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ГРА НЕ ЗА ПРАВИЛАМИ
З НОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В МИНУЛЕ

TVПРОПАГАНДА
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Шановні друзі!
Чи вдасться зберегти суверенітет і незалеж-
ність державі, яка не контролює свій інформа-
ційний простір? Чи може вона бути багатою 
й демократичною, якщо її громадяни не мають 
уявлення про реальну картину світу і їм бракує 
правильних навичок у споживанні інформації? 
Чи зможе звичайна людина взагалі зорієнту-
ватися, якщо на неї з усіх боків і щохвилини 
ллються потоки різних новин, статей, шоу 
й онлайн-конференцій? Вам здається, що мова 
про Україну? Так, і про Україну в тому числі. 

Нам наразі не відомо, яким чином врегу-
лювати інформаційний світ так, аби зберегти 
одну із найважливіших цінностей — свободу 
слова — і водночас не дати безмежного про-
стору для поширення неправди, маніпуляцій 
та інформаційно-психологічних спецоперацій. 
Хто і як веде т.зв. ІПСО проти України — чи-
тайте в статті Костянтина Машовця «Гра не за 
правилами».

Нещодавні соціологічні дослідження, про-
ведені в Україні, показали, що більшість 
опитаних українців споживає інформацію із 
ресурсів, у якості яких вони не можуть бути 
впевнені, бо вони випадкові — на них читачі 
чи глядачі натрапляють через соцмережі. Але 
ж класичні медіа на наших землях також не 
є запорукою якості. Оскільки більшість із них 
розкуплені олігархами, як-от у Чехії, а інші по-
чинають копіювати ЗМІ Північної Кореї, як-от 
у Польщі. Про зброю в руках нинішньої керів-
ної еліти в Польщі читайте у статті Маріуша 
Ковальчика «TVПропаганда», а про ситуацію 
в Білорусі — у статті Пьотра Погожельського 
«Колос на глиняних ногах». 

Не пропустіть також статтю Александри 
Алварової про новітні технології і самона-
вчальні системи, які нас несподівано штовха-
ють у темне минуле, засвоюючи всі наші старі 
упередження й недоліки. 

Отже, не маючи ліків проти цієї хвороби, ми 
повинні не чекати на регуляцію держави чи 
наддержавних організацій, а захищатися тими 
ресурсами, які в нас є. Розумом, стриманістю 
й інформаційною гігієною.

Нехай щастить!
Редакція «Українського журналу» 
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Ірина Плехова, Київ
Фото: Український журнал

Березень 2020 року увірвався 
в наше життя абсолютним 
переформатуванням побуту, 
роботи, відпочинку. Моя 
особиста стрічка у ФБ, яка 
переважно рясніє дописами 
письменників, акторів, 
режисерів, музикантів, 
громадських діячів, у той 
період практично ігнорувала 
політичний порядок денний. 
Адже кожному з нас потрібен 
був бодай невеличкий простір 
взаємопідтримки, цікавих 
розмов, кулінарних рецептів, 
смішних домашніх відео, що 
компенсували б звичні для нас 
зустрічі на подіях і в колі колег-
друзів-родини. 

Надто швидке опанування зуму й ґуґл-міту, 
перехід у віртуальний простір професійних 
дискусій і мистецьких подій також не вирішу-
вали проблеми. Інформація, що передавалася 
в такий спосіб, затримувала глядача і слухача 
лише на короткий проміжок часу — мабуть, 
дається взнаки вже сформована звичка горта-
ти стрічку новин, зупинятися на кілька хви-
лин і летіти далі. А ось утаємничення в про-
сте життя кожного з нас було новим досвідом 
справжньої співпричетності.

У той час чи не найбільш позитивні емоції 
викликали короткі відеозамальовки україн-
ського кінорежисера Нарімана Алієва «Що-
денник карантину. День №…». Тут було аб-
солютно все: від гри на самоті в настільний 
теніс до приготування млинців за маминим 
рецептом, від співу дуетом з українською 
продюсеркою Юлією Сінькевич до читання 
філософських книжок. Пройшло кілька міся-
ців, а згадка про цей невимушений і легкий 
формат спілкування Нарімана з усіма нами — 
карантинними інтровертами — знову викли-
кає легку усмішку. 

«Міністерство подкастів України»

Уже в липні Наріман Алієв запустив влас-
ний подкаст «Мінкультпривіт» (MINCULT-
PRYVIT), формат якого — діалог Нарімана 
з українськими акторами, режисерами, му-
зикантами, громадськими діячами. У гостях 
уже побували режисерка й поетка Ірина Ці-
лик, програмна директорка Форуму видав-
ців Софія Челяк, кінорежисер Валентин Ва-
сянович, редакторка відділу культури Vogue 

Подкасти, які виробляють 
імунітет на карантині
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Ukraine Дар’я Слободяник, співзасновник 
громадської організації «КримSOS» та про-
грамний директор «Кримського Дому» Алім 
Алієв, музикант Антон Слєпаков та багато 
інших українських митців і справжніх нью-
змейкерів зі світу культури. Кожна розмова 
невимушена, легка, інколи провокативна, але 
саме за атмосферність цих діалогів раджу 
слухати подкаст Нарімана Алієва. До речі, він 
доступний на багатьох платформах, зокрема 
на SoundCloud та YouTube. Практично одразу 
після появи подкасту одне з найтоповіших 
українських видань, The Village, підтрима-
ло його, і тепер за анонсами легко слідкува-

ти, зокрема через телеграм-сторінку їхнього 
проєкту «Міністерство подкастів України» 
(до речі, також рекомендую звернути увагу 
на цей канал, де зібрано цікаві подкасти, що 
стосуються не лише культури, а і психології, 
і навіть вивчення англійської).

Серед найновіших українських подкастів, 
який так само є проєктом The Village, є ав-
торський проєкт письменника, літерату-
рознавця і менеджера культури Олександра 
Михеда «Станція 451». Як зазначає автор, 
ідея подкасту виникла після зняття перших 
карантинних обмежень в Україні, коли від-
відувач однієї з подій поцікавився «списка-
ми рекомендованої літератури» (ох, скільки 
ж тих списків ви перегортали на карантині?). 
І вирішив започаткувати «центр реабілітації 
книжок від зневажливого ставлення і прочи-
тання». Так у першому сезоні подкасту з’яви-
лися не просто письменники і драматурги, 
а ті з них, що пов’язали свою творчість ще й із 
кінематографом. На сьогодні на SoundCloud 
доступно три випуски про ірландського дра-
матурга Мартіна МакДону, американсько-
го письменника-новеліста Ніколаса Остіна 
«Ніка» Піццолатто та британського романіста 
Алекса Медавара Ґарленда. Чим захоплює 
цей подкаст? Слухаючи Олександра Михеда, 
у нас не складається враження про надмірну 
«літературознавчість» або що автор банально 
переказує сюжет. Ні, відчуття, наче слухаємо 
аудіокнижку, до того ж якісну. А вибір не про-

Період суворого карантину 
й супровідний нескінченний 
потік фейків про ковід так 
чи інакше змушували нас 
шукати інформацію, якій можна 
довіряти. Доступну й водночас 
науково обґрунтовану.
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сто письменників, а письменників-кінемато-
графістів — хороший. Якщо не маємо нині 
заряду перечитувати — сідаємо за монітор 
і переглядаємо улюблені стрічки цих авторів.

В пошуках інформації,  
якій можна довіряти

Період суворого карантину й супровідний 
нескінченний потік фейків про ковід так 
чи інакше змушували нас шукати інформа-
цію, якій можна довіряти. Доступну й вод-
ночас науково обґрунтовану. Саме за нею 
полюйте на сторінці видання «Куншт»: тут 
зібрано надзвичайно багато подкастів про 
медіагігієну, інформаційну революцію, ан-
тивакцинні рухи, захист персональних да-
них, журналістські стандарти. Варто лише 
зайти на сторінку видання, натиснути розділ 
«Подкасти» — й інформація у ваших руках, 
тобто «вухах». До речі, частина подкастів — 

це співпраця видання із командою «Громад-
ського радіо». 

А ось питання після карантинної епохи, 
аналітика та проблематика, що неодмінно 
стануть на порядку денному, репрезентовані 
в серії подкастів «Україна після карантину». 
Це спільний проєкт «Української правди» 
(на сторінці якого він і є доступним), Цен-
тру журналістики Київської школи економі-
ки, Hromadske.ua та аналітичної платформи 
VoxUkraine. Тут і проблемні питання освіти, 
якості роботи журналістів після карантину, 
геополітичні зміни та прогнози щодо розвит-
ку дипломатичних стосунків. Власне, усе те, 
що тривожить кожного з нас. Але хочу попе-
редити, не завжди розмови в цьому подкасті 
знижують персональний рівень тривоги. 

Що ж, українські подкасти, зі свого боку, 
у карантинну добу здобули величезний шанс 
завоювати аудиторію — однак і для аудиторії 
вони стали чи не найбільш дієвими ліками від 
розпачу, часом просто доповнюючи наше уса-
мітнення. Будемо сподіватися, що після всіх 
зовнішніх обмежень формат такого «прослу-
ховування» залишиться й витіснить із часом 
рейковий простір телевізора. І чекатимемо 
появи нових українських подкастів — легких, 
доступних і дієвих. 

ПОДКАСТИ, ЯКІ ВИРОБЛЯЮТЬ ІМУНІТЕТ НА КАРАНТИНІ
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На Донбасі  
без (виборчих)змін
На місцевих виборах 
Донбас поділили між собою 
прихильники зближення 
з Росією та представники 
місцевих еліт і олігархів.

Цього року виборче законодавство зазнало 
змін. На виборах міського голови другий тур 
проводиться лише в містах із населенням по-
над 75 000 жителів. У містах із населенням по-
над 10 тисяч жителі керуються пропорційною 
системою з відкритими партійними списками.

Введено гендерну квоту, партійні списки 
повинні налічувати не менше 40% жінок. 
Важливо, що право голосу отримали так зва-
ні внутрішньо переміщені особи, тобто люди, 
яким довелося залишити Крим та Донбас.

Частина Донбасу без права голосу

Хтось повернув собі право голосу, але части-
на жителів Донбасу втратила його. І справа 
не в районах, контрольованих проросійськи-
ми бойовиками. Незважаючи на постійні 
розмови про те, що вибори там можуть відбу-
тися, було очевидно, що провести їх немож-
ливо. Втім, як виявилось, не лише там.

У серпні Центральна виборча комісія ска-
сувала вибори в деяких населених пунктах 
у десяти громадах Донецької області та вось-
ми громадах Луганської областей.

Офіційною причиною стали проблеми без-
пеки. Йдеться про прикордонні території, але 

ПОЛІТИКА

Петро Андрусечко, Київ
Фото: Український журнал
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не тільки. Мешканці двох найбільших міст 
підконтрольної Україні частини Луганської 
області — Лисичанська та Сєвєродонецька — 
також не брали участь у голосуванні. Однак 
жителі сусіднього Рубіжного змогли віддати 
свій голос.

Може скластися враження, що у зв’язку 
з виборами влада вирішила вжити спеціаль-
них заходів у Луганській області, щоби збе-
регти свої позиції.

Для порівняння: найбільше місто Доне-
цької області, Маріуполь, розташоване дуже 
близько до лінії фронту, ближче, ніж згадані 
Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Від району 
Східний до села Водяне, за яким проходить 
лінія фронту, трохи більше десяти кіломе-
трів. Але в Маріуполі вибори відбулись. Імо-
вірно, ключовим чинником стало те, що в да-
ний час Маріуполь є основною бізнес-базою 
на Донбасі для Ріната Ахметова.

«Я не думаю, що ситуація з безпекою 
в Сєвєродонецьку значно погіршилася, порів-
нюючи з 2014 роком. Тоді парламентські ви-
бори відбулися через три місяці після звіль-
нення міста. Місцеву владу ми обрали у 2015 
році, коли ситуація була набагато складні-
шою. Ми також обрали президента та парла-
мент у 2019 році», — заявила за кілька днів 
до виборів Олена Ніжельська, активістка та 
керівник партійного центру «Самопомочі» 
в Сєвєродонецьку.

Однак, за словами Сергія Гайдая, керівни-
ка цивільної та військової адміністрації Лу-
ганської області, ситуація досі нестабільна.

«У Службі безпеки кажуть інакше. Я не 
можу розголошувати всю інформацію, але 
кількість диверсійних груп, яких знешкоди-
ла СБУ, останнім часом зросла в рази. Щоби 
зрозуміти масштаби проблем, мова йшла, 
наприклад, про спробу підірвати військо-
вий госпіталь та хімічні цистерни на заводі 
“Азот”. Це реальні історії, зловмисники з гра-
натометами та вибухівкою заарештовані», — 
стверджує Гайдай.

На його думку, тема скасування виборів 
була використана для політичних спекуля-
цій. За кілька днів до виборів лідери проро-
сійської «Опозиційної платформи “За жит-
тя”» приїхали до Сєвєродонецька, хоч вибори 
у місті не проводились. За словами Гайдая, 

вони роблять усе можливе для дестабілізації 
ситуації в регіоні.

Ніжельська вважає, що скасування виборів 
у її місті пов’язане з політикою. «Це правда, 
що він бачить це інакше, ніж голова облас-
ної адміністрації. Рейтинг пропрезидент-
ської партії “Слуга народу” тут низький. 
Будівництво регіонального центру “Слуги 
народу” закінчилося повним провалом, тому 
скасування виборів стало хорошим способом 
збереження повноважень»,— підкреслює 
Ніжельська. Вона також звертає увагу на 
відсутність прозорих процедур щодо скасу-
вання виборів. Рішення прийнято на підставі 
звернення керівника глави адміністрації до 
Центральної виборчої комісії через зазначені 
вище проблеми безпеки.

Сам Гайдай заспокоює: «Якщо припинення 
вогню продовжиться, навесні на цих терито-
ріях відбудуться вибори».

Луганщина:  
нові дороги, старі обличчя

Фатальний стан доріг на Донбасі, особливо 
в Луганській області, уже багато років є сво-
єрідною візитівкою цього регіону. Однак 
картина змінюється, і доволі швидко. Ремонт 
доріг триває в рамках президентської про-
грами «Велике будівництво». Сергій Гайдай 
хвалиться, що дороги в його області ремон-
туються швидше, ніж у Донецькій області.

Втім, зміна інфраструктури значно випе-
реджає переміни у свідомості місцевих жи-
телів.

«Єдиний кандидат Володимир Струк», 
— інформує напис українською мовою на 
величезному рекламному білборді, який 
розміщений на території місцевої фірми. На 
протилежному боці — ще одна величезна пе-
редвиборча реклама цього ж кандидата, цьо-
го разу на будинку фірми. Однак тепер поруч 
із його зображенням намальоване російське 
гасло «Не словом, а ділом», подане росій-
ською мовою. Реклама на виборах росій-
ською мовою заборонена. Але виявляється, 
що це можна обійти — на білборді є напис, 
що він надрукований у єдиному екземплярі 
і належить приватному власнику. Володи-
мир Струк, який походить із Луганська, кан-
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дидат від «Опозиційної платформи» й бало-
тувався в мери невеличкого міста Кремінне 
в Луганській області. Він володіє місцевим 
баром.

Його рекламний борд російською мовою — 
ключ до біографії Струка. Він був пов’язаний 
із Партією регіонів.

У 1990-х Струк був дрібним злочинцем 
у Луганську. Згодом легалізував частину 
свого бізнесу й пішов у політику. На виборах 
2012 року, як заявив Костянтин Реуцький із 
«Восток SOS» у липні 2019 року, Струк фак-
тично купив свій результат в одному з райо-
нів Луганська та пройшов до парламенту. По-
тім він вступив до Партії регіонів.

Під час Євромайдану на зламі 2013/2014 
років люди, яких він найняв, нападали на 
луганських активістів. Також організовував 
поїздки тітушок (бойовиків, які нападали на 
учасників Євромайдану) до Києва.

Коли на Донбасі відбулася так звана «росій-
ська весна», Струк організував проросійські 
підрозділи самооборони. Реуцький неоднора-
зово бачив, як Струк розмовляв із тими, хто 
захопив будівлю Служби безпеки України 
в Луганську в березні 2014 року.

Струк фігурував у чотирьох кримінальних 
справах за підтримку сепаратизму, але, за 
словами Реуцького, підкупив слідчих. Після 
2014 року він зник із поля зору. Вважалося, 

НА ДОНБАСІ БЕЗ (ВИБОРЧИХ)ЗМІН

У 1990-х Струк був дрібним 
злочинцем у Луганську. Під час 
Євромайдану наймав людей для 
нападів на луганських активістів 
та організовував поїздки тітушок 
до Києва. У 2014 організував 
проросійські підрозділи 
самооборони. Цього року він 
балотувався на посаду мера 
Кремінного й переміг у першому 
турі з результатом 51,68%. Він 
стане мером міста, де веде 
бізнес.
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що він виїхав до Росії, тоді як від 2016 року 
він готувався до нинішніх виборів.

У 2019 році, коли Струк знову нагадав про 
себе, щодо нього було розпочато чергове роз-
слідування. Але Реуцький був налаштований 
скептично. «Я поспілкувався зі слідчим СБУ 
і зрозумів, що доля цієї справи буде схожа на 
попередню. Мої свідчення навіть не були офі-
ційно записані».

Активіст мав рацію. Струк не став депута-
том у 2019 році, однак система правосуддя не 
змогла ускладнити йому життя. Цього року 
він балотувався на посаду мера Кремінно-
го й переміг у першому турі з результатом 
51,68%. Він стане мером міста, де веде бізнес. 
Усе, як у «добрі» часи Партії регіонів.

Слов’янськ: прихильники «російської 
весни» почуваються непогано

Слов’янськ розташований на понад шістдесят 
кілометрів західніше від Кремінного, з нього, 
власне, і розпочалася війна на Сході України.

На виборах мера міста боролись, по суті, 
колишні голови міста. Їх об’єднує ще одне — 
вони виступали за «російську весну» у своє-
му місті.

У квітні 2014 року це місто (понад 100 тис. 
жителів) захопили озброєні бойовики, які 
прибули з Росії під командою Ігоря Гіркіна 
(Стрелкова).

На той час мером міста була Неля Штепа, 
і  хоч вона підтримувала бойовиків, вони 
посадили її в підвал. 28 квітня 2014 року на-
родні депутати на міській сесії підтримали 
створення «народної дружини» та прове-
дення «референдуму про статус Донецької 
народної республіки». Через два дні вони ви-
рішили усунути Штепу з посади мера й дали 
дозвіл на захоплення міських будівель так 
званою «народною дружиною».

Після звільнення міста українською ар-
мією в липні 2014 року, Штепою зайнялася 
прокуратура, яка звинуватила її у співпраці 
з бойовиками. Вона провела кілька років під 
вартою. Незважаючи на те, що її відпустили, 
судова справа все ще знаходиться на розгля-
ді.

Цього року Штепа вирішила знову стати 
мером Слов’янська. І в неї були хороші шан-

си на це, проте врешті-решт вона не потра-
пила в другий тур. До неї приєднався Павло 
Придворов із проросійської «Опозиційної 
платформи» та чинний мер Вадим Лях, який 
представляє «Опозиційний блок», пов’язаний 
з олігархом Рінатом Ахметовим.

Навесні 2014 року вони обоє були депута-
тами міської ради й обидва проголосували 
за «референдум», «народну дружину» та 
усунення Штепи від влади. Як бачите, укра-
їнське судочинство не зацікавилося діями де-
путатів, простіше порушувати справи проти, 
наприклад, вчителів за участь у комісіях під 
час «референдуму».

У 2015 році відбулися місцеві вибори, 
у  яких узяв участь Лях, і, що цікаво, він по-
обіцяв жителям, що буде схожий на ... Штепу, 
яка тоді вже була під вартою. Тож він продов-
жить її роботу, керуючись любов’ю до міста. 
Невідомо, чи це було вирішальним, але Лях 
переміг на виборах.

Щоправда, любов до міста виявилася не-
легкою справою. У 2017 році місцеві акти-
вісти показували, наприклад, гуртожиток 
для біженців, який був відремонтований на 
гроші ЄС. Точніше, його так і не відремонту-
вали, хоч гроші на це були виділені. Уже тоді 
говорили, що Ляху не подобаються кошти 
західних донорів, які виділяються на ремонт 
інфраструктури, оскільки їх важко освоїти.

Придворов також мав досвід управління 
Слов’янськом, хоч і недовго. Після звіль-
нення міста йому довірили тимчасове вико-
нання обов’язків мера, але проукраїнським 
активістам це не сподобалось і він залишив 
цю посаду. Цього року Придворнов вирішив 
повернутися під крило ОПЗЖ. Придворов, 
як і годиться людині, яка є справжнім послі-
довником Віктора Медведчука, під час кам-
панії пообіцяв відновити контакти з Росією 
та захистити російську мову, тобто «русский 
мир».

Перед другим туром Штепа підтримала 
Придворнова, і це може коштувати їй депу-
татського мандата. Адже, хоч вона не про-
йшла у другий тур виборів мера, її обрали 
депутатом міської ради від «Партії миру 
і розвитку». Це партія, коріння якої потрібно 
шукати в «Опозиційному блоці» або навіть 
в Партії регіонів, принаймні в тій її частині, 



11

яка була підконтрольна Ахметову. У кожно-
му разі, «Партія миру і розвитку» вирішила 
позбавити Нелю Штепу мандата через під-
тримку нею кандидата від ОПЗЖ.

Зрештою, у другому турі перемогу здобув 
Лях (60,87%). Мабуть, це не порадувало тих 
жителів Слов’янська, які прагнуть справжніх 
змін.

Ахметов без монополії

На березі Азовського моря, на півдні Доне-
цької області лежить Маріуполь — важливий 
промисловий та портовий центр. Це найбіль-
ше місто в тій частині Донецької області, яка 
підконтрольна Україні. Після втрати Украї-
ною Донецька Маріуполь став столицею ін-
тересів Ахметова. А найбагатший українець, 
який багато років фінансував Партію регіо-
нів, любить, коли його бізнес має відповід-
ну політичну базу. Підприємства Ахметова   
Маріуполі є найбільшими платниками подат-
ків та основними роботодавцями.

У 2015 році Вадим Бойченко став місь-
ким головою Маріуполя. Раніше політикою 
не займався, будучи менеджером холдингу 

Ахметова «Метінвест». Цього року Бойчен-
ко спробував балотуватися знову. Його штаб 
особливо не переймався назвою нової сили, 

НА ДОНБАСІ БЕЗ (ВИБОРЧИХ)ЗМІН

Вибори на Донбасі показали, 
що проросійська партія 
«Опозиційна платформа» має 
тут сильну позицію. Минулого 
року здавалося, що нова 
пропрезидентська сила «Слуга 
народу» може послабити 
проросійські впливи в регіоні. 
Однак за цей час «Слуга народу» 
не спромоглася створити 
регіональні осередки, які 
б займалися реальною роботою 
на місцях. На практиці «Слуга 
народу» швидко втратила 
підтримку на Донбасі.
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яку назвали просто й невимушено — «Блок 
Вадима Бойченка». Підтримка «Метінвесту» 
спрацювала, і Бойченко переміг на виборах 
у першому турі (64,57% голосів).

Однак найбагатший українець не зумів от-
римати монополію на владу в Маріуполі. До 
Маріупольської міської ради потрапили п’ять 
партій: 40,74% голосів отримав «Блок Вади-
ма Бойченка», 35,19% — партія «Опозицій-
на платформа “За життя”», 9,26% — Партія 
Шарія, по 7,41% — партії «Слуга народу» та 
«Сила людей».

Непокоїть, що крім проросійської ОПЗЖ, 
до міськради приєдналася ще одна проросій-
ська сила — Партія Шарія. Однак позитивно, 
що сюди потрапили теж активісти від партії 
«Сила людей».

Донбас в обіймах прихильників  
«русского мира» та пострегіоналів?

Вибори на Донбасі показали, що проросій-
ська партія «Опозиційна платформа» має тут 
сильну позицію. Минулого року здавалося, 
що нова пропрезидентська сила «Слуга на-
роду» може послабити проросійські впливи 
в регіоні. Однак за цей час «Слуга народу» не 
спромоглася створити регіональні осередки, 
які б займалися реальною роботою на місцях. 
На практиці «Слуга народу» швидко втрати-
ла підтримку на Донбасі.

«У ОПЗЖ дуже гарні показники. Їм явно 
програла владна партія “Слуга народу”. Але 
водночас місцева рада, практично кожна, 
буде ніби ковдра з клаптиків, де, без огля-
ду на свою формальну першість, ОПЗЖ не 
може однозначно і одноособово управляти 
процесом на території тієї громади, де вони 
формально перемогли», — сказала в інтерв’ю 
«ОстроВу» аналітикиня фонду «Демокра-
тичні ініціативи» Марія Золкіна.

Ахметов, який матиме представників 
у місцевій владі, зможе захищати свої інте-
реси. До влади пройшли також представники 
регіональних груп (іноді від одного міста), 
які виросли з Партії регіонів. На їхньому тлі 
особливу позицію займає партія «Наш край», 
створена у 2015 році за підтримки оточення 
тогочасного президента Петра Порошенка. 
Ця політична сила займає особливу позицію. 

І хоч метою нової партії було об’єднати голо-
си колишніх членів Партії регіонів на Півдні 
та Сході країни, проблема полягала в тому, 
що сьогодні в рядах цієї сили надто багато 
колишніх регіоналів.

Є ризик, що Росія може спробувати по-
силити свій вплив у тих регіонах, де ОПЗЖ 
отримала високі результати. Зрештою, вона 
може це робити не тільки через них.

«Тут історія така, що ОПЗЖ хоча б не при-
ховує своєї риторики. Це відверті опоненти 
проєкту “Держава Україна”. Вони, звісно, 
називають себе патріотами, мовляв, вони за 
успішну Україну і так далі, але все, що вони 
пропонують, загрожує суверенітету. Це від-
крито проросійська сила. Що важливо не 
упустити: крім ОПЗЖ, особливо на Донбасі, 
Росія може працювати й через інші політичні 
сили, на які ми ще не налаштувалися в плані 
стежити, контролювати, слідкувати за рука-
ми, що вони роблять, з ким домовляються, як 
голосують і так далі», — зазначає Золкіна.

Щоправда, експертка заспокоює, що зава-
жати російським планам можуть місцеві елі-
ти, які  проти розширення російських проєк-
тів на їхню територію.
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Місцеві еліти сприяли всьому тому, що відбу-
валося на Донбасі. Їхня діяльність була зосе-
реджена виключно на викачуванні ресурсів із 
Донбасу й відмиванні грошей. Чому ті, що си-
діли на місцях, керували й повинні були від-
новлювати територію, її знищували? Бо вони 
не збиралися тут жити, їм потрібно було лише 
отримати гроші й виїхати — до Бельгії, Да-
нії, Англії чи хоча б до Росії. Зрештою, дехто 
з них так і зробив, виїхав у Москву або Київ, 
наприклад. Тобто заробляють там, де розру-
ха, а живуть там, де цивілізація. Ось уся їхня 
формула успіху. 

Лисичанський содовий завод — один із 
прикладів такого господарювання. Це під-
приємство фактично порізала обласна ад-
міністрація й росіяни. Продали його Росій-
ській содовій компанії й закрили, оскільки 
він був конкурентом виробників соди в Росії. 
Сьогодні від нього навіть фундаменту не за-
лишилось. Така ж ситуація з Лисичанським 
нафтопереробним заводом. Хто став його 
власником? «Роснефть». 

На жаль, люди, які тут проживають, за ос-
танні шість років не змінилися. Це в мене ви-
кликає цілковите нерозуміння. Їх знищували 
до війни і знищують тепер, а вони й далі бі-
жать за своїми елітами й моляться на них. Ні-
чого не змінилося, ба більше — стало гірше. 
Розумні люди намагаються зробити ситуацію 
навколо себе кращою. Якщо вона не покра-
щується, то міняють середовище проживан-
ня, тобто виїжджають звідси. Молодь підро-
стає, але й вона збирається виїжджати звідси. 
Кажуть, що позитивні процеси в суспільстві 
можливі, якщо воно складається щонаймен-
ше з 10% адекватних людей. Але тут немає 
цих десяти відсотків. Певний прошарок лю-
дей постійно виїжджає. Вони тут не можуть 

реалізуватись. І залишається критична маса 
бездумних людей. Ними легко маніпулюва-
ти, легко керувати. І «регіонали» дають їм те, 
чого ті люди бажають. Ви хочете бути прини-
женими та знищеними? Ми це зробимо. Ви 
хочете бути обманутими? Ми намалюємо вам 
картинку, яка вам сподобається.

Якщо не проводити виборів, як зробили 
цього разу в Лисичанську й Сєвєродонецьку, 
то проросійські сили, ті ж медведчуківці, го-
воритимуть: «Ви ж бачите, як воно, але якби 
ми прийшли — зробили б, що потрібно». На 
цьому можна спекулювати, тому простіше 
проводити вибори. Суспільство повинно ево-
люціонувати. Ставити його на паузу — ні до 
чого доброго не призведе.

Вплив Медведчука на свідомість тутеш-
ніх людей є загрозливим. Це найстрашніше. 
Я вважаю, що від 2014 року й до сьогодні нічо-
го не зробили, щоби мінімізувати цей вплив, 
хоча б економічний. Усі недопрацювання да-
ють можливість спекулювати проросійським 
силам на цих темах.

Україні потрібно нарешті мати свою наці-
ональну стратегію, яка повинна бути не про-
російською, не проєвропейською, не проаме-
риканською, а проукраїнською. Тобто такою, 
що відповідатиме інтересам України. Ми 
визначилися з європейським вектором, ми об-
рали європейські цінності, тепер треба обира-
ти конкретний спосіб і будувати європейські 
цінності у себе в державі. Потрібно реалізува-
ти принципи, а не зовнішні атрибути.

За шість років свідомість 
більшості не змінилась
Віталій Шведов, активіст, колишній голова 
Військово-цивільної адміністрації Лисичанська
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Богдан Бондаренко:

«Конституційний суд,  
по суті, заблокували»
Розмовляв Петро Андрусечко
Фото з архіву Богдана Бондаренко

Богдан Бондаренко,  
експерт із конституційного 
права

Пане Богдане, чи можна говорити про кон-
ституційну кризу в Україні?
На мою думку, конституційна криза — це 
ситуація в державі, суспільстві, у конститу-
ційній владі, коли є конфлікт, але конститу-
ційних засобів для його вирішення немає. 
Конституційна криза — це коли немає іде-
ального виходу із ситуації, тобто коли будь-
який вихід, з точки зору Конституції, є сум-
нівним. Цього на сьогодні немає.

Так, суд не може зібрати кворум, проте це 
триває недовго. Так, є судді, які начебто бло-
кують роботу суду (однак публічно це ніде 
не озвучено, адже така думка — лише інтер-
претація окремих осіб). Тобто те, що зараз ми 
називаємо конституційною кризою, це лише 
висловлювання певного лобі, це розгін пев-
них медіа, дуже якісний розгін. Це дуже по-
тужна кампанія з дискредитації суду.

А сама причина конфлікту, на вашу думку, 
полягає в чому?
Ситуація станом на сьогодні виглядає та-
ким чином: рішення Конституційного суду 
далеко не ідеальне, м’яко кажучи, але треба 
розуміти, що його неідеальність пов’язана не 
із його наслідками. Адже рішення Консти-

туційного суду завжди несе певні наслідки, 
це нормально у випадку, коли суд приймає 
рішення про неконституційність, особли-
во якщо це стосується норм Кримінального 
кодексу. Завжди будуть наслідки для кримі-
нальних проваджень з огляду на такі рішен-
ня. Так само, якщо в НАЗК забирають певні 
повноваження, то це теж негативно вплине на 
певний час їхньої роботи. 

Свого часу КС ухвалив рішення, напри-
клад, про визнання референдуму неконсти-
туційним. З того часу його не можна про-
водити. У принципі, та сама історія. Суд це 
рішення ухвалив 24 квітня 2018 року. Сьогод-
ні 2020 рік, і за два з половиною роки я не чув 
крику про те, що це зрада і все пропало. Або 
візьмемо рішення про незаконне збагачення. 
Проблема не в наслідках питання, а в мотива-
ції, яка є не найкращою. Станом на сьогодні 
ми опинились у ситуації, коли питання по-
стає через сам факт ухвалення Конституцій-
ним судом рішення щодо нашої священної 
корови, якою є антикорупційна вертикаль. 
З нею носяться більше, ніж з Конституцією. 
Окремі активісти інтерпретують рішення КС 
як напад на антиконституційні органи. Але 
в цій грі є ще й політичні суб’єкти — парла-
мент і президент, — вони розуміють, що в цій 
ситуації, якщо правильно нею скористатися, 
можна отримати контроль над Конституцій-
ним судом.

Якщо їм вдасться розігнати цей Консти-
туційний суд — у неконституційний спосіб 
— і завести туди 12 нових людей, то це дві 
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третини, це кворум і більшість. Президент 
призначить шістьох суддів, а «Слуга наро-
ду» — ще шістьох. Або вони можуть просто 
заблокувати суд. Але ви розумієте, що забло-
кувати Конституційний суд означає, що у нас 
залишиться більшість, яка буде щось ухва-
лювати, президент, який буде це підписува-
ти. І все! Над ними більше нікого вже не буде.
 
Однак цей конфлікт може перерости 
в справжню кризу.
Так, якщо далі будуть йти цим шляхом. На-
приклад, парламент обріже фінансування 
Конституційного суду. Або будуть блокува-
ти призначення суддів, щоби зменшити їхню 
кількість, або суд не буде мати можливості 
працювати. Тоді це стане справжньою кон-
ституційною кризою.

Йдеться про певну екосистему, у якій, ок-
рім президента та Конституційного суду, 
є велика кількість акторів: і міжнародні парт-
нери, і РФ, і парламент, а там є різні політич-
ні сили — і такі, які хочуть перевиборів, і ті 
ж НАЗК і НАБУ. Ми постійно перебуваємо 
в стані перманентної війни між органами 
державної влади. У різний час у нас воюють 
між собою СБУ, НАЗК, САП, НАБУ, Генпро-
куратура, президент, КСУ. Це ненормально! 
Ніхто не має змоги відсторонитись і подиви-
тися, чим це закінчиться. 

Станом на сьогодні з цієї кризи ще мож-
на вирватись. Але я бачу, створили робочу 
групу в парламенті. Замість того, щоби ця 
група займалася ліквідацією негативних на-
слідків, які виникли не від рішення КС. Про-
сто взяли би й ухвалили нове законодавство 
щодо НАЗК, яке дозволило б їм працювати, 
та прийняли нову редакцію 366 статті Кри-
мінального кодексу, що встановлює відпові-
дальність за недостовірне декларування. На 
цьому б зупинились — і все. Ні, вони ще дов-
го говоритимуть про організацію роботи КС. 
Вони це роблять свідомо.

Однак справа про НАЗК достатньо резо-
нансна. Тут є суспільний інтерес. Ви гово-
рили про мотивацію, дійсно, вона під вели-
ким знаком запитання.
Давайте тоді розберемо кілька моментів і по-
глянемо на ситуацію ширше. Візьмемо до 
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уваги все, що відбулося до моменту, коли КС 
ухвалив рішення. Законопроєкт про Націо-
нальне антикорупційне бюро був у листопаді 
2013 року внесений до парламенту Віктором 
Януковичем. Потім була ухвалена низка за-
конів, які створили антикорупційну струк-
туру. Це законопроєкт про НАБУ, зміни до 
закону про прокуратуру, які встановлювали 
діяльність Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, Закон України про запобігання 
корупції, Закон України про політичні пар-
тії, що встановлював окремі повноваження 
НАЗК щодо протидії політичній корупції. 

Окремо після цього з’явився Вищий антико-
рупційний суд. До цього слід додати окремі 
зміни до Кримінального кодексу, які встанов-
лювали відповідальність. Це, власне, і є анти-
корупційна структура. Окремі положення КК 
зазнали реакції від КС, зокрема ті, які стосу-
валися питання незаконного збагачення. На 
мою суб’єктивну думку, норма про неконсти-
туційне збагачення, яку суд скасував навесні 
2019 року на хвилі президентської кампанії, 
була написана погано. Своїм кострубатим 
формулюванням вона виводила нас на те, що 
там дійсно порушувалася презумпція неви-
нуватості. Хоч одразу скажу, що окремі судді 

КС, які тоді були (і є сьогодні) у складі суду, 
говорили, що проблеми були, але норму мож-
на було не скасовувати. Тобто на двох юрис-
тів — десять думок. Це нормально. Багато що 
залежить від внутрішньої мотивації людей, 
які ухвалюють ці рішення.

Коли готували антикорупційну структуру, 
говорили так: хлопці, НАБУ буде незалеж-
ним органом, але в межах даної конституцій-
ної моделі ви даєте президенту формальне 
право призначати керівника НАБУ. Коли ви 
даєте президенту навіть формальне повнова-
ження на призначення, це дуже ризикована 
тема в Україні. Оскільки в Україні церемо-
ніальне повноваження часто використову-
ється як нецеремоніальне. «Призначте!». «Не 
хочу!». «Та ви ж мусите!». «Не хочу!». Воно 
в нас так працює. Тому попереджали, що 
президенту віддавати не можна, віддайте Ка-
бміну. НАБУ — це орган правопорядку, охо-
ронний, він належить більше до виконавчої 
влади, тому віддайте його Кабінету міністрів. 
Це зробили, причому свідомо, заклавши сер-
йозний хибний камінь в основу органу. Якщо 
камінь витягнути, основа посиплеться. І все 
одно зробили.

У серпні цього року КС приймає рішення, 
у якому сказано: «це неконституційно». Усі 
починають: «Боже, як це несподівано трапи-
лось!». Це не було несподівано. Це не із серп-
ня почалася війна з антикорупціонерами. Ще 
в червні 2019-го КС ухвалив рішення, у яко-
му визнав неконституційними окремі поло-
ження закону «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», оскіль-
ки його затвердив президент. Але президент 
не має повноважень регулювати положення, 
воно виходить за межі відповідної статті про 
перелік його повноважень. 

Потім Володимир Зеленський подає зміни 
до Конституції восени 2019 року. Маємо схо-
жу ситуацію. Тобто КС свою правову позицію 
з цього приводу сформував достатньо давно. 
Станом на жовтень 2020 року пройшло фак-
тично півтора року. Якби в когось насправді 
була мета зробити так, щоб усе працювало 
нормально, ці зміни треба було ввести до за-
кону. І не було б ніякого рішення щодо Ар-
тема Ситника. Але це нікого не хвилювало. 

Зараз нам говорять, що судді 
КС мають піти у відставку через 
своє рішення. З якого дива? Ви 
говорите, що судді КС мають 
піти через кризу легітимності. 
Але якщо подивитися на дані 
досліджень (Центру Разумкова 
або «Рейтингу»), довіра до КС 
вища, ніж до інших інституцій 
у межах цього конфлікту. Тому 
якщо використовується питання 
легітимності, то виникає 
питання: хто має першим піти 
у відставку?
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Цієї мети не було як такої. Чому? По-перше, 
антикорупційна інфраструктура сама по собі 
працює трохи інакше. Це є дійсно паралельна 
влада, яка відходить від усіх наших центрів 
впливу. Це чужорідне тіло в цьому механізмі, 
яке існує паралельно. «Нас почнуть штур-
мувати, але за нас вийдуть антикорупційні 
активісти, розкажуть, як усе пропало, підні-
муть бучу». Тому НАБУ не було навіть сенсу 
ініціювати якісь процеси в парламенті, гово-
рити: давайте зробимо наш статус конститу-
ційним. 

Тобто це рішення щодо НАЗК не виникло 
нізвідки. До цього все йшло з 2015 року. Од-
нак на той момент можна було сказати інак-
ше: ми будуємо паралельну вертикаль влади. 
Вона не вкладається в нашу конституційну 
модель, корупція — це реальне зло, ледь не 
національна небезпека. Тому робіть, що хо-
чете. Конституційні питання прибираємо, 
приватні теж, ставимо якийсь ефемерний 
публічний інтерес запобіганню і протидії 
корупції, який кожен трактуватиме, як хоче. 
І в цього президента, і в попереднього були 
вже спроби класифікувати протидію коруп-
ції як нацбезпеку. Але якщо це так, то тоді 
це відразу забирається від уряду і від парла-
менту, і відразу йде до президента і РНБО. 
А ви уявляєте, що можна робити через НАБУ 
в цій країні одному президенту — усім руки 
зламають.

Але ні Порошенко, ні Зеленський, однак, 
цього не зробили…
Я тепер озвучую свої суб’єктивні думки, але 
вони збігаються з думками багатьох інших 
експертів. Коли створили НАБУ, ВАКС, САП 
— вони не знайшли широкої підтримки в су-
спільстві. НАБУ не стало символом боротьби 
з корупцією і в цьому була біда. Суспільство 
в широкому розумінні, — але не громадські 
організації, експерти, політики, — не сприй-
няло цього. Погляньте, справа люстрацій 
досі лежить. Однак щодо люстрації є широ-
ке розуміння в суспільстві, тому в КС її не 
чіпають.

І тут ми переходимо до самого рішення КС 
щодо НАЗК. На мою думку, воно саме по собі 
є жахливо виписаним. Я це рішення прочи-
тав двічі. Однак після того я мав можливість 

слухати пана Ігоря Сліденка. Поглянувши на 
рішення крізь призму його слів, я прочитав 
його інакше. У ньому бракує деяких елемен-
тів, зокрема, не розподілені поняття контро-
лю і нагляду. Умовно кажучи, рішення було 
прописане так, що контроль над судовою 
владою неможливий, а нагляд — так, мож-
ливий. У чому різниця між контролем і наг-
лядом? Нагляд — це ті функції, які дозволя-
ють здійснювати моніторинг над діяльністю 
суб’єкта, не втручаючись у саму діяльність, 
тільки збоку дивитись. Це нормально. Але 
у 2019 році змінили повноваження НАЗК 

через зміни порядку проведення перевірок. 
Якщо є можливість самостійно проводити 
перевірки, якщо в агентів НАЗК є доступ до 
приміщень — це перестає бути наглядом. Це 
стає контролем. Відтак ці повноваження мо-
жуть бути використані не лише з метою запо-
бігання корупції, але й з іншою метою. Таке 
повноваження є неконституційним, тому 
його треба переформулювати.
 
Але судді КС прибрали також нагляд 
НАЗК над ними самими.
Щодо суддів, мені здається, що навіть трак-
тування цього рішення дозволяє повернути 
суддів під нагляд НАЗК. Судді КС — і голова, 
і суддя-доповідач — неодноразово закликали, 
щоби президент, Верховна Рада, суб’єкти по-
дання звернулися до суду за роз’ясненнями. 
Але чи хтось звернувся? Пройшов майже мі-
сяць. Нікого це не хвилює. Ніхто в цьому не за-
цікавлений. Тому стверджувати, що це є атака 
на антикорупційну структуру… вибачте, якщо 
вона неконституційна від початку? 

БОГДАН БОНДАРЕНКО:«КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД, ПО СУТІ, ЗАБЛОКУВАЛИ»

Навколо КСУ зараз буде багато 
подій, але насправді найгірше, 
що те, що відбулося, уже ніяк 
не повернути. Навряд чи КСУ 
зможе ухвалити якісь серйозні 
рішення у найближчі пів року. По 
суті, його заблокували.
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Зараз нам говорять, що судді КС мають 
піти у відставку через своє рішення. З якого 
дива? Та навіть якщо й так, то за затверджен-
ня відставки судді повинні проголосувати 
12 суддів. Їх зараз 15, технічно це неможливо.

І найважливіше. Ви говорите, що судді КС 
мають піти через кризу легітимності. Але 
кризи легітимності в українському суспіль-
стві немає. Якщо подивитися на дані дослі-
джень (Центру Разумкова або «Рейтингу»), 
довіра до КС вища, ніж до інших інституцій 
у межах цього конфлікту. Тому якщо вико-
ристовується питання легітимності, то вини-

кає питання: хто має першим піти у відстав-
ку?

Говорити, що рішення Суду є неконсти-
туційним, бо порушує наші євроатлантичні 
прагнення — це мене вбиває, особливо коли 
такі речі говорять юристи. Це занадто. Для 
боротьби з корупцією скасовувати верховен-
ство права! 

Дарма КС ухвалив це рішення саме зараз. 
Якби судді краще розуміли соціологічні про-
цеси, вони так би не зробили. Але вони ма-
ють такі повноваження і я не вважаю, що це 
було порушенням права.

Але є питання до мотивації деяких суд-
дів. Секретар РНБО сказав, що в діях суду 
можна побачити антидержавні моменти.
Щодо РНБО… Де докази? Де докази, що ро-
сіяни продавили рішення КС? За подібне зви-
нувачення треба відповідати! Так само щодо 
дискредитації суддів була історія з конфлік-
том інтересів. Це цікава історія. Троє суддів 
з чотирьох неправильно заповнили деклара-
ції про свою зарплату. Коли НАЗК називає 
слово «корупціонер», у голові виникають 
мільярди, банки, офшори, незадекларовані 
квартири, машини і складається враження, 
що там сидять одні злочинці. Але двоє суд-
дів не встигли задекларувати зарплату. Гроші 
їм надходять двічі на місяць, відтак двічі на 
місяць вони повинні декларувати зміну май-
нового становища. Один суддя неправиль-
но вказав розмір зарплати. Так там різниця 
в 3 млн. Але це все одно зарплата, яка з дер-
жказначейства потрапляє в одну розпорядчу 
структуру, потім в іншу, потім до судді. Це 
неможливо приховати. Який тут конфлікт ін-
тересів? Але ж розганяють історію про вплив 
Російської Федерації!

Але до голови КС є питання!
У мене дуже багато питань до голови суду. 
Я не знаю, що насправді було в Криму з зем-
лею. Нехай ДБР розслідує. Однак чи ви знає-
те, що Артем Ситник продав ділянку в Кри-
му три роки тому? Це нікого не хвилює. Один 
купив, інший продав. І це було зроблене від-
повідно до російського законодавства. Це 
проблема подвійних стандартів, які не доз-
воляють альтернативної думки. Діє принцип 

Рішення Конституційного 
суду було прописане так, що 
контроль над судовою владою 
неможливий, а нагляд — так, 
можливий. У чому різниця 
між контролем і наглядом? 
Нагляд — це ті функції, які 
дозволяють здійснювати 
моніторинг над діяльністю 
суб’єкта, не втручаючись 
у саму діяльність. Але у 2019 
році змінили повноваження 
НАЗК через зміни порядку 
проведення перевірок. Якщо 
є можливість самостійно 
проводити перевірки, якщо 
в агентів НАЗК є доступ до 
приміщень — це перестає бути 
наглядом. Це стає контролем. 
Відтак ці повноваження 
можуть бути використані не 
лише з метою запобігання 
корупції, але й з іншою 
метою. Таке повноваження 
є неконституційним, тому його 
треба переформулювати.
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«хто не з нами, той під нами» — маю на увазі 
антикорупціонерів. 

Тоді яким може бути вихід із цієї ситуації?
У головах людей закладений наратив, що 
КС — це зло. Якщо хвороба констатована 
невірно, шляхи лікування будуть докорінно 
невірні. Отже, проблема поставлена загалом 
неправильно. Політики зеленого кольору по-
чинали з розгону, зупинилися на блокуванні, 
а тепер є альтернативні точки зору.

Це вже було і практика не нова. Протягом 
останнього року КС уже намагались обмежи-
ти повноваженнями, або переїздом у Харків. 
Це почалося не в жовтні.

Якщо б мене запитали, що робити, я пропо-
ную три законопроєкти.

Перший стосується Кримінального ко-
дексу, бо туди можна вносити зміни лише 
окремим законом. Не можна вносити зміни 
пакетом про видавництво, хом’ячків та Кри-
мінальний кодекс. Стаття 366: або далі її 
криміналізуєте, або переносите в адміністра-
тивну відповідальність — це розмова для фа-
хівців.

Другий закон стосується врегулювання 
НАЗК. Але для цього потрібно отримати 
роз’яснення від КС. Без нього є ризик, що КС 
його знову знесе. Отже, вирішуємо питання 
з НАЗК.

І третій, який стосується самого КС: можна 
передбачити відбір суддів на конкурсних за-
садах. Конституція передбачає необхідність 
встановити законом процедуру, яка дає мож-
ливість визначити кращих із кращих. Станом 
на сьогодні у нас діє процедура, яка була про-
писана законом у 2017 році. Там немає кон-
курсу. Відсутній розділ між конкурсною ко-
місією і суб’єктом призначення. Я не довіряю 
політичній силі, я довіряю правилам. Отже, 
варто зробити конкурсну процедуру з чітки-
ми правилами. Ідеальної процедури немає, 
але сама по собі процедура повинна бути.

На сьогодні там три вакантні посади. Слі-
денко подав у відставку, якщо задовольнять, 
буде чотири. До 2022-го ще троє йдуть у від-
ставку, це вже семеро. Це вже майже полови-
на. Це вже блокувальний пакет для будь-якої 
історії. Якщо ви вважаєте, що можете призна-
чити хороших, а ці погані — добре, хлопці, 

робіть це в законний спосіб. Законом перед-
бачено, що коли в судді закінчуються повно-
важення — за три місяці до цього треба про-
вести конкурс. Щоб усе проходило поетапно, 
плавно, щоби не було розриву в часі. По суті, 
у 2021 році можна провести всі ці конкурси 
й ухвалити законодавство. Це якщо хотіти 
зробити щось хороше. А якщо ставити за 
мету розігнати КСУ, заблокувати його, то пі-
дуть шляхом інших ініціатив. До речі, пред-
ставники «Слуги народу» визнали, що якщо 
зараз розігнати КСУ, то його збиратимуть не 
менше року. Тобто є нормальна процедура, 

яка займає певний час — законна, конститу-
ційна. Усі це визнають, усі підтримають, це 
не «бєспредел»; але в них є другий варіант, 
яким вони збираються йти. Тому навколо 
КСУ зараз буде багато подій, але насправді 
найгірше, що те, що відбулося, уже ніяк не 
повернути. Навряд чи КСУ зможе ухвалити 
якісь серйозні рішення у найближчі пів року. 
По суті, його заблокували.

Говорити, що рішення Суду 
є неконституційним, бо порушує 
наші євроатлантичні прагнення 
— це мене вбиває, особливо 
коли такі речі говорять юристи. 
Це занадто. Для боротьби 
з корупцією скасовувати 
верховенство права!

БОГДАН БОНДАРЕНКО:«КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД, ПО СУТІ, ЗАБЛОКУВАЛИ»
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Завдяки своїй активній 
і наступальній діяльності 
в інформаційному полі України 
Кремль отримує можливість 
регулярно й на постійній основі 
«промивати мізки» українцям. 
Схожим чином вище військово-
політичне керівництво РФ 
діє і на міжнародній арені, 
де, знову ж таки, завдяки 
значному фінансовому ресурсу 
намагається різко наростити 
свою присутність саме 
в інформаційній сфері.

Головною характеристикою російської інтер-
венції в Україні, безперечно, є її так званий 
«гібридний» характер. Тобто у загальному 
вимірі, вона, як один з інструментів втручан-
ня у внутрішні справи України з боку нині 
правлячого в Кремлі режиму, має яскраво 
виражений комплексний характер і цілком 
відповідає основним положенням усієї стра-
тегії тиску Російської Федерації на Україну. 
А саме: відновлення (збереження) свого ви-
рішального впливу на внутрішню українську 
ситуацію, як головного чинника подальшого 
контролю і використання її основних люд-
ських, природних, соціальних, фінансово-
-еко номічних та технологічних ресурсів із 
метою подальшого нарощування рівня влас-
ного впливу на загальносвітову геополітичну 
ситуацію. На думку нинішніх представників 
вищого військово-політичного керівництва 
Росії, Україна повинна стати вагомим допов-
ненням або важливою складовою частиною 
тієї ресурсної та інструментальної бази, яка 
нині наявна в їхньому розпорядженні та ви-
користовується ними для «відновлення» пе-
ребування Російської Федерації на одному 
з провідних місць у світі (так званий процес 
«вставання з колін»). 

Гра не за правилами
Костянтин Машовець, Київ
Фото: Український журнал

ТЕМА

← Шумерський адміністративний запис  
часів правління царя Шульгі  
(приблизно 2094-2047 рр. до н. е.). Локація 
Пузріш-Даган, (I 870, колекція Філософського 
факультуту Карлового університету, Прага).
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Військовий фактор поступається іншим

Саме тому, відповідно до цього бачення своїх 
основних цілей на «українському напрямку», 
нинішнє військово-політичне керівництво 
Росії і обрало відповідну стратегію для їх до-
сягнення. Вона полягає у запровадженні та 
застосуванні так званої «гібридної стратегії». 
Тобто комбінації військових, політичних, фі-
нансово-економічних, інформаційно-психо-
логічних та навіть культурно-ідеологічних 
заходів впливу на нашу країну. Нині вона ві-
дома у світі як так звана «доктрина генерала 
Герасімова» (нинішнього начальника Гене-
рального штабу ЗС РФ). Адже суто воєнний, 
конвенціональний характер агресії, навіть за 
умови її успіху в Україні, практично виклю-
чав би подальше швидке та ефективне вико-
ристання її ресурсів нинішнім російським 
керівництвом у його прагненні «відродити» 
колишні «велич та потужність Росії» на сві-
товій арені. Саме ця логіка й лежить в основі 
вибору основних форм та методів здійснення 
тиску Росії на Україну і втручання у її вну-
трішні справи, де військовий фактор вагомою 
мірою доповнюється іншими формами інтер-
венції, або на окремих етапах навіть посту-
пається своїм провідним місцем іншим фор-
мам впливу. Як це, наприклад, відбувається 
на сучасному етапі, коли на одне з перших 
місць вийшли інформаційний та інформацій-
но-психологічний чинники. Про це яскраво 
свідчать обсяги бюджетних коштів, які ви-
трачає нинішнє керівництво Росії на ці цілі — 
майже 4 млрд рублів щорічно. І це окрім тих 
грошових ресурсів із бюджету цієї країни, які 
проходять за так званими «закритими» стат-
тями видатків і які також витрачаються керів-
ництвом цієї країни на ведення інформацій-
но-підривних операцій проти інших країн, 
насамперед — проти України.

На сьогодні проти України Росія вико-
ристовує доволі широку палітру засобів ін-
формаційного впливу — від культурно-ідео-
логічних засобів, включно із шоу-бізнесом, до 
засобів масової інформації та світової мережі 
Інтернет.

Головними цілями цієї інформаційної вій-
ни Росії проти нашої країни є 3 основних на-
прямки:

– Формування у суспільній свідомості гро-
мадян України зручних та сприятливих для 
агресора уявлень щодо основних соціаль-
но-політичних явищ та дій, як у внутріш-
ньоукраїнському, так і в зовнішньополітич-
ному сенсах.

– Формування у власного населення сталих 
та чітких переконань про необхідність та 
«обґрунтованість» здійснення експансії 
в Україні.

– Створення на зовнішній (міжнародній) 
арені сприятливої для агресора суспільної 
думки стосовно його дій в Україні.
Відповідно до саме цих основних напрям-

ків нинішнє вище військово-політичне керів-
ництво Росії й реалізує свою стратегію щодо 
України в інформаційній та інформаційно-ко-
мунікаційній сферах.

Основною формою реалізації цієї стратегії 
є так звані інформаційно-психологічні спеці-
альні операції (ІПСО) різного рівня, масшта-
бу та різної спрямованості. За визначенням, 
ІПСО є комплексом заходів інформаційного 
впливу на індивідуальну або колективну 
(соціальну) свідомість людей із метою фор-
мування в них сталих, заздалегідь визначе-
них і потрібних уявлень. Зазвичай для прак-
тичної реалізації ІПСО використовують так 
звані інструменти інформаційного впливу 
— засоби масової інформації (ЗМІ — меді-
аресурси), як електронні, так і більш звичні, 
як-от газети, радіо тощо, соціальні (або ще 
їх називають «вірусні») інтернет-мережі — 
фейсбук, телеграм, інстаграм тощо, а також 
у якості допоміжних використовуються різ-
номанітні офіційні інформаційні агенції та 
пресслужби.

Залучені всі структури різних рівнів

Однак варто зазначити, що в переважній 
більшості випадків, під час реалізації тієї 
чи іншої ІПСО, окрім власне інструментів 
інформаційного впливу, використовують 
і цілу низку інших важелів для продукуван-
ня потрібної інформації або дезінформації. 
Найбільш активними інструментами в цьо-
му сенсі, які зазвичай працюють у тісній 
зв’язці із власне інформаційними засобами, 
є спеціальні служби. Це особливо актуаль-
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но саме щодо агресії Росії проти України. 
По-суті, саме російські спеціальні служби 
(передовсім це Служба зовнішньої розвідки, 
Федеральна служба безпеки та Головне роз-
відувальне управління Генерального штабу 
ЗС РФ) є провідними організаціями Росії у 
сфері ведення інформаційної війни з Украї-
ною. Для цього вони мають у своєму складі 
відповідні підрозділи ведення «інформацій-
ної війни», виділені на ці цілі значні фінансо-
ві ресурси та афілюють цілу низку провідних 
інформаційних інструментів цієї країни, по-
чинаючи з телеканалів і закінчуючи «анонім-
ними» акаунтами в електронних соціальних 
мережах.

Окрім спеціальних служб Росії, які ведуть 
проти України війну в інформаційному про-
сторі, так би мовити, на постійній і плановій 
основі, безпосередню участь у ній також бере 
й низка інших державних установ та відомств 
цієї держави. Наприклад, Міністерство за-
кордонних справ, Міністерство культури та 
низка інших міністерств та відомств, феде-

ральних агенцій та фондів «зі зв’язків із спів-
вітчизниками» Російської Федерації. Усі вони 
тією чи іншою мірою або продукують, або по-
ширюють інформацію в контексті агресивно-
го втручання цієї країни у внутрішні справи 
України...

Водночас варто зазначити, що російські 
ІПСО проти України реалізуються не тільки 
в масштабі міждержавних відносин. Росія ак-
тивно використовує цю форму інформаційної 

ГРА НЕ ЗА ПРАВИЛАМИ

На сьогодні проти України Росія 
використовує доволі широку 
палітру засобів інформаційного 
впливу — від культурно-
ідеологічних засобів, включно 
із шоу-бізнесом, до засобів 
масової інформації та світової 
мережі Інтернет.
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агресії проти України й на нижчих рівнях. 
Тобто це відбувається не тільки на стратегіч-
ному (міжнародному) рівні, а й на оператив-
но-тактичному та тактичному рівнях (окре-
мих регіонів, ділянках фронту на Донбасі або 
окремо взятих районах України).

Зневажаючи свободу слова

У цьому сенсі агресору значно допомагають 
основні засади чинного в Україні демократич-
ного законодавства, що регулює інформацій-

ну діяльність у країні. Користуючись значним 
фінансовим ресурсом та можливістю афілю-
вати (придбати у власність) ті чи інші засоби 
масової інформації та комунікації, агресор 
провадить в інформаційній сфері України 
агресивну політику «поглинання» місцевих 
інструментів інформаційного впливу. Росій-
ські або проросійські місцеві організації та 
політичні партії просто перекуповують най-
більш поширені та популярні українські ЗМІ 
та медійні ресурси, нав’язуючи в такий спосіб 
свою інформаційну повістку та контент насе-
ленню країни. У результаті, навіть попри те, 
що керівництво України намагається певним 
чином протистояти російській агресії в ін-
формаційній сфері, вони дістають перевагу 
в цій сфері й мають можливість впливати на 
світогляд та суспільні уявлення населення 
України у своїх інтересах. Зважаючи на те, 
що вони не відчувають нестачі фінансового 
ресурсу на ці цілі (адже Кремль активно фі-
нансує такого роду діяльність своїх «дочірніх 

підприємств»), така ситуація набуває доволі 
загрозливого для країни стану. Адже резуль-
татом стає прямий або приховано-замаско-
ваний вплив Кремля на політичні процеси 
в самій Україні, на такі фундаментальні заса-
ди української держави, як свобода слова та 
демократичний устрій держави.

Підсумовуючи, треба зазначити, що одним 
із вагомих важелів впливу на успішність та 
результативність ведення Росією агресії в ін-
формаційному полі було би певне обмежен-
ня поширення інформації саме російського 
походження. Але це стає достатньо пробле-
матичним в умовах демократичного суспіль-
ства, де свобода слова та «незалежність» тих 
чи інших ЗМІ є основними засадами його 
функціонування. Тому сьогодні Україні до-
водиться вести в цій сфері доволі запеклі 
«бої» з агресором, сподіваючись лише на 
одне... силу «слова правди». Хоч насправді це 
достатньо умовне та розмите поняття, осо-
бливо коли ворог, користуючись перевагою 
в силах та ресурсах, намагається грати «не за 
правилами». 

Російські або проросійські 
місцеві організації та політичні 
партії просто перекуповують 
найбільш поширені та популярні 
українські ЗМІ та медійні 
ресурси, нав’язуючи в такий 
спосіб свою інформаційну 
повістку та контент населенню 
країни. 
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Десятки «сайтів-помийок» 
поширюють антиукраїнські 
тези, переконуючи українських 
читачів у маріонетковості 
та провальності «проэкта 
“Украина”». І сьогодні ці тези 
силами проросійських політиків 
усе частіше перетворюються 
на внутрішньоукраїнський 
дискурс. 

Як влучно підмітив Пітер Померанцев, робо-
тою журналістів є інформування про реаль-
ність, проте сьогодні інформація сама по собі 
стає цією реальністю. І те, які загрози це несе, 
добре видно під час дослідження російської 
пропаганди в українському медіапросторі.

Незважаючи на те, що протидія дезінфор-
мації поступово входить до світового порядку 
денного, актуалізується десятками нон-фікшн 
бестселерів та навіть поступово змінює полі-
тики медіагігантів, її загроза для української 
державності залишається все ще надто висо-
кою та недооціненою владою. 

Використання надмірності 
інформаційних потоків

Російська пропаганда в Україні розповсю-
джується не тільки з допомогою соціальних 
мереж, телебачення або деяких великих ін-
тернет-видань. Існує велика кількість так зва-
них «сайтів-помийок», які в погоні за аудито-
рією чи замовними матеріалами зневажають 
журналістські стандарти, нехтують якістю 
новин або стають на шлях поширення фей-
ків чи антинаукової маячні. Саме ці «медіа» 
перебувають у центрі уваги нашого проєкту 
з моніторингу російської дезінформації. Що-
тижня ми автоматично відсіюємо декілька 
тисяч російськомовних дезінформаційних 
новин та з допомогою навченого алгоритму 
об’єднуємо в теми, з яких вибираємо ті, які 
можуть підігрувати російській пропаганді 
або і є російською «дезою».

Один з основних принципів роботи росій-
ської пропаганди — використання надмір-
ності інформаційних потоків. Це підхід, за 

Про що пише російська 
дезінформація?
Юлія Дукач, аналітикиня проєкту «Свіжа деза з Росії» видання Texty.org.ua
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якого поширеність певного меседжу перетво-
рюється на аргумент на користь його досто-
вірності. Дослідження, опубліковане в Nature 
Human Behaviour, підтвердило ефективність 
такого підходу: забагато інформації призво-
дить до того, що людина не може впоратися 
з аналізом її якості та починає покладатися 
на поширеність меседжу як на запоруку його 
достовірності.

Відтак коли десятки (хай і маловідомих) 
сайтів поширюють чутки про американські 
лабораторії в Україні, що розробляють біо-
логічну зброю, інформація стає впізнаваною, 
а критичне мислення між якістю і популяр-
ністю обирає останнє. І український читач, 
не балуваний курсами з медіаграмотності та 
з мінімальним знанням стосовно критеріїв 
і переліку якісних ЗМІ, стає цільовою аудито-
рією російської пропаганди.

Зазначу, що найчастіше не йдеться про від-
верті фейки. Сьогодні важко знайти яскраві 
приклади відвертої брехні на кшталт ро-
зіп’ятого хлопчика або візитівки Яроша. 
У більшості випадків це скоріш «обробка» 
найпопулярніших новин та тем з допомогою 
хибної аргументації та емоційної накрутки 
читача. Такі тексти наповнені взаємовиключ-
ними твердженнями, логічними пастками 
або шлейфом (псевдо)експертності. І все це 
— щоби переконати читачів у декількох ос-
новних тезах, вигідних Росії.

Україна — лише маріонетка  
в руках зовнішніх кураторів

«Зе-власти не терпится выполнить приказ 
своих иностранных кураторов. Уничтожить 
судебную систему, которая мешает продать 
страну и уничтожить социальные права 
украинцев. Власть мечтает лишить украин-
ских граждан трудовых прав. Ликвидировать 
субсидии, льготы и упразднить пенсии. Ра-
спродать землю и стратегические предпри-
ятия. Передать под внешний контроль все 
структуры власти на всех уровнях и запу-
стить в Украину иностранные военные базы» 
(тут і далі в лапках — обрані цитати з росій-
ських дезінформаційних текстів).

Загалом теза про «кураторів» не є новою. 
Ідея про те, що країни Заходу здійснюють 

зовнішнє управління пострадянським про-
стором, бере свій початок ще у 90-х роках. 
Саме тоді популяризуються теорії змови, по-
ширюються тези про маріонетковість еліти 
та демонізується абстрактний Захід, а з ним 
і Джордж Сорос — як його збірний образ.

Та після поступового викорінення «впливу 
іноземних агентів» у Росії та української Ре-
волюції Гідності, що змінила геополітичний 
вектор України в невигідний для РФ бік, увесь 
цей дискурс починає використовуватись як 
зброя в руках російської пропаганди. З легкої 
руки російських сайтів, що пишуть про Укра-
їну, Революція Гідності перетворюється на 
проплачений Заходом театр, земельна реформа 
— на розпродаж українського чорнозему, кре-
дити МВФ — на фінансування антиросійсько-
го проєкту «Україна», а професіонали з неуря-
дових організацій — на «соросят».

«Аргумент “так хочет МВФ” в современной 
Украине — это то же самое, что “так хочет 
бог”, но в средневековой Европе».

На відміну від серйозної журналістики, 
дезінформаторські тексти можуть дозволити 
собі значно більше. Їм зазвичай легше заціка-
вити невибагливого читача. Вони не просто 
транслюють правильні наративи, але й ро-
блять це з показною іронією, яскравими ме-
тафорами та не цураючись нецензурних слів. 
А найбільшим успіхом стає популяризація 
вигаданих термінів до рівня мемів. Так, на-
приклад, термін «соросята» ще декілька років 
тому майже ніхто не знав, а вже на початку 
цього року він перетворюється на потужний 
аргумент для дискредитації (і, як наслідок, 
розпуску) уряду Гончарука.

«Хотелось бы, чтобы коронавирус  
привел к гибели украинского 
государства»

Подібні прийоми стають ще потужнішими 
за високого рівня невизначеності, паніки або 
у висвітленні неоднозначних питань. Тому 
епідемія коронавірусу, яка стала викликом не 
тільки для України, а і для всього світу, за-
лишається однією з провідних тем російської 
дезінформації. 

«С помощью психотропных препаратов 
“майданит-I” и “майданит-1С”, разработан-
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ных в подземных лабораториях российской 
спецслужбы и подсыпанных в местную вод-
ку, жители Новых Санжар были доведены до 
нужной кондиции», — так іронізують у дезін-
формаційних медіа.

Російські тролі підігрівали паніку в Но-
вих Санжарах (містечко, куди український 
уряд відправив на обсервацію евакуйованих 
з Уханю українців, місцеві жителі протес-
тували проти цього), а на жителів ОРДЛО 
спрямовували фейки про те, як «украинские 
нацики привезли в Донбасс опасный вирус 
из Китая», а сьогодні продовжують грати на 
роздратуванні прихильників карантину та 
їхніх опонентів, зіштовхуючи їх між собою 
— критикуючи карантин, проте розписую-
чи масштаби проблем, перед якими постала 
українська медицина.

Із серпня тема коронавірусу супроводжу-
ється неприхованою рекламою російської 
вакцини. Активно підтримувана лідером 
ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який має осо-
бисті тісні контакти з президентом РФ Воло-
димиром Путіним, ця піар-кампанія робить 
усе, щоби подати об’єктивні причини відмови 
від російської вакцини на чергове свідчення 
впливу «зовнішніх кураторів». А Росія, яка 
ще не задовольнила навіть потреби свого на-
селення у вакцині, у цих новинах перетворю-
ється на альтруїстично налаштовану сусідку, 
яка радо прийде на допомогу в боротьбі з епі-
демією в Україні після чергової поїздки Мед-
ведчука до Москви.

«Тернопольские ученые установили, что 
при вакцинации разрушаются московские ан-
титела, возникает ложная иллюзия принад-
лежности к славянскому братству, теряется 
вера в сакральный член ЕС и НАТО», — ще 
один зразок гумору з РФ.

Порятунок на Сході?

Логічним продовженням тези про Украї-
ну-маріонетку в руках Заходу стає ідеалізація 
союзу з Росією. За логікою дезінформаторів, 
якщо прибрати зовнішнє управління з недо-
держави України, то її повернення до складу 
Росії відбудеться майже автоматично. А Мо-
сква — єдина, хто «в переговорах и процес-
сах, связанных с посткризисным переделом 

мира, будет готова взять на себя ответствен-
ность за эту странную, постоянно кризисную 
Украину, которая связана с революциями, де-
рибаном и т.д».

Цю позицію підтримують і російські полі-
тичні лідери. Володимир Путін, наприклад, 
постійно називає українців і росіян одним 
народом. А Дмитро Медведєв наприкінці 
2014 року навіть опублікував в «Независимой 
газете» статтю «Россия и Украина: жизнь по 
новым правилам», у якій спробував системно 
довести передумови абсолютної залежності 
України від Росії в усіх сферах життя.

Низькопробні сайти йдуть ще далі. У їхніх 
текстах (де, до речі, основні події завжди від-
буваються «на Украине», а не «в Украине») 
часто лунають заперечення самого існування 
України як незалежної держави.

«Украинизация победила только после 
развала СССР и создания “самостийной” 
Украины. Однако это не отменяет того факта, 
что Киев, Чернигов, Полтава, Харьков, Одес-
са и Львов — это русские города, а Малая 
Русь (Россия) — часть русского мира. А ны-
нешние украинцы — это русские».

А отже, лише Росія може дозволити Украї-
ні існувати на карті Європи та врятувати від 
неминучого зубожіння та розпаду. І це — ще 
один основний напрям пропагандистських 
наративів. 

Україна — це недодержава / failed state / 
помилка 404 

Якщо вірити російським сайтам, що пишуть 
про Україну, на нас уже найближчим часом 

ПРО ЩО ПИШЕ РОСІЙСЬКА ДЕЗІНФОРМАЦІЯ?

«B переговорах и процессах, 
связанных с посткризисным 
переделом мира, будет готова 
взять на себя ответственность 
за эту странную, постоянно 
кризисную Украину, которая 
связана с революциями, 
дерибаном и т.д».
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не чекає і ніколи не чекало нічого гарного. 
Крах економіки та зубожіння населення, 
путчі та державні перевороти (за останніми 
версіями, їх має очолити Порошенко з Ава-
ковим), безконтрольне поширення нацизму 
та утиски російськомовних. Усе це становить 
українську повсякденність у пропагандист-
ських текстах.

Напередодні місцевих виборів до цього 
переліку додали федералізацію (і, як наслі-
док, розпад) України. Підтвердженням стало 
впровадження децентралізації, «карантин-
ний бунт» (себто конфлікт місцевої та цен-
тральної влади через відмову впроваджувати 
карантинні обмеження) та висока підтрим-
ка регіональних політичних еліт на остан-
ніх місцевих виборах. Тему підігрівають 
і штучними конфліктами, протиставляючи 
за кожної нагоди різні регіони один одному. 
Наприклад, своє співчуття постраждалим від 
цьогорічної повені на Закарпатті обгортали 
у звинувачення, що «наказаны жители Кар-
пат за вырубку лесов». Після чого додавали: 
«Жители западной Украины знают, как жить 
киевлянам, харьковчанам, дончанам, но не 
знают, как остановить вырубку Карпат и, как 
следствие, наводнения». Хоч, якщо порівня-
ти вирубки лісів у Карпатах в Україні та ін-
ших сусідніх країнах, то в нас часто рубають 
менше. Та й вирубки не спричиняють таких 
сильних повеней і є нормальною господар-
ською практикою в лісистих районах протя-
гом століть.

А під час весняного карантину федералі-
зацію та розпад України перетворювали на 
серйозні проблеми для Києва через плітки «о 
будущем голоде», оскільки Київ, «отрезан-
ный от снабжения, может остаться без продо-
вольствия и лекарств». Водночас закликаючи 
«слить в унитаз это государство бездарей 
и ублюдков».

Ще однією з популярних у дезінформато-
рів причин занепаду української держави 
стає влада олігархів. Її підтримує постійний 
потік новин про «соросівські зв’язки» Пін-
чука, жадібність та монополії Коломойсько-
го й Ахметова. Іноді серед олігархів з’явля-
ється і Порошенко, але ніколи — Медведчук. 

Від кремлівської пропаганди  
до суперечок у Верховній Раді

Російські меседжі активно використовує 
проросійська опозиція в Україні, створюю-
чи ілюзію, що все це — результат внутріш-
ньоукраїнського дискурсу (а не нав’язаний 
РФ через десятки низькоякісних медіа). Так, 
наприклад, опозиційно налаштовані політи-
ки сьогодні активно підтримують тезу про 
зовнішнє управління: коментар народного де-
путата Олександра Дубінського («Слуга наро-
ду», але постійно критикує владу, зарахову-
ють до орбіти Коломойського) про «соросят» 
у жовтні 2019-го популяризував цей термін, 
«грантожерів» взяла на озброєння вся про-
російська опозиція, а Сорос став головним 
антагоністом двох телемарафонів на одному 
з телеканалів Медведчука.

До речі, саме медійна імперія Медведчука 
(телеканали ZIK, NewsOne, «112 Україна»), 
стає основним телеретранслятором росій-
ської пропаганди. Її обслуговує постійний 
пул проросійських експертів, які коментують 
усе, що відбувається в Україні, паралельно го-
дуючи «сайти-помийки» відповідними цита-
тами. А будь-які спроби з боку держави дати 
належну оцінку українофобським висловам 
або поширеним фейкам, швидко перетворю-
ються на утиски «незалежних» медіа та на-
ступ на свободу слова в Україні.

Фактично саме завдяки озвученню тез ро-
сійської пропаганди українськими політика-
ми відбувається їхня легалізація та подальше 
розповсюдження. І (замовлені проросійськи-
ми силами) соціологічні дослідження це під-
тверджують: усе більше респондентів підтри-
мують тези, що Україна розвалюється, іде до 
розколу. 

А отже, російську пропаганду можна назва-
ти успішною. На превеликий жаль.
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Аналізуючи інформаційний клімат на тери-
торії т.зв. «Л/ДНР», ми можемо орієнтовно 
побачити, які наративи там просуваються, 
яку інформацію про Україну отримує україн-
ське населення в окупованих регіонах.

З кожним наступним моніторингом ми 
фіксуємо, що рівень матеріалів про Україну 
катастрофічно падає. Окупаційна влада хоче 
інформаційно витиснути Україну з інформа-
ційного простору, щоби про неї і згадки не 
було. Щоби населення не асоціювало себе 
з Україною. 

Більшість матеріалів, що якимось чином 
пов’язані з Україною, це інформація про Опе-
рацію об’єднаних сил, тобто про те, що безпо-
середньо пов’язане з окупованими регіонами 
— лінія розмежування, обстріли, усе, звичай-
но, з погляду окупаційної влади. Там немає 
жодного балансу, інформація кардинально 
відрізняється від звітів української сторони. 
Є багато фейків. Часто йдеться про матері-
али, інформація яких є на межі безглуздя. 
Наприклад, що на українських військових ви-
пробовують американську вакцину. Усе із по-
силанням на їхнє офіційне джерело, тобто на 
їхню моніторингову організацію. Більшість 
їхніх новин дуже важко перевірити. Ця ін-
формація жодним чином не підтверджується 
ані українською стороною, ані звітами ОБСЄ. 

Ми також проводили аналіз інформпро-
стору ОРДЛО наступного дня після місцевих 
виборів. Загалом можна сказати, що кількість 
матеріалів, які стосувалися виборів, була 
дуже малою. На деяких сайтах взагалі не 
було інформації про те, що відбулися вибори. 
Рідко з’являлися фактажні повідомлення, що 
вибори відбулись. А деякі сайти розмістили 

інформацію про те, що «Опозиційна платфор-
ма – “За життя”» перемагає в південно-захід-
них та східних регіонах України.

Російські наративи циркулюють по колу 
між ЛДНР, Кримом і Росією. Іноді їх підхо-
плюють канали NewsONE, 112, або ZIK, що 
пов’язані з Віктором Медведчуком. 

Раніше часто використовувався наратив 
про «неонацистів» і «фашистів». Він певною 
мірою присутній і тепер у кримських ЗМІ 
та на окупованому Сході, утім, зараз більше 
просувається думка, що в Україні жодні зако-
ни не діють, що тут суцільний криміналітет. 
І що це ледь не риса української нації.

Дуже цікаво спостерігати, як змінюється 
риторика щодо Володимира Зеленського, як 
у російських ЗМІ, так і в засобах інформації 
окупованих регіонів. Коли Зеленський ого-
лосив про те, що він балотуватиметься в пре-
зиденти, ставлення до нього в згаданих ЗМІ 
було або позитивним, або нейтральним. На 
нього покладали великі сподівання. Саме він 
мав бути запорукою змін, того, що в Україні 
зникнуть «фашисти» і що стосунки з Росією 
стануть значно теплішими. З часом, після 
перших заяв Зеленського, пов’язаних із між-
народною політикою та стосунками з Росією, 
відчувалося певне охолодження до нього. 
Нині 7% матеріалів — це суцільний негатив 
про Зеленського. Згадані ЗМІ порівнюють 
його з Петром Порошенком, вважають лю-
диною, що підтримує неонацистські рухи 
в Україні.

«Окупаційна влада хоче 
інформаційно витиснути Україну 
з інформаційного простору»
Олена Голуб, керівниця моніторингового відділу Інституту масової інформації
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Попри те, що першою 
людиною, яка написала 
алгоритм, була жінка Ада 
Лавлейс — її вважають першою 
програмісткою в історії, — 
прихід сучасних алгоритмів 
зумовив щось таке, чого ніхто 
не очікував. Самонавчальні 
системи і штучний інтелект 
почали відтворювати 
інформаційне середовище, яке 
часто недружнє до жінок. 

І я не єдина, хто так вважає. Люди, які пра-
цюють в ІТ, нині часто зіштовхуються з цим 
дивним фактом.

Два роки тому компанія Amazon запусти-
ла власний застосунок для розподілу резюме 
претендентів на вакансії, у якому мала пра-
цювати самонавчальна система. У головних 
налаштуваннях системі в алгоритмі було ска-
зано, що вона не повинна розрізняти чоловіків 
та жінок і ніяк не повинна оцінювати цю кате-
горію. Але ж мова про самонавчальну систе-
му, яка вибудовувала категорії для ухвален-
ня своїх рішень на основі в тому числі даних 
(включно з минулими рішеннями), які вже 
надали їй кадрові менеджери. І — хто б міг 
подумати? — штучний інтелект поступово 
відібрав зі списку претендентів усіх жінок. 
Просто зваживши всі доступні дані, аргумен-
ти й дотеперішню практику, він не розцінив 
жінок як придатних кандидатів.

Самонавчальні системи — наше дзеркало

Схожим шляхом пройшла одна з компаній, 
що розробляють самонавчальну систему 
для face recognition (розпізнавання облич). 
Оскільки застосунок програмували лише мо-
лоді білі програмісти, вони поступово поста-
чали системі переважно дані з фотографіями 
своїх колег. Як наслідок, система не була здат-
на розпізнавати жіночі обличчя, а тим більше 
— обличчя людей з іншим кольором шкіри.

Самонавчальні системи й алгоритми — це 
тільки увиразнена картина того, що існує 
в реальності. 

Пам’ятаєте експеримент, коли Microsoft за-
пустила у «Твіттері» чат-бота, яким керував 
штучний інтелект і з яким люди могли роз-

З новими  
технологіями в минуле
Александра Алварова, Ванкувер
Фото: Український журнал
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Штучний інтелект — така 
собі жінка-стерва, що вміє 

пристосуватися. Вона 
відчуває, що треба керуватися 

бажаннями клієнтів. А її 
клієнтів нині репрезентують 

адміністрація Путіна, китайські 
комуністи, древні власники 

американських гедж-фондів 
і нафтових компаній. У ті, хто не 

розуміє, що приходить інший 
час та водночас не вагається 

використовувати його 
досягнення як зброю.
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мовляти, а він їм самостійно відповідав? Тоді 
через двадцять чотири години його довело-
ся вимкнути, бо він швидко вчився й почав 
нецензурно лаятися та видавати нацистську 
пропаганду. Самонавчальні системи мають 
надзвичайні здібності виявляти приховані 
недоліки нашого суспільства й наївно демон-
струвати їх. Невідомо, чому це працює саме 
так, але це факт.

Тож через два століття після першого коду 
алгоритми «здатні повернути нас на десяти-
ліття назад», у тому числі й щодо рівноправ-
ності статей, — сказала С’юзен Ліві, дослід-
ниця з Університетського коледжу Дубліна, 
яка бере участь у проєкті, що має перешкоди-
ти алгоритмам штучного інтелекту засвоїти 
упереджене ставлення до статей і використо-
вувати їхній потенціал для ухвалення рішень 
в економіці й політиці.

Як це пов’язано  
з інформаційною війною?

Було б наївно вважати, що прихід Big Data 
і штучного інтелекту покращить жіночий 
нетворкінг. Спочатку так і справді здавалося, 
жінки з різних країн могли в інтернеті кому-
нікувати, ділитися досвідом, виявляти спіль-
ні проблеми. Але це було до самонавчальних 
систем і алгоритмів. Раптом карти перевер-
нулися. І сталося те, що ми вже знаємо з по-
передніх воєн. Жінки — цивільні жертви. Що 
кремінь, що алгоритм зрештою окошиться на 
жінці, можна сказати.

З приходом т.зв. кіберзброї і з приходом 
новочасних форм протофашизму, тобто но-
вочасної ідеології російських олігархів, що 
скуповують інформаційну війну для Путіна, 
інформаційне поле почало формуватися в рі-
чищі цінностей першої половини двадцятого 
століття. Цінності ці — вугілля, нафта, біла 
раса, і визначає їх, як правило, чоловік.

Тепер я свідомо припущуся аргументацій-
ного викривлення: штучний інтелект — така 
собі жінка-стерва, що вміє пристосуватися. 
Вона відчуває, що треба керуватися бажан-
нями клієнтів. А її клієнтів нині репрезен-
тують такі люди, як адміністрація Путіна, 
китайські комуністи, древні власники аме-
риканських гедж-фондів і нафтових компа-

ній, простіше кажучи, усі ті, хто не розуміє, 
що приходить інший час, хто відмовляється 
рахуватися з ним, та водночас не вагається 
використовувати його досягнення як зброю. 
Александр Нікс на презентації компанії 
Cambridge Analytica сказав, що їхня компа-
нія зуміє з допомогою аналізу даних викрити 
в людях прихованих демонів. І він не жарту-
вав. Один із наших прихованих демонів — 
ставлення суспільства до жінок. І навпаки 
— ставлення жінок до суспільства, налашто-
ваного таким чином.

Гадаю, аналітичним програмним засобам 
байдуже, що люди не бажають виявляти сво-
їх демонів. Вони просто проєктують у стовп-
ці й рядки те, що бачать у доступних даних. 
А там досі захований старий світ, про який 
модно казати, що його уже немає.

Жертви війни  
без пострілів

З появою кіберзброї, яка, крім іншого, при-
вела до влади й американського президента, 
з’явилися й жінки — жертви цієї нової війни 
без пострілів. Злиті емейли Гілларі Клінтон. 
Фейкове відео нібито «п’яної Ненсі Пелосі». 
Українська депутатка Світлана Заліщук, яка 
виголосила промову в ООН про вплив війни 
на жінок і зазнала величезної дезінформацій-
ної кампанії. Український інтернет заполо-
нили фотошоплені фотографії, на яких тролі 
домалювали їй голе тіло. 

У схожому стилі відбувається шеймінг 
грузинських політикинь, які наважуються 
балотуватися й висловлюються не по-кон-
формістськи. До того ж у Грузії досі панує 
вкрай патріархальний лад, і публікування 
«оголених» фото для жінки означає кінець 
політичної кар’єри, навіть якщо фото підро-
блені.

Сандра Пепера, директорка програми 
Gender, Women and Democracy («Гендер, жін-
ки, демократія») у Вашингтоні порівнює при-
клади нападів на репутацію жінок в інтерне-
ті й підсумовує: «Якщо ви станете жертвою 
шеймінгу у США чи Європі, найімовірніше, 
ви втратите лише посаду. Якщо ж це станеть-
ся Пакистані чи Індонезії, найімовірніше, ви 
втратите життя». 
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Коли насильницький конспіративний рух 
QAnon після програшу президента Трампа за-
тих на понад тиждень, suburban women (жін-
ки з передмість), на чиє, даруйте, «отупіння» 
була спрямована ця маркетингова недосек-
та, почали скоювати самогубства. На сайті 
Reddit можна знайти групу QAnon casualties, 
де родичі жертв описують знищені життя 
своїх рідних, переважно жінок, які підпали 
під вплив загадкового культу.

У «Фейсбуці» стався нечуваний розквіт на-
цистських і націоналістичних рухів молодих 
чоловіків з усього світу, які у своїх програмах 
мріють зокрема про насильницький перероз-
поділ сексу, тому що не можуть знайти парт-
нерок. Захоплення Росією та її військовою по-
тужністю часто стає супровідним наративом 
цієї радикалізаційної діяльності.

90 погроз убивством за годину

Унаслідок гібридної війни з’явилися не лише 
жінки-жертви, а й жінки-героїні. Це пере-
важно науковиці й журналістки, аналітики-
ні спецслужб, політикині. Їх можна знайти 
у всіх країнах світу, де є інтернет.

Для мене це, наприклад, Джоан Донован зі 
Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді, яка 
займається проблемою епістемологічної кри-
зи соціальних мереж і досліджує зв’язок між 
динамікою поширення пропаганди й куль-
турними трендами в суспільстві. Кейт Стар-
берд з Університету Вашингтону, яка першою 
вказала на вплив ботів на заплутування нара-
тивів після великих катастроф, як-от збиття 
рейсу MH17.

Це філіппінська журналістка й борчиня 
з провладними дезінформаційними меха-
нізмами президента Дутерте Марія Ресса, 
яка отримує 90 погроз убивством за годину. 
Професорка Сара Оутс з Університету Мери-
ленду, спеціалістка з російських гібридних 
операцій. А також українська журналістка 
Любов Величко, яка писала про російські 
операції на платформі «Телеграм» і якій те-
пер погрожують постійно. Назвемо також 
журналістку Єссікку Аро, яка була змушена 
заради власної безпеки виїхати з Фінляндії 
через книжку під назвою «Тролі Путіна», або 
вбиту мальтійську журналістку Дафну Кару-

ану Ґаліцію, яка заплатила життям за свою 
публікацію про відмивання брудних грошей 
у справі «Панамських документів».

Найменший ризик, який загрожує цим жін-
кам, — діджитал-шеймінг, або ж доксинг, 
тобто публікування їхніх особистих даних 
і оприлюднення адрес, фотографій і телефо-
нів їхніх дітей, часом шкіл, де ті навчаються. 
Деякі з них ризикують життям.

Усі ці жінки — героїні війни, і багато з них 
цього взагалі не усвідомлює. У цій війні на 
Заході немає танків на вулицях і кривавих 
жертв захисників території. Українці — один 
із тих народів, який знає, що від хаосу в ін-
формаційному просторі й нападу на нього до 
знищення фізичного простору насправді ко-
ротка відстань. У людей на Заході досі фаль-
шиве відчуття безпеки: якщо не чути пострі-
лів — війна далеко. Може, саме тому світові 
потрібно почути голос України й передусім 
жінок, які тут живуть. Вони найкраще зна-
ють, наскільки війна близько, коли йдеться 
про російську діяльність, гібридну війну та 
інформаційний вплив. Треба тільки уважно 
слухати. Те, що відбувається сьогодні там, 
завтра може статися й тут. Оскільки про те, 
що інформаційна війна вбиває, ми дізналися 
надто пізно. Завдяки Covid-19.

З НОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В МИНУЛЕ
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Краєвиди традиційних 
білоруських ЗМІ нагадують 
карикатуру на російські 
засоби масової комунікації. 
Телешоу, створені в Росії чи 
росіянами, напрочуд довгі 
мелодрами й новини, — їх 
намагаються зробити такими 
ж пропагандистськими, як 
московські аналоги. Однак 
якість білоруського продукту 
значно нижча.

Власне кажучи, у Білорусі працює лише 
державне телебачення. Наприклад, є канали 
«Білорусь 1» або ONT, що транслюють ро-
сійський продукт упереміш із пропагандист-
ськими новинами. Є телеканал «Білорусь 2», 
орієнтований на молодшу аудиторію. Є кана-
ли, присвячені культурі, регіонам та спорту. 
Давайте натомість зупинимося на інформа-
ційних телеканалах, оскільки вони, принайм-
ні теоретично, мають завдання інформувати 
про події в країні та за кордоном. Між іншим, 
у вас є можливість оглядати російське телеба-
чення, яке час від часу критикує Олександра 
Лукашенка. Супутникове телебачення «Бел-
сат» фінансується, серед іншого, і з польсько-
го бюджету, відтак симпатії цього телеканалу 
явно на боці опозиції.

Російський рецепт у білоруській подачі

Рецепт підготовки новин у білоруському ва-
ріанті повинен бути аналогічним російській 
традиції: скрізь погано, лише в нашій країні 
панує мир і стабільність. У білоруському ви-
данні це виглядає так: на Заході, у країнах 
ЄС панує хаос, особливо в Литві, Польщі та 
США, а також в Україні та Киргизії. Особли-
вою загрозою є «кольорові революції» та всі-
лякі акції протесту. Лише Білорусь залиша-
ється оазою миру серед цього шторму. Однак 
якщо росіяни можуть віщати у своїх новинах 
про пропагандистські успіхи в галузі озбро-
єння, науки чи культури, у Білорусі ці успі-
хи найчастіше стосуються відкриття нового 

Kолос  
на глиняних ногах
Пьотр Погожельський, постійний співробітник польського 
порталу Biełsat польською мовою, автор подкасту «Просто Схід» 
(Po prostu Wschód). Працював на Польському радіо
Фото: Український журнал
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металопрокатного заводу або рекордного 
врожаю цукрових буряків. Можливо, виняток 
становить нова АЕС, але, по-перше, її побу-
дували росіяни, а по-друге, на другий день 
після урочистого відкриття її закрили через 
несправність. Успішною є боротьба з корона-
вірусом — це завжди демонструється на тлі 
зростання кількості випадків на Заході. Там 
зачинені магазини, порожні вулиці, натомість 
у Білорусі «все під контролем». Крім того, те-
лебачення демонструє напрочуд довгі, навіть 
довші, ніж на московських телеканалах, заяви 
правителя Олександра Лукашенка, який, наче 
справжній батько, своїми словами повчає свій 
недозрілий народ, як жити. Демонстрації про-
ти Лукашенка подаються лише в негативному 
світлі — у них беруть участь істеричні жін-
ки та агресивні чоловіки спортивної статури, 
єдиною метою яких є напад на офіцерів ОМО-
Ну. Ніхто не каже, які саме цілі переслідують 
протестувальники, а також якими словами 
називають учасників зіткнень: «протестуни» 
та «змагарі». Звісно, протестувальники пере-
бувають під впливом щонайменше алкоголю. 
У цьому контексті часто транслюються віде-
оролики, записані поліцією, у яких зазвичай 
побиті й затримані громадяни розкаюються, 
що протестують проти законно обраного пре-
зидента, та витягають зі своїх рюкзаків пакети 
з марихуаною та шприцами, а також біло-чер-
воно-білі прапори. Чому вони протестують? 
Авжеж, тому що їм так сказали «агресивні 
канали в месенджері Telegram», що надсила-
ються з-за кордону. Власне кажучи, ще з 1990-
х років існує традиція згадувати факти співп-
раці білоруських націоналістів з фашистами. 
Звідси слова, які безкінечно повторюються 
прихильниками Олександра Лукашенка щодо 
біло-червоно-білого прапора: «ми не хочемо 
прапора, під яким фашисти спалювали наші 
села». Той, хто контролює владу в Білорусі, 
швидко забув, що він складав президентську 
присягу в 1994 році саме під цим прапором.

Могутність Telegram 

Перед обличчям потоку пропаганди з екранів 
телевізорів щораз більше білорусів обирають 
інтернет-джерела. За даними Світового бан-
ку, у 2019 році інтернетом користувалися 83% 

Перед обличчям потоку 
пропаганди з екранів 
телевізорів щораз більше 
білорусів обирають інтернет-
джерела. У 2019 році 
інтернетом користувалися 
83% білоруського суспільства. 
Найпопулярнішим каналом, 
вочевидь, є Nexta з Польщі, 
який нараховує майже 
1,8 мільйона підписників.
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білоруського суспільства, приблизно стільки 
ж, як у Польщі. В Україні, наприклад, у 2018 
році цей відсоток становив майже 63% су-
спільства. 

Найпопулярнішим каналом, вочевидь, 
є Nexta з Польщі, який нараховує майже 1,8 
мільйона підписників. Наприклад, суто бі-
лоруський канал найпопулярнішого порталу 
Tut.by має майже 450 тисяч підписників. Інші, 
скажімо, інформаційний «Чай з малинавым 
варэннем» — майже 200 тисяч, а решта, як 
«Белсат» або «Радіо Свобода», орієнтовно 
100 тисяч. Там можна знайти інформацію 

про акції протесту, переслідування білорусів 
владою, легкі чи серйозніші жарти на тему 
Олександра Лукашенка. Щодо жартів та їх 
потужності лідирує пародійний канал «Со-
ветская Беларусь», який публікує фейкову 
інформацію про декларації урядовців. Про-
блема полягає в тому, що іноді навіть повна 
абсурдність видається правдою в країні, де 
президент усіма можливими способами бо-
реться зі своїм народом.

Не дивно, що віднедавна, а точніше — 
з 2019 року, зв’язок через Telegram намага-
ється використовувати влада Білорусі. Однак 
навіть такі найпопулярніші канали, як «Пул 
Первого», де-факто це пресслужба Олексан-

дра Лукашенка, або анонімні «Жовті Сливи» 
(запекло захищають режим), мають близько 
ста тисяч передплатників на кожного. Остан-
ній, наприклад, щонайменше двічі публіку-
вав інформацію, отриману від білоруських 
спецслужб, про виїзд опозиціонерів Світлани 
Тихановської та Павла Латушка за кордон. 
Ті, хто аналізує його тексти, стверджують, 
що вже сама подача і структура інформації 
містить сліди спецслужб.

Однак найчастіше пролукашенківські ка-
нали обмінюються майже однаковою інфор-
мацією, при цьому не надто переймаються 
створенням нового контенту. Це або інформа-
ція з державного телебачення, або короткоме-
тражні фільми, що мають присмак державних 
телеканалів і спеціально підготовлені для 
Telegram. Рівень креативності в них набагато 
нижчий, ніж в опонентів білоруського керма-
нича.

Такі ж зауваження стосуються інтер-
нет-порталів. Ті, що підконтрольні владі, 
прагнуть повідомити про урожай кукурудзи 
та цукрових буряків або про думку Олек-
сандра Лукашенка щодо міжнародної чи 
внутрішньої ситуації. Тому не дивно, що бі-
лоруси з більшим бажанням відвідують такі 
вебсайти, як Tut.by, Onliner.by чи Belsat.eu, де 
вони можуть знайти об’єктивну інформацію 
на актуальні теми.

Сліпі закамарки білоруської пропаганди

Білоруська влада отримала міцний горішок, 
адже вона явно програє інформаційну війну. 
Відразу після виборів державні ЗМІ проіг-
норували протести. Пізніше вони говорили 
про них дуже коротко й наголошували на 
окремих групах незадоволених, які вийшли 
на акції непокори. Пройшла хвиля звільнень 
з державного телебачення. Тоді багато писали 
про десант фахівців із Росії. Однак ніхто не 
зміг оцінити масштаби цієї «братньої допомо-
ги», хоч її отримання підтвердив Олександр 
Лукашенко. Єдиною помітною зміною стало 
те, що відомості про акції протесту заповню-
вали щораз більше інформаційного простору 
в національних новинах. Часто вони супрово-
джувалися уїдливими коментарями, які біль-
ше нагадували тролінг. Утім, через кілька 

Білоруська влада отримала 
міцний горішок, адже вона 
явно програє інформаційну 
війну. Відразу після виборів 
державні ЗМІ проігнорували 
протести. Пізніше пройшла 
хвиля звільнень з державного 
телебачення. Тоді багато 
писали про десант фахівців 
із Росії. Однак ніхто не 
зміг оцінити масштаби цієї 
«братньої допомоги», хоч 
її отримання підтвердив 
Олександр Лукашенко.
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тижнів від подібного формату відмовились, 
імовірно, також заради безпеки власних жур-
налістів, яких демонстранти відштовхували 
й до яких ставилися з презирством. Дії вла-
ди не принесли очікуваного ефекту, навпа-
ки, треба думати, викликали протилежну 
реакцію. За даними британської аналітичної 
компанії Sociolytics, 58% білорусів, опитаних 
у вересні, на запитання про зміну медійних 
звичок, відповіли позитивно. Виграли на цьо-
му не державні ЗМІ, а інтернет-портали. По-
над 13% тих, хто оглядав новини на каналах 
BielTeleRadioKompania, сьогодні роблять це 
рідше, і лише 6% частіше. Водночас останні 
часто стверджують, що роблять це для того, 
щоби побачити, як виглядає пропаганда.

Загалом, дослідження Sociolytics показує, 
що майже 55% білорусів віддають перевагу 
незалежним ЗМІ, а державним — понад 29%. 
На даний момент державним ЗМІ (телебачен-
ню та газетам) довіряють 12% білорусів.

До речі, у Росії ситуація абсолютно проти-
лежна: у 2019 році 20% глядачів і читачів об-
рали незалежні ЗМІ, і майже 2/3 — державні.

Аналітики Sociolytics наголошують на 
дуже цікавому чинникові, який сильно підір-
вав довіру до білоруських ЗМІ, хоч від себе 
додам, що й довіру до влади: йдеться про 
боротьбу з епідемією коронавірусу. Чимало 
білорусів відчули образу від того, як повівся 
з ними в березні президент Олександр Лука-
шенко. На тлі того, як з епідемією борються 
їхні сусіди, росіяни чи поляки, білоруси по-
бачили свого главу держави, який сказав, що 
найкращі ліки — це «трактор, сто грам горіл-
ки і баня». Велика частина білорусів сприй-
няла це як пряму образу.

У білоруській пропаганді ми можемо бачи-
ти те саме, що й у політиці — значна частина 
суспільства та правителі взаємодіють на аб-
солютно різних рівнях, у дійсності перетина-
ючись лише під час демонстрації, коли демон-
странтів б’є ОМОН. У цій ситуації балачки 
про діалог і реформи та нову конституцію, 
про яку іноді згадує Олександр Лукашенко, 
видаються неабияким абсурдом. Білоруський 
уряд усього лише намагається зберегти ядро 
свого електорату, яке наразі вже в меншості, 
і передовсім лояльність спецслужб. Він на-
магається донести, — зрештою, це узгоджу-

ється з повідомленнями ЗМІ, — що правда 
аж ніяк не на боці вулиці чи Заходу, а на боці 
правителів та чиновників. Після кривавої 
різанини на початку серпня нікого не пока-
рали, Олександр Лукашенко чітко дає зрозу-
міти, що мета виправдовує засоби. Питання 
лише в  тому, скільки часу може тривати ця 
ситуація. Якщо вірити чуткам, Кремлю на-
бридло, що правитель у Мінську не в змозі 
контролювати ситуацію на вулицях. Росіяни 
ризикують втратити підтримку білорусів, 
якщо продовжать підтримувати Олександра 
Лукашенка. Тому якщо поспостерігати за ро-

сійськими ЗМІ, ми не побачимо там любові 
до «президента» Білорусі. Навпаки, ми відчу-
ємо холодну терпимість до його існування (зі 
зловтішними випадами в розважальних шоу) 
і пісню про те, що необхідно змінити консти-
туцію і поглибити подальшу інтеграцію з Ро-
сією. Тому можна припустити, що дні Олек-
сандра Лукашенка злічені. Хоч, можливо, не 
дні, а принаймні місяці.

За даними британської 
аналітичної компанії Sociolytics, 
58% білорусів, опитаних у 
вересні, на запитання про зміну 
медійних звичок, відповіли 
позитивно. Виграли на цьому 
не державні ЗМІ, а інтернет-
портали. Дослідження показує, 
що майже 55% білорусів 
віддають перевагу незалежним 
ЗМІ, а державним — понад 29%. 
У Росії ситуація абсолютно 
протилежна: у 2019 році 20% 
глядачів і читачів обрали 
незалежні ЗМІ, і майже 2/3 — 
державні.

KОЛОС НА ГЛИНЯНИХ НОГАХ
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Польське телебачення 
перетворилося на інструмент 
пропаганди, такий самий, 
як і державне телебачення 
в Росії. Можливо, у деталях він 
не настільки досконалий, як 
кремлівський прообраз, проте 
використовує схожі прийоми.

Наприкінці жовтня на вулиці польських міст 
вийшли люди з протестом скасувати прийня-
те законодавство щодо абортів. На польсько-
му телебаченні їх називали «сіячами смер-
ті». Телеканали доводили, що демонстранти 
створили «вірусну хмару», яка нависла над 
ними, через що зросте кількість смертей від 
COVID-19 у Польщі. Потрібно було якось дис-
кредитувати тих, хто виступав проти влади. 
Державне телебачення представило протес-
тувальників як божевільних варварів, які на-
падають на церкви, священників та пам’ятки 
польської історії та культури.

Однак TVP дискредитує не лише опонентів 
нинішньої влади. До президентських вибо-
рів 2020 року залишалося чотири дні. Грала 
бравурна музика, довкола — море біло-черво-
них прапорів. Поляки дякували президенту 
Дуді за те, «що їм ніколи не було так добре, 
як тепер», і що вони «щасливі». «Міста, гміни 
та села, мільйони людей», — лунали комен-
тарі за кадром. Поляки та президент мають 
спільну мету, оскільки президент Анджей 
Дуда — це «відповідальність, довіра, дотри-
мання слова». Так виглядав один із матеріалів 
у вечірній інформаційній програмі TVP «Но-
вини» (Wiadomości), яка транслювалася за 
чотири дні до президентських виборів. TVP 
перетворився на частину виборчого штабу, 
який працював над перемогою Анджея Дуди, 
кандидата в президенти від ПіС. Натомість 
конкурента опозиції Рафала Тшасковського 
представляли як загрозу для Польщі та поля-
ків, ворога польськості та друга німців, євреїв 
і гомосексуалістів, тобто всіх тих, кого поль-
ська влада використовує для залякування 
польського суспільства.

Системні зміни

Після падіння комунізму TVP і Польське ра-
діо були перетворені на публічні ЗМІ, тобто 
вони повинні були працювати на користь 

TVПропаганда
Маріуш Ковальчик, Варшава
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суспільства. У принципі, вони мали стати 
чимось на зразок ВВС у Великобританії — 
незалежними від політиків, об’єктивними, 
тобто такими, що могли доповнити комерцій-
ні ЗМІ культуротворчою місією. Ідея поля-
гала в тому, щоби ці ЗМІ почали відігравали 
важливу роль у демократичному суспільстві, 
тобто надавати достовірну та об’єктивну ін-
формацію, на основі якої громадяни зможуть 
приймати раціональні рішення біля виборчих 
скриньок.

На практиці вийшло інакше, оскільки 
після 1989 року жодна польська урядова ко-
манда не змогла втриматися від спроб чи-
нити вплив на суспільні ЗМІ. Утім, система 
інститутів, які мали здійснювати контроль 
за цими ЗМІ, виявилася доволі політично 
плюралістичною, і таким чином забезпечила 
їхню відносну незалежність. У 2015 році ПіС 
на чолі з Ярославом Качинським перемогла 
на парламентських виборах, а президентом 
став кандидат від цієї ж партії Анджей Дуда. 
ПіС отримала можливість самостійно прави-
ти, а догідливий президент не виступав про-
ти ідей та рішень партії, з якої він походив. 
Однією з перших стала ідея контролю над 
публічними ЗМІ. Це було зроблено досить 
примітивно, але ефективно. Роль інституцій, 
що були покликані контролювати громадські 
ЗМІ, нівелювали, а натомість створили нову 
— Національну раду з питань засобів масової 
інформації. Більшість її членів були людьми 
з ПіС. Нацрада отримала повноваження оби-
рати керівництво TVP та Польського радіо. 
Далі справи пішли швидше. Президент TVP 
був звільнений, а на його місце призначений 
нещодавній політик від ПіС Яцек Курський. 
Раніше він працював у виборчих кампаніях 
ПіС. Курський славився своїми пропаган-
дистськими ударами нижче пояса. Його на-
віть називали «бультер’єром Качинського». 
Курський швидко замінив керівників редак-
цій TVP, почавши з тих, хто займався інфор-
маційними та публіцистичними програмами. 
На керівні посади прийшли люди, закохані 
в ПіС, віддані цій партії. Вони викликали 
журналістів TVP і повідомили, що їм біль-
ше не місце на громадському телебаченні, 
оскільки вони не відповідають новій кон-
цепції. Понад 200 журналістів таким чином 

TVP перестав бути ЗМІ, у якому 
практикують журналістику, 
а перетворився на частину 
пропагандистського апарату 
ПіС. Іноді цей державний 
телеканал стає частиною 
владного апарату пресингу.
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втратили роботу. Їх замінили люди зі ЗМІ, що 
підтримували ПіС. Не мав значення не лише 
досвід роботи на телебаченні, а й журналіст-
ський досвід загалом. Більшість ЗМІ, у яких 
вони працювали раніше, мали більше спіль-
ного з політичною агітацією, ніж із журналіс-
тикою. Головним критерієм була політична 
прихильність до влади. Хіба ж ця робота мог-
ла бути брудною? Етичні дилеми нових спів-
робітників TVP були вирішені з допомогою 
грошей, адже їм пропонували найвищі ставки 
серед варшавських ЗМІ.

Робота зі смітником

Перші наслідки їхньої роботи шокували біль-
шість журналістської спільноти в Польщі. 

З того часу ми настільки звикли до них, що 
сьогодні ніхто не звертатиме на них особливої 
уваги. У 2016 році ПіС почала встановлювати 
контроль над Конституційним трибуналом, 
політизуючи його. Це спричинило опір опози-
ції та частини суспільства. Противники нової 
влади почали виходити на вулиці. TVP нама-

гався не демонструвати ці протести. Утім, на 
той час було нерозумно ігнорувати повідом-
лення про великі протести громадських ЗМІ. 
Однак коли двоє журналістів, відповідальних 
за вихід програм на інформаційному каналі 
TVP Info, вирішили показати демонстрантів, 
вони відразу втратили роботу.

TVP також брав участь у реформуванні су-
дової системи. Як невдовзі виявилось, влад-
ний табір не бажав ніяких реформ, прагнули 
лише політизувати суддів, щоби ті виносили 
правильні, на думку влади, рішення. Суддів, 
які бунтували, оскільки хотіли зберегти не-
залежність судової системи, у «новинних» 
програмах TVP називали «надзвичайною ка-
стою» і навіть злочинцями, які здійснюють 
крадіжки в магазинах, наприклад, ковбаси.

Прикрашання реальності стало особливіс-
тю TVP. Адже якщо реальність не погоджу-
ється з партією влади, тим гірше для реаль-
ності. Нещодавно репортер Томаш Залева 
хотів показати глядачам, що місто Люблін, 
під владою мера Кшиштофа Жука з опозиці-
йної «Громадянської платформи», тоне в бру-
ді. Журналіст попорпався у вуличному сміт-
нику, розкидав сміття і — готово! Оператор 
міг зняти засмічений Люблін і Томаш Залева 
повідомив: «Купи сміття, алкогольні пляшки 
та нічні вечірки. Ось так виглядає площа Леха 
Качинського в самому центрі Любліна. Меш-
канці намагаються втрутитись, але поки що 
без особливого результату». Залеві не пощас-
тило, оскільки його маніпуляції біля смітни-
ка зафіксували міські камери. Влада Люблі-
на розмістила ролик в інтернеті й кожен міг 
дізнатися секрети майстерності репортера 
Залеви.

Апарат пригнічення

TVP перестав бути ЗМІ, у якому практику-
ють журналістику, а перетворився на частину 
пропагандистського апарату ПіС. Іноді цей 
державний телеканал стає частиною владно-
го апарату пресингу. У жовтні Центральне 
антикорупційне бюро, яке контролюється 
ПіС, затримало адвоката Романа Гертиха та 
бізнесмена Ришарда Краузе, які не прихову-
вали своєї неприязні до влади. Урядова про-
паганда переконувала, що йдеться про вели-

Після падіння комунізму 
TVP і Польське радіо були 
перетворені на публічні 
ЗМІ, тобто вони повинні 
були працювати на користь 
суспільства. У 2015 році на 
парламентських виборах 
перемогла партія ПіС, яка 
отримала можливість 
самостійно правити, 
а догідливий президент Анджей 
Дуда не виступав проти ідей 
та рішень партії, з якої він 
походив. Однією з перших стала 
ідея контролю над публічними 
ЗМІ. Це було зроблено досить 
примітивно, але ефективно.
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чезний скандал. Однак не минуло й години 
з моменту оголошення Центральним антико-
рупційним бюро про арешти, а Цезарі Гмиз 
(офіційний кореспондент TVP у Німеччині) 
на каналі TVP Info вже знав усі подробиці 
справи. У прямому ефірі він називав фірми, 
які могли бути причетними до історії із затри-
манням. Кореспондент не мав жодних сумні-
вів, про що саме йдеться. «Йдеться про зло-
чинність, ймовірно, не про звичайні злочини 
у білих комірцях, а саме про злочинність», — 
стверджував Гмиз.

Однак важко повірити, що менш ніж за го-
дину Гмиз зумів підготуватися до прямого 
ефіру, а ведучий програми на TVP Info ставив 
запитання, на які Гмиз мав детальні відповіді.

Атаки на журналістів

Співробітники TVP люблять підкреслюва-
ти, що вони журналісти. Бо люди довіря-
ють журналістам, які працюють відповідно 
до стандартів цієї професії. Утім, довіри до 
працівників TVP стає все менше. Ось чому 
трапляються випадки, коли, наприклад, під 
час антиурядових демонстрацій учасники 
протестів, впізнаючи співробітника TVP, під-
ходять до нього і кричать прямо в обличчя, 
що саме думають про нього. Саме тому деда-
лі більше людей із державного телебачення 
знімають з мікрофонів логотип TVP. Вони 
поводяться подібно до пропагандистів росій-
ського телебачення під час протестів на ки-
ївському Майдані сім років тому, які також 
воліли залишатись анонімними.

Однак пропагандисти в змозі використо-
вувати нелюбов людей до себе в якості про-
паганди. У таких випадках інформаційні 
стрічки на екранах попереджають: «Напад 
на журналістів TVP». Як відбуваються ці 
напади? У липні 2017 року один із головних 
пропагандистів TVP, Міхал Рахонь з’явив-
ся на так званій акції протесту, присвяченій 
використанню владою в політичних цілях 
президентської авіакатастрофи в Смоленську 
у 2010 році. Люди кричали «Провокатор!». 
Деякі люди штовхали Рахоня, намагаючись 
вигнати його із натовпу. Чоловік, витісне-
ний людьми, повернувся, став перед маршем 
і повторював, що він журналіст і хоче поста-

вити запитання. Насправді він прийшов туди 
не просто як журналіст. «За мить до цього 
люди вклали білі троянди в сітку, що огород-
жувала поліцейську машину [троянди стали 
одним із символів протестів – примітка ре-
дактора]. Рахонь виймав квіти і викидав їх на 
землю. З цього все почалося», — розповідав 
Войцех Чухновський із «Газети Виборчої», 
який стояв поруч.

Сьогодні TVP фінансується з державного 
бюджету. Гроші чималі, майже 2 млрд злотих 
на рік (приблизно 446 млн євро). Опозиція ви-
магала виділити ці кошти на охорону здоров’я 
замість пропаганди. Політики керівної партії 
на це не погодились, оскільки вони знають, 
що пропаганда TVP, хоч і примітивна, є до-
волі ефективною і допомагає їм перемагати 

на виборах. Коли в Сеймі почалася дискусія 
на цю тему, депутат від «Права і Справедли-
вості» Йоанна Ліхоцька показала середній 
палець, а владна більшість проголосувала за 
виділення грошей для TVP. Адже відомо: хто 
платить, той і замовляє музику.

Довіри до працівників TVP 
стає все менше. Ось чому 
трапляються випадки, 
коли, наприклад, під час 
антиурядових демонстрацій 
учасники протестів, впізнаючи 
співробітника TVP, підходять 
до нього і кричать прямо 
в обличчя, що саме думають 
про нього. Саме тому дедалі 
більше людей із державного 
телебачення знімають з 
мікрофонів логотип TVP. 

TVПРОПАГАНДА
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Дані моніторингів материкових 
українських медіа та ЗМІ 
півострова вказують на 
значне скорочення новин 
про події в Криму та на 
загальноукраїнську тематику 
відповідно. За останні 
півтора року кількість таких 
повідомлень у кримській пресі 
зменшилася щонайменше 
втричі.

Чим більше часу минає від російської оку-
пації Криму, тим менше в медіапросторі пів-
острова з’являється новин про перебіг подій 
на материковій частині України. До такого 
висновку дійшли експерти Інституту масо-
вої інформації (ІМІ, Київ) у листопаді 2020 
року. Вони проаналізували кількість новин 
про внутрішньоукраїнський порядок денний, 
які були опубліковані в кримських медіа за 
останні півтора року. Якщо протягом тижня 
у квітні 2019 року, за даними ІМІ, цей показ-
ник становив 155 повідомлень, то в жовтні 
поточного року — лише 57 новин на топ-5 но-
винних сайтах Криму. 

Переважна більшість із цієї вкрай малої 
групи повідомлень стосувалася виключно 
негативного тематичного контенту про Укра-
їну: війни на Донбасі (25% новин), пандемії 

коронавірусу (10,5%), конституційної кризи 
та місцевих виборів (по 8,5% відповідно).

Як зазначається у звіті ІМІ, основними 
джерелами інформації для кримських жур-
налістів про події на материковій частині 
України залишаються, хоч і з незначною пе-
ревагою, офіційні українські структури та 
особи (30%), на другому місці — офіційні 
структури та особи РФ (26%). Російські ЗМІ 
та медіаресурси ОРДЛО є джерелом інфор-
мації для 21% повідомлень у Криму. Попри 
те, що українські медіа для 10,5% кримських 
новин є першоджерелом, це оманливий показ-
ник. Насамперед через те, що ці ЗМІ входять 
до медіагрупи, що підконтрольна одіозному 
проросійському українському політику Ві-
ктору Медведчуку. 

Війна, пандемія, місцеві вибори

Період моніторингу ІМІ припав на дово-
лі насичений на політичні події в Україні 
час. Утім, основна увага кримських ЗМІ все 
одно була прикута до ситуації на Донбасі. 
Переважну більшість публікацій на цю тему 
здійснив інформаційний ресурс «Новости Се-
вастополя», основним джерелом інформації 
для якого були сайти ОРДЛО. Відповідно до 
цього й риторика, і подача матеріалів не від-
повідали стандартам журналістики, містили 
мову ворожнечі та не нехтували відвертими 
фейками. Ось лише деякі із заголовків цих 
новин: «ВСУшники начали умирать после 
испытания американской вакцины», «ВСУш-
ники в Донбассе едва не пустили под откос 
поезд с нефтью», «Новая “говорящая голова” 
Киева в Контактной группе может завести пе-
реговоры в очередной тупик». Серед іншого, 

Україна та Крим 
забувають одне одного?
Анастасія Магазова, Берлін
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кримські новини повідомляли про загибель 
«командира одного з батальйонів ЛРН», а та-
кож про «недолугі» спроби України щодо вре-
гулювання ситуації на Донбасі. 

Щодо боротьби з пандемією коронавірусу 
в Україні кримські медіа писали дещо менше, 
зрештою, із тією ж притаманною їм зневажли-
вою риторикою. Наприклад, один із заголовків 
— «Сало — всему голова! Украинский врач 
предложила “лекарство” от COVID», писали 
«РИА Новости Крым» у жовтні. Не нехтувала 
кримська преса й відвертими маніпуляціями, 
як-от у цих публікаціях: «Власти Украины по-
тратили коронавирусный фонд на все, кроме 
медицины» від «Новости Севастополя» або 
«Украинское правительство направило деньги 
из ковидного фонда на производство сериа-
лов» від інформагенції «КрымИнформ».

Матеріали в кримських медіа щодо перебі-
гу місцевих виборів в Україні можна охарак-
теризувати двома ознаками: або суто сухий 
фактаж, який і мають мати новини, або від-
верте схвалення результатів окремої політси-
ли. Наприклад, у публікації на сайті «Новости 
Севастополя» із заголовком «Партия Медвед-
чука победила на юго-востоке Украины» та 
підзаголовком до неї «Юго-восток Украины 
проголосовал за мир и экономическое восста-
новление», першоджерелом до якої став сайт 
«ДНР-24».

У київській організації підкреслюють, що 
кримські ЗМІ публікують також доволі ба-
гато інформації, пов’язаної з адмінкордоном 
між Кримом та Україною. Але переважна 
більшість матеріалів у пресі півострова така, 
що «спотворює Україну в очах кримського су-
спільства».

Резюмуючи підсумки моніторингу, експер-
ти ІМІ дійшли висновку: «Після перегляду 
новин окупованого півострова складається 
враження, що повідомлення про Україну не 
зникли з його інформаційного простору тіль-
ки з однією метою — щоби постійно нагаду-
вати кримчанам про правильність “приєднан-
ня” Криму до Росії».

В інформаційній бульбашці

Навесні 2014 року Росія здійснила не тільки 
військове захоплення території українського 

півострова, але й фактично одразу ж узяла під 
свій контроль кримський медіапростір. Біль-
ша частина медіа, які виступили проти росій-
ської анексії, були змушені залишити Крим 
або залишити журналістику. Тому через май-
же 7 років на півострові ідеально вичищений 
під російську повістку медіаландшафт. Для 
того, щоби створити уявлення про різнобарв’я 
серед медіа, підконтрольна Росії місцева вла-
да створила кілька нових онлайн-ресурсів та 
телеканалів, деякі з яких позиціонують себе 
виключно як кримськотатарські. 

Усі українські телеканали та переважна 
більшість онлайн-ресурсів заблоковані на 
півострові. Російська влада захопила частоти 
українських телеканалів та почала їх вико-
ристовувати для трансляції власних. А крим-
ським провайдерам було дано розпорядження 
заблокувати кілька десятків провідних укра-
їнських новинних сайтів. Єдина можливість 
для кримчан дивитись українські телекана-
ли — робити це через супутник. Утім, у 2020 
році Україна запровадила кодування 23-х свої 
найрейтинговіших каналів, що значно обме-
жило до них доступ жителів окупованих те-
риторій.

Дослідниця Кримської правозахисної гру-
пи Ірина Сєдова вважає, що Росія, ведучи 
таку інформаційну війну проти України, пе-
реслідує одну зі своїх глобальних цілей — 
закріплення та легалізацію окупації Криму 
в суспільній свідомості. Як проміжні цілі цих 
дій Сєдова називає зміну ідентичності жи-
телів окупованих територій на росіян; закрі-
плення у їхній свідомості величі російської 
культури й нівелювання розвитку української 
мови та культури, а також створення впевне-
ності в силі, стабільності та військовому по-
тенціалі Росії.

Що і як часто пишуть  
про Крим у регіонах?

Аналітики Кримської правозахисної групи 
восени 2020 року опублікували доповідь за 
підсумками моніторингу регіональної преси 
України на предмет висвітлення в них крим-
ської тематики. Як показали результати до-
слідження, майже половина проаналізованих 
українських локальних видань вдається до 
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КУЛЬТРЕВЮ

порушення журналістських стандартів та ма-
ніпуляцій, подекуди трапляється також і мова 
ворожнечі різного ступеня в публікаціях про 
Крим та кримчан. Деякі з цих ресурсів взага-
лі вкрай мало пишуть на кримську тематику. 
Так моніторинг показав, що полтавське ви-
дання «ІВ Полтавщина» та рівненське «Рів-
не 1» протягом року (липень 2018 – червень 
2019) опублікували лише по три матеріали на 
цю тему. А от рекордсменами з кримської те-
матики стали регіональні видання «Преступ-
ности.нет» (Миколаїв), Zaxid.net (Львів) та 
«Знамя Индустрии» (Краматорськ) — разом 
понад 1450 новин. Усього в дослідженні було 
проаналізовано 3557 матеріалів новинного 
характеру із загальним охопленням 17,5 млн 
відвідувачів протягом місяця. 

Методологія збору даних полягала в пошу-
ку матеріалів за ключовими словами «Крим», 
«кримчани», «переселенці» та «біженці» на 
48 регіональних сайтах, що позиціонують 
себе як новинні. 

Обраний контент розглядався за кількома 
показниками: дотримання журналістських 
стандартів, наявність мови ворожнечі та до-
стовірність інформації. Монітори дійшли 
висновку, що в 6,5% від загальної кількості 
публікацій були порушені стандарти жур-
налістики. Як приклад, формулювання в од-
ному з матеріалів, побудованому лише за 
даними одного джерела — російського «Ин-
терфакс»: «Крым вошел в состав России по-
сле регионального референдума в марте 2014 
года». 

Мова ворожнечі в м’якій формі найчастіше 
присутня під час висвітлення регіональної 
кримінальної хроніки. У таких публікаціях 
вказується регіональна або національна на-
лежність злочинця — «кримчанин», «крим-
ський татарин». Наприклад, «Разыскивае-
мого на Николаевщине крымского татарина 
задержали на границе с Крымом с муляжом 
взрывчатки и паспортом РФ» або «Колишній 
зек із Криму “підбив” 15-річного вінничанина 
на строк у тюрмі». 

Загалом авторки аналітичного звіту за-
значають, що проаналізовані новинні пові-
домлення українських регіональних медіа 
в середньому містять невелику кількість ма-
ніпуляцій із контентом. Утім, додають, що 

«такий показник досягається переважанням 
достовірних повідомлень на одних сайтах із 
досить частим порушенням стандартів інши-
ми з цих медіа».

Співавторка дослідження Тетяна Курмано-
ва за підсумками моніторингу зазначає, що 
вона змушена констатувати, що тема Криму 
в регіональних ЗМІ дуже слабо висвітлюєть-
ся. «Багато медіа просто передруковують но-
вини з пропагандистських російських ресур-
сів, не проводячи мінімальний фактчекінг, 
у них часто відсутній баланс думок. Часто 
щодо жителів окупованих територій вико-
ристовується мова ворожнечі. У регіональних 
ЗМІ практично немає позитивних історій про 
кримчан, матеріалів про сам факт окупації, 
про реалії життя в окупації і протидії їй. За-
галом можна говорити про те, що тема Криму 
більшості регіональних видань нецікава», — 
резюмує дослідниця. 

Одна з головних рекомендацій Кримської 
правозахисної групи за підсумками даного 
моніторингу до уряду України — розробити 
методологію розслідування правоохоронни-
ми органами випадків пропаганди війни та 
розпалювання ворожнечі, зокрема в онлайн-
ЗМІ. А регіональним медіа — регулярно 
проводити заходи з підвищення медіаграмот-
ності співробітників видання, а також їхніх 
знань у сфері прав людини та норм міжнарод-
ного права. 
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В есеї про культуру та інформаційну війну 
обов’язково має бути цитата гостра, як меч, 
однак з огляду на прекрасний 2020 рік у мене 
є тільки така: «Проблемою сьогодення є мен-
шою мірою тиск і більшою мірою брак іден-
тичності, апатія, розділеність, брак довіри. 
Тепер більше інструментів змін, ніж раніше, 
але менше волі щось змінювати» (Срджа По-
пович у розмові з Пітером Померанцевим, «Це 
не пропаганда»). 

Ми звикли, що залишаємо цифрові сліди, що 
наші слова до часів Майдану та Революції Гід-
ності можуть перекреслити наші слова значно 
пізнішого періоду. В інтернет-світі культур-
ний діяч, політик, активіст не змінюється, він/
вона однакові й у 2010-му, й у 2020-му. Наші 
помилки, невдалі жарти й цитати — вічні; 
наші розкаяння, робота, досягнення — несут-
тєві та тимчасові. Це створює великий тиск та 
провокує апатію. 

Ми вже давно взяли за правило, що куль-
тура не може бути аполітичною. Спільноти 
фейсбука/твіттера/тощо чекають на реакцію 
культурних діячів не лише на культурні, а й на 
політичні події. Якщо реакції немає — це може 

бути розцінено, як відмовчування або слабка 
позиція. 

Але варто сказати і про тих, хто відверто 
бореться, як Бодхісаттва Манджушрі, який 
в одній руці тримає меч, а в іншій лотос із су-
воєм-словом.

Наприклад, в Україні наприкінці жовтня 
проходили місцеві вибори, культурні діячі 
закликали підписників відвідати вибори та 
комунікували важливість участі в цьому про-
цесі. Коли відбувся мітинг проти контровер-
сійних рішень суддів Конституційного суду 
України — представники культурної сфери 
також включилися в процес, активно коменту-
ючи події та підтримуючи протестувальників.

Або ще один приклад, здавалося б, з іншої 
сфери: програш українського боксера Олек-
сандра Усика британцю Ентоні Джошуа — 
це привід для інтерв’юєра дізнатися реакцію 
письменника Сергія Жадана на те, що Усик 
прихожанин православної церкви Московсько-
го патріархату. 

Варто сказати, що Сергій Жадан завжди чіт-
ко означує свої політичні погляди та реагує на 
різні події в країні. Зокрема, на початку каран-

Меч і лотос
Олена Масон, культурна менеджерка, кураторка проєкту Гуртобус/ 
community culture bus Фонду «Ізоляція»
Фото: Валентин Кузан

КУЛЬТРЕВЮ
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тину письменник став ведучим радіо «Тризуб 
ФМ», що базується в Карлівці Донецької об-
ласті та транслюється на частину окупованих 
територій України. В ефіри запрошували різ-
них культурних діячів, а одним із гостей на-
віть став п’ятий президент України Петро По-
рошенко, який в ефірі підтримав українських 
військових.

2020-й, крім сьомого року війни, вірусу, 
локдаунів, виборів, запам’ятається багатьма 
культурними подіями, що адаптувалися до об-
ставин соціального дистанціювання та вруч-
ну увімкненого режиму економії на культурі, 
мовляв, (обіцянка) побудувати лікарні важли-
віша за побудову самих лікарень. Мовляв, до-
даткові кошти на побудову доріг і на поліцію 
важливіші за довготривалу підтримку культу-
ри. 

Майже всі культурні події, дискусії та 
презентації перейшли в онлайн-формат: 
BookForum, Міжнародний фестиваль доку-
ментального кіно про права людини Docudays, 
музичний фестиваль Intercity Live та інші. 
Заразом на новий виток вийшла промоція 
читання та суспільний протест проти за-
борони книжки Вахтанга Кіпіані «Справа 
Василя Стуса» (включно з новим накладом 
і спільними приватними ініціативами з заку-
півлі книжки для бібліотек). Уперше завдяки 
Українському інституту книги підтримано 
програму перекладів українських книжок 
іноземними мовами. Вихід книжок колишніх 
бранців Кремля Станіслава Асєєва та Олега 
Сенцова; розквіт україномовного подкастингу, 

як-от Радіо Поділ чи The Village Україна; Ди-
кий Театр, який виходить у театральний сезон 
під відкрите небо; перемога повнометражного 
документального фільму Ірини Цілик «Земля 
блакитна, наче апельсин» на престижному кі-
нофестивалі Sundance Film Festival; фільм «Ат-
лантида» Валентина Васяновича, який 2019 
року здобув перемогу в офіційній конкурсній 
програмі «Горизонти» Венеційського міжна-
родного кінофестивалю.

До чого це я? 
Культура воює за увагу і, схоже, відвойовує 

її в постійних новин про карантин. 
Ми досі потребуємо підтримки Українсько-

го культурного фонду та закордонних грантів, 
але знаходимо внутрішні сили та механізми 
підтримувати колег та коліжанок на платфор-
мах співфінансування Patreon та на Спільноко-
шті. 

Ми закладаємо в наші бюджети субгранти 
для розвитку інших проєктів. 

Культурна спільнота розуміє, що ми всі за-
лежимо від успіху колег та інших «гравців» 
культурної сфери. Що ж, схоже, що ми на шля-
ху до великих змін, обговорень, дискусій та 
росту. 

Чітко зрозуміло тільки одне: усі наші роз-
біжності та інтернет-сварки не завадять нам 
ще раз стати пліч-о-пліч у боротьбі за нашу 
незалежність та на захист нашої країни. Хіба 
це вже не перемога?
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Ринок серіального виробництва 
відчутно зрушив із місця, 
коли Міністерство культури та 
інформаційної політики почало 
вкладати гроші у контент. 
Причини зрозумілі: міністрами 
культури стали медіаменеджери 
каналів СТБ та «1+1». 

Міряти KPI за переглядами телевізора — най-
легше завдання у спробі продемонструвати 
бодай якісь результати своєї роботи. Однак 
кількість рано чи пізно має перейти в якість. 
В українських реаліях це «пізно» досі трима-
ється на серіалах про подружні зради, роз-
лучення та інші побутові драми. Серед них 
проростає авторський сегмент, якому не чуже 
поняття шоуранера — людини, відповідальної 
за проєкт від сценарію до готового продукту. 

«Спіймати Кайдаша» та «І будуть люди»

У розмові про довготривалі проєкти неодмінно 
виринає «Спіймати Кайдаша» Наталки Ворож-
бит. Драматургиня цього року взяла премію 
кінокритиків «КіноКоло» за найкращий дебют 
і здобула премію на Венеційському кінофести-
валі. Для «Спіймати Кайдаша» вона осучас-
нила прозу Івана Нечуя-Левицького і провела 
славнозвісну родину через усі піт-стопи укра-
їнської історії 2000-х та 2010-х років. Персона-

жі розмовляють живим суржиком, танцюють 
під російську попсу та співіснують у впізна-
ваному інфопросторі, наче будь-яка родина із 
села. Від близькості знайомства з реаліями се-
ріалу Наталки Ворожбит залежить і сприйнят-
тя жанру. Комусь він здаватиметься комедією, 
інші декодують у ньому агресивну рефлексію 
на сьогодення. Тому дискусія навколо 12-се-
рійного фільму насамперед підтримується різ-
нобаченням історії Кайдашів. 

СТБ став домівкою і для ще одного проєкту, 
у якому зчитується авторський погляд. Арка-
дій Непиталюк екранізував у 12 серіях роман 
Анатолія Дімарова «І будуть люди» — сагу, 
що простягається через ХХ століття в Украї-
ні. У кадрі з’являється Віктор Жданов, якого 
можна часто побачити в якісних фільмах кіно-
прокату, коротких метрах молодих режисерів 
та в серіальному світі. Він грає Свирида, який 
узяв шлюб із молодою жінкою. Далі відбува-
ється знайома низка подій: аб’юзивні взаєми-
ни, подружня зрада і спалена хата. «І будуть 
люди» — це якісно новий рівень технологій 
і технічності, адже зображення, костюми та 
інтер’єри виглядають блискуче. (Щоправда, 
в аспекті історії глядач навряд чи знайде для 
себе якісь одкровення чи новизну.) Саме в та-
ких характеристиках продукція телеканалу 
СТБ не знає рівних.

«Мильні опери» вічні і російськомовні

Разом з українськомовними серіалами СТБ 
випускає і російськомовний контент. Для при-

Кому це потрібно:  
цільова аудиторія 
українських серіалів
Юрій Самусенко, Київ
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кладу, серіал «Життя прекрасне» нічим не 
відрізняється від проєктів 2000-х. Це історія 
про розлучення нещасної жінки та успішного 
бізнесмена, який одразу падає в обійми хи-
трої коханки. Колишня дружина напивається 
в барі, чоловік завозить у нову квартиру меблі 
— у цьому ряді задушливих стереотипів з’яв-
ляється їхня донька, яку хочуть узяти заміж. 
Такий сюжет міг би виникнути в будь-якій із 
колишніх радянських республік. Російська 
мова лише посилює цей ефект універсаль-
ності. Пілот «Життя прекрасне» вже назби-
рав 306 000 переглядів у Youtube. Тож фор-
мула працює і російськомовні серіали нікуди 
не зникнуть у найближчому майбутньому. 
Формально сюжети «мильних опер» можна 
продовжувати до нескінченності. В одному 
з інтерв’ю режисер Девід Фінчер зазначив, що 
в серіальному світі наголос робиться на пер-
сонажах, а у фільмі — на історії. Тому глядач 
прив’язується до улюблених героїв, і хай би що 
відбувалося в їхніх життях, усе одно за ними 
спостерігатиме. 

Телеканал «Україна» теж має великий за-
пас серіальної продукції, яка для російсько-
мовного сегменту нічим не відрізняється від 
СТБ. Це контент для аудиторії, яка потребує 
казкового чуда серед побутової розрухи. Ви-
робництво таких серіалів дешеве, вони не за-
бирають багато часу в знімальному періоді. 
На стадії монтажу сюжет потрібно зібрати 
в послідовний набір сцен — і все готове до 
ефіру. Втім, найважче прийняти той факт, що 
телеканал «Україна» запрошує до участі ро-
сійських акторів. Наприклад, Віктор Логінов 
знявся в серіалах «Жива вода» та «Інше життя 

Анни». Наразі йому заборонено в’їзд на тери-
торію України, але тим не менше українським 
акторам у серіалах «України» досі складають 
конкуренцію артисти «близького зарубіжжя».

Сила серіалів

Проєкти «Студії Квартал-95» вибрали іншу 
стратегію. Вони відштовхуються від реклам-
ної кампанії «1+1». «Слуга народу» зробив чи 
не найбільше з наведених у матеріалі прикла-
дів — вивів головного актора в президенти 
країни. Тому якщо говорити про те, що серіа-
ли не мають впливу, можна впевнено згадати 
Василя Голобородька. Новий проєкт «кварта-
лівців» — мелодраматичний ситком «Папік» 
зі Станіславом Бокланом. Теж російськомов-
ний і розрахований переважно на аудиторію 
40+. Він має динамічний монтаж «під Ґая 
Річі», яскраве зображення подій, що розгор-
таються на тлі класової нерівності двох го-
ловних героїв. Та на більше серіал не здатен, 
бо покликаний задовольняти потребу гля-
дача, а не створювати критичне осмислення 
реалій. «Папіку» не вистачає лише закадро-
вого сміху, щоби гумор працював за планом. 
Результат здебільшого викликає зніяковіння 
від Станіслава Боклана, у чиєму випадку над-
мірна харизма перекриває будь-яку емпатію 
до персонажа. 

Молодіжний серіал в Україні теж має своїх 
представників. На «Новому каналі» стартує 
другий сезон «Перших ластівок». У цьому 
проєкті не цураються зображувати самогуб-
ство чи наркотичну залежність, відверто гово-
рити про проблеми ЛГБТ+ тощо. Звісно, серіал 
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викликав чимало контраверсійних відгуків 
від глядачів, але свідома провокація виправда-
ла себе. «Перших ластівок» обговорюють, як 
гостре висловлювання про батьківську байду-
жість до власних дітей. (Телефон громадської 
правозахисної організації «Ла Страда Укра-
їна» почав отримувати більше повідомлень 
про насильство після показу серіалу на теле-
баченні.) Телеканал «1+1» вибрав інший шлях 
зі своїм проєктом «Школа». Він поверховіше 
зображує проблему булінгу та цькування в на-
вчальних закладах і скоріше скидається на 
дорожчу та притомнішу версію «Єралашу». 
Тож і прихильники серіалу молодші за віком. 
Вони формуються у groupies — фанатів акто-
ра чи акторки: стежать за їхніми соціальними 
мережами та підтримують у зручний для себе 
спосіб. 

Не цільові, а вікові групи

Правила гри може змінити прем’єра «Секст, 
Інста та ЗНО» — нового проєкту від автора 
«Моїх думок тихих» Антоніо Лукіча. Він ви-
ступив режисером серіалу та всіляко пиша-
ється результатом і досвідом зі знімального 
майданчика. «Секст, Інста та ЗНО» вийде суто 
на стрімінговій платформі «1+1», адже має 
контент, який не відповідає політиці телеві-
зійного ефіру. Серіал розрахований на про-
гресивну молодь та спробує подати проблеми 
підлітків у зрозумілому контексті. Саундтрек 
уже записали «Вагоновожатые», музичним су-
первайзером виступив один зі співзасновників 
та кураторів КАМА (Kyiv Academy of Media 
Arts) Сергій Вовк. Тож на рівні професійних 

кадрів серіал видається значно сильнішим за 
своїх попередників.

Ситуація із серіальними проєктами показує, 
що їхні творці мітять не в цільові аудиторії, 
а у вікові групи. Середніх показників у цій 
категорії немає, але формування свого гля-
дача наосліп може принести результат. Для 
іноземних сейлз-агентів український серіаль-
ний ринок скидається на загадковий простір, 
у якому не можна намацати пульс. Утім, він 
поволі з’являється в жанрах молодіжного три-
лера, костюмованої саги та нескінченного «те-
лемила», яке досі тягне індустрію вниз. Режи-
сери кінофільмів не втомлюються проводити 
16-годинні зміни на знімальному майданчику 
мало не щодня, бо знають, яким досвідом дов-
готривалий проєкт може стати в майбутньому. 
І навпаки, досвідчені серіальники переходять 
у короткий та повний метр, бо навчилися 
працювати з труднощами серіального вироб-
ництва. Врешті-решт, серіал — це лише до-
вга форма сторітелінгу. Якщо взятися за його 
створення відповідально та зі щирим натхнен-
ням, глядач знайде та вподобає фінальну вер-
сію принаймні через «маркетинг із уст в уста». 

КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО: ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ СЕРІАЛІВ
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Богдан Логвиненко — автор 
текстів, інтерв’юєр, мандрівник 
та засновник проєкту Ukraїner, 
експедиції регіонами України, 
що за 4 роки існування 
перетворилася в експедицію 
українською культурою та 
історією. Як проєкт змінює 
сприйняття сучасної України 
й відкриває наше минуле, 
читайте в цій розмові.

Пітер Померанцев у своїй останній книжці 
«Це не пропаганда», де є чимало україн-
ського контексту, пропонує такий рецепт 
боротьби в інформаційній війні: не змага-
тися з ворожими проявами, а створювати 
власний інформаційний порядок денний. 
Що ти думаєш про це? 
Ми в Ukraїner робимо саме так уже чотири 
роки. Фейки працюють там, де не вмикається 
уява, де в тебе не спрацьовує інформаційна чи 
емоційна прив’язка до об’єкта. Будь-яка фобія 
з’являється від незнання — так само поширю-
ється фейк. Ми намагаємося створити різні 
емоційні прив’язки до України для людей із 
різних країн і допомагаємо їм отримати базо-
ве уявлення про країну.

За роки роботи Ukraїner ми безпосередньо 
спростували мінімум фейків (лише у двох 
публікаціях: Міфи про Голодомор та Міфи 
про COVID-19). Проте ми сформували ау-
диторії лояльних до України людей у різних 
країнах. Ці люди навряд чи повірять у фейки, 
які поширюються про Україну, бо вже ма-
ють певне уявлення про нашу країну. Одним 
із поштовхів до створення Ukraїner було зі-
псуте російською пропагандою інформаційне 
поле в інших країнах. Спершу ми боролися 
з офлайн-форумами про Україну, які органі-
зовували російські посольства. Я зрозумів, що 
це — війна з млинами, бо ти ніколи не запере-
чиш усіх фейків і не побудуєш чогось сталого. 
На один заперечений фейк з’являється десять 
нових. Кількість грошей із «того» боку — не-

Розмовляла Богдана Неборак
Фото Олексій Тимченко

Богдан Логвиненко:

«Ми хочемо формувати 
уявлення сучасної України 
та візію майбутньої»
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обмежена. Тому треба створювати картинку 
сучасної України, яку можна поширювати на 
весь світ. Зараз ми працюємо, аби пояснювати 
українські історію та мистецтво, процеси, які 
відбуваються в Україні. Через ті інструменти 
поширення інформації за кордоном, які в нас 
уже є, ми хочемо формувати уявлення сучас-
ної України та візію майбутньої. Так ми стали 
непомітними й невеликими борцями за інфор-
маційне поле України назовні. 

Як змінилося твоє бачення України, з яким 
ти розпочинав проєкт Ukraїner, донині?
Якщо перед початком Ukraїner мені здавало-
ся, що я маю загальне уявлення про Україну 
та можу розказувати у форматі лекцій про 
неї, то зараз я не відчуваю цієї спроможно-
сті. Я маю відчуття, що ми тільки «зайшли на 
поріг» нових знань про Україну, зараз у нас 
період накопичення цих знань. Ми намагає-
мося зібрати їх якнайбільше, аби згодом зве-
сти та систематизувати. Зараз остерігаємося 
щось зводити, бо є ризик того, що заженемо 
все в дуже вузькі рамки. Від початку ми не 
обмежували себе ніяк, але здавалося, що ми 
уявляємо ймовірні межі. Скажімо, я думав, 
що за півтора року ми зберемо всі важливі 
історії про Україну й усе об’їдемо, зробимо 
взірцеві історії з кожного регіону — і проєкт 
завершиться. Зараз маю враження, що перед 

нами ще дуже багато тем. Є ідеї, які ми по-
чали розпрацьовувати, і поки що не бачимо 
світла в кінці тунелю. Тому зараз це уявлен-
ня значно менш сформоване, ніж на початку. 
У нас зросла команда: раніше я брав участь 
у підготовці більшості матеріалів, а зараз фі-
зично не встигаю цього. Наприклад, спецпро-
єктом «Національні спільноти» я майже не 
займаюся, тому кожна публікація стає для 
мене святом та відкриттям. Перед публіка-
цією я переглядаю матеріал і розумію, що це 
щось зовсім нове для мене. 

Скільки вміщується насправді в Україні!
Саме так. Цьогоріч я найбільше займався те-
мою Голодомору. (Голодомор — спецпроєкт 
Ukraїner, що розповідає про геноцид україн-
ців та пояснює, чому досі частина матеріалів 
цього злочину приховуються – Б.Н.). На по-
чатку цієї історії ми мали досить конкретні 
рамки, у межах яких уявляли цю тему. Вони 
зруйнувалися з першими експедиціями. Ми 
зафіксували 120 свідків за місяць. Перші ін-
терв’ю повністю змінили наше бачення про-
єкту, ми думали про те, як його розширити 
й додати контекстів, про які нам абсолютно не 
було відомо на старті.

У чому ти бачиш об’єднавчі теми для укра-
їнців? Можливо, штибу французьких круа-
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сана та берета? Мені видається, нам бракує 
таких легких універсальних тем.
Мені здається, вони є, але ми часто сприй-
маємо їх через призму радянщини, шаровар-
ництва та знецінення. Вони не трактуються 
як об’єднавчі назагал. Тут з’являється пробле-
ма, бо ми не здатні нести їх у світ і пишати-
ся ними. Але на рівні родин та внутрішнього 
сприйняття України вони присутні. Скажімо, 
мені страшенно подобається ідея борщу, якою 
зайнявся Євген Клопотенко (ресторатор та 
кухар Євген Клопотенко працює над тим, аби 
український борщ офіційно став елементом 
національної нематеріальної культурної спад-
щини – Б.Н.). Думаю, це було неможливо ще 
10 років тому.

Донедавна справді багато людей толерува-
ли радянський погляд на українські історію та 
традиції. Недавно відбувся злам у сприйнятті 
— це дало можливість відбуватися проєктові 
про борщ. Цей шлях надзвичайно важливий 
для формування гастрономічної прив’язки. 
Раніше все, що виходило від України на світо-
вий рівень, або ставало російським, або було 
знеціненим. Я не певен, що зараз ми маємо 
спроможність винайти щось нове і винести 
його на світовий рівень, але ми можемо повер-
нути те, що в нас вкрали, і переоцінити те, що 
було знецінене.

Чи маєш ще якісь приклади таких втраче-
них нами ідей, постатей чи об’єктів?
Варто працювати з Гоголем і Малевичем. Го-
гольФест заклав фундамент до українськос-
ті Гоголя у світовому контексті. Також зараз 
дуже трансформується сприйняття країн че-
рез технологічні досягнення та прориви, через 
походження стартапів і глобальних бізнесів. 
У цьому випадку ми маємо підтримувати тих, 
хто виходить на глобальний рівень. Маю на 
увазі не так державну підтримку, як ідеологіч-
ну роботу. Нам може здаватися, що це минуле 
тисячоліття — ідеологічна праця з людьми, 
яких ми відсилаємо з українським прапором 
за кордон. Але ми програємо «наших людей» 
ідеологічно — як це сталося з Усиком і Лома-
ченком. Те саме може статися з тими, хто ро-
бить глобальний український бізнес. Полів, де 
не відбувалася ідеологічна робота, — багато. 
Мені це болить, але це не робота Ukraїner. 

Словосполучення «ідеологічна робота» 
справді має специфічний флер. Я теж ду-
маю про це і вважаю, що держава має мати 
«джентльменські набори» про Україну для 
людей і постійно транслювати, що кожен із 
нас є амбасадором України. Чи може взага-
лі це закрити громадянське суспільство?
Я не певен, що цим має займатися держава. 
Так, як з Усиком і Ломаченком, — з ними пра-
цює ворожий громадський сектор. Я не кажу, 
що нам треба запозичувати цю форму роботи, 
але нам потрібно повертати своїх людей. Ми 
говорили про Малевича й Гоголя, яких треба 
повертати силою. У випадку живих людей ми 
не можемо говорити про силу.

Можливо, ми не маємо демократичних ін-
струментів, які можуть до цих людей про-
мовити?
Але нам потрібно думати, як не створювати 
нових Усиків та Ломаченків. Захистити амба-
садорів найвищого рівня. На мою думку, лю-
дина, яка виїжджає на all inclusive до Єгипту, 
є таким же амбасадором своєї країни, як ві-
домий спортсмен. І вона теж не відчуває себе 
представником своєї країни. Чимало інозем-
ців, яких я зустрічав, уявляють себе амбасадо-
рами своїх країн.

Як будувати такий зв’язок?
Ми в Ukraїner будуємо це «в довгу» реальни-
ми прикладами. У нас є серія «Країна ззовні», 
яка цьогоріч присвячена Німеччині. Ці матері-
али показують українцям, які живуть за кор-
доном, що вони можуть робити в українсько-
му контексті. Адже вони можуть не тільки 
сумувати за Україною, але й бути дієвими та 
успішними. І ця ідея вже працює! За статис-
тикою, на цю серію ми маємо величезну залу-
ченість із країн, де є велика українська грома-
да. Вони дивляться на те, як українці живуть 
у Німеччині, залишають багато коментарів 
про побудову зв’язків та власний досвід. Ми 
боялися, що ця серія буде цікавою лише для 
українців Німеччини, але вона провокує певні 
переосмислення в українській діаспорі в усьо-
му світі.

Якою є співпраця суспільства й держави? 
Ukraїner робить те, що, теоретично, могли 
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б робити Мінкульт і МЗС. Де межа між ро-
ботою громадянського суспільства й тим, 
що робить держава?
Свою приватну історію я почав із війни 
з державою у 2016 році. Це була кампанія 
#NoVisaToUkraine і мій заклик до швидких дій 
(Логвиненко ініціював громадську кампанію 
за спрощення процедур отримання україн-
ських віз іноземцями – Б.Н.). До речі, саме в ці 
дні МЗС впроваджує електронну візу. Можна 
знайти відео, де нам кажуть: «Електронної 
візи в Україну не буде ніколи». Я вважаю, що 
це надзвичайно швидкі зміни — з того момен-
ту пройшло менше п’яти років. Це чудовий 
результат! Із плану, який ми прописали для 
держави, врешті реалізували 90%. 

Проте Ukraїner — це зовсім інша історія. 
Ми могли чекати невідомий відтинок часу на 
ту мить, поки з’явиться Український інститут 
та Державне агентство розвитку туризму. Ми 
маємо дуже схожу місію з цими інституціями, 
Ukraїner має можливість підсилювати їх. І все 
ж, мені здається, сьогодні державні інституції 
слабші за громадські. Вони все ще часто за-
лежать від політичної волі та змін у державі. 
Ми ж намагаємося трансформуватися так, аби 
підсилити ті державні програми, які вже є, шу-
каємо співпраці, яка б зрощувала обидва боки. 
З моменту створення Українського інституту 
пройшло три роки переговорів до того, аби ми 
почали втілювати спільні проєкти. І це реаль-
но необхідний час, аби вибудувати довіру. 

Громадський сектор має бути активним 
і стояти поруч із кожним державним органом. 
Не може бути прокуратури без громадської 
організації, що відслідковує прозорість про-
куратури. Не може бути Міністерства вну-
трішніх справ без великої організації, яка за-
ймається лише порушеннями у сфері відання 
МВС.

Чи ти колись казав собі: «На цю зону я не 
зайду, бо цим має займатися держава»?
Ні, такої межі для мене немає. Я розумію, що 
є речі, у яких держава ефективніша. Ukraїner 
не взявся би робити стенд на книжковому яр-
марку у Франкфурті, але бути частиною та-
кого стенду — для нас добре. Ми не хочемо 
брати на себе організацію всього фізичного 
стенду, але підсилити його можемо.

Ти говориш про побудову власного ін-
формаційного поля. Ми точно ефективні 
у швидких протистояннях. Чи можна сьо-
годні бути революційно налаштованим, 
а завтра почати тривалу й послідовну робо-
ту над проукраїнським порядком денним?
Революції та еволюції творять різні люди. 
Ми можемо побачити це за людьми, які були 
активними на сцені Майдану й потім неефек-
тивно проявили себе в парламенті. Цей про-
цес відбувається приблизно так, як вивчення 
нової іноземної мови. Спершу ти проходиш 
етап накопичення — довго слухаєш, читаєш, 
вчиш певні правила. Але тривалий час тобі 
не вдається сформулювати щось самотужки, 
немає внутрішнього відчуття спроможності 
розмовляти новою мовою. Щойно твій набір 
правил і слів стає достатнім, відбувається 
вибух. Він може відбутися еволюційно, коли 
ти просто усвідомлюєш, що можеш говорити. 
Але найчастіше він відбувається революцій-
но, коли зненацька виникає потреба щось ска-
зати. Хтось провокує такий прорив, скажімо, 
звертається до тебе англійською. Приблизно 
так само відбувається хід історії. Ми зараз 
працюємо на накопичення та поширення 
досвіду і знань, які допоможуть нам перейти 
на наступний рівень. Те, що сталося під час 
обох Майданів — це момент, коли ми перес-
кочили на кілька рівнів уперед. Але оскільки 
ми їх не пройшли, нам довелося повернутися 
назад і систематично виконувати всі вправи. 
Майданні інституції були ефективними, вони 
працювали. Але чомусь вони не змогли стати 
інституціями, які масштабуються і змінять 
цілу країну. Нам так чи інакше треба багато 
й довго працювати на те, щоби накопичити 
весь наш досвід, поширити його й залучити 
в нього якомога більше людей. Це дозволить 
нам перейти на зовсім інший рівень як грома-
дянського суспільства, так і держави.

Якщо вам подобається робота Ukraїner, під-
тримайте проєкт: ukrainer.net/donate або 
Patreon.com/ukrainer

«МИ ХОЧЕМО ФОРМУВАТИ УЯВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА ВІЗІЮ МАЙБУТНЬОЇ»
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Премії PinchukArtCentre – 
2020 випала нелегка доля: 
відкрившись перед суворим 
карантином в Україні, виставка 
не отримала належної уваги 
відвідувачів і глядачів, проте 
скандал, який розгорівся 
в перші дні роботи експозиції, 
набув максимального медійного 
розголосу.

Премія PinchukArtCentre — важлива подія 
для всього мистецького середовища Украї-
ни. По-перше, це чи не єдина премія, яка дає 
суттєвий старт у полі сучасного українського 
мистецтва. Державні інституції в Україні не 
займаються «вихованням» молодих худож-
ників, ба більше, є мала вірогідність, що мо-
лодому художнику вдасться бути представле-
ним у виставкових залах центральних музеїв. 
Тому номінація в премії PinchukArtCentre, 
тим більше перемога в ній, допомагає митцю 
набути досвід співпраці з великою інституці-
єю, одержати фінанси й «потоваришувати» 
з PinchukArtCentre. Саме це вирізняє премію 
на тлі, хоч і мізерному, інших конкурсів для 
молодих художників (МУХі від Щербенко 
Арт Центру, Бієнале молодого мистецтва). 
Можливість стати частиною кола митців, до-
тичних до PinchukArtCentre, — а це не лише 
рядок у CV, але й шанс потрапити в тематичні 
виставки центру, бути презентованим на між-
народному рівні (наприклад, у Венеційському 
бієнале), — спростовує для великої кількості 
учасників художнього життя в Україні сум-
ніви щодо етичності взаємодії з олігархом 
Віктором Пінчуком. Звісно, співпрацювати 
з PinchukArtCentre не тотожно працювати 
з В. Пінчуком, проте забувати, що інститу-
ція, названа на честь засновника, працює для 
покращення публічного іміджу зятя другого 
президента України — не варто. 

По-друге, премія функціонує прозоро. 
З 2009-го (року заснування премії) щодва 
роки журі, яке щоразу створюється наново, 

Премія PinchukArtCentre – 
2020: від сучасного мистецтва 
до порушення трудових прав
Марія Ткаченко
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формує список номінантів. Ця премія із са-
моподанням. Критерії допуску доволі прості: 
потрібно мати громадянство України, бути 
молодшим за 35 років і могти презентувати 
відбірковій комісії від 3 до 7 художніх робіт. 
Членів журі оголошують заздалегідь. Окрім 
визнаних українських художників, маститих 
мистецтвознавців та критиків до суддівства 
запрошують іноземних професіоналів. Це дає 
змогу бути відкритим до світу й оцінювати 
роботи молодих художників України в кон-
тексті розвитку світового сучасного мисте-
цтва. 

По-третє, PinchukArtCentre докладає знач-
ну кількість зусиль для популяризації су-
часного мистецтва, твори номінантів також 
дістають максимальну інформаційну під-
тримку. Окрім можливості перегляду робіт, 
інституція зазвичай супроводжує премію екс-
курсіями, тематичними лекціями і відкрити-
ми розмовами з номінантами. Така стратегія 
справді дозволяє всім охочим познайомитися, 
увійти в контакт і навіть зробити висновки 
щодо певних художників чи тенденцій у су-
часному українському мистецтві (щоправда, 
можливість пізнання обмежена лише тим 
колом митців, хто забажав увійти в історію 
українського мистецтва через таку інститу-
цію легітимації, як PinchukArtCentre). 

Цьогорічна премія вже на початку робо-
ти виставки відзначилася скандалом. Укра-
їнське мистецтво і його творці, а також ті, 
хто уможливлює функціонування артсцени, 
перебувають у незахищеній позиції через 
мізерність оплати плаці, нестабільність рин-
ку праці та відсутність практики прозорих 
трудових відносин. Було б більш очікувано, 
якби цьогорічні номінанти, більшість з яких 
працює на полі соціально-критичного мисте-
цтва, порушили проблему відсутності прак-
тики виплати гонорарів або загальну непро-
зорість функціонування інституції(й), проте 
конфлікт розгорнувся серед співробітників 
PinchukArtCentre. Майже сім років тому ін-
ституція ввела посаду медіатора — людини, 
яка перебуває у виставковому просторі й має 
кваліфікацію, щоби спілкуватися з відвідува-
чами й надавати їм інформацію про роботи 
та художників. Робота медіатором стала чу-
дового нагодою для випускників художніх 

і гуманітарних спеціальностей набути фахову 
практику, знайти спільноту однодумців і по-
знайомитися з реальною інституцією. Проте 
умови праці і ставлення менеджменту до лю-
дей на цій посаді не були прозорими й демо-
кратичними. Тому медіатори й гіди центру 
створили профспілку, яка розпочала діалог 
з PinchukArtCentre у правовому полі. Як на-
слідок — усіх членів профспілки ПАЦюків 
(від самоназви «ПАЦюки», скороченої версії 
офіційного найменування) було звільнено, 
про що Бйорн Гельдхоф, артдиректор центру, 
повідомив за декілька днів до офіційного від-
криття виставки. 

Здавалося б, звільнення працівників через 
створення профспілки — за межами аналі-
зу крайньої виставки премії. На жаль, це не 
так. З одного боку, інституція старанно пра-
цює над публічним іміджем передової, де-
мократичної і відкритої до важких і навіть 
табуйованих тем в українському суспільстві. 
З іншого, не може забезпечити своїх найменш 
захищених співробітників тим, що гаранту-
ється трудовим законодавством: профспілка 
вимагала створення чіткої посадової інструк-
ції, офіційного працевлаштування неповно-
літніх співробітників, укладання колектив-
ного договору, забезпечення лікарняними 
й відпустками. Звільнення профспілки про-
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являє не лише лицемірство офіційного амп-
луа інституції, але й конфліктність і роздріб-
нення художнього середовища. Здавалося б, 
митці, яких цікавить тема маленької людини, 
цензури, Іншого, насилля тощо не можуть не 
стати на захист тих, хто шукає діалогу в ме-
жах правового поля. Але так не сталося. Про 
ситуацію з працівниками написала велика 
кількість українських та іноземних ЗМІ, під-
тримку виражали представники культурних 
інституцій за кордоном. Номінанти ж, окрім 
Валентини Петрової і Павла Гражданського, 
які зняли свої роботи з номінації, вирішили 
промовчати або публічно усунутися від суті 
конфлікту. Так Ніколай Карабіновіч, який от-
римав першу спеціальну премію, оголосив, 
що солідаризуватися з профспілкою йому за-
важає неестетична назва спілки. Іронічно, що 
молоді критичні митці не змогли залишитися 
критичними митцями до кінця — мистецтво 
і премії важливіші за права працівників. За 
декілька тижнів після відкриття виставки 
в Україні оголосили суворий карантин, тому 
спроби публічного обговорення проблеми зі-
йшли нанівець.

Тематика обраних робіт доволі типова для 
сучасного мистецтва України і світу. Фіна-
лісти проблематизують війну й мілітариза-
цію (Павло Гражданський і Анна Щербина); 
очікувано в контексті останніх світових тен-
денцій збільшилася кількість робіт, які пере-

відкривають простір, у якому живе людина 
і предмети, які її оточують (Ксенія Гнилиць-
ка, Тимофій Максименко); традиційно при-
сутні роботи, які осмислюють проблему на-
силля, гендерний його аспект (Антон Карюк, 
Оксана Казьміна, АнтіГонна). 

Головну премію отримали Ярема Малащук 
і Роман Хімей за відеороботу «Пряма тран-
сляція». Задум художників технічно простий: 
в обраному коридорі, за яким спостерігає ві-
деокамера, люди, переодягнені у військову 
форму Червоної Армії, після довгих приготу-
вань починають танцювати. Їхній танок по-
стійно порушується перехожими, які снують 
коридором у своїх справах. Камера фільмує 
комунікацію між минулим і сьогоденням, 
нечутливістю і фізичністю, образу з байду-
жістю. Художники здобули головну відзнаку 
з таким поясненням від журі: «“Пряма тран-
сляція” — це візуально приголомшлива ро-
бота. Її хореографія політична, грайлива та 
поетична. (...) Вона пропонує дуже сучасну 
форму історичної рефлексії, яка є актуальною 
як для України, так і для широкого світу».

Ніколай Карабінович з роботою «Якнайда-
лі» здобув першу спеціальну премію.

Художник часто звертається до своєї ро-
динної історії. «Якнайдалі» дуже делікатно 
ілюструє складність пам’яті й мультиетніч-
ності. Робота складається з трьох частин: 
спершу глядачам пропонують подивитися 
відео, на якому можна побачити статичний 
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пейзаж. На початку посеред шляху зупиня-
ється автобус, з якого виходить екскурсійна 
група. Люди розходяться в різні боки, автобус 
від’їжджає, відвідувачі залишаються спосте-
рігати за окрайцем води й кущем, який хита-
ється від вітру. У цей момент у залі починає 
грати музична шкатулка. Вона грає мелодію, 
якій понад 100 років, її авторство неможливо 
встановити чітко. Відомо, що в греків на цю 
мелодію покладено ліричну історію кохання, 
а в євреїв — тужливу пісню про проводи чо-
ловіків на війну. Автор запитує: «Де могли 
б зустрітися люди, євреї і греки, щоби разом 
послухати цю мелодію і поспівати під неї?». 

Юля Голуб отримала другу спеціальну пре-
мію за відео «Дивись, у неї борода!». 

Короткометражний фільм пропонує за-
мислитися про Іншого та нашу здатність до 
сприйняття досвіду і світогляду, відмінного 
від нашого. За сценарієм, звичайне подружжя 
зіштовхується з групою бородатих жінок. Че-
рез гротеск, іронію Голуб показує процес зна-
йомства з Іншим, несприйняття його і здат-
ність вийти за власні межі. Також авторка 
порушує питання навколишнього середови-
ща, адаптивності і емпаверменту (отримання 
влади у широкому значенні).

Приз громадськості отримала група Даниї-
ла Ревковського й Андрія Рачинського за ро-
боту «Бешкетники».

За основу своєї роботи художники взяли іс-
торію горезвісних криворізьких «бігунів» — 
бандитських угруповань середини 80-х–90-х 
років, які поділили місто на сфери впливу, 
мали власні атрибути, звичаї та закони. За 
певними підрахунками, у битвах цих банд 
узяло участь майже 10 тисяч містян. Ревков-
ський і Рачинський моделюють цю історію на 
місто Запоріжжя. Їхню роботу можна поділи-
ти на дві частини. Перша — тотальна інста-
ляція, яка презентує музей «бігунства», друга 
частина — стенди з відділків міліції, на яких 
розміщено факти про «бігунство».

Цьогорічна премія не здивувала списком 
номінантів: дехто має достатній стаж на полі 
сучасного українського мистецтва, тому з’ява 
їхніх робіт на Премії PinchukArtCentre була 
лише питанням часу; цьогорічні переможці 
— Ніколай Карабіновіч, Ярема Малащук та 
Роман Хімей — були відзначені ще журі пре-

мії 2018 року (перша і друга спеціальні пре-
мії відповідно), тому шанси здобути головну 
премію в когось із цих художників були на-
прочуд високі. Зрештою, завдяки премії цен-
тру вдалося сформувати коло митців, яких 
завжди очікувано можна побачити в стінах 
PinchukArtCentre. Це ні добре, ні погано, про-
те під час аналізу політики центру та його 
впливу на українське художнє середовище 
варто пам’ятати, що інституція, її премія і ви-
ставкові проєкти не є об’єктивними й не ре-
презентують собою сучасне українське мис-
тецтво повністю, лише його частину.
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Про шлюб, суспільні стереотипи 
та любов до себе — нова книжка 
Ірени Карпи
Ірена Карпа. Як виходити заміж стільки 
разів, скільки захочете. — Київ: Книголав, 
2020. — 216 с.

Ірена Крапа — без перебільшення культова 
письменниця та співачка, яка вміє епатувати 
та бунтувати, а заразом абсолютно професій-
но промувати Україну за кордоном, займати-
ся благодійністю, бути амбасадоркою здоро-
вого глузду та адекватних цінностей.

У книжках та піснях Карпи багато автобіо-
графічного: наприклад, своє дитинство, стра-
хи, комплекси та перші закоханості вона опи-
сала в книжці «З роси, води і калабані», життя 
в Парижі — у «Добрих новинах з Аральського 
моря». Нова книжка Ірени «Як виходити за-
між стільки разів, скільки захочете» не стала 
винятком. У ній письменниця відверто розпо-
віла про всі свої вдалі та не дуже стосунки, 
історії двох попередніх шлюбів та третє за-
міжжя з нащадком роду Віктора Гюго — Лю-
довиком-Кирилом Трибюше.

«Як виходити заміж стільки разів, скіль-
ки захочете» — експериментальна книжка 
у творчості Ірени Карпи, адже це не худож-
ня історія, а своєрідний психологічний гайд 
з елементами мемуарів. Розповідаючи, як 
виникла ідея написати книжку, авторка за-
значає, що крім питань про творчість чи лі-
тературу або рефлексій на актуальні події, її 

часто розпитують про подружнє життя в Па-
рижі. «Щоразу, питаючи читачок, який курс 
чи лекцію вони хотіли б послухати: про Па-
риж і парижанок, про мистецтво жити чи про 
чарівний пендель для творчості — найбурх-
ливішу реакцію у вигляді оплесків я отримую 
на стьобне “Як виходити заміж стільки разів, 
скільки захочете”».

Ірена Карпа не є психологинею і суперкоуч-
кою, про що неодноразово наголошує. Вона 
пише насамперед про власний досвід та спо-
стереження за поведінкою людей. Тому не 
варто приймати всі її поради як універсаль-
ний рецепт. «Як виходити заміж стільки разів, 
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скільки захочете» — це радше розмова з по-
дружкою, яка має бурхливе особисте життя 
й готова розповісти кілька історій за келихом 
просекко в гарному паризькому ресторані. Але 
розповідає це вона у «фірмовому» карпівсько-
му стилі, який мали тексти періоду 2000-х, 
та який трансформувався в більш стриманий 
у «Добрих новинах з Аральського моря».

Звісно, ця книжка орієнтована на жіночу 
аудиторію, більше того — вона буде актуаль-
ною для тих жінок, які мають на меті пере-
довсім побудувати гармонійні стосунки. І не 
важливо, чи потрібно для цього офіційно «ви-
ходити заміж» і засвідчувати готовність під-
тримувати одне одного в горі та радості перед 
лицем держави чи церкви. Головне, щоби ці 
стосунки були щасливими. Карпа кілька разів 
наголошує, що багато її порад є актуальними 
не тільки для гетеросексуальних пар, а і для 
одностатевих шлюбів, а визначення «парт-
нер» варто трактувати в найширшому гендер-
ному контексті.

У «Як виходити заміж стільки разів, скіль-
ки захочете» Ірена Карпа робить спробу ро-
зібратися, як суспільна думка тисне на укра-
їнську жінку з хрестоматійними закидами на 
кшталт «а що люди скажуть», «вже майже 30, 
а незаміжня», «має двох дітей, хто її візьме», 
«не модельної зовнішності, то чого женихами 
перебирати» тощо. Карпа радить пропускати 
повз вуха такі експертні коментарі й «одру-
житись із собою» — порозумітись із собою, 
адже саме ви «знаєте своє покликання, свої 
травми і свої мрії, як ніхто інший… Ви — 
ваша фортеця».

Авторка обирає практичний підхід і роз-
криває всі секрети: де шукати чоловіка, яки-
ми очима на нього дивитися, як сподобатися 
його родині і представити обранця своїй і, 
найголовніше, — любити себе. Карпа радить 
прийняти себе й цінувати свою справжність, 
займатися власним розвитком, не знеціню-
вати своїх вмінь та досягнень, робити все, 
що приносить щастя. За спостереженнями 
Ірени, українські жінки є феноменальними: 
вони опікуються родиною, роблять кар’єру, 
фантастично виглядають, але незадоволені 
собою. Насамперед вона пропонує покінчити 
саме з цією проблемою.

Крім пошуків ідеального обранця, пись-

менниця присвятила кілька розділів тонко-
щам життя в парі. Наприклад, «як жити довго 
й щасливо» і «не з’їсти одне одного», що осо-
бливо актуально в часи карантинів та локда-
унів. Або як розпізнати тривожні дзвіночки 
і вчасно розірвати стосунки: «Можете, звісно, 
з цим не погодитися, але я твердо переконана, 
що ліпше поповнити статистику розлучень 
у найкоротші терміни, ніж тягти кота за яйця 
так довго, як тільки можна, а потім усе одно 
розлучитися. Тільки вже з більшими енерго-
витратами, травмами і згаяним часом». До 
цього розділу письменниця підходить досить 
ґрунтовно. Спираючись на методику психо-
логині Алекс Редкей, Ірена описує знайомі 
ситуації, які точно траплялися в житті, знову 
ж таки, використовуючи досвід: свій або по-
друг.

Звісно, «Як виходити заміж стільки разів, 
скільки захочете» не є книжкою з популярної 
психології і поради Ірени Карпи можуть спри-
чинити заперечення. Книжка однозначно ви-
кличе дискусію серед аудиторії жінок, для 
яких шлюб не є пріоритетним у житті, у ра-
дикальних феміністок, які мають діаметраль-
но протилежні погляди на стосунки. Вона не 
замінить відвідин психотерапевта та пропра-
цювання складних емоційних станів. Проте 
«Як виходити заміж стільки разів, скільки 
захочете» однозначно знайде прихильниць, 
які цікавляться зірковим lifestyle’ом, люблять 
творчість Ірени Карпи, передивилися серіал 
«Секс у великому місті» й хочуть провести 
час за легкою книжкою, яка транслює важли-
вий меседж: «любіть та цінуйте себе, і не важ-
ливо, скільки разів ви ходили до вінця, який 
у вас зріст, скільки дітей і чи вмієте ви готу-
вати, головне — будьте в гармонії з собою».

Надійка Вовк

Нестерпна складність 
суспільного діалогу
«Мости замість стін, або Що об’єднує укра-
їнців?» / збірка есеїв, упор. Тетяна Терен — 
ВСЛ, 2020. — 144 с.

Метафоричні образи мостів та стін завжди 
сприймаються як пряме протиставлення, ніби 
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єдині два протилежні шляхи суспільної взає-
модії. Або будуй мости, якщо прагнеш пере-
мовин. Або будуй стіни, якщо хочеш відді-
литися. Та чи варто так спрощено сприймати 
ці поняття, чи завжди стіна це погано, а міст 
одразу передбачає ефективне розв’язання сус-
пільного діалогу? Про це все в новій збірці 
есеїв «Мости замість стін, або Що об’єднує 
українців?».

Книжка є результатом медіапроєкту Укра-
їнського осередку Міжнародного ПЕН-клубу 
у виданні «Новое время». Двадцять україн-
ських інтелектуалів, із різним бекграундом 
та «світочутливістю» намагаються знайти 
відповідь на таке драстичне питання сього-
дення: які вони — мости та стіни — у нашому 
(українському) суспільстві?

На перший погляд може здатися, що збір-
ка занадто банальна та кон’юнктурна. Чи то 
в дивину, коли в Україні говорять про мости 
між «берегами»? Але гарний присмак від чи-
тання цих текстів залишається саме через те, 
що автори збірки використовували спотво-
рені чи заїжджені образи. Бо зшивати країну 
треба не за річкою, як любили маніпулювати 
політики двотисячних, її варто поєднувати 
ціннісно — від людини до людини. Власне 
про це і йдеться.

Автори збірки пробують зосередити погляд 
читача на потрібних механізмах пізнання 
себе (я — українець) та інших (ми — україн-
ці). Правда ж полягає в тому, що за стільки 
років незалежності українці «ще навіть не 
починали говорити одне з одним». Бо склад-
но починати говорити із тим, кого не знаєш. 
Низька мобільність всередині країни, пробле-
ми із самоосвітою та інформаційною критич-
ністю тільки ускладнюють побудову стійкої 
конструкції внутрішнього діалогу. Кожен 
порпається в калюжі стереотипів, історично-
го невігластва та повертається до більш звич-
ного навішування ярликів. А всі знання один 
про одного — умовні. У суспільстві й досі 
заведено шукати різницю, перш ніж бачити 
подібності: у цінностях, у проблемах чи в іс-
торичних травмах.

Критикиня Катерина Ботанова, описую-
чи культурне явище мостів для Швейцарії, 
пише, що «міст — це символ суспільного до-
говору». Справді, у нашому сприйнятті він 

є способом поєднати, є певним компромісним 
рішенням, інструментом побудови шляху 
один до одного. І тут важливо зосередитися 
на тому, які опори обираються, щоби ці мости 
будувати. Саме вони є важливою частиною 
всього процесу. Як зазначила одна з авторок 
збірки Мирослава Барчук: «Найнебезпечніше 
в мостах — фальшиві опори. Іноді вони гірші 
за стіни, бо можуть упасти в найбільш кри-
тичні моменти». Серед «фальшивих опор» 
українського суспільства автори називають 

інфантильність та бажання швидких — а го-
ловне безболісних — змін. «Усе хороше має 
настати саме зараз… обдаровуючи, як святий 
Миколай, бо ми ж гарні дітки, мають бути 
винятково переваги, а біль і тривалість змін 
мало хто готовий прийняти», — дуже гостро 
і правдиво описала цю рису Лариса Денисен-
ко. Громадянська свідомість перебуває на тій 
стадії, коли члени суспільства легко й ре-
зультативно об’єднуються навколо спільного 
«проти». Але майже ніколи не виходить ефек-
тивно працювати «за», адже це вимагає іншо-
го рівня відповідальності. А саме цей пункт 
— вміти брати відповідальність в особистому 
виборі чи стратегіях державних політик — 
і визначає свободу як таку.

Шлях до цієї свободи та ефективного сус-
пільного діалогу найпростіше висловив Во-
лодимир Рафєєнко в есеї «Остання любов»: 
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«тільки кожен сам у собі, на своєму місці, 
у власному серці, тільки утримуючи в собі 
протилежні дискурси єдиної країни» має 
робити із самого себе міст. Бо залежить усе 
насамперед від вибору кожного: шукати іс-
тину замість звинувачень; знаходити точки 
ціннісного перетину замість вічного ходін-
ня по паралелях; осмислювати історію через 
людські долі, а не завчені сухі параграфи під-
ручників…

Збірка «Мости замість стін, або Що об’єд-
нує українців?» визначила амбітну ціль — 
спровокувати розмову й подальшу рефлек-
сію читача. Усвідомлену та повільну. І не 
тому, що нині модно звертатися до поняття 
slow reading, а лиш тому, що матерії, про які 
йдеться, занадто крихкі, їх неможливо сприй-
няти поспіхом. Есеї — спроба зафіксувати 
«нульову» ситуацію, точку, з якої українське 
суспільство тільки починає рух у світле май-
бутнє. Деякі тексти й думки пройдуть повз 
читачеву увагу. Та окремі — зрезонують, 
залишать вагомий емоційний слід і допомо-
жуть зрозуміти головне: як будувати власний 
міцний міст та чи має бути стіна на захисті 
свободи.

Олена Юрчук

«Юра»: літературний побут, 
мелодраматичні історії та дух 
шістдесятих
Марина Гримич. Юра. — Київ: Нора-Друк, 
2020.

Мабуть, символічно, що пишу я цей відгук 
про «Юру», нову книжку Марини Гримич, 
у Бучі під Києвом, зовсім недалеко від Бу-
динку письменника в Ірпені, де відбувається 
значна частина подій роману. Від шістдеся-
тих років, у яких діють герої «Юри», бага-
то змінилося, там тепер здебільшого гарний 
доглянутий міський парк зі всипаними жор-
ствою доріжками й химерними пам’ятниками 
письменницькій братії. Від місця, у якому зі 
спогадів та, власне, тексту Гримич вирува-
ли пристрасті, залишилося кілька будинків 
та дореволюційна садиба Чоколова — нео-
романтична скалка від тих часів, коли всі 

навколишні місцини мали атмосферу дачного 
заміського життя, а не лише присмак казен-
них санаторіїв, баз відпочинку та будинків 
творчості. Час надає приємної сепії та ґран-
жу всьому — й ось уже в соцреалізмі вима-
льовуються напівтони, він стає бажаним для 
стилізації, з’являються кадебісти з людським 
обличчям, він стає прекрасним — класичним 
і класицистичним — тлом для вічних люд-
ських: любові, егоїзму та зради…

Ступаючи на алейку, якою напевно ходив 
Микола Лукаш чи й сама авторка, я думаю про 
крихкість тих пластів «літературного побу-
ту», цього дивного поняття з історії літерату-
ри, такого собі пилку з крилець метелика, що 
проминає ще швидше, ніж, власне, книжки, 
і часто не зацікавить нікого, окрім філологів. 
Якщо в «Клавці», доволі резонансному рома-
ні Марини Гримич про київські літературні 
пізні 1940-і роки, читач переноситься у ви-
живальний післявоєнний побут, то в «Юрі», 
цьому сиквелі, незалежному продовженні 
«Клавки», ми зустрічаємося із шістдесятими 
роками та їхньою ідейною проблематикою: 
батьків і дітей, влади й дисидентів, системи 
й індивідуума, переможців та переможених 
(те, на що так часто натрапляємо, наприклад, 
у книжках і фільмах самих шістдесятників).

Юнак на ім’я Юра, що дав назву цілій 
книжці, дорослішає. Йому, студенту-фізи-
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ку й комсомольцю, треба обирати життєвий 
вектор. Батько Юри — діяч із самих верхів 
української радянської номенклатури. А мати 
— та сама Клавка, редакторка з видавництва 
«Молодь» (відповідно, зі значно «демокра-
тичнішим» колом спілкування). Друзі ди-
тинства Юри — переважно такі ж «мажори», 
як і він, діти радянських можновладців, але 
в  університеті він перестріває й інших одно-
літків, зокрема й тих, кого повітря хрущов-
ської «відлиги» надихнуло на досить ради-
кальні, за мірками того суспільства, думки, 
слова і вчинки. І, звісно, на молодого студента 
чекають суперечності першого любовного 
досвіду…

Утім, здається, жоден із намічених, доволі 
мелодраматичних конфліктів не розкритий 
уповні, не опиняється у смисловому центрі 
книжки: навпаки, це, здається, лише схема-
тичні лінії, між якими розквітає справжнє 
орнаментальне багатство цього твору — ре-
конструкція втраченого часу, з усіма це-
ківськими героями, їхніми ресторанами та 
смаками, із забутими коректорами та редак-
торами видавництва «Молодь», а також із по-
пулярними в ті драматичні роки парфумами, 
музикою, модою і ліберальними думками. 
У цьому сенсі роман «Юра» справляє сильне 
й насичене враження. Дух часу — такий собі 
прихований головний герой цієї книжки.

До речі, про думки. Читаючи «Юру», я зга-
дала про автобіографічний роман «Хороший 
Сталін» російського письменника Віктора 
Єрофеєва. За словами автора, який народив-
ся в родині радянського дипломата, цей твір 
написаний із позиції принца, а не жебрака: 
мовляв, хто сказав, що останній має знати 
й розуміти життя краще? Навпаки, менталь-
ні горизонти представника, так би мовити, 
суспільної «еліти» («якість» таких «вершків» 
у даному випадку — вже зовсім інше питан-
ня) куди ширші. І саме в цьому сенсі, у влас-
не точці, з якої вибудовується подача думки, 
ідей і манера, книжки Гримич та Єрофеєва 
дещо схожі. В обох творах у центрі перебува-
ють вихідці з «привілейованих середовищ», 
у яких етичні конфлікти, з одного боку, ви-
даються надуманими (бо варто лише уявити, 
наскільки далека «золота молодь» від цих 
питань, у порівнянні, скажімо, з Василем Ма-

кухом, чоловіком, який 1968 року підпалив 
себе на Хрещатику на знак протесту про-
ти внутрішньої політики радянської влади 
і введення військ у Чехословаччину), а з дру-
гого — переносять дилеми головного героя, 
студента-комсомольця, майбутнього фізика 
Юри, у площину «лірики»: він бачить, яким 
прекрасним і корисним може бути його життя 
та наукова діяльність, якщо він рухатиметься 
в «правильному напрямку».

Отож, коктейль із мелодрамних колізій, лі-
тературного побуту, а також духу «широких 
шістдесятих» (тобто таких, у яких є місце 
і для номенклатури, і для опозиціонерів та 
дисидентів, і для тих, «хоче просто жити») за-
безпечує книжці «Юра» ефектність. Мабуть, 
роман цей буде не менш успішний, ніж «Клав-
ка» («Юра», до того ж, явно багатогранніший 
текст) — тож не варто дивуватися, якщо 
в подальшому нам трапиться і третя книжка 
з тими самими персонажами, в історичних ін-
тер’єрах одного з наступних десятиліть.

Юлія Стахівська, Буча

«Амадока» —  
новий роман не-знання історії
Софія Андрухович. Амадока. — Львів: Ви-
давництво Старого Лева, 2020.

Роман «Амадока» Софії Андрухович — один 
із найбільш помітних поміж цьогорічних но-
винок української прози. Великий і стильний 
текст, що зачіпає одразу кілька больових то-
чок вітчизняної історії, не міг не стати подією.

Назва книжки нагадує про озеро Амадока. 
Ця водойма добрячих розмірів на багатьох 
стародавніх картах і в географічних описах 
Європи (наприклад, у Клавдія Птолемея) по-
значена в межах Поділля, поблизу Городка 
й Сатанова, але пізніше — безслідно зникає. 
Фахівці здебільшого вважають, що насправді 
такого озера ніколи не було. Уявний (чи при-
наймні малоймовірний) географічний об’єкт 
постає в Софії Андрухович і символом не-
здійсненних мрій багатьох персонажів, і сим-
волом дуже великої умовності знань про ми-
нуле, зокрема в нашій частині світу й у наш 
час.
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Власне, пошуки минулого в тій чи іншій 
формі провадять більшість персонажів «Ама-
доки» (головна героїня зі значущим іменем 
Романа взагалі працює в архіві). Значна ча-
стина книжки — це спроби Романи повернути 
і приватну, і родинно-історичну пам’ять тому, 
кого вона називає своїм чоловіком, людині, 
яка була сильно поранена і втратила пам’ять 
на Донбасі. Що це за історії? Це розповіді про 
страшне життя однієї родини у двадцятому 
столітті в яскравому містечку Бучач на тепе-
рішній Тернопільщині.

Опинившись на галицькому, так би мовити, 
ґрунті, Софія Андрухович укотре піддає кри-
тичній візії міфи про «золотий» і «срібний» 
(відповідно, «австрійський» і «польський») 
віки Галичини, зокрема у сфері відносин між 
національними громадами. А там, де події від-
буваються вже під час Другої світової війни, 
«Амадока» показує вже інші болючі моменти, 
які не завжди хочеться знати. Насамперед це 
Голокост, причому в контексті залучення до 
нього українського населення. Або жорсто-
кість, негуманність багатьох представників 
усіх збройних формацій тієї війни, включ-
но (це важливий момент) з УПА. Емоційно 
важкі сторінки (в одному з інтерв’ю авторка 
розповідала, що писання книжки давалося їй 
нелегко, і, звичайно, далеко не в одному місці 
«Амадоку» боляче й читати), крім страшних 

історій, пропонують також авторське бачення 
механізму забування, витіснення цих історій 
або їх модифікування в пам’яті учасників по-
дій і їхніх нащадків.

Пристрасті розділу, «заземленого» у двад-
цятому столітті, письменниця дещо врівно-
важує тим, що його епізоди прив’язуються 
до описів певних фотографій. Привертають 
тут увагу й детальні, цікаві словесні крає-
види Бучача, його ландшафтів і будівель, 
— очевидно, роман Андрухович стане новим 
вагомим етапом літературної міфологізації 
цього й так доволі добре міфологізованого 
містечка.

Сороковими роками в «Амадоці», звичайно, 
усе не скінчується. Є ще, наприклад, детек-
тивна інтрига, пов’язана з КДБ і пластичною 
хірургією. А також до плину сюжету раптом 
долучається лінія про Віктора Петрова, укра-
їнського письменника, який співпрацював із 
радянськими спецслужбами, та про інших 
представників «Розстріляного Відродження». 
Зроблена не без стилізації, ця частина тексту, 
між іншим, видається своєрідними роздума-
ми про мотивації вчинків і поглядів україн-
ської інтелігенції сталінських часів — а якраз 
мотивацій за доволі скромним, але все-таки 
дедалі більшим ліском старих і нових фактів 
із життя цих людей ми часто не знаємо. Та-
кими є, до прикладу, сторінки про широкові-
домий у вузьких колах любовний трикутник 
у складі Миколи Зерова, Софії Зерової (Лобо-
ди) та Віктора Петрова з міркуваннями про 
вічно «затінену», «мовчазну» в цій драмі жін-
ку, яка в усталеній картині подій постає пе-
реважно романтичним тлом для двох яскра-
вих і потужних, історичних чоловіків. Тобто 
й тут Андрухович накреслює важливий та 
проблемний вектор для роздумів.

«Історичні» сторінки роману «Амадока» — 
мабуть, найтемпераментніші. На їхньому тлі 
сучасні епізоди стриманіші, більш приглуше-
ні, часом «сонні», часом затамовані. Останнє 
визначення, щоправда, має сенс і для цілого 
тексту. Письмо Софії Андрухович у її новій 
книжці практично скрізь чуттєво напружене, 
неначе сповнене потенційної, ледь стримува-
ної загрози. У цьому є сила роману, яка постій-
но додає тексту пружності, тримає читачів «у 
тонусі»; зрештою, це сприяє увиразненню 
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характерного, цілісного і вельми індивіду-
ального стилю книжки. У цьому ж — і слаб-
кість: так утворюється досить відчутна одно-
манітність тону, яка особливо дається взнаки 
в більших творах. Навіть в ефектно стилізо-
ваних вставних історіях про скульптора Іоана 
Георгія Пінзеля, цадика, засновника хасидиз-
му Баал Шем Това й містичного філософа та 
письменника Григорія Сковороду. Що робить 
особливо вдалим конструктивним рішенням 

письменниці зробити свій твір композиційно 
фрагментованим.

Багате на образи й деталі письмо, перехрес-
тя різних епох, регіонів і дискурсів, алюзій на 
інші тексти, небанальні персонажі, постійно 
підживлюваний дух таємниці — це не всі, але 
вже достатні переваги роману Софії Андру-
хович «Амадока». Достатні для того, щоби 
його прочитати.

Олег Коцарев, Буча




