таких деталей,
як стиль їзди водіїв, порівняльна
характеристика сміття на узбіччі чи
відмінності в будівництві приватних
секторів. Інколи, щоправда, автор
любить заінтригувати читача, а потім різко обірвати розповідь на найцікавішому місці (зокрема, в історії
про болгарського гіпстера Дімітра, що влаштував вечірку на честь
приїзду Любки), але, тим не менше,
«У пошуках варварів» варто читати,
бодай щоби знайти для себе привід поїхати в маловідоме сербське,
румунське чи боснійське містечко,
побачити щось неочікуване й дивне, але згодом звикнути до нього;
зрозуміти, що інколи саме ми, українці, є варварами для інших народів
(на чому неодноразово наголошує
письменник), тож не можемо відкидати нашої інакшості. Водночас варто ще більше задумуватися над тим,
чи правильно ми розуміємо поняття
мультикультурності (на жаль, часто
воно є синонімом до слова «чужий»
чи «неправильний») — і, зрештою,
хто ж тут варвар?
Галина Сафроньєва, Львів

Краса до останнього
віддиху
Таіс Золотковська. Червона
сукня моєї тітки / Ілюстрації:
Маргарита Вінклер, Дніпро,
Моноліт, 2019, 48 с.

В Україні все більше актуалізується тема онкохворих, або, як тепер
прийнято казати в тематичних спільнотах, «людей, які одужують від
онкології». Зміна поняття показує,
як зсунувся фокус висвітлення проблеми: міняючи всього одне слово,
ми змінюємо також ракурс, із якого
суспільство спостерігає за хворими
на рак людьми. Тему підхоплюють
у масмедіа, розгортають у літературі й мистецтві. Телеведуча й журналістка Яніна Соколова оголошує про
свою боротьбу з хворобою і старт
соціального проєкту «Я, Ніна», однією зі складових якого стане автобіографічна книжка. Письменниця Таіс
Золотковська видає артбук «Червона сукня моєї тітки» з ілюстраціями
Маргарити Вінклер, де чесно розповідає про помирання близької людини.

Наскрізною темою артбуку є краса, про що натякає і назва. «Червону
сукню» (сукня тут — річ символічна,
це може бути будь-який інший предмет одягу) тяжко хвора тітка оповідачки вдягає без будь-якого офіційного приводу — щоби почуватися
красивою. У цей час тіло її виснажене хіміотерапією, на голові немає волосся, обличчя без брів та вій, бліде.
Апетиту немає — це тільки частина
«побічок» від лікування раку. Одна
з перших розгорток показує читачам
прикраси, акцентує прагнення витворювати навколо себе красу (і глибокі ілюстрації Маргарити Вінклер
дуже цьому сприяють). Причому те,

що важливе для головної героїні, іншим може видаватися несуттєвими
дурничками: «Тітка витрачає гроші
на дрібниці: браслети з рівненського
бурштину, карпатські шалики з вишитими лелеками, щойно зрізані
оксамитові півонії та кришталеві вази». Ми бачимо, як поволі, з любов’ю,
прикрашає себе ця жінка: на пальцях
у неї каблучка з бабкою і золотий
перстень із лілеєю, на шиї — коралове намисто. Здається, ніби вона
вдягає на себе все найкраще. Намагається прожити життя за один день.
Так, ніби кожен день — сам собою
свято і привід убратися в найліпше.
Те, як сприймає своє життя людина, хвора на рак, разюче відрізняється від того, як живуть інші люди:
«Кидає гроші на вітер, ніби завтра
не існує, — бурмоче сусідка». Проте жінка, як і оповідачка, знає, що
для неї «завтра» й справді може не
настати. Читачі здогадуються, що
йдеться про переживання останніх
днів головної героїні. Діагнозу «рак
молочної залози» ніде прямо не названо, проте ми розуміємо це з натяків і метафор. Ось ліфчик, у якому одну чашку зроблено із силікону. «На
дотик — медуза, що втрапила в пастку», — спокійно пояснює оповідачка.
Її тон відсторонений, здається, і вона
змирилася з тим, що улюблену тітку
доведеться відпускати. Спокійно, ба
навіть безпристрасно, оповідачка
показує нам останні дні своєї тітки.
Читання Едгара По й Ліни Костенко, написання віршів, багато-багато
спілкування з дорогими людьми,
намагання в кожній миті вхопити радість від життя. Фарбує губи, щоби
почуватися привабливою. Це переживання властиве багатьом людям,
які стикаються з онкологією. Коли
я сама захворіла на рак, то підписалася на кількох людей, які теж боролися з цією недугою, і всі вони наголошували: у цій боротьбі хочеться
бути красивими значно частіше, ніж
зазвичай.
Одна з найважливіших тем книжки — підтримка близьких людей,
які стикаються з онкодіагнозами.
Ми дізнаємося історію безіменної
тітки (у післяслові сказано, що в героїні є прототип — Аня Сільвер,
американська поетка українського
походження) від імені її племінниці.
Жінка самотня, ми здогадуємося про
це з опису її останніх днів і скупого
списку продуктів. В останні дні дівчина-оповідачка дарує своїй тітці
багато любові й піклування. Загалом
вона просто поруч, цікавиться тітчи49
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У 1927 Пітик,
році дідусь
і Катерина
Київ
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