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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

„Ми, – сказав 22 червня
соборний президент Порошенко,
– робимо все можливе для
того, щоб переконати тих,
хто живе на Донбасі, що вони
є і будуть найціннішими нашими
громадянами“. Це що виходить?
Щоб здобути статус найцінніших
громадян України, треба для
початку перетворитися на
добровільних жертв кримінальнофеодальної економіки і совковоколорадської ідеології, накинути
цілій країні свого розумово
відсталого і підконтрольного Росії
шапкокрада, вважати фашистами
всіх, хто вийшов проти цього
урки на барикади, перешкоджати
українським військам
і підтримувати заїжджих
терористів, зрештою, не мати
уявлення про жодні громадянські
права і не виконувати жодних
громадянських обов’язків? Так,
на думку Президента України,
повинні виглядати найцінніші
громадяни?
Олександр Бойченко
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Наш читачу!
Танки, літаки, артилерійський обстріл, убиті солдати та цивільні
мешканці – на Сході України триває війна. Десятиденне припинення
вогню, проголошене президентом Порошенком у червні, не принесло
бажаного результату. Бойовики понад сто разів атакували українські
позиції, вбиваючи українських військових.
Спроби політичного врегулювання конфлікту наразі виявилися
невдалими. Зрештою, з ким розмовляти? Донецька Народна
Республіка – якийсь дивний конструкт, що не контролює ситуації на
терені „власної республіки“. В ній функціонують різні групи бойовиків,
між якими відбуваються конфлікти. Безумовно, багато залежить від
Росії – їй достатньо лише закрити кордон, не пропускати зі свого
боку найманців та припинити постачати їм зброю тощо. Однак Росії
потрібна зона нестабільності в Україні: як максимум – створення
українського Придністров’я, як мінімум – поставити в Україні своїх
людей, котрі дбатимуть про російські інтереси на політичній сцені.
Президент Порошенко не мав іншого виходу як поновити
антитерористичну операцію. Припинення вогню коштувало надто
дорого. Солдати на першій лінії фронту під Слов’янськом скаржилися
на керівництво та владу, котрі стримували їхню активність. Однак
йшлося не лише про припинення вогню, але насамперед про
брак компетентності у керівництві силовими структурами та АТО.
Найближчим часом, ймовірно, Порошенко здійснить кадрові зміни
у силових відомствах.
Ніхто не в силах передбачити, як довго триватимуть бойові дії.
Однак їх завершення не означає перемоги. Небезпечними є зміни,
котрі відбулися у головах деяких мешканців Донбасу. На жаль, ми
стали свідками формування на Сході України міфу про незалежність,
але зовсім іншого, ніж той, що склався в Україні. Цей сепаратистський
міф зможуть використати у будь-який момент, особливо якщо цього
захоче Росія. Тому перед українською владою стоїть завдання не лише
знешкодити озброєних бойовиків, але заново інтегрувати ці землі
в українську державу.
Для цього надзвичайно важливо запропонувати нову інформаційну
політику, яка практично не функціонує на Сході. А це, у свою чергу,
вимагає якісних змін в українських медіа.
Зрештою, зміни потрібні не тільки в Україні. У Берліні в червні
я розмовляв з німецькими експертами про те, яким чином можна
протистояти російській пропаганді в країнах ЄС. Отже, усвідомлення
того, що така проблема існує – перший позитивний сигнал.
Петро Андрусечко, Ізюм – Слов’янськ
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І як тільки не боролися балтійські
країни з російським телебаченням!
Литва, йдучи дорогою України, ще наприкінці березня „за розпалювання ненависті“ відключила два російські канали – „НТВ-Мир“ і „РТР-Планета“, проте,
що виявилося? Фірми, що надають послуги кабельного телебачення, швидко
підрахували збитки й стали пропонувати своїм клієнтам супутникові антени, які
допомагають „обійти“ заборону. Звісно,
неофіційно. У Вільнюсі й російськомовному Вісаґінасі кожного дня заборони
від легальних послуг відмовлялося по
півдесятка клієнтів в одного постачальника – відповідно поповнюючи „чорний
ринок“.
У Латвії, щоправда, телеканалів не
забороняли – проте в Ризі діє редакція „Першого балтійського каналу“,
80 відсотків ефіру якого складають
продукти „Першого каналу“ з Москви. Звісно, ризька редакція не надто
відходила від головної лінії російської
пропагандистської машини – тому Нацрада з питань електронних ЗМІ Латвії
покарала канал за матеріали з України,
а саме за те, що в них висловлювалися
лише люди, які вважають нинішню владу в Україні „хунтою“ і виправдовують
дії Росії. „Аналогічна інформація може
викликати розкол у латвійському суспільстві“, – наголосила Нацрада. І покарала найпопулярнішу російськомовну
телестанцію Балтії „максимальним
штрафом“. Усе б нічого, але це... 3600
євро. Редакцію з мільйонним бюджетом
латвійська Нацрада додатково (для
сміху чи до гурту?) оштрафувала за
невиконання законодавства щодо мінімального часу використання латиської
мови (має бути 21% від загального обсягу ефіру) – а це ще 1000 євро.
Посміявшись чи поплакавши зі своїх
південних сусідів, естонці вирішили
не зачіпати російськомовні мас-медіа на своїй території. У Таллінні – столиці найбільш інтернетизованої країни
регіону, нагадаю, – наголошували:
немає сенсу боротися з російською пропагандою, бо кожен і так може знайти
її в інтернеті. Ну а заборони, навпаки,
породять у суспільстві бажання скуштувати нелегального. Натомість естонці
закликали створити європейський телеканал, який забезпечив би об’єктивну
інформацію для російськомовного
глядача. Під крилом цієї ідеї естонці запропонували об’єднатися Латвії, Литві,
Польщі і навіть Фінляндії.
Такий телеканал, „Євроньюз“, уже
кілька років існує в Україні й Росії,
проте він не став надто успішним
проектом. Російськомовні редакції
з цілком непоганим контентом існують

при громадських радіо і телебаченні всіх
балтійських країн, а також у Фінляндії
– проте їм далеко до рейтингів умовного
„Першого каналу“ навіть серед місцевих
російськомовних.
А в „континентальній“ Росії про них і поготів не чув ніхто.
У чому сила? Може, російськомовним
подобаються щоденні дифірамби батькові нації? Таке враження складається,
якщо подивитися на „євроросіян“ з північного сходу ЄС неозброєним оком.
Але серед прагматичних німців, яким
не надто хочеться викладати євросоюзні гроші на новий „Євроньюз“,
поширюється така ідея: лікарі-антипропагандологи, кращі від європейських, знаходяться в Києві. У Берліні
згадують, що кілька років тому частина
росіян змогла переорієнтуватися на
українські російськомовні ЗМІ, коли
в Києві почали з’являтися телеведучі
з Москви. А тому Європа має просто
підтримати українське російськомовне
телебачення, вважають німці. Ну і додатковий „плюс“: у Литві російськомовні
розважальні шоу з України популярніші
від зроблених у Росії.
Зрештою, здатність суспільства піддаватися пропаганді – це універсальна проблема, властива не тільки
російському суспільству. Не згадуючи
хрестоматійних німців у 30-ті роки, погляньмо на чеських і словацьких високопосадовців. У червні прем’єр-міністр
Словаччини Роберт Фіцо підкреслював,
що не уявляє, „як у нас можуть опинитися чужі солдати“, приблизно те саме
повторив і голова чеського уряду Богуслав Соботка. Саме через ставлення до
Росії „тріщить“ Вишеградська четвірка
– Польща, Чехія, Словаччина й Угорщина. Лідери останніх трьох держав не
проти спільних бізнес-інтересів з Росією, і одноголосно закидають Польщі,
мовляв, та, більша від них, від їхнього
імені висловлюється в Брюсселі. Польща
і балтійські країни хочуть озброюватися, забезпечувати себе від Росії й відкривати нові військові бази, найкраще
з американськими солдатами – і про це
речники цих держав активно твердять на
загальноєвропейському форумі.
Польські речники принаймні твердили донедавна. Німецькі ЗМІ звертають
увагу, що на переговорах у Берліні
2 червня забракло голови польської
дипломатії Радослава Сікорського. Тоді
представники України, Росії, Франції та
Німеччини розробили „дорожню карту“
багатостороннього перемир’я в Україні.
А це саме та царина, де переговори без
Радослава Сікорського важко уявити.
Міністр закордонних справ Польщі раніше брав участь у всіх перемовинах,
що стосувалися України.

Причину цього вбачають у т.зв.
„касетному скандалі“, який розгорівся в червні у Польщі. Тижневик
„Wprost“ опублікував записи з прослуховування розмов міністра внутрішніх справ Польщі Бартоломея
Сенкевича і голови Національного
банку Польщі Марека Бельки. У бесіді, що відбулася в липні минулого
року в одному з популярних ресторанів у центрі Варшави, йшлося
про фінансування Центробанком
дефіциту держбюджету для того,
щоб не допустити зниження рейтингу уряду перед європейськими та
парламентськими виборами, а отже,
запобігти можливій перемозі на виборах опозиційної партії „Право
і справедливість“.
Відтак через тиждень до питання
справності внутрішньої політики
держави додалося і питання зовнішньої: „Wprost“ опублікував
запис розмови міністра закордонних справ Польщі Радослава
Сікорського з колишнім міністром
фінансів Яцеком Ростовським.
У приватному спілкуванні глава
польської дипломатії не шкодував
слів критики польсько-американських відносин. „Польсько-американський союз нічого не вартий. Він
навіть шкідливий, оскільки створює
фальшиве відчуття безпеки“, – казав
він, у подальших висловлюваннях не
гребуючи масним слівцем.
Про касетний скандал у Польщі
було й буде сказано та написано
чимало: пройшла емоційна дискусія в Сеймі і голосування про
вотум довіри урядові. Однак на
постаті Сікорського варто би зупинитися детальніше – це саме йому
пророкували місце голови європейської дипломатії після Кетрін Ештон.
Скандал усунув його з великої гри,
проте експерти переконані, що
лише тимчасово. „Він єдиний з підслуханих політиків не втратить на
скандалі, а може, навіть і виграє“,
– переконує польський тижневик
„Polityka“. Сікорський інтенсивно
вивчає французьку мову, бо без неї
не може розраховувати на кар’єру
в Європі. У рідній країні він зробив
велику кар’єру, і попри це, в 2015
році мусить знову пропустити на
пост президента Броніслава Коморовського (раніше він програв йому
у внутрішніх виборах партії). Отже,
сидіти чергові шість років тихо?
Касетна криза може призвести до
активніших дій міністра, переконує
видання. А саме Європа в його постаті отримає експресивного й дина-

мічного політика, що уособлюватиме
„нову Польщу“.
Тим часом, у Європі ділять посади:
вони є результатом складного
алгоритму досвіду, походження,
гендерної чи національної приналежності. Теперішній Європарламент називають найбільш цікавим
в історії та найменш передбачуваним. Європарламентарям буде важче знаходити компроміс, ніж їхнім
колегам у попередньому скликанні.
З майже 600 депутатів, 140 – це
представники євроскептичних партій. Однак у перший день засідання,
обираючи голову та заступників
голови Європарламенту, цей орган
не виявив непередбачуваності.
Його очільником очікувано переобрано німецького соціаліста Мартіна
Шульца, голову парламенту в кінці
попередньої каденції. У своєму
першому зверненні Мартін Шульц
анонсував проведення реформ, зосередження на політиці розвитку та
боротьбі з безробіттям серед молоді. Говорячи про Україну, він закликав до солідарності всі країни ЄС та
реалізації тиску на агресорів, котрі
порушують міжнародне право.
Тим часом Україна й Росія, за
посередництвом ЄС, ніяк не домовляться щодо постачання газу.
Відбулося вже кілька раундів тристоронніх переговорів. Представники
ЄС стверджують, що готові продовжувати шляхи пошуку виходу з кризи, хоча поки невідомо, як саме.
А от у Франції вже перебуває
група із 400 російських моряків,
і в найближчі дні розпочне спеціальні тренування на військовоморській базі в Сен-Назер. Це
пов’язано із суперечливою угодою,
після підписання якої французи
продали росіянам два військові
кораблі типу „Mistral“. Франція вирішила продати росіянам судна,
незважаючи на те, що НАТО і США
багаторазово закликали Париж до
переговорів у цьому питанні з огляду
на українську кризу.
Так само асоційована з Євросоюзом Сербія наголошує, що не
відмовляється від будівництва
„Південного потоку“. Продовження будівництва „Південного потоку“
після російської агресії в Україну
опинилося під знаком питання: робота над ним була припинена в Болгарії. Відразу після рішення Софії про
можливість призупинення робіт
заговорив Белград, який рахується
з думкою Європейського Союзу
через свою перспективу інтеграції

у Спільноту. Однак главу російської
дипломатії Сергія Лаврова під час
візиту до Белграду запевнювали
в протилежному. Сербські високопосадовці підкреслили, що будівництво
газопроводу, що йде дном Чорного
моря, є єдиною можливістю гарантувати Південній Європі енергетичну
безпеку.
І насамкінець те, чого наша рубрика так довго чекала: 27 червня у Брюсселі пройшла церемонія
підписання Угоди про асоціацію
Молдови, України та Грузії з Євросоюзом. Молдовський парламент
першим ратифікував цей документ,
відтак його підписав президент Ніколае Тімофті. Під час голосування
опозиційні комуністи покинули зал
засідань, а соціалісти проголосували проти ратифікації документа.
Ігор Ісаєв, Варшава
Ігор Ісаєв, Варшава
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вдома на чужині

Хто вражає Польщу?
Касетний скандал приголомшив
польську політичну сцену.
Прем’єр-міністр отримав вотум
довіри від парламенту, бо
сказав, що зараз потрібний
сильний уряд. Що ж, власне,
таке на тих плівках?
Від середини червня вся увага
медіа і політиків зосереджена на
записах, які поступово публікує
тижневик „Wprost“. Опозиція вимагає відставки уряду і ставить діагноз,
який озвучується в записах: польська
держава не діє. „Як сталося, що
уряд шантажували торгівці вугіллям
і група офіціантів? Де держава?“
– запитував з трибуни Сейму депутат найбільшої опозиційної партії
„Право і справедливість“ Кшиштоф
Щерський. Уряд підкреслює, що
записи були зроблені нелегально,
а наміри викликають підозру.
Наразі нічого не вказує на те, що
правляча коаліція PO і PSL мала би
розпастися, а уряд – піти у відставку.
„Питання в тому, чи ми голосуємо за
стабільність, чи за дестабілізацію“,
– сказав перед голосуванням віцепрем’єр з PSL Януш Пєхоцинський.
Згідно з поділом, запропонованим
політиком, вибрали „стабілізацію“.
Однак виникає запитання: хто зацікавлений в тому, щоб загострити
ситуацію в країні? Підозра падає
на службу безпеки чи спецслужби.
Не виключено, що це організували
якісь бізнесові чи політичні групи.
Одним із факторів, який часто згадують медіа і політики, є Росія. Це
вона отримує найбільшу вигоду від
послаблення позиції Польщі на міжнародній арені.

Додруковування,
відставка і контроль
Справа виглядає доволі гротескно.
Політики зустрічалися у вже відомому ресторані „Sowa & Przyjaciele“
(„Сова & Друзі“), розташованому
в одному з центральних районів
Варшави. Ззаду був окремий вхід до
VIP-залу, де полюбляли зустрічатися
політики і бізнесмени.
Перші два записи, які отримав
„Wprost“, датовані липнем 2013 року
і лютим 2014 року. В першій зустрічі
беруть участь міністр внутрішніх
справ Бартоломей Сенкевич, президент „Польського Банку“ Марек
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Белька і керівник його правління,
а раніше міністр, Славомір Цитрицький. Сенкевич хоче, щоб інституція, якою він керує, допомогла
у фінансуванні дефіциту бюджету.
Белька погоджується на це і визнає,
що можна отримати 25 мільярдів
злотих, але за умови, що будуть
запроваджені зміни до закону про
центральний банк, а теперішній віце-прем’єр і міністр фінансів Яцек
Ростовський буде усунутий з посади.
Замінити його має хтось „технічний
і неполітичний“. Латання бюджету
має допомогти втримати рейтинг PO,
що унеможливить PiS просування до
влади. В листопаді Ростовський позбудеться посади, а в травні цього
року з’явиться проект змін, що дозволять NBP друкувати гроші.
У розмові промайнула згадка, буцімто Белька інформував Туска про
те, що „Amber Gold“ – це підозріла
фінансова піраміда. Кілька місяців
по тому вона гучно розсипалася,
в результаті чого багато поляків
втратило невдало вкладені гроші. До
того ж, син прем’єра був пов’язаний з
цією спілкою, що від початку кидало
тінь на Туска.
На записі від лютого зафіксовано
розмову колишнього міністра транспорту Славоміра Новака, чесність
якого вже давно під питанням,
колишнього заступника міністра
фінансів Анджея Параф’яновича
і колишнього командувача спеціального військового підрозділу GROM
Даріуша Завадки. Новак просить
про допомогу, бо Фінінспекція почала перевірку фінансів його дружини
і потім може взятися за нього. „Я це
заблокував“, – лаконічно відповів
Параф’янович. Новак наступного
дня після публікації відмовився від
членства в PO.

Яким є масштаб афери?
В черговому номері „Wprost“
опубліковано вже чотири розмови.
Перша – міністра закордонних
справ Радослава Сікорського з уже
згадуваним Ростовським. Другий запис – розмова міністра Павла Грася
з керівником паливного концерну
PKNН „Orlen“ Яцеком Кравцем. На
третій касеті знову з’являється Кравець. Цього разу – в розмові з міністром державної казни Влодзімежем
Карпінським і заступником міністра
цього відомства Здіславом Гавліком.

На останньому записі зафіксовано
зустріч пов’язаного з PO бізнесмена
Пйотра Важиновича з заступником
міністра екології Станіславом Гавлонським.
Попри велику кількість матеріалу, лише розмова Сікорського
з Ростовським викликала сенсацію.
Передовсім дістається прем’єрові
Великобританії Девідові Кемеруну
за суперечливу міграційну політику і відсутність розуміння унійної
політики. Політики більшість часу
присвячують снуванню своїх інтриг. Нарешті піднімають питання
польсько-американських стосунків.
„Знаєш, польсько-американський
союз нічого не вартий. Більше того
– є шкідливим, бо викликає в Польщі
хибне почуття безпеки“, – стверджує
Сікорський. Також додає, що це погіршує польські взаємини з Німеччиною і Росією, бо „ми зробили ласку
американцям“.
Для всіх розмов характерна
брутальна мова, а деякі фрази
відразу стали хітами на польських
вулицях. Особливої пікантності додавали вишукані, дорогі страви, які
оплачувалися здебільшого з репрезентаційного фонду. Є також інші
розмови, значно свіжіші – з червня
поточного року. Однак „Wprost“ говорить, що ще не має їх, знає лише,
що такі існують. В одній розмові віце-прем’єр Ельжбета Беньковська
говорить з керівником Центрального антикорупційного бюро Павлом
Войтуніком. Героями іншої підслуханої зустрічі є президент Верховної контрольної палати Кшиштоф
Кв’ятковський і найбагатший поляк
Ян Кульчик. Бізнесмен має бути також присутній на плівках з Грасем,
а також – Важиновича з замміністра
фінансів Рафалом Баняком. Записи
зроблені не лише в „Сова & Друзі“,
а й у інших ресторанах. Це означає,
що підслуховування було широкомасштабною акцією. Скільки їх
є насправді? Невідомо.

„Яка чудова Білорусь“
Через два дні після оприлюднення перших записів до головного
редактора „Wprost“ Сильвестра
Латковського приходять троє співробітників Агентства внутрішньої
безпеки. Вимагають віддати плівки.
Журналісти відмовляються. „Ми
повинні оберігати джерело інфор-

Сприятлива ситуація для Росії

„Знаєш, польсько-американський союз нічого не вартий. Більше того
– є шкідливим, бо викликає в Польщі хибне почуття безпеки“, – стверджує
Сікорський. Також додає, що це погіршує польські взаємини з Німеччиною
і Росією, бо „ми зробили ласку американцям“.

мації“, – сказав Латковський медіа
після візиту АВБ.
За кілька годин ті самі відвідувачі
приходять знову, але вже з двома
прокурорами. Один із них попереджає Латковського, що редакцію
обшукають, коли з неї підуть журналісти. Починаються переговори,
в результаті яких досягнута попередня домовленість, що в суботу плівки
будуть передані в прокуратуру.
Після телефонної розмови прокурор
змінює свою думку.
Незабаром з’являються чергові
функціонери. Доходить до штовханини. Врешті агенти виходять з порожніми руками, до того ж, забувають
забрати одну з валіз. Її фото швидко
поширюється в інтернеті. Вона стає
символом діяльності польської служби безпеки, яка дозволяє записувати
міністра внутрішніх справ і навіть не
переймається своєю апаратурою.
Незалежно від того, як оцінювати
плівки і те, що їх опублікував „Wprost“, дії АВБ були скандальними і саме
вони збурили суспільну думку. Особливо це стосується журналістського

середовища, яке виразило свою солідарність редакції „Wprost“.
Представник ОБСЄ у справах свободи медіа Дуня Міятовіч у виданому
повідомленні стверджує, що „такого
роду методи слідства неприйнятні,
оскільки негативно впливають на
журналістські розслідування і обмежують свободу слова“.
Ще виразніше прокоментував події
в редакції „Wprost“ журналіст видання „Tygodnik Powszechny“ Павел Решка: „Якби ми бачили такі сцени, про
які би повідомлялося з Мінська, ми би
писали протести і надсилали допомогу своїм колегам. А тепер на власні очі
ми спостерігаємо це у Варшаві. Шок.
(...) Журналістська таємниця – це засада свободи слова. Свобода слова
– це засада демократії. На наших
очах журналістська таємниця в Польщі перетворюється на фікцію“.
Однак Генеральний прокурор Анджей Серемет стверджує, що дії відбувалися в рамках закону. На пресконференції, скликаній наступного
дня після подій у „Wprost“, прем’єр
теж схилився до такої думки.

Попри відсутність співпраці зі
„Wprost“, прокуратура почала діяти.
Найперше було затримано Лукаша
Н., менеджера з ресторану „Sowa &
Przyjaciele“. Він мав записувати розмови. Незабаром було також затримано бізнесмена і власника фірми
„Składywęgla.pl“ Марка Фаленту.
Кілька років тому його працівником
повинен був бути Лукаш Н.
Справою зацікавилася „Gazeta
Wyborcza“. „Składy Węgla“ є однією
з найбільших фірм на ринку вугілля.
Вона продає в Польщі значно дешевшу і нижчої якості сировину зі Східної
Європи, передовсім від російської
„Кузбаської паливної компанії“ – різниця на тонні вугілля складає близько
200 злотих.
Сенкевич повинен був розібратися, чи немає зловживань в мережах
продажу вугілля, а уряд намагається
обмежити присутність на ринку східного, дешевого вугілля. В результаті,
на початку червня було затримано
одинадцять осіб з керівництва спілки.
Деяких було випущено під заставу.
Вони звинувачуються у відмиванні
брудних грошей і незаконному поверненню ПДВ. Фалента міг втратити з цієї причини десятки мільйонів
злотих.
Згідно з думкою „Pulsu Biznesu“,
саме тоді з’явилися плівки за участю
між іншими Сенкевича, котрі були вислані до кількох редакцій.
Немає жодних безпосередніх
зв’язків між Кремлем і російською
вугільною спілкою. Єдина ланка – це
член Ради Федерації Алан Тулеєв.
Цього поки що недостатньо, щоб
стверджувати, що це щось більше,
ніж бізнесовий конфлікт.
Тим не менше, незалежно від ролі
Росії в афері з підслуховуванням,
ситуація для неї є дуже вигідною. Позиція Польщі під час роздавання посад в Європейському Союзі ослабне.
Вже тепер помітно, що це змусило
зосередитися на внутрішній ситуації,
що може негативно вплинути на заангажованість Польщі щодо України
і ще більше ослабити унійну політику
стосовно України і Росії. Це вже достатній привід, щоб Кремль зміг відчути себе більш комфортно.
Павел Пєньожек, Варшава
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Віталій Портніков:

„Журналістика майбутнього –
це журналістика особистостей“
Останнім часом складається враження, що Україна, як молодий
випускник вузу, надто довго просиділа в академічній відпустці, тож
тепер намагається екстерном скласти всі важливі іспити. Ми вчимося
жити, перетворюємося і видозмінюємося на всіх фронтах – від
реальних військових до громадянських, культурних та інформаційних.
Задавши високу планку у грудні–лютому, українці, здається, не готові
її понижувати. Однак елементарного досвіду та навичок виживання
й життя за нових умов нам явно не вистачає. Після вторгнення російських
найманців – спочатку в Крим, а потім на Донбас – багато експертів
заговорили про те, що Україна не лише пасе задніх на інформаційному
фронті, але й узагалі – повністю програє інформаційну війну.
Впливовий журналіст і публіцист Віталій Портніков вважає такі
твердження помилковими. Він не погоджується з тим, що новинарі
повинні когось у чомусь переконувати, боїться терміна „пропаганда“
і знає, як зробити українську журналістику справді незалежною.
Ми програли інформаційну війну?
Я дуже не люблю цього питання. Вважаю, що період інформаційних війн
давно минув. І розмови про перемоги
чи поразки – це розмови ні про що.
Коли журналіст працює на своєму
місці, він не повинен думати про перемогу чи поразку, він повинен, як би
банально це не звучало, думати про
країну.
А всі кажуть, що ми програємо Росії
на інформаційному фронті...
Ми маємо зрозуміти суть такого твердження. Термін „інформаційна війна“
був актуальний в період „холодної
війни“, у той час, коли громадяни тієї
чи іншої країни не мали доступу до
об’єктивної інформації. Скажімо, тоді
Сполучені Штати створювали „Радіо
Свобода“ чи „Голос Америки“, працювала російська служба BBC. Відтак
мешканці колишнього Радянського
Союзу мали можливість отримати
альтернативну інформацію виключно
з цих інформаційних джерел. У СРСР
це називалося контрпропагандою,
хоча насправді це було заповненням
того дефіциту інформації, що існував
на той час.
Важливим є приклад Югославії, яка
також належала до соцтабору. Там ні
„Радіо Свобода“, ні чогось схожого
не створювали. Все через те, що гро10

мадяни цієї країни мали можливість
вільно подорожувати на Захід, а відтак – отримувати достатній масив інформації. Разом із тим Соціалістична
Федеративна Республіка Югославія
проіснувала рівно стільки ж, скільки
й Радянський Союз. Виникає питання
– чому? Чому Радянський Союз із його
абсолютно закритим інформаційним
простором протримався до 1991
року, і чому Югославія з вільним доступом до західної преси закінчилася
у той самий час?
Багато хто вважає, що СРСР почав
активно змінюватися саме тоді, коли
почалася „епоха гласності“ – мовляв,
система не витримала випробування
реальною інформацією. Але ж Югославія протягом цілого свого існування
спокійно читала будь-які газети.
Я сам, зізнаюся, купував югославські
видання і мушу визнати, що тамтешні
журналісти цілком собі об’єктивно
висвітлювали проблеми міжнародної
політики, та й ситуацію в Радянському
Союзі відображали непогано. Зовсім
не так, як це робила радянська преса.
Отже, все-таки питання не в інформації, а в тому, як саме суспільство
сприймає свою реальність.
Яким чином ці історичні паралелі
накладаються на наше сьогодні?
Зараз говорять про те, що російські

засоби масової інформації навмисно змінюють уявлення про Україну
у своїх глядачів. Це правда, змінюють
і їм це вдається! Але ж кожен другий
російський громадянин (принаймні,
у великих містах) має вільний доступ
до інтернету, й просиджує на різноманітних сайтах години свого життя.
За бажання він може за кілька секунд
отримати доступ до матеріалів і українських, і західних інтернет-видань, які
пишуть зовсім не те, що передають
російські телеканали. Та зрештою, не
треба далеко ходити – в російському
інтернеті теж є купа сайтів, які говорять
не так, як „умовний Кісєльов“. Виникає
питання – чому ж російський глядач
цією альтернативною інформацією
навіть не цікавиться? Я не кажу, що він
вірить чи не вірить певним фактам, він
ними просто не цікавиться! Чому? Або
згадайте білорусів, які десятиліттями
мають вільний доступ до інтернету,
але щоразу обирають Алєксандра
Лукашенка. Можливо, вони чогось не
знають? Чи, можливо, вони чогось не
хочуть знати?
Саме тому я думаю, що справа не
в інформаційних війнах, про які ви
так „професійно“ запитуєте. Справа
у реальному стані суспільства. Рейтинг
Владіміра Путіна після окупаційних дій
у Криму та на Донбасі зростає не тому, що російські телеканали у кожному

Розмовляв Володимир Бєглов, Львів – Київ
Фото з архіву Віталія Портнікова

випуску повторюють „Крим наш!“. Його
рейтинг росте тому, що такі дії президента
відповідають очікуванням російського
суспільства. І завжди відповідали. Згадайте, популярність президента Єльцина
зростала так само під час марш-кидка
російських десантників на аеродром
у Приштіні (спецоперація російських ВДВ
у Косово у 1999 році – Авт.), який виглядав ще більш безглуздо, ніж операція
в Криму. Рейтинг президента Мєдвєдєва
також підскочив, коли почалася війна
у Грузії, хоча якоїсь масової інформаційної кампанії під час тих подій ми не спостерігали. Відтак, мені здається, що ми не
можемо говорити про програш Україною
інформаційної війни в Росії. Все просто
– ми апріорі не можемо її виграти. Тому
що для більшості російського суспільства
ніякої української державності просто не
існує. І виходить, що своїми діями Владімір
Путін просто висловлює думку більшості.
Вони впевнені, що Україна – це викривлена Росія, не більше. А відтак їхній президент просто виправляє ситуацію.
Що тоді робити у випадку, коли ми не
можемо перемогти?
Не потрібно перемагати в інформаційних
війнах. Потрібно будувати свою державу,
не звертаючи жодної уваги на російських
шовіністів. Слід чинити так, як чинить
Ізраїль. Ця країна програє абсолютно
всі інформаційні кампанії в арабському
світі. Головне завдання арабських країн
в ізраїльському питанні повністю співпадає з головним завданням Росії у питанні
українському. Перші хочуть знищити Ізраїль, друга – Україну. І тут не може бути
жодних ілюзій.
Україна повинна будувати справжню
стіну на північно-східному кордоні.
Україна повинна впроваджувати жорсткі засоби контролю за російськими
громадянами на своїй території. Україна
повинна шукати шляхи повної мінімізації
своєї економічної залежності від Росії. Ми
мусимо усвідомлювати, що на російськоукраїнському кордоні починається інший
для нас світ – дуже далекий від Європи
і від цивілізації. І змінитися наші стосунки
можуть лише тоді, коли російські громадяни зрозуміють, що ми така ж країна,
як Фінляндія, Німеччина чи Польща.
Тоді з ними можна буде говорити. Тільки
після цього складного для росіян усвідомлення ми зможемо говорити з РФ як
з цивілізованою державою, або групою
цивілізованих держав, що утворяться на
постросійському просторі. А до того часу
у нас немає там партнера.
А щодо інформаційної війни за Україну на Заході, у Європі?
Я думаю, що програш Україною інформа11
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ційної війни на Заході – це теж велике
перебільшення. Тому що більшість європейських та американських засобів
масової інформації подають абсолютно об’єктивні новини про те, що у нас
відбувається. Звичайно, є репортажі
і іншого плану – і про фашистів, і про
бандерівців. Але тут мусимо знову
ж таки згадати ізраїльську ситуацію.
Щоразу, коли починається будь-який
ізраїльсько-арабський конфлікт, ви
зустрінете на західних телеканалах
матеріал про те, як „злий ізраїльський
солдат б’є важким чоботом бідненьку
палестинську дитинку“. Але водночас
у цих програмах ви ніколи не побачите репортажу про те, як ХАМАС
обстрілює ізраїльські міста. Чому?
Тому що це антисемітські канали, які
у сьогоднішньому західному світі не
мають можливості бути відкритими
антисемітами, тому використовують
антиізраїлізм. І тут неможливо перемогти, бо ці люди бажають одного
– щоб євреїв не було. Їхня ідея полягає
в тому, щоб до шести мільйонів, яких
знищив Гітлер, додалося ще шість мільйонів із сучасного Ізраїлю.
Так само і з нами – люди, що
створюють проросійські матеріали
у Європі, ставляться до України
у цьому ж ключі. Вони впевнені, що
Україна – це відламок Росії, вони
живуть в російському цивілізаційному
міфі, можуть отримувати і гроші з Росії,
можуть толерувати лівацьку або неофашистську ідеологію. Тож і матеріали
виготовляють виходячи з того, у що
вірять, або з того, хто їм платить. Росія
витрачає шалені гроші на такі речі.
Однак і це не має жодного значення.
Громадська думка Заходу формується
не за рахунок окремих матеріалів, а за
рахунок „річищ інформації“. Ну погодьтеся, що жодною інформаційною
кампанією вам не вдасться скасувати
того факту, що Крим був і залишається
українською територією. Неможливо
змусити забути, що при анексії Криму
було порушено абсолютно всі норми
міжнародного права. Що це з російського ПЗРК (переносний зенітний
ракетний комплекс – Авт.) збито український літак над Луганськом – теж не
відміниш. Так само жодна кампанія не
переконає нікого у тому, що це не російські громадяни прийшли зі зброєю
на територію України.
Тому не треба вигравати жодних
цих інформаційних війн! Нормальні
люди все розуміють, а ідіотів переконувати не потрібно!
Але ж є багато політиків і чиновників, які часто „висловлюють стурбо12

ваність“, але, до прикладу, не застосовують санкцій. Хіба нема резону
впливати на них інформаційно?
Повторюся, ідіотів переконувати не
потрібно. А ті, хто вдає із себе ідіотів, аби не запроваджувати санкцій
третього рівня проти Росії, насправді
чудово знають, що відбувається. Вони
просто хочуть зберегти свої гроші.
Від того, що ви покажете їм ще 25
інформаційних сюжетів про російські
танки чи про російських найманців,
їхня думка не зміниться. У сучасному
світі всі знають правду, або принаймні
завжди мають можливість її дізнатися.
Правду не можна сховати, її можна
тільки не помітити.
Ми поговорили про інформаційні
кампанії в Росії і на Заході. Але не
поговорили про те, які інформаційні двобої точаться всередині самої
України. Чи не програємо ми на
власному інформаційному полі?
Історія про український інформаційний простір – це зовсім інша історія.
Але знову наголошу – якщо люди
в Донецьку чи Луганську залюбки
дивляться російські телеканали, то
це не через те, що ми виграли чи
програли інформаційну війну. Це
тому, що ці люди вірять в той образ реальності, який російські ЗМІ
формують, і приймають його. Якщо
українець у Луцьку, Харкові, Львові чи
Дніпропетровську спробує отримати
задоволення від російських новин, він
довго не витримає. Тому що він точно
знає, що образ реальності, сформований сусідськими медіа, і образ його
життя зовсім не співпадають.
Мова про якість українського телебачення як такого – це не про інформаційні війни, це про те, що Україна
просто потребує нової журналістики.
Але якщо розібратися, ми потребуємо всього нового: нової економіки,
нової якості політичних еліт і політичного мислення, нового менеджменту
у великому та малому бізнесі, нової
медицини і промисловості, нової армії, нових судів. Ми потребуємо всього
нового! Журналістика – лише маленька частинка з того, що має змінитися.
Іще кілька років тому я говорив, що
та хвиля, яка піднялася в українській
журналістиці після революційних
подій 2004 року, спадає. Тому що ті
люди, які після Помаранчевої революції прийшли на центральні канали,
насправді є не стільки журналістами,
скільки маніпуляторами і провокаторами. У своїй роботі ці маніпулятори
та провокатори зустрілися у свою чергу з політичними повіями і клоунами,

що сформувалися ще за часів Леоніда
Кучми. Черговий розквіт цих персонажів припав на час правління Віктора
Януковича. Провокатори тим часом
з „постпомаранчевих“ переробилися
на „незаангажованих“. Але незаангажований журналіст і незаангажований провокатор, ми ж розуміємо, – це
дві різні професії.
Сьогодні час повій і клоунів дещо
минув, бо нова влада не потребує
їхніх послуг. Однак переконаний,
вони ще з’являться і нагадають про
свою майстерність. А провокатори
досі на вершечку хвилі лише через те,
що населення нині більше турбується
конкретними проблемами, а не якістю
журналістики. Зараз триває справжня
війна, зараз гинуть справжні люди,
все, що раніше було віртуальним,
стало реальним.
Ви кажете, що „журналістика провокаторів“ скоро зникне. Але ці
провокатори мають досить високі
рейтинги, а їхні ток-шоу дуже добре
фінансуються...
Вважаю, що „журналістика провокаторів“ зникне перш за все через те,
що вони жахливо непрофесійні. Вони
не здатні перевіряти інформацію. Вони
залюбки користуються „зливами“ від
своїх начебто джерел. Вони неосвічені
і, як правило, досить погано орієнтуються у світі, який їх оточує. Серйозних особистостей серед них майже
немає, а я переконаний, що журналістика майбутнього – це журналістика
особистостей.
Крім цього, журналістика має засновуватись на бізнес-моделі. Зараз
будь-яке велике видання чи телеканал
– дотовані, тобто такі, що не приносять прибутку. Для нової журналістики
має з’явитися новий рекламний ринок.
Зрештою, мусить бути суспільний запит, як у цивілізованому світі – грубо
кажучи, треба друкувати ліві газети,
праві і центристські. Так само і з телеканалами. В усіх цих медіа – різні
аудиторії, але саме так утворюється
об’єктивність.
Усе це стає можливим лише за
наявності ефективної економічної
моделі. Не може бути вільної журналістики у невільній країні. В економічно
маргінальній країні теж не може бути
вільної журналістики. Відтак для того,
щоб українські журналісти стали
верствою, а не поодинокими особами
(часто – агентами і провокаторами),
мусить постати сама Україна – економічно спроможна, успішна, готова до
випробувань і змін. От і все.

Тема:

інша армія
Фото: Петро Андрусечко
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Пропаганда, яка вбиває
Анексію Криму Росією та вибух сепаратизму й тероризму,
який стався на Сході України сьогодні прийнято називати
війною нового типу. Така війна відбувається без її офіційного
оголошення та залучення регулярної армії країною-агресором.
Натомість на передову виходять сили спеціальних операцій,
диверсанти, терористи та… ціла армія пропагандистів.

Революція Гідності була розпочата
із заклику мережевих журналістів вийти на Майдан і досягла перемоги не
завдяки традиційним медіа і телебаченню, які були практично під повним
контролем режиму Януковича, а за
активної участі інтернет-телебачення,
стрімерів та сотень тисяч користувачів
соціальних мереж, яких в Україні напівжартома називають „диванними
сотнями“.

Знайшли свого героя
і зовнішнього ворога
Однак, як показали нинішні події
в Україні, весь цей інструментарій може слугувати не лише благим намірам.
За наявності державного замовлення,
відповідних фахівців, потужної матеріальної бази та інфраструктури – досягнення інформаційного суспільства
здатні цементувати авторитарні режими та навіть розпалювати локальні
війни в їх інтересах.
Так, згідно із соціологічними дослідженнями „Левада-Центру“, рейтинг
схвалення діяльності Володимира
Путіна серед росіян на тлі подій
в Україні зріс з початку року на 18%
і досяг позначки у 83%. Показово,
що таке стрімке і захмарне зростання
рейтингу Путіна також щоразу відбувалося впродовж військових конфліктів у Чечні та Грузії.
На тлі масової істерії „ура-патріотизму“, якою отруїла росіян державна
пропаганда та появи нового зовнішнього ворога у вигляді українців, уже
ніхто в РФ і не згадує про економічні
проблеми, викликані санкціям Заходу, про те, що в громадян забирають
право обирати мерів міст, обмежують
свободу в інтернеті чи про провали
в роботі російського уряду. Режим Путіна знову виглядає як ніколи міцним.
„Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю
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стадо свиней“, – казав батько пропаганди Йозеф Геббельс. А тепер уявіть,
що в його руках опинилися не лише
радіо і кінотеатри, але й супутникове, кабельне телебачення, мобільний
зв’язок, інтернет та соцмережі, де
можна миттєво розповсюджувати не
лише об’єктивну інформацію, але
й дрімучу пропаганду, побудовану
на найабсурднішій брехні, яка за
секунди долає будь-які державні
кордони, блокпости та лінії оборони
супротивника.

У співпраці зі спецслужбою
Це і буде найбільш яскравою
демонстрацією характеру інформаційної війни, яку Росія сьогодні
веде проти України в рамках своїх
військово-політичних операцій, спочатку в Криму, а потім і в Донецькій та
Луганській областях.
При цьому державна пропаганда
Кремля спирається на надпотужну
матеріальну та ресурсну базу і здатна виконувати завдання з впливу на
громадську думку не лише в країнах
СНД, але й у Європі та навіть у США.
Для прикладу, щорічний бюджет
телеканалу „Russia Today“, який
займається прямою пропагандою
і просуванням інтересів Росії у міжнародному інформаційному просторі,
становить близько 300 млн. доларів,
а штат працівників цього медіа-холдингу, за різними оцінками, досягає
2 тис. осіб у 22 бюро, розкиданих по
всьому світу.
Телеканал (та його інтернет-ресурси) охоплює аудиторію в 644 млн.
людей у більш ніж ста країнах світу,
займає частку 28% у світових кабельних мережах та присутній у 2,7 млн.
готельних номерів, ведучи мовлення
російською, англійською, іспанською
та арабською мовами. „“Russia Today”
була створена, щоб просувати фанта-

зії президента Володимира Путіна про
його роль у світі. Увесь свій час вони
займаються пропагандою й викривленням фактів про те, що відбувається або не відбувається в Україні“,
– таку оцінку дав цьому телеканалу
державний секретар США Джон Кері, висловлюючи своє роздратування
також і активною пропагандистською
роботою каналу в Америці.
Звісно, жодне державне та недержавне українське інформаційне
агентство не має таких можливостей.
„Журналісти“, а по суті, пропагандисти RT працюють у тісному зв’язку
з російськими спецслужбами та
займаються інформаційним супроводженням і прикриттям їх спецоперацій,
із яких Кремль потім отримує різноманітну політичну та економічну вигоду.
Яскравий приклад такої діяльності
можна побачити в історії з нещодавнім вибухом газогону „Уренгой–Помари–Ужгород“ у Полтавській області. Журналісти російського каналу
„Russia Today“ прибули на місце
вибуху, що вважається українськими
правоохоронцями диверсією Росії,
за 10 хвилин після події, хоча ділянка
труби знаходиться в чистому полі за
28 км від найближчого села. Тобто
вони вже заздалегідь знали про заплановану диверсію і мали завдання
оперативно підготувати та передати
потрібну картинку, яка, за словами
глави МВС Арсена Авакова, є черговою спробою Російської Федерації
дискредитувати Україну як надійного
транзитера енергоресурсів в Європу
і партнера в газовій сфері.

Експортер газу
і пропаганди
Сьогодні німецькі ЗМІ та телебачення масово жаліються на засилля
проросійських тролів і коментаторів,
які виливають шквал образ і об-

Тектс: Павло Булгак, політолог, медіа-експерт, Київ
Фото: архів

винувачень на адресу журналістів
і людей із протилежною до кремлівської точкою зору. Ці організовані
групи, які працюють хвилями і за
розкладом, обвинувачують німецькі
еліти у „підбурюванні війни“ проти
„мирних мешканців Сходу України“
та підтримці „майданівського фашизму, каральних операцій“ тощо. І ця
тактика виявляється „значною мірою“
результативною, відзначає глава
Федерального відомства Німеччини
з охорони конституції Ханс-Георг
Маассен. За його словами, російські
спецслужби не тільки займаються пошуком інформації, але й намагаються
таким чином впливати на суспільну
думку в Німеччині.
А днями генеральний секретар
НАТО Андерс Фог Расмуссен звинуватив Росію у змові з метою зірвати
видобуток сланцевого газу в Європі.
За словами Расмуссена, Москва
таємно працює з європейськими екологічними організаціями, проводячи
пропагандистську кампанію з метою
дискредитувати саму ідею видобутку
сланцевого газу. Масоване вкидання
дезінформації, на думку Расмуссена,
спрямоване на те, щоб зберегти
залежність Європи від постачання
російського газу. При потребі Росія
може експортувати власну пропаганду в будь-яку країну світу, і вона часом
виявляється більш ефективною, ніж реальна зброя – Україна не виняток.

Руйнівники міфів
„Основний вид військової підтримки, яку Росія надає Донецьку
і Луганську – це геббельсівщина. Якби
Росія не імпортувала в Україну такі потоки брехні і ненависті, ніяка війна на
Сході не почалася б узагалі. Бойовики
і зброя – це, звичайно, дуже важлива
стаття імпорту, але все ж – вторинна.
Стрілки з Бісом могли виникнути і почати захоплювати адміністрації тільки
тому, що була “накачка” телебачення
про “Правий сектор”, який тепер
– після Майдану – вже точно прийде
і переріже всіх росіян. Без цього ніякі
зелені чоловічки були б неможливі“,
– констатує відомий незалежний російський військовий журналіст Аркадій Бабченко, який як солдат особисто
приймав участь у „антитерористичних
операціях“ РФ під час Чеченських
кампаній.
Там, куди в Україні не заходить
кремлівська пропаганда, там війна
та громадянське протистояння і не
почалися, незважаючи на те, що для
розігрування улюбленої для Кремля
мовної чи національної карти є цілком

Численні групи незалежних українських активістів сьогодні ведуть свою досить
успішну інформаційну війну проти Росії.

родючий ґрунт. Яскравий приклад
– практично повністю російськомовний Дніпропетровськ, який віднедавна, навпаки, є найбільш патріотичним
регіоном в Україні, хоча раніше там
також боялися міфічних „бандерівців“ і частина городян виступала
проти Майдану. Дніпропетровськ
не став другим Краматорськом або

Варто віддати належне
команді губернатора
В. Коломойського, яка
вчасно усвідомила
всю важливість
контрпропаганди
і змогла досить
ефективно і головне
нестандартно
налагодити
відповідний
інформаційний
спротив.
Слов’янськом саме завдяки тому, що
туди було зупинено експорт кремлівської пропаганди та диверсантів.
Варто віддати належне команді
губернатора В.Коломойського, яка
вчасно усвідомила всю важливість
контрпропаганди і змогла досить
ефективно і головне нестандартно на-

лагодити відповідний інформаційний
спротив. Чого тільки варті ініціативи
з призначенням серйозної грошової
винагороди за здачу сепаратистів,
автоматів і гранатометів. Або проведення альтернативного сепаратистському референдуму про об’єднання
Луганської і Донецької областей
з Дніпропетровською в складі єдиної
України. Не в останню чергу завдяки
цьому референдуму та його результатам були нівельовані та доведені
до абсурду зусилля сепаратистів із
легітимації через плебісцит так званих Донецької і Луганської народної
республік, які в підсумку не змогла
офіційно визнати навіть Москва.

Влюбити–купити–убити
„Спочатку було досить напружено.
Теж були бунти й усе решта. Йшла
кропітка робота, ми намагалися всіх
почути, самі говорили. Підкидали
гроші. На Сході є принцип: “Правитель має в себе влюбити. Якщо когось не можеш влюбити – маєш його
купити. Не можеш купити – повинен
убити”. Це правило працює. Когось
ми влюбили, когось – купили, а когось
і вбиваємо“, – розповідає заступник
голови Дніпропетровської обласної
державної адміністрації Геннадій
Корбан про досвід стримування сепаратизму в регіоні.
Втім, подібні ініціативи губернатора
Дніпропетровської області, які дозволяють Україні витримувати потужні
удари російської пропагандистської
машини, є здебільшого приватними
та фінансуються з його власних дже15
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рел. Неповоротка, застаріла та часто
банально „совкова“ бюрократична
машина нашої держави поки що дуже
далека від усвідомлення необхідності
системної роботи в цьому напрямку.
Оголошувати нагороду в 1 млн. доларів за захоплення і доставку одного
з лідерів сепаратистів, колишнього
депутата ВР України Олега Царьова
мав би не Коломойський – це має
системно робити держава.
Наприклад, у червні США через
свій Державний департамент оголосили нагороду в розмірі 18 млн. доларів за інформацію, яка приведе до
арешту або притягнення до суду чотирьох небезпечних лідерів терористів,
що діють у Західній та Північній Африці. Відповідна державна програма діє
в США з 1984 року і за нею було виплачено більше 125 млн. доларів людям, які надали американській владі
інформацію, що привела до знищення
чи захоплення терористів. А в Україні
лише у березні 2014 року на рівні
РНБО було ухвалено рішення про
намір розробити державну стратегію
протидії російській пропаганді.
„Сьогодні Україні як ніколи потрібна система державної пропаганди.
І не потрібно лякатися цього слова.
Зрештою, сучасна пропаганда – це
зовсім не плакати в стилі “Родинамать зовет!”, а здорова і якісна
машина державного інформування“,
– каже мій колега, політолог Тарас
Березовець, який раніше працював
в апараті РНБО.

Stopfake
В Україні дійсно є достатньо своїх
професіоналів у цій сфері. Десятки
ВНЗ України щороку випускають сотні спеціалістів у відповідних галузях,
з яких можна було б за наявності
бажання держави та відповідного
фінансування сформувати цілу армію
професійних бійців інформаційного
спротиву, контрпропаганди і спеціалістів із комп’ютерних інформаційних
та інтернет-технологій, об’єднаних
у власний аналог американського
Агентства національної безпеки.
„Проте всі мої ініціативи до наших
держорганів про створення хоча
б окремого Бюро у сфері ведення
інформаційних операцій так і не були
почуті“, – жаліється Т.Березовець.
На щастя, сьогодні в Україні стрімко
розвивається громадянське суспільство і там, де держава не справляється – швидко з’являються громадські
активісти, які діють за власною ініціативою і заповнюють вакуум влади.
Численні групи незалежних україн16

ських активістів сьогодні ведуть свою
досить успішну інформаційну війну
проти Росії. Потужно діють відставні
військові та експерти, об’єднані
в групу „Інформаційний спротив“ на
чолі з Дмитром Тимчуком. У той же
час регулярно спростовують численні
міфи, породжені російською пропагандою, українські активісти сайту
stopfake.org. Із останніх прикладів
– виведення на чисту воду російських
ЗМІ, які подають фото вбитої в російському Уссурійську дівчинки за знімок
дитини, „вбитої київською хунтою“
в Слов’янську.
Зусилля stopfake.org виявилися корисними для України у відбитті однієї
з останніх потужних інформаційних
атак Кремля, який хотів представити
нашу армію як таку, що використовує
фосфорні бомби для обстрілу населе-

Зараз уся російська
пропаганда
працює переважно
на створення
з української армії
образу „карателів“,
терористами
спеціально
влаштовуються
обстріли населених
пунктів та житлових
кварталів, які потім
видаються за „звірства
бандерівців“.
них пунктів на Донбасі. Використання
таких бомб у межах населених пунктів заборонено низкою міжнародних
угод. Проте виявилося, що російські
пропагандисти використали для цього
відзняте в Іраку відео бомбардувань
позицій радикальних ісламістів американською армією в 2004 році. Пізніше російські журналісти телеканалу
„Звєзда“, які були затримані Україною, визнали, що зумисне розповсюдили цю неправдиву інформацію за
вказівкою керівництва з Москви.

Пропагувати по-новому
Власне по перших кадрових
призначеннях в адміністрації новообраного президента П.Порошенка

можна помітити інтуїтивне розуміння
необхідності розбудови – принаймні
на базі інституту глави держави – певної моделі, яка займатиметься пропагуванням ініціатив влади з примирення
Донбасу та медіа-інформаційним
спротивом.
Главою адміністрації призначено
не політика, а досить прагматичного
та навіть цинічного медіа-менеджера Бориса Ложкіна, який ізсередини знає, як працюють російські ЗМІ,
адже керував медіа-холдингом UMH,
в активах якого були „Комсомольська правда“ та „Аргументы и факты
в Украине“. Самого Ложкіна із його
ставленням до україномовних ЗМІ,
які, за його словами, „не потрібні“,
ще нещодавно вважали одним із
адептів просування ідей „Русского мира“ та чи не головним русифікатором
України.
Іншого професійного медійника та
народного депутата Ірину Геращенко, яка працювала прес-секретарем
В.Ющенка, президент Порошенко
призначив своїм уповноваженим
з мирного врегулювання ситуації
в Донецькій та Луганській областях.
В експертному середовищі досить
негативно сприйняли це призначення
з точки зору здатності Геращенко фахово, авторитетно та ефективно вести
переговори з місцевими елітами Донбасу і бойовиками. Вважається, що
на це місце краще би підійшла більш
потужна фігура з військових або силовиків. Однак, якщо подивитися на
це з точку зору логіки побудови нової
інформаційної політики держави – все
стає на свої місця. „Робота уповноваженого передбачатиме більш тісний
контакт зі ЗМІ та міжнародними організаціями та місіями, щоб план президента був зрозумілий та почутий“,
– розповіла Ірина Геращенко про
своє завдання.

Війна відбувається в головах
Однією з причин ганебної поразки
супердержави США з усією її військовою потужністю та сучасною зброєю
у В’єтнамі стало повне ігнорування
інтересів місцевого населення. Як
писав історик Філіп Девідсон, „протягом усієї війни Сполучені Штати мало
замислювалися над політичними,
економічними та психологічними наслідками їх військових операцій. Ніхто
не звертав уваги на загибель мирного
населення, непотрібні руйнування,
а між тим і те й інше виробляло негативний політичний ефект“. Утримувати
країну без опори на місцеве населення, яке почало вважати американців

Тектс: Павло Булгак, політолог, медіа-експерт, Київ
Фото: Петро Андрусечко

Дніпропетровськ не став другим Краматорськом або Слов’янськом саме завдяки тому, що туди було зупинено експорт
кремлівської пропаганди та диверсантів.

окупантами і карателями, а сама
війна з чужинцями перетворилася на
народну – виявилося не під силу навіть США.
Схожу помилку повторила й РФ
під час першої кампанії з наведення
конституційного ладу в Чечні, коли
заради швидкої перемоги над ополченцями знищувалися цілі міста разом
із мирним населенням. При цьому не
було враховано специфіку традицій
кровної помсти, характерної для цього регіону – в ряди армії Дудаєва потягнулися родичі загиблих, а характер
війни перетворився на національновизвольну.
Аналогічний сценарій вже у своїх
цілях намагається реалізувати Кремль
і на Донбасі. Зараз уся російська
пропаганда працює переважно на
створення з української армії образу
„карателів“, терористами спеціально
влаштовуються обстріли населених
пунктів та житлових кварталів, які потім видаються за „звірства бандерівців“. Є й перші жертви такої кривавої
пропаганди, під обстрілами гинуть
мирні мешканці. Важливо зрозуміти,
що ця картинка формується не для

міжнародної спільноти, а саме для
мешканців окупованих терористами
територій. Так звані Луганська та Донецька народні республіки не здатні
запропонувати місцевим жителям
кращої соціальної перспективи у своєму складі, роботи, більшої зарплати
і пенсії. Єдиний шанс зберегти опору
на місцеве населення – залити його
кров’ю вбитих рідних і покласти за
це відповідальність на Київ. На щастя, місцеві мешканці у переважній
своїй більшості здебільшого втікають
із зони АТО, ніж солідаризуються із
терористами.
Саме тому першочерговим завданням нової інформаційної політики
і пропаганди української влади має
стати боротьба за розум простих
жителів Донбасу. Їм не потрібна
федералізація чи децентралізація
влади, рівень політичної культури
місцевого населення є вкрай низьким
і воно переважно є люмпенізованим
та патерналістським. Що робити із додатковими повноваженням на місцях,
демократією і відповідальністю за
свій вибір, яку потрібно буде брати
на себе – не знає рядовий шахтар чи

металург. Треба дивитися реально на
речі: Донбас – це законсервований
Радянський Союз у мініатюрі. Переважну більшість людей там реально
турбують лише такі речі, як зарплата,
пенсія, робота, стабільність.
Іншими словами, якщо Україна
хоче виграти війну за Донбас, вона
має пообіцяти жителям регіону відбудову міст і таке ж покращення
життя, в яке Росія змусила повірити
Крим. І не лише пообіцяти на словах,
але й хоча б частково виконати свої
обіцянки. Якщо під цю мету Адміністрація президента Порошенка тимчасово перетвориться на свого роду
медіа-корпорацію та потужну пропагандистську машину, призначення
Б.Ложкіна та обраний президентом
курс на мирні ініціативи виглядатиме
виправданим.

17

інша армія

„Пораженцы“
Український державницький інтерес підточують
ізсередини ЗМІ, котрі відверто можна вважати
російською п’ятою колоною.
„Пораженцы“ – цей пропагандистський термін з часів СРСР клеймив
людей, які бажали поразки рідній
країні. Точніше, ці люди бажали поразки сталінському режимові, тому годі
дивуватися, що „колабораціоністів“
лише в Україні було близько 1 млн.
осіб, а в Радянському Союзі загалом
– ніхто й не рахував. Проте таке звинувачення для людини закінчувалося тоді
максимальними політичними строками
в концтаборах ГУЛАГу – до 25 років
таборів і ще певної кількості років „поражения“ в правах. Смерть Сталіна
дозволила багатьом скоротити термін
ув’язнення, але тавро „зрадника батьківщини“ залишалося з людиною до
самої смерті.

Медіа п’ятої колони
Інша справа тепер, коли можна, записавшись у „повстанці“, йти грабувати
магазини і банки нібито через те, що
в Києві до влади прийшла „бандерівська хунта“. Фашистами нову владу
в Україні називають, незважаючи на те,
що в складі уряду такої „хунти“ – і росіяни (Людмила Денисова, Павло Клімкін,
Дмитро Булатов), і євреї (Володимир
Гройсман), і навіть азербайджанець

Арсен Аваков. А можна поширювати
маячню на масовому рівні, прикриваючись „необхідністю подачі різних точок
зору“ чи „свободою слова“. Саме так
поводиться низка ЗМІ в Україні. Можна
навіть сказати, що це цілі групи ЗМІ, які
єднає проросійський дух публікацій,
а також – „східна“ географія джерел
їхнього фінансування.
До п’ятої колони Росії в Україні
належать ЗМІ холдингу UMH („Українська медіа-група“), викупленого
в 2013 році наближеним до оточення
Януковича молодим олігархом Сергієм
Курченком: „Корреспондент“, „Коментарі“, „Форбс-Україна“. Також ЗМІ, які
пов’язували з екс-главою Нацбанку та
в.о. прем’єр-міністра Сергієм Арбузовим: газета „Взгляд“ (нещодавно закрилася друкована версія, залишився
сайт) та телеканал „112“. Холдинг
„Вести“, який пов’язують із Віктором
Медведчуком, і до якого входить безплатна масова щоденка „Вести“, що
має свої випуски в Донецьку та Одесі,
тижневий журнал „Вести-Репортер“
(суголосний з російським тижневиком
„Репортер“), радіо „Вести“, що транслюється в трьох містах країни (після
окупації Росією Криму його закрили
в Севастополі – вочевидь там свою
місію станція виконала). Плюс медіаактиви окремих регіоналів, на зразок
пов’язаного з Ганною Герман сайту
УНН, чи газети „2000“, яка нещодавно перейшла в режим сайту, і котру
пов’язують із Дмитром Табачником.
Практично всі ці ЗМІ – російськомовні. Назагал кількість медіа російською
мовою в Україні була до останнього
моменту на порядок вища, ніж кількість
російськомовного або двомовного населення. Мова також була фактором
впливу.

Реклама чи пропаганда?

На чиї гроші видається газета „Вести“
невідомо. Найімовірніше, володіє
холдингом Віктор Медведчук (читай:
Росія), або Сергій Курченко (читай:
родина Януковича).
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Варто додати, що в деяких медіа,
наприклад, музичних FM, можна було
взагалі не почути про Майдан: неофіційним темником заборонялося навіть
слово „Майдан“ згадувати і рекомендувалося говорити про „події, що відбуваються у країні“. Телеканали під час
захоплення Криму Росією транслювали
телесеріали російського виробництва і

гумористичні програми. Нерідко відчувалася зв’язка інформаційних потоків
– приміром, на радіо випуски новин
готувалися „за матеріалами сайту Корреспондент.net“ (не знаючи власника
якого, слухач, а тим більше випадковий
– як у громадському транспорті – не міг
відразу зорієнтуватися, яким лайном
його годують). Значну роль в дезінформації українського суспільства відіграла
„джинса“ – замовні проплачені матеріали, схожі на крипторекламу. Схожі,
бо в умовах інформаційної війни – це
навіть не реклама, а чистої води пропаганда, замаскована під випуски радіоновин чи газетні статті. Для прикладу
можна назвати статтю в газеті „Комсомольская правда в Украине“ (холдинг
UMH), авторства ідеолога економічної
єдності Митного Союзу Сергія Глазьєва
(рубрика „Взгляд из Москвы“), під промовистим заголовком „Еврофашизм“.
Або появу в тій же газеті виправдувального інтерв’ю з екс-главою митниці
Олександром Клименком, котрий разом із Януковичем втік до Росії (подано
як ексклюзив). Також газета продовжує
без жодних купюр і пояснень друкувати
заяви інших „безпідставно переслідуваних“ втікачів.
Окремо варто зупинитися на інформаційній політиці та ринковій поведінці
холдингу „Вести“. Очолює його Ігор
Гужва, колишній головний редактор ахметівської щоденки „Сегодня“, котрий
після конфлікту з топ-менеджментом
певний час жив у Москві. Повернувшись звідти, він заявив про створення
нового медіа-холдингу. На чиї гроші
видається газета „Вести“ (практично
без жодної комерційної реклами всередині, до певної години ранку безкоштовна, потім – за ціною 1,7 грн),
журнал „Вести-Репортер“ (ціна 10 грн.
при тому, що на вигляд сам папір і друк
вартує дорожче) і транслюється радіо
„Вести“ – невідомо. Найімовірніше,
володіє холдингом Віктор Медведчук
(читай: Росія), або Сергій Курченко (читай: родина Януковича). Проти газети
„Вести“ вже кількаразово відбувалися
акції протесту – першими такий протест організували студенти київських
вузів, котрі стояли з плакатами „“Весті”
– рупор окупантів – візьми побільше на

Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів

Проти газети „Вести“ вже кількаразово відбувалися акції протесту – першими такий протест організували студенти
київських вузів, котрі стояли з плакатами „Увага! “Вести” – безкоштовна кремлівська пропаганда – візьми побільше
у смітник!“.

макулатуру!“, „Увага! “Вести” – безкоштовна кремлівська пропаганда
– візьми побільше у смітник!“, „Путин=Медведчук! Бесплатной может быть
только агитка оккупанта. Каждая газета – пуля в наших солдат! Не бери!“.
Яким був коефіцієнт корисної дії цієї
акції? Мінімальний: щодня лише в Києві
в годину пік біля кожного з виходів 50
станцій столичного метро щосекунди
роздається сотні газет.
До наступного протесту „Вести“ підготувалися ґрунтовніше: коли молоді
люди під керівництвом депутата Київради Ігоря Луценка прийшли пікетувати
редакцію, біля неї вже було чимало
людей, які, за словами активістки Катерина Гладкої, нібито підтримували
газету „Вести“: „Проплачені школярі
і люди “підпитого вигляду” мали максимальну кількість української символіки
– і бандури, і вишиванки, і кульки жовто-блакитні“. До слова, при відкритті
радіо „Вести“ всіх працівників також
змусили прийти у вишиванках, позірно вдаючи патріотів. Наступного дня
газета розродилася „викривальним“
матеріалом про Луценка, котрий був
одним із лідерів громадського про-

тестного руху „Збережи старий Київ“,
а також критикою Євромайдану.

Що є ЗМІ, а що вже ні?
Втім, найбільше Гужва боїться все
ж конкретних дій влади. А вони вже
розпочалися: у травні податкова
міліція заблокувала вхід до редакції,
влаштувавши перевірку всіх документів. Газета продовжила роботу, ще
й організувала круглий стіл під назвою
„Відносини держави і ЗМІ: нова історія
для нової України“. Під таким невинним
заголовком зібралися симпатики „Вестей“. Проте для легітимізації розмов
запросили також гендиректора „Інтерфаксу“ Олександра Мартиненка
та незалежного журналіста Леоніда
Швеця. Останній, за характеристикою
видання „Телекритика“, перетворив
круглий стіл на гострокутний. Суть
його виступу можна передати цитатою:
„Мене дивує, коли “Вести” ставлять
в один ряд з іншими ЗМІ. Це, м’яко
кажучи, неправда. “Вести” – унікальні. В Україні відсутня якісна преса і,
зайшовши з величезними коштами на
такий ринок та вибиваючи безплатним
роздаванням [газети – Р.К.] конкурен-

тів, “Вести” зайняли домінуюче становище, що дозволило суперефективно
виконувати завдання, поставлені тими
людьми, хто дав на проект шалені
гроші. Хто ці люди і які задачі, ми не
знаємо, нам ніхто не пояснить і не
скаже, доводиться домислювати за
продуктом, а він уже є таким як є“.
Після цього Швець покинув засідання,
а навздогін посипалися філіппіки про
неякісну українську журналістику. Так
чи інакше, для „Вестей“ і надалі існують „повстанці“ на Донбасі, і Росія
для них – чинник, з яким неможливо не
рахуватися, а ще краще його дослухатися, і всі російські зірки кіно та музики
– звісно, „вітчизняні“, „наші“.
Чому таке можливе? В Україні немає
чіткого законодавства щодо прозорості медіа-власності. Також досить
мало прецедентів покарання видань,
котрі проводять відверту антидержавну
політику, або ж розпалюють міжнаціональну та міжнародну ворожнечу. Тому
наразі нова влада лише приміряється
до методів та засобів, якими можна
протидіяти інформаційній війні в себе
під носом.
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Феномен „нових медіа“
під час і після Майдану
Революція Гідності 2013-2014 років не лише радикально змінила
суспільно-політичні відносини в державі, але й переформатувала
український інформаційний простір. Нові медіа за своєю
впливовістю фактично зрівнялися з традиційними, і навіть
почали задавати останнім стандарти роботи.

Станом на середину осені минулого
року український медіа-простір деградував, слідом та за прикладом російських ЗМІ. Джерел об’єктивної інформації ставало дедалі менше, їх впевнено
витісняли провладні пропагандистські
медіа, які у своєму прагненні маніпулювати свідомістю українців часто не рахувалися з витратами, тим самим ставлячи
своїх незаангажованих конкурентів
у завідомо програшні умови.

У багні пропаганди
У секторі друкованих ЗМІ провідні
позиції займали декілька холдингів,
тісно пов’язаних із режимом Януковича.
Насамперед, мова про „Український
медіа-холдинг“, лідер ринку друкованої
преси, котрий був викуплений „сімейним“ олігархом Сергієм Курченком.
Декілька провідних видань, які раніше
вважалися флагманами ринку, зокрема журнали „Корреспондент“ та
„Forbes“, з приходом нового власника
почали стрімко втрачати об’єктивність
та авторитет серед читачів. Свою долю на ринку впевнено розширював
і новостворений медіа-холдинг „Вести“,
справжні власники якого невідомі й досі, та газети „Взгляд“ і „Капітал“, котрі
пов’язували з колишнім віце-прем’єром
Сергієм Арбузовим, що теж входив до
кола „Сім’ї“ екс-президента. Ставка
робилася на масове розповсюдження
безкоштовних щоденних газет або продаж журналів за ціною значно нижче
собівартості.
У телевізійній сфері ситуація була
ще сумнішою. Критикувати владу дозволяли собі хіба що „5 канал“ та ТВі,
які не входили і в десятку найрейтинговіших, решта підконтрольних олігархам
каналів загалом зберігали лояльність
до режиму Януковича. Територією відносної свободи був лише інтернет, але
проблеми почалися і в опозиційних
(чи навіть просто незалежних) онлайнмедіа, проти яких була розгорнута
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активна кампанія по дискредитації із
застосуванням усього арсеналу методів
чорного піару. А блогерство та соціальні мережі, хоч і користалися певною популярністю серед прогресивної частини
суспільства, але загалом були не в змозі
втамувати його інформаційний голод.
З початком Євромайдану ситуація
почала змінюватися дуже швидко.
Першим поштовхом став організований звичайним київським блогером
Олександром Барабошком – більш
відомим як „Крус Крус“ – відеострім
з Майдану Незалежності у першу ніч
протестів. Трансляцію тоді подивилися
кілька десятків тисяч українців. Це був
лише початок. З розвитком протестних
акцій, особливо після жорстокого розгону студентів міліцією 30 листопада та
відповідною ескалацією революційних
настроїв, стріми, блоги та соціальні
мережі стали для громадян, безумовно,
головним джерелом отримання інформації.

Пошук альтернативних джерел
інформації
Для цього було декілька об’єктивних
причин. Між ними – згадана вище цензура у мейнстрімних ЗМІ. З початком
революції переважна більшість із них
або банально замовчували протестні
події, або подавали їх у свідомо викривленому, ангажованому на користь
влади, тоні. Дізнатися про те, що насправді відбувається в країні, з екранів
телевізорів чи шпальт газет часто
було неможливо. Але події в столиці
та регіонах набули такого масштабу,
що мільйони українців не могли їх не
помічати, хоча б через безвідмовну
дію так званого „сарафанного радіо“.
І їхнє прагнення отримати більш повну,
ніж з чуток, картину того, що коїться
в Україні, природним чином штовхало
громадян до пошуку альтернативних
джерел інформації. В соціальних мережах з’явилося чимало блогерів „з наро-

ду“, які здобули неабияку популярність,
регулярно і ретельно аналізуючи поточні події в державі, а їхні викладки та
прогнози нерідко бували не гіршими за
якістю, ніж висновки дипломованих політологів „з телевізора“ – тим більше,
що останні часто „сиділи на зарплаті“
у певних політичних сил, тож не могли
бути об’єктивними.
З початком революції виявилося, що
навіть потужні опозиційно налаштовані
видання на кшталт „Української правди“
не в змозі самостійно охопити весь масив подій в країні через брак ресурсів
– як матеріальних, так і людських. Про
інші видання з пропискою в Києві годі
й говорити, бо більшість з них виявилися не готовими до інтенсивної роботи
у форматі 24/7. А в регіонах ситуація
виявилася ще гіршою – тамтешні медіа у масі своїй не звикли працювати
в інформаційну епоху та повно й оперативно висвітлювати весь масив подій
у своїх регіонах (про їхню залежність від
місцевої влади і спричинені цим цензурні обмеження теж не варто забувати).

Кожен міг стати журналістом
У найгарячіші моменти Майдану по
всій країні одночасно відбувалися сотні різноманітних, вартих уваги подій
„в полях“: захоплення і блокування
адмінбудівель та військових частин,
багатотисячні мітинги та марші, сутички з міліцією та тітушками, суди
над активістами тощо. Одночасно
висвітлити їх українські ЗМІ навряд чи
могли б у принципі, про що йшлося вище. А ось численні блогери та стрімери
виявилися надзвичайно корисними: посилання на нашвидкуруч організований
відеострім чи твіттер-трансляцію події
часто підхоплювалися загальноукраїнськими мережевими ком’юніті на кшталт
„Євромайдану“ у „Фейсбуці“ – і кожен
українець за бажання міг відслідковувати цікаву для себе подію у будь-якому
куточку держави.

Текст: Мілан Лєліч, Київ
Фото: Петро Андрусечко

Пересічні українці швидко з’ясували,
що для того, щоб займатися інформаційною журналістикою, їм не потрібні
ані фахові знання, ані спеціальна апаратура. Звичайний смартфон з камерою, модем, 3G-покриття дозволяли
будь-якому громадянину на деякий час
перетворитися на журналіста. А повсюдне поширення інтернету забезпечувало йому аудиторію. Крім того, прямий ефір, на відміну від інших форматів
подачі інформації, унеможливлював
маніпуляції, що гарантувало йому довіру з боку глядача.

Швидкість, оперативність,
гнучкість і вірогідність
Інформаційна функція соцмереж та
нових медіа загалом під час Майдану
органічно поєднувалася з організаційною. Спрощено це виглядало таким
чином: громадянин у соцмережі повідомляє, що в його місті активістами
взято під контроль певну будівлю,
а довкола неї зібралися представники
міліції і планують організувати штурм
– згодом створюється відеострім з місця
події, який набуває популярності в тих
же соцмережах – там же глядачі домовляються між собою про допомогу активістам на місці, до будівлі підтягуються
нові загони майданівців, будуються

Початок
сепаратистських бунтів
на Сході України
надав громадянській
журналістиці
нового імпульсу. Ані
традиційні медіа,
ані, тим більше,
повідомлення від
державних установ не
в змозі забезпечити
населення задовільною
інформацією про події
на Донбасі.
барикади, організовується харчування,
медична служба та забезпечення інших
потреб в режимі реального часу тощо.
Вочевидь, традиційні медіа з подібними
завданнями не змогли б упоратися
апріорі, навіть якби поставили це собі
за мету.
Найбільш успішним проектом нової
інформаційної епохи в Україні, без-

умовно, стало „Громадське ТБ“, яке
якраз запустилося в перший день Євромайдану. Фішкою проекту став відеострімінг – журналісти „Громадського“
цілодобово (за потреби) забезпечували
трансляцію подій з Майдану чи будьяких інших гарячих точок, збираючи
співставну з телебаченням аудиторію.
Інший козир „Громадського“ – інтерактивність та гнучкість програмної сітки. Впродовж усієї революції ведучі
„Громадського“ ретельно моніторили
соцмережі, агрегуючи найцікавіші повідомлення і намагалися за можливості
надіслати у чергову „гарячу точку“
свого кореспондента, організувати
стрім з місця подій чи хоча б телефонне включення. Подібної оперативності
до того часу не демонстрував жоден
український канал. Під час Майдану
почали розвиватися й аналогічні за
форматом проекти – як телевізійні,
так і суто інтернетні на кшталт „Спільнобачення“, „Еспресо ТВ“ чи „112“,
хоча популярності „Громадського“ досягти вони не зуміли. Інтерактивність,
мультимедійність і гнучкість тепер стали
головними вимогами до будь-якого
актуального інтернет-проекту. Навіть
новинні сайти на додачу до традиційних
стрічок тепер додають стріми з місць
подій, агрегують повідомлення та фото21
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графії з соціальних мереж тощо, інакше
вони приречені на невдачу на ринку.
Цей якісний прорив і став одним з найбільших досягнень української Революції
у суто медійній сфері.

Новий імпульс
Початок сепаратистських бунтів на
Сході України надав громадянській журналістиці нового імпульсу. Ані традиційні
медіа, ані, тим більше, повідомлення від
державних установ не в змозі забезпечити населення задовільною інформацією про події на Донбасі. Прогалину вимушено заповнюють численні блогери
– як ті, хто безпосередньо знаходиться
в зоні бойових дій та є їх очевидцями,
так і ті, хто володіє інсайдерською
інформацією з табору українських силовиків та/або бойовиків-сепаратистів.
Яскравий приклад – військовий експерт
та координатор групи „Інформаційний
спротив“ Дмитро Тимчук. Він у щоденному режимі публікує дайджести
найважливіших подій дня, часто оприлюднюючи ексклюзивну інформацію та
регулярно повідомляє свіжі новини із
зони антитерористичної операції, котрі
потім підбираються традиційними ЗМІ.
Інший приклад – проект „СтопФейк“
– група волонтерів, які ретельно відслідковують та спростовують фальшиві
повідомлення про хід бойових дій, які
надходять від обох сторін конфлікту, тим
самим де-факто перебираючи на себе
функції, які мали б виконувати засоби
масової інформації.
Значення подібних до „СтопФейк“
проектів важко переоцінити. Український медіа-простір захлинається від
неперевіреної та недостовірної інформації, першоджерелом якої є якраз
громадянські журналісти. У свою чергу,
нові та традиційні медіа рідко завдають
собі клопоту з її перевіркою, тож навіть
у серйозних виданнях можна зустріти
новини на зразок „Біля населеного
пункту А знищено десять терористів,
– про це у своєму “Фейсбуці” пише
блогер Б з посиланням на “Твіттер” місцевого жителя В“. Власне, забезпечення
правдивості інформації є головною
потенційною перевагою традиційних
медіа перед новими і, тим більше, перед
блогерами та громадянськими журналістами, які за зміст своїх повідомлень
відповідають хіба що перед самими
собою. Для того, щоб витримати конкуренцію в новій інформаційній епосі,
яка настала в Україні, ЗМІ будь-якого
штибу мають навчитися поєднувати оперативність, гнучкість та інтерактивність
з професійним підходом до інформації,
яку вони оприлюднюють.
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Нові медіа – нові правила:
як змінилася українська
медіа#сфера?
Чи змінюється українська журналістика
і чи висуває вимоги до самої себе?
Медіа були і залишаються дзеркалом суспільства, вони трансформуються і відповідають на виклики,
мають схожі стосунки з владою
– хтось готовий працювати під егідою чиновників, а хтось відчуває,
що медіа-сфера таки має бути
четвертою владою. В українській
журналістиці останнім часом відбулося багато змін, від закриття чи
зміни вектора окремих тижневиків
і до появи на ринку принципово
нових ЗМІ. Проте вимальовується
цікава тенденція – журналісти, які
незадоволені політикою видання
чи фінансовим контролем над ним
(що частіше) не опускають руки,
а створюють нові ЗМІ чи активно
йдуть працювати у проекти з новим
підходом і поглядами.

Громадське
Складно стверджувати, що історія з новими медіа почалася зі
створення „Громадського ТБ“, але
однозначно – в основі цього проекту є колишні журналісти з телеканалу ТВІ, які з великим скандалом
пішли з каналу через конфлікт із
власниками і незрозумілі оборудки
у фінансовій частині. Тоді це був
свого роду хороший рекламний хід,
бо увага довкола ситуації з ТВІ була
шаленою.
Тож 11 червня 2013 року Роман
Скрипін і команда презентували
Україні онлайн-ТБ. Принципова різниця була в тому, що першочергово
гроші на такий проект мали йти від
громади у вигляді внесків, себто це
система croudfunding. Але згодом
картина дещо змінилася, ресурс
передбачав колективне контролювання від двох наглядових рад.
На перших етапах акцент „Громадського“ був на новинах, оскільки стартував проект 22 листопада,
в час, коли почався Майдан. Але,
знову ж таки, це новини були з коментарями, включеннями, стрімами.
Тому на хвилі Майдану довіра до
такого ресурсу була колосальною.

Українському суспільству запропонували „активне телебачення“, коли
ти не просто сидиш на дивані, а коли
ти можеш комунікувати з ведучими,
ділитися інформацією і навіть стати
свідком події, яка знайде своє місце
у випуску новин „Громадського“. Із
„Громадським“ процес йде легше,
бо це візуальний продукт, а що відбулося на ринку друкованої преси
(в паперовому та онлайн вигляді)?
Попри скорочення ринку медіа, на
нього сміливо вийшли кілька вельми
цікавих проектів.

„Insider“
Одним із таких проектів став
„Insider“ – політико-економічне
онлайн-видання, створене у вересні
2013 року Сергієм Щербиною, ексжурналістом „Української правди“,
розслідувальником. До його команди також долучилися ті, для кого
УП стала тягарем, коли з’явилися
рамки, а пріоритети у виборі важливих і неважливих тем різко стали
зсуватися.
Саме тому в основі ідеї видання
лежала якість і об’єктивність, що,
попри наявність великої кількості ресурсів в інтернеті, все ж лишається
актуальним. „Відбувається підміна
пріоритетів – на перший план виходить неважливе, несуттєве, зайве.
Натомість найцікавіше залишається
в тіні. Чому так відбувається? Цього
року почався процес остаточної
монополізації медіа-ринку. ЗМІ
невпинно перетворюють на інструмент маніпуляції громадською
думкою. Найлегше керувати тими,
хто не знає правди. Тими, хто вірить
у красиву картину світу, намальовану технологами, неважливо в чиїх
інтересах“, – саме так звучить основна позиція головного редактора.
На початку створення „Insider“
основною аудиторією мала стати
мисляча аудиторія у вікових рамках
21–45 років. За словами Щербини,
вони з цим не помилилися. Але, попри висування нових вимог до якості

Текст: Катерина Гладка, Київ

і контенту, ми не можемо виключати
економічний чинник трансформації
ЗМІ. Змінюються правила гри на
економічному ринку, він проходить
очищення і переживає „постмайданний етап“, а значить – тимчасову
нестабільність.
„Нам пощастило і водночас не дуже із часом відкриття “Insider”, оскільки ми запустились за кілька місяців
до початку Майдану. З одного боку,
це дало нам велику відвідуваність,
а з іншого – абсолютно був зламаний
рекламний ринок“, – розповідає на
конференції з нових медіа в Києві
Сергій Щербина.
Звісно, питання принципово інших
підходів стосуються й фінансування.
Як пишуть на своєму сайті „Insider“,
компанія-видавець, яка веде господарську діяльність, – ТОВ „Всеукраїнська медіа-група“. Засновником цієї
компанії є керівник проекту „Insider“
Сергій Щербина. Проект існує на
гроші від нетопового бізнесу, тому
в ньому немає політичних грошей,
а це передбачає свободу у висвітленні подій і розстановці пріоритетів. Тож
„Insider“ може претендувати на роль
серйозної платформи для аналітики,
бо одна справа читати новини поверхово, а інша – розуміти суть процесів
і зв’язки між ними.

„Hubs“
Лінія появи нових ЗМІ продовжилася зі скандалом довкола імені
олігарха Сергія Курченка, який
у листопаді 2013 року викупив UMH
(український медіа-холдинг, до якого,
зокрема, входив журнал „Кореспондент“) та „Forbes“. Брудні оборудки
і зухвалий публічний продаж найвпливовіших ресурсів у країні стали
знаковою точкою в історії української
журналістики. Це те відчуття, коли
терпіти далі означало стати іміджмейкерами влади і перестати бути журналістами. У складі тодішнього „Forbes“ працювала енергійна кримська
татарка Севгіль Мусаєва, яка після
продажу журналу Курченку вирішила
звільнитись, і не вона одна. Але саме
вона стала головним редактором нового проекту про бізнес, стартапи та
економіку „Hubs“.
„Ми розуміли, що кількість незаангажованих видань у країні зменшується, тому й вирішили створити
незалежний проект на дуже великих
коштах“, – говорить Севгіль Мусаєва.
Проект стартував у найгарячіший
час Майдану, і було дуже нелегко
заявити про себе в час, коли всі були

на Майдані, включно з учасниками
редакції. До речі, разом із Севгіль
у проекті „Hubs“: Віталій Єрмаков,
Андрій Самофалов і Дарина Марчак
із „Forbes“. Також у складі команди
– колишня редактор відділу фінансів
Liga.net Юлія Бондаренко.
Головна редакторка „Hubs“ погоджується з тезою, що зміна політики
видання і масові звільнення журналістів та заснування нових проектів стали тенденцією. Вона також уважає,
що чим більше влада втручатиметься
у діяльність медіа, тим більше буде
створюватися нових. У ситуації з „Forbes“ була сформована команда, яка
вміла працювати за стандартами
і перевіряти інформацію, тепер вони
незалежні і мають усі шанси стати
якісним нішевим виданням. Хоча,
звісно, велика складність із рекламою
та трафіком цей процес затягує. „Моєю основною мотивацією створити
“Hubs” стало небажання працювати
на ЗМІ, яке належить владі“, – каже
Севгіль Мусаєва.

„Новое время“
Ще однією жертвою від продажу
UMH став журнал „Кореспондент“,
а точніше професійні журналісти, які
там працювали. Після того, як Курченко став власником, тижневик просто не міг залишатися незалежним чи
то пак об’єктивним. Тому в листопаді
2013 року головний редактор Віталій
Сич пішов із посади і частина журналістів разом із ним. А за деякий час на
ринку медіа стартував новий проект–
тижневик „Новое время“, де назва
говорить сама за себе. Одним із тих,
хто став частиною команди „Нового
времени“, є політичний журналіст
Олександр Пасховер (у минулому
також журналіст „Кореспондента“).
Причиною закриття окремих видань
на ринку він називає падіння ринків
реклами. Така доля спіткала, наприклад, економічне видання „Інвестгазета“, проте частина закрилася через
політичні мотиви. „Себто на економічному, а тим більше політичному
зламі неминуче оновлення, очищення
медіа. І я не певен, що воно відбулося
тією мірою, якою мало би відбутися.
Окрім UMH, є ще медіа-холдинг, що
видає журнал “Репортер“ та газету
“Вісті”. Ми й досі не знаємо, хто
стоїть за ним, але бачимо, що в нього
вливають шалені гроші, і ці гроші погано пахнуть“, – говорить Пасховер.
Коли Україна розпочала Майдан,
у тодішній редакції „Кореспондента“
була не менша революція. Бо після
продажу видання Курченку вся ре-

дакція звільнилась і думала над тим,
щоб створити новий тижневик.
„Найбільшу турботу – шукати інвестора – взяв на себе наш екс-головний редактор Віталій Сич. Його ім’я
було запорукою того, що й наступний
часопис дотримуватиметься всіх західних стандартів журналістики, а це
не просто вимога журналістської
етики, а й певною мірою передумова
для успішного бізнес-проекту в медіа.
Адже головна перевага в медіа – це
ступінь довіри. За нею приходить читач, за читачем – тираж, за тиражем
– реклама тощо“, – говорить Олександр Пасховер.
Олександр Пасховер каже, що однією з відмінностей „Нового времени“
є те, що журналісти роблять продукт,
у який самі вірять, вони працюють
у команді, з якою комфортно, з якою
вже пройдено чимало труднощів.
Себто видання стартувало з інших
позицій, аніж сліпе обслуговування
влади.

Незалежної журналістики
в бідних економіках не буває
Проте журналіст усе-таки сподівається, що нові ЗМІ і далі відкриватимуться, і цей процес тримається
не лише на журналістах, але й на
державі та її громадянах: „За останні
півроку журналісти дуже подорослішали, дехто за ці ж півроку навіть
і посивів. Проявився кожен. Але для
появи нових, незалежних медіа мають бути готові не лише журналісти.
Доти, поки Україна буде бідною, поки
бізнес-середовище не буде вільним,
поки не буде вільної конкуренції у всіх
галузях, поки не будуть проведені
ліберальні реформи, спрямовані на
прогрес середнього класу – а в наших умовах на його появу, – незалежність журналістики буде штучною,
умовною. Інакше кажучи, не буде
ніякої журналістики“.
За його словами, великого ренесансу у друкованих медіа все ж не
відбулося, а формула існування незалежної журналістики впирається своїми коренями в економіку. Бо немає
у світі прикладів, де у бідних економіках існує незалежна журналістика.
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інша армія

Донбас: інформаційний вакуум
З точки зору свободи слова, Донбас переживає сьогодні не
найкращі часи: значна частина Луганської та Донецької
областей залишилися без альтернативних джерел новин.
Телевежі захоплені бойовиками. На каналах місцевого ТБ
транслюють третьосортні передачі про расу рептилоїдів, змову
Америки та Європи проти слов’ян і сліди масонських лож
в організації Євромайдану. Приправлений цей салат інтерв’ю
з князьками місцевого розливу: героями всіх проросійськи
налаштованих мешканців областей, від Губарєва до Стрєлкова.

На тих частотах, де раніше були
українські телеканали, – тепер пропагандистські колажі „ЛайНьюз“, „АннаНьюз“ і рупори імперії: „Перший
Канал“ Росії, НТВ, і звісно ж, „Росія
24“ на чолі з Кисельовим. Населення
цілодобово отримує вже таку потрібну
Кремлю ін’єкцію вигадок про „Правий
сектор“, „Фашистську хунту з Києва“
і звірств Національної гвардії України.
Справа доходить до того, що, стоячи
в черзі по воду посеред розбомбленого бойовиками Слов’янська, мешканці
штовхаються, пролізаючи на початок
черги: „Я не зрозуміла, ти що, за
“Правий сектор”“? Міфи російської
пропаганди настільки закоренилися
в свідомості мешканців Донбасу, що
жодні бомби, грабунки, вбивства,
викрадення людей з боку бойовиків
не змусять їх повірити, що українська
армія – це не так погано, і що Україна
– єдина країна. І хоча так було, звісно, не завжди, але в якомусь контексті
Донбас відставав в інформаційному
розвитку від України рівно на 20 років, а коли прийшов час, то з кривавої
рани просто здерли шкірку й виявили
під нею юрми людей, іменованих
тепер „сепаратистами“. А ці люди
бажали лиш одного: назад в СССР, бо
через пропаганду вважали, що нічого
кращого бути не може.

Як це сталося?
На момент розпаду Радянського
Союзу Донбас населяли шахтарі
й робітники важкої промисловості.
Численні заводи Луганська куріли й не
збиралися зупинятись. Тоді, в 1991му, над містом розкидали листівки:
„Шахтар! Металург! Звільнись від комуністичного ярма! Ми перша республіка в Союзі. Ми годуємо всіх, а нас
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дурять! Голосуй за незалежність!“.
Вони й проголосували. З надією на
те, що всі гроші залишаться в Україні
й кожен отримає шматок хліба, який
не доведеться ділити з перестарілими
вождями ЦК.
І ось, завіса впала, Україна отримала незалежність і відразу ж провалилась у прірву інфляцій, бідності
й бандитизму. На Сході країни все

Феодали з КПРС,
перейшовши
в правління
незалежної України,
створили систему
ЗМІ, в якій чітко
простежувався
натяк на „давні добрі
радянські“ часи. При
цьому обов’язковий
елемент свободи –
у вигляді голих грудей
на останній сторінці
і ненормативної
лексики в замітках про
кримінальну війну.
відбувалося за схемами гіпертрофованого Дикого Заходу. Колишня
партійна еліта мімікрувала під „демократів“: всюди звучали заклики до лібералізму, говорити дозволено було
про що завгодно. З’явилась і вільна
преса. Щоправда, з невеликим застереженням. Партійна еліта, переодяг-

нувшись у нові костюми, прибрала
до рук комунальні об’єкти: шахти,
заводи, гуртожитки, готелі, піонерські кімнати і все решту, що було на
балансі компартії. Поки шахтарі далі
гнули спини в шахтах, а металурги
гарували на заводах, не отримуючи
заробітної плати, кабінетна номенклатура переродилась. Колишні
товариші налаштували випуск нових
„вільних“ газет. А особливо спритні
стали власниками телеканалів.
Схема була простою. Для газет
– декілька новин про вчинок певного
політика (власника видавництва) на
господарській ниві, телепрограма, гороскоп і, звісно ж, еротична рубрика.
Про що могла писати газета, власник
якої – вчорашній голова комсомольської ланки, а сьогодні – домотканий
ліберал? Писала про надвидобуток
вугілля, збудовані дитсадки, патронат
політика над сиротами, а головне
– яким поганим є політичний опонент власника. Жодних закордонних
новин, жодних фактів про те, як тепер
живе Захід чи Центр України, жодних
історій. Все просто і „по-пацанськи“:
лише регіональні новини з поправкою
на масштабний карнавал часів президента Кравчука.

Незалежна преса
ТБ 1990-х на Донбасі – це дикий
гібрид російської телекомпанії ВІД
з усіма її „КВНами“, „Взглядами“,
„Человек-и-законами“ і передачами
місцевого розливу. Причому донбаські передачі обмежувалися „музичними
коктейлями“. Новини – лише „Время“
з Москви або „Події“ з Києва. Про
розгул криміналітету, мовляв, читайте
з газет. А газети – ми пам’ятаємо про
що.

Текст: Євген Спірін, Луганськ – Київ
Фото: Петро Андрусечко

А ці люди бажали лиш одного: назад в СССР, бо через пропаганду вважали, що нічого кращого бути не може.

До середини 1990-х з’явився сякий-такий середній клас. Підприємці,
чиї торгові намети не згоріли в пожежах рекету, посміливішали й почали
випускати свої „незалежні“ газети.
Однією з таких у Луганську став
„ХХ век“ („ХХ століття“). Редактор
видавництва бігав від однієї політичної сили до іншої, зокрема до партії
„Зелених“. Газета спеціалізувалася
на висвітленні „розборок“ місцевих
кримінальних авторитетів та піарила
спонсорів. Про політиків писала без
сенсу й пафосно: „9 грудня на виїзній
колегії в Краснодоні з гучною заявою
виступив губернатор Луганської області: “До рішення проблеми наркоманії повинен підключитися кожен
мешканець Луганщини. В цьому питанні не повинно бути формального
підходу”“ (?!). Жодних повідомлень
про закордонну пресу, оглядів преси
всеукраїнської не було.

Іншими словами, феодали з КПРС,
перейшовши в правління незалежної
України, створили систему ЗМІ,
в якій чітко простежувався натяк
на „давні добрі радянські“ часи.
При цьому обов’язковий елемент
свободи – у вигляді голих грудей на
останній сторінці і ненормативної
лексики в замітках про кримінальну
війну. Своєрідна інкорпорація шахтарської свідомості в світ капіталізму, – так, аби не пошкодити психіку.
Зберігаючи основний міф: Донбас
– годувальник усіх, адже без нього
робітники Сходу не погодились би
гнути спини.
Спочатку працювало. Не платять
зарплату? Переживемо – а кому
зараз легко? Потім Луганськом
і Донецьком почали їздити „Бентлі“,
а в шахтарів як не було грошей,
так і немає. Самою лиш ідеєю про
„годувальників“ уже не можна було

стримати маси. Тому з’явився міф про
западенців-бандерівців. Мовляв, вони Гітлера прославляли, дідам нашим
у спини стріляли, ми тут усі гаруємо,
а вони в нас гроші забирають. За часів Помаранчевої революції команда
Януковича запустила новину про те,
що Ющенко нібито ділить українців
на „сорти“: мешканці Західної України – перший сорт, Центральної – другий, Східної – третій. Ці графіки швидко надрукували місцеві газети. Всі
видавництва, підконтрольні колишнім
комуністам, що перейшли в табір
регіоналів, опублікували провокативні картинки. За декілька тижнів
кожен школяр знав, що є робітники
Луганська та Донецька, а є неробибандерівці, які тільки й мріють, як би
зарізати чесного шахтаря. „Родзинкою“ були історії з Заходу. Так, у газетах „Ракурс“ і „Вечірній Луганськ“
у 2004-му часто можна було натра25

інша армія

ЗМІ Луганщини
та їхні власники
• „ХХІ век“ належить Владиславу
Кривобокову, політику та бізнесмену.
Кривобоков свого часу відкрив у місті
ресторан „Путін“, а також прикрасив
місто рекламними бордами з надписом
„Путін – шлях до Космосу“.
• Головний телеканал ЛОТ деюре державний, де-факто
належить депутатам-регіоналам
Родіону Мірошнику та Леонарду
Свідовському. Рупор пропаганди
Партії регіонів. Мірошник відомий
своєю цензурою і забороною
запрошувати на ефіри будь-кого,
окрім своїх друзів та депутатів Партії
регіонів. Зараз на ЛОТі транслюють
російські канали та інтерв’ю
з лідерами терористів.
• „Опозиційний“ канал ІРТА належить
депутату Володимиру Ландику.
Колишній друг губернатора
Єфремова, Ландик попав в опалу
до регіоналів та пішов у глуху
контрполітику. За часів Майдану
навіть дозволяв показувати
альтернативні сюжети, але не
дуже часто. На сьогодні канал під
забороною керівництва Луганської
республіки. Всі працівники звільнені,
а будівля захоплена.
• Телеканалом ЛКТ володіє депутат
облради Герман Кудінов, що отримав
від Януковича орден „За заслуги“
ІІІ ступеня за внесок у розвиток ЗМІ.
Під час заборони російських каналів
Кудінов продовжував транслювати
„Росію 24“, чим займається і до
сьогодні.
• Інтернет-канал „Портал.ТВ“
знаходиться під крилом депутата
від Партії регіонів Володимира
Гончарова. „Портал“ віщає
про „злочини київської влади“,
„каратєльную операцію“ та „проіскі
хунти“.
• Єдиною поки що ліберальною газетою
є „Реальна газета“, котра намагається
навіть в умовах терору висвітлювати
події більш-менш об’єктивно.
Інші видання, як „Вечірній Луганськ“,
„Ракурс“, „Луганська правда“ (до речі,
закрита) – так чи інакше контролюються
Олександром Єфремовим – головою
фракції Партії регіонів, тому що
засновники видань пов’язані бізнесом
з колишнім губернатором Луганська.
Бізнес будувався навколо копанок та
приватизації металургійних комбінатів.
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пити на розповіді від луганчан, що
поїхали до Львова й намагалася
купити хліба російською мовою.
Хліба вони не купили, зате отримали битою по голові. „Москаляку
на гілляку!“ – ці гасла громадяни
активно переповідали одне одному
в транспорті, і вже за кілька тижнів
кожен мешканець Донбасу мав як
мінімум декілька знайомих, котрі
знали тих, хто поїхав до Львова і не
зміг придбати хліба.

Друга республіка
До відімкнення ТБ в 2004-му
ніхто не додумався, та й було
б це занадто сміливо. Тому був
„5 канал“ , який усе ж показував
Майдан. Обурення глядачів не знало меж: суцільна брехня з екрану,
люди стоять на площі й вимагають
нового президента в той час, коли
на Донбасі всі працюють. А те,
що „всі працюють“ – це аксіома,
адже місцеві газети пишуть про
трудові подвиги. І потім, Янукович
– хоч і бандит, але свій бандит,
з Єнакієва.
На такій хвилі минув з’їзд сепара-

Повіривши у власний же міф про
бандерівців, чиновники з Луганської адміністрації закупили статуетки Степана Бандери, всерйоз
вважаючи, що їх будуть вішати
за російську мову. Такі статуетки
стояли у всіх кабінетах керівників
області. По тому, як статуетки
припали пилом за непотрібністю
(різати ніхто так і не прийшов), їх
дбайливо пронумерували та прибрали до сховищ.
У той час чиновники з Луганська
і Донецька почали активно проводити свята імені Тараса Шевченка,
місячники української граматики.
Підійшли з усією комуністичною
відповідальністю. Якщо святкування
– то вже святкування: всі шпальти
газет були забиті патріотичною
кашею. На школярів одягнули
вишиванки і змусили читати фрагменти з „Кобзаря“. Люди, нічого
не розуміючи, скаженіли: вчора
ми співали „Катюшу“, а сьогодні
– вдягати вишиванку! Що більше
насаджувалися на Сході ідеї українізації з боку ЗМІ й чиновників,
то більше ненависті в робітничого

Феодали з КПРС, перейшовши в правління
незалежної України, створили систему
ЗМІ, в якій чітко простежувався натяк
на „давні добрі радянські“ часи. При
цьому обов’язковий елемент свободи –
у вигляді голих грудей на останній сторінці
і ненормативної лексики в замітках про
кримінальну війну.
тистів у Сєвєродонецьку, де постановили створити Південно-Східну
Українську Автономну Республіку
(ПіСУАР), щоби знову ж таки шахтарям жилося добре й не потрібно
було віддавати гроші в бідну Західну Україну. Губернатори й мери
Донецька та Луганська активно
виступали в ефірах своїх же каналів: „Не дамо Донбасу втопитися в
майдані!“ Так, мешканці Донбасу
отримали ще одне щеплення брехні.
Ющенко став президентом, ненависть же мешканців сходу зачаїлася
до кращих часів.

Заручники
медійного міфу
За Ющенка ті, хто стояли при
владі – колишні діячі КПРС, – злякалися більше, ніж прості люди.

класу вони викликали. А можливо,
так і було задумано?

Ера комуністичного
інтернету
В середині 2000-х масово з’явились інтернет і супутникове телебачення. Потік новин став безкінечним. Сайти з новинами, відеоролики, статті – все це стало доступним
в одну мить. Деякі газети Донбасу
перейшли в онлайн, при цьому анітрохи не змінивши свого совкового
змісту. Тепер про досягнення влади
стало можливо читати в електронному вигляді. І начебто дух захоплює: інтернет-сайт! А начинка
все та ж: ті ж обличчя, ті ж звороти,
ті ж рубрики. На телебаченні – все
ті ж російські канали: ОРТ, НТВ, РТР.
Все той же Путін, який „справжній

ЗМІ Донеччини та їхні власники
Телебачення:
• ТРК „Донбасс“, підрозділ ТРК
„Україна“, що знаходиться
у власності Рината Ахметова.
• ТРК „ЮНІОН“, власниця – депутат
облради від Партії регіонів
Наталія Захарченко. Спершу
редакція знаходилася в Макіївці,
зараз – у Донецьку.
• „Первый муниципальный“,
належить медіа-магнату
Андрію Карпію. На попередніх
парламентських виборах ведучий
блоку новин на цьому каналі мав
використовувати вислів „Партія
регіонів“ не менше 6 разів,
у різних контекстах.
• Донецька ОДТРК – державний
телеканал. У 2011 році
співробітники нарікали, що до них
на канал повернулася практика
„темників“, що існувала за
Кучми: приходили роздруківки зі
вказівками: що ігнорувати, а кого
і що, навпаки, знімати.

• „Новый Город“ – до січня 2014
року власником був Андрій Будяк,
постійно отримувалися державні
кошти на „висвітлення діяльності“
обласної влади та осередку Партії
регіонів. Зараз власником є Віктор
Горенецький.

мужик“ і бореться з тероризмом.
Партія регіонів, за яку всі голосували
на Сході, дружила з Росією. А Схід
дружив із Партією регіонів. В цілому,
партія і народ єдині.

Усвідомивши свої хиби, феодали
в особі Єфремова заходилися виправляти помилки: створили кілька
груп під назвою „Антимайдан“, поселили в мережі проплачених коментаторів-ботів, але вже було запізно.
Частина покоління 1990-х вхопилася
за реальний шанс втекти від світу териконів і копанок. Вдихнула на повні
груди й усвідомила: не „5-м каналом“
єдина країна – про зміни кричать
тисячі.

„Ми працюємо,
а вони майданять“
Настав листопад 2013-го. У Києві
знову зібрався Майдан. Люди, невдоволені правлінням Януковича,
об’єдналися задля спільної мети. Газети й ТБ Донбасу палко лаяли нероб
із Майдану – „безхатченки“, „збіговисько дармоїдів“, „ми добуваємо
вугілля, а вони протестують“ і так далі.
Проходячи повз нечисленний натовп
євромайданівців у Луганську, середньостатистичний мешканець міста
крутив пальцем коло скроні і промовляв: „Дебіли, йдіть додому“.
Обласна рада на чолі з усіма тими
ж членами КПРС, які вже встигли
стати старими, пузатими й червонопикими, випускала звернення до
Януковича з „проханням“ усіх розігнати й не допустити кровопролиття
на Луганській та Донецькій землі.
Але соціальні мережі та „YouTube“
зробили свою справу: „Громадське
ТБ“, що вело трансляції просто з вулиці Грушевського, „Фейсбук“, який
оперативно оновлював новини – все
це руйнувало монолітність Донбасу.

Друковані ЗМІ
• Державні: „Жизнь“, „Донеччина“,
„Вести Донбасса“, донецька
міська „Муниципальная газета“.
Всі під контролем регіоналів.
• Газети Рината Ахметова:
„Вечерний Донецк“, „Донецкие
новости“, „Сегодня“ (Донецький
випуск), „Приазовский рабочий“,
„Ильичевец“, „Донецкий кряж“.
• „Донбасс“, „Еженедельное
обозрение“ – власником
є колектив редакції, головред –
Олександр Бриж, глава Донецької
організації Національної спілки
журналістів України.
• „Панорама“, власник – родина

Третя республіка
Чиновники ж далі хапалися за
капітал. Після втечі Януковича на
повну запрацювали місцеві канали.
Депутати-регіонали – власники газет
і ТБ – знімали політичні шоу, як, наприклад, Луганський „Тєлєформат
з Родіоном Мірошником“. Ведучийрегіонал зустрічав гостей-регіоналів
і за участі регіоналів-експертів вів із
ними бесіди. У передачі засуджували
дії „майданутих“, закликали звернутися до розуму та ідей людяності.
Міфи про працю вже не працювали. Міфи про бандерівців – слабко.
І ось, новий міф, швидше навіть не
міф, а спроба зачепити за живе – фашизм. Всі ті статуетки, що зберігалися в запилених коморах, висипалися
назовні, тільки вже з іншою метою.
„Фашизм не пройде!“ – кричали гро-

Курганових; Андрій Курганов
– депутат облради від ПР.
• „Остров“, власник – Євген
Талишев, нардеп попереднього
скликання Верховної ради від
„Нашої України“ та „Народної
самооборони“.
• „7Я“, власник – депутат
Маріупольської міськради від ПР
Петро Іванов
• „UАаргумент“, власник – політолог
Анатолій Герасимчук.
Інтернет-ЗМІ
• „Остров“, незалежне видання;
власник і головред – Сергій
Гармаш.
• „Новости Донбасса“, незалежне
видання; власник і головред
– Олексій Мацука.
• „Донбасс-УРА-информ“, власник
– нардеп від ПР Ігор Шкіря.

мадяни, а ЗМІ їх підтримали, російські ж журналісти в поширенні цього
гасла надавали неабияку допомогу.
Виявилося, що Луганськ і Донецьк
– це Росія, а Путін – „наш цар“. Тут, із
подачі місцевих ЗМІ, фанати Сталіна
стали в один ряд із фанатами Денікіна і Власова, тримаючи під руку
попів із Московського патріархату.
Серп і молот проявився на іконах
і козацьких шапках. Гімн СРСР став
головним хітом маргіналів з окраїн.
Так, постмодернізм переміг.
Тепер ті, хто голосували за відокремлення республіки України від
СРСР, попросилися „додому“. Туди,
де морозиво ескімо, ковбаса по 2,20
і кефір у скляних пляшках. Російські
ЗМІ, що традиційно тут переважали,
підхопили ідею й роздули її до космічних масштабів. А одурені жителі Донбасу, що живуть в інформаційному
вакуумі, повірили, що з дня на день їх
заберуть додому, в СРСР, взяли в руки АК та пішли воювати. За чергову
незалежну республіку. Вже втретє,
але тепер по-справжньому, з кров’ю
і вантажем-200.
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Світлана Остапа:

„Не втручайся в редакційну
політику, і ЗМІ працюватиме
як бізнес#модель“
Заступник головного редактора „Телекритики“
Світлана Остапа про те, які саме реформи в медіа
будуть проведені, і що це дасть.
Чому Україна, порівняно з іншими
країнами „Східного Партнерства“, має гіршу законодавчу базу
в медіа-сфері? У владі не було зацікавлення бачити її гнучкою і новаторською?
Кілька законів, які стосуються роздержавлення друкованої преси, створення
суспільного мовлення – все це напрацьовується багато років. Існувало
кілька варіантів, доходило майже до
ухвалення, але гальмувалося. Не було
політичної волі: всі політики, котрі йшли
до влади, обіцяли це зробити, але коли
таки потрапляли в парламент і розуміли, що державні ЗМІ – це їхній ресурс,
то не хотіли їх віддавати. Навіть коли
публічно не визнавали, переносили
голосування.
Для прикладу: восени Верховна Рада
активізувала укладання євроінтеграційних законів, але як тільки Партії регіонів
стало відомо, що Янукович не збирається підписувати Угоду про асоціацію, закон про роздержавлення ЗМІ вносився
до порядку денного чотири рази, але
був на 70-му місці, тож до нього „не
доходили руки“.

Як „без втрат“ провести роздержавлення комунальних ЗМІ, і що це
дасть? Деякі редактори побоюються
невиправданої люстрації.
Для всіх безболісно не буде однозначно. Тому що одні „гарно влаштувалися“
жити за бюджетні кошти, це не ринковий підхід, і несправедливо, коли одні
журналісти крутяться, як муха в окропі,
роблять матеріали, які мають зацікавити
читача, – власне те, чим журналіст і має
займатися: шукати цікаву і суспільно
важливу інформацію, – а інші друкують все, що їм скидає згори місцева
влада, отримуючи гроші на папір і на
зарплату, і особливо не переймаючись
перспективами закриття. При цьому
створюють конкуренцію тим ЗМІ, які
працюють на ринкових умовах. Місцеві
медіа в Україні ледве-ледве виживають,
утримуючись за рахунок реклами
і передплати. Рекламний ринок у деяких
областях відверто слабенький і успіх залежить безпосередньо від журналістів,
котрі мусять готувати якісні статті-розслідування, бути критичними до влади
тощо. Але частина видань таки закриватиметься.

Але зараз, попри те, що інша політична ситуація, маємо Верховну
Раду того ж складу.
Ситуація дійсно змінилася. Нам вдалося
провести закон про суспільне мовлення, але вже застопорився закон про
роздержавлення друкованих медіа.
Тому що фракція ВО „Свобода“ проти
– в них немає власних ЗМІ і вони адміністративно використовують комунальні
газети в регіонах, де мають більшість
у місцевих радах, передусім на Заході
України. Мовляв, ці ЗМІ єдині зберегли
свою проукраїнську позицію, а приватні
ЗМІ не пишуть про українські традиції,
їм це не цікаво… Тому поки буде віцепрем’єром Олександр Сич зі „Свободи“, навряд чи це питання вдасться
зрушити з місця.

Які структури лобіюють і розроблять
відповідні законодавчі зміни? Чи існує взаєморозуміння між тими, хто
розробляє, і тими, хто голосує?
Наша спільнота – це кілька громадських організацій медійного спрямування, журналістські організації,
медіа-юристи. Ми намагаємося тісно
співпрацювати з Національною спілкою журналістів України, яка в нас
вважається наймасовішою (близько
20 тис. членів), та з Незалежною медіа-профспілкою. Також з нами працює рух „Стоп цензурі!“, який виник
три роки тому на ідейній платформі
– це не формалізована інституція.
Чимало з нас є членами громадських
рад державних органів та парламентського комітету свободи слова, Дер-
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жавного комітету з питань телебачення
і радіомовлення та відповідної Нацради.
Крім контролю, ми проводимо аудит
(приміром, цим займався Інститут
медіа-права). У громадських радах
ми спільно готуємо законопроекти, від
нас надходять пропозиції, і якщо якісь
норми даних законопроектів нам не підходять, йдуть врозріз із демократичними
принципами, то шляхом голосування ми
наполягаємо на їх знятті.
Одне з останніх звернень медіа-спільноти було скероване до новообраного
президента України Петра Порошенка.
В ньому містився перелік найнеобхідніших медіа-реформ – і роздержавлення,
і створення (а не лише ухвалення закону) суспільного мовлення, ліквідація
комісії з захисту суспільної моралі,
повний перехід на цифрову передачу
телевізійної інформації, що за планом
має бути зроблено в Україні вже за рік.
Наскільки відповідають своїй посаді
депутати, які є членами комітету
з питань свободи слова та інформації Верховної Ради? З нього вийшов
нещодавно свободівець Ігор Мірошниченко, котрий є ініціатором створення міністерства свободи слова...
Це сталося через ротацію – до парламенту ввійшли нові депутати замість тих,
хто обрав чиновницькі посади. І відповідно, деякі депутати змінили комітети.
Мірошниченко перейшов у комітет
з екології, замість нього прийшла журналістка (теж з ВО „Свобода“) Галина
Чорна, натомість на зміну ударівцю
Рустаму Раупову прийшов Віталій Крутій. Це один з найменших комітетів ВР,
що складається з 9 членів (у найкращі
часи було 12). І хоча екс-журналістів
у Раді достатньо, але вони вибирають
комітети з міжнародних справ, з євроінтеграції тощо. Цей же комітет зазвичай
очолювали представники опозиції,
і з домайданівських часів його голова
– Микола Томенко. З нинішньої опо-

Розмовляв Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів

Суспільне мовлення легше створити
з нуля, чи реформувати існуючий
„Перший Національний“?
У нас немає іншого виходу, як реформувати. Створювати з нуля просто, коли
є на це кошти, а наразі їх немає. Хоч, як
відомо, перебудовувати старе важче.

зиції – регіоналка Олена Бондаренко
(перший заступник голови) і комуніст
Олександр Голуб. Хоч Бондаренко вже
натякала, що вартувало би помінятися
місцями, зараз перед ймовірними виборами навряд чи це відбудеться. Є депутати, які досить відповідально ставляться
до роботи в комітеті. Не всі ставляться
свідомо: Голуб, наприклад, дуже рідко
з’являється, Стець – також, а от відповідальним я б назвала Рустама Раупова
– майже 100%-ва відвідуваність, детально вникав у законопроекти, також
глава підкомітету з питань реклами
Олена Кондратюк. Олена Бондаренко
формує свою позицію відповідно до політичних тенденцій.
Чи є щось в розроблюваних законах такого, що може припинити
розгул джинси, замовних промоматеріалів?
Ні. Її називають „корупцією“, хоч це не
корупція в законодавчому плані. Її можна припинити лише саморегуляцією.
Навіть коли політики говорять, що хтось
з них вимагає гроші під час виборчої
кампанії. Була, приміром, ситуація, коли шанований мною Анатолій Гриценко
оприлюднив у блозі інформацію, що
кілька ЗМІ під час попередніх виборів
називали йому розцінки – стільки-то на
телебаченні, стільки-то в друкованих,
– але їх не назвав чомусь. Я його на дебатах запитала: чому ж ви сказали „а“
і не говорите „б“, не називаєте? А він
каже: „Лише самогубець може судитися
зі ЗМІ“. Фактично, політики бояться і не
хочуть сваритися через існуючий стан
справ. За руку ж нікого не зловиш,
хоч на минулих виборах ми знали про
існуючі „такси“ – 3 млн. треба лише
для „повного пакету“ на ТБ – політика
згадують у новинах, беруть у нього
коментарі. Боротися із цим можна лише
зсередини.
Що принесе прозорість медіа-власності, чому вона конче необхідна?
Два роки тому був ухвалений досить
неякісний закон, яким регіонали дуже
хвалилися. Тепер же ми хочемо з допомогою поправок його покращити,
тому що за чинною редакцією дуже
важко довести, хто є кінцевим власником ЗМІ. Формально ми знаємо, кому
належать телеканали, а коли починаєш
це доводити документально, не видно
ні краю, ні зв’язку. Була ситуація, коли
судився один із топ-менеджерів „Каналу
112“, він подав скаргу на журналістку
„Громадського ТБ“, яка в ефірі заявила,
що „112“ пов’язаний із екс-міністром
МВС Захарченком. Вона не послалася
на жодне розслідування, а за докумен-

тами він належить особі за прізвищем
Почепков. Яким чином встановлюється
зв’язок? Аналізується ефір, встановлюється, до кого лояльний чи нелояльний
канал. Але це суб’єктивне враження.
Натомість для громадян важливо
знати, кому належить даний канал. Бо
якщо людина знатиме, що дана газета/
телеканал належить, скажімо, меру,
зрозуміло, що ця газета ніколи не буде
критикувати мера.
Створені перед Майданом „Громадське телебачення“ та „Громадське
радіо“ – це те, що ми всі хотіти
розуміли під поняттям суспільного
мовлення?
Це окремі проекти, що виникли знизу, і ініціаторами котрих були відомі
в журналістиці обличчя, які на знак
протесту проти зміни редакційної політики і власників звільнилися – передусім
з каналу ТВІ. Вони „вчасно“ з’явилися,
оскільки під час революції показали
себе з кращого боку, потім вдалося
домовитися з керівництвом „Першого
Національного“ про часткову трансляцію на їхніх частотах, себто після цього
їх можна було дивитися і на широких
екранах, але обидва залишаються на
рівні інтернет-проектів. Формально
вони існують в статусі громадських
організацій. Я думаю, що команди цих
журналістів, котрі себе зарекомендували відданими професійним засадам,
можуть стати кістяком майбутнього суспільного мовлення, яке транслювалося
б в усіх закутках України.

Чи дозволить медіа-реформа запустити механізми перетворення наших
ЗМІ на реальні бізнес-проекти?
Сподіваюся, що так буде. Таких проектів мало, вони намагаються виживати
за рахунок реклами, але з труднощами.
За останні роки холдинги олігархів скупили до комплекту низку ЗМІ, але навіть
перебуваючи всередині таких холдингів,
окремі редакції намагаються переходити до бізнес-моделі. Бо власник не може
безконечно помпувати гроші: він або
закриє це видання, або продасть. І ми
вже це спостерігали – друковані ЗМІ
закриваються, вони абсолютно невигідні, залишається телебачення/радіо або
інтернет-видання. Так чи інакше, це теж
– бізнес, він має функціонувати в ринкових умовах, і ми до цього прийдемо.
Інша справа, що вони би вже існували, якби ці олігархи не звикли втручатися
в редакційну політику. Якщо ти не вмієш
варити сталь, а купуєш завод і хочеш,
аби він приносив тобі прибуток, то ти
їм збоку не вказуєш, з якого боку доменної печі стояти. Так само й тут – хай
ЗМІ функціонує як бізнес-модель, тим
паче, що у нас законом заборонене
втручання в редакційну політику.
Чому немає законодавчих норм, як
боротися з джинсою? Бо коли починаєш боротися з боку права, то редактор
може відповісти: не лізьте, ми самі визначимо, джинса це чи ні, не втручайтеся! Газета „Вести“, якій інкримінують
відмивання грошей, кричить про наступ
на свободу слова.
Яким ти бачиш медіа-простір України після реформи – чи буде в нас повноцінна преса, система розповсюдження, читачі розумних видань?
Наразі маємо відмирання низки ЗМІ,
передусім цих „розумних“, яких залишилося не так багато. З приводу
розповсюдження, то проблема ще й із
земельним законодавством та позицією
місцевої влади: що б у тебе на землі не
стояло, ти маєш оформити ділянку саме
під цю мету. Легше оформити кіоск на
продаж тютюну, аніж преси, бо буде
більший прибуток. Плюс – молодь не
читає газет, і скоро сайти вже не будуть
потрібні, а читатимуть лише соцмережі
і „Твітер“…
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Українські медіа як бізнес?
Власники українських ЗМІ повинні позбутися ілюзій
та зрозуміти базову істину: інформація – це товар, і він
коштує грошей.

Якщо уважно придивитися до медіасвіту, то виявиться, що величезна його
частина – це аж ніяк не опінієтворчі
видання та не суспільно-політичні
програми. Культурна та історична
тематика перекочовують до нішових
видань для невеликих аудиторій.
А інформаційні та суспільно-політичні
програми, щоб вижити, мусять таблоїдизовуватися – набирати рис „жовтої
преси“: міняти мову подачі матеріалів,
скорочувати хронометражі, додавати
сенсаційності там, де її нема.
Найбільші медіа-магнати світу
свої основні статки заробляють на
розвагах, хоча найпрестижнішими
діамантами в їхніх коронах є суспільно-політичні медіа. І розваги (жовті
видання, таблоїди тощо), і їхні антиподи, є бізнесами. Перші беруть кількістю і мають гарні зиски, другі якістю
– їхні прибутки значно менші, але
вплив більший. Видань, які працюють
„в мінус“, нема – їх безжально закривають, незважаючи на поважний
вік та реноме, як це було, наприклад,
з 158-річним виданням „Liverpool Post“ наприкінці 2013 року.
В українських медіа теж є поділ:
медіа, які можна умовно назвати
„розважальні“, і медіа „впливові“.
„Розважальні“ практично не чіпають
політику і є чистими бізнесовими
моделями для заробляння грошей
(наприклад, частина „StarLightMedia“, „ТАВР Медіа“, частина UMH).
„Впливові“, або „опінієтворчі“ медіа
теж називають бізнес-проектами,
підкреслюючи їхню успішність і самодостатність на ринку, але чи це
достеменно так?

Символічний „спадок“
Януковича?
Переважна більшість українських
опінієнтворчих медіа не є медіа-бізнесом в загальноприйнятому розумінні.
Численні моніторинги як преси, так
і телеканалів, що роками друкує медіа-сайт „Телекритика“, висвітлюють
головні тенденції медіа: вони керовані; вони висвітлюють теми, що вигідні
їх власникам; вони „заробляють“ замовними матеріалами комерційного
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або політичного характеру (за які
отримують неконтрольовану готівку).
Звісно, що впіймати телеканали чи
газети на гарячому не вдавалося,
але залежність від власників неважко
простежити, беручи до уваги згадані
моніторинги і те, як Україна скочувалася в рейтингах свободи слова
останніми роками (у 2014 році за
рейтингом „Репортери без кордонів“
– 127 місце, за рейтингом „Freedom
House“ – 140 місце).

Переважна більшість
українських
опінієнтворчих медіа
не є медіа-бізнесом
в загальноприйнятому
розумінні. Вони
керовані; вони
висвітлюють теми, що
вигідні їх власникам;
вони „заробляють“
замовними
матеріалами
комерційного або
політичного характеру.
Справжню суть неефективності медіа як бізнесу, а лише їх використання
для впливу на масову свідомість, викривають дії оточення Януковича до
його втечі з України. У лютому 2013
року невідомий раніше олігарх Сергій Курченко стрімко увірвався на ринок медіа і почав скуповувати активи.
Спочатку було відомо, що Курченко
– власник „Східно-Європейської
паливно-енергетичної компанії“ (СЕТЕК). Згодом виявилося, що він працює на інтереси родини Януковича
і виступає ширмою для проведення
різних операцій з пальним, з нерухомістю та медіа.

Вже у квітні 2013 року СЕТЕК домовився про купівлю „Українського
медіа-холдингу“ (UMH Group), яким
керував харківський бізнесмен Борис
Ложкін, а також про купівлю комунікаційної групи ESG (до нього входив
телеканал UBR). У червні 2013 року
інформація про купівлю Курченком
UMH Group підтвердилася офіційно. Йшлося про перехід у власність
„родини“ Януковича видань „ForbesУкраина“, „Корреспондент“, „Теленеделя“, „Аргументы и факты в Украине“, „Команда“, „Футбол“, „Комсомольская правда в Украине“, сайт
korrespondent.net та портал bigmir.net.
Скуповуючи медіа-активи, довірений
родини Януковича отримав повний
контроль над медіа з покриттям 45%
інтернет-аудиторії України.
Протягом описаних угод політтехнолог Тарас Березовець попередив,
що наступною медіа-покупкою для
родини Януковича стануть медіа-активи Віктора Пінчука – українського
олігарха і зятя екс-президента
України Леоніда Кучми. Йшлося про
купівлю „StarLightMedia Group“, до
якої входять 6 телеканалів: СТБ, ICTV,
„Новий канал“, М1, М2, QTV. Сумарна їхня аудиторія ще у 2011 році
перевищувала 35% населення віком
від 18 до 54 років.
Знаковим був продаж (грудень
2013 року) медіа-холдингу „Еволюшен Медіа“, що належав бізнесмену
Віталію Гайдуку (тижневик „Коментарі“ та ін.). Хто став новим власником
– так ніхто й не дізнався. Як розповіла
„Телекритиці“ екс-гендиректор холдингу Юлія Литвинова, новий власник просто „закрився фронтменами
(ширмою)“. Експерти припускали, що
за купівлею холдингу міг стояти Курченко, але той все заперечував.
Продаж „Еволюшен Медіа“ знаковий, бо українські реалії дозволяли
(і до цього часу дозволяють) приховувати особу власника медіа. Найчастіше власники ховалися за офшорами
на якихось островах. Паралельно
з активністю Курченка курсували чутки про купівлю медіа-активів сином
Януковича – Олександром (напри-

Текст: Олександр Піддубний, голова ГО „Цифрові Медіа“, Київ
Фото: Петро Андрусечко

клад, телеканал „Тоніс“ ще в серпні
2011 року) та іншими наближеними
до родини екс-президента людьми,
але таку інформацію офіційно не підтверджували.
Після втечі Януковича та його поплічників з України виявилося, що,
наприклад, в „Еволюшен Медіа“ ще
з березня не платять зарплати. Так
само нема грошей і в телеканалу
„Тоніс“. „Успішні“ медіа-бізнеси
насправді виявилися дотаційними
інструментами масового впливу, фінансованими з кишені власника. Якби
більшість опінієтворчих медіа були самодостатніми та прибутковими бізнесами, очевидно, що навіть після втечі
курченків-януковичів ці бізнес-моделі
продовжували б функціонувати – заробляти гроші хоча би на зарплати
працівникам.
Після Євромайдану ситуація не змінилася. Курченківський „Український
медіа-холдинг“ (UMH) став предметом зацікавлень окремих осіб з нової
влади. Управління арбузовським
телеканалом БТБ (від прізвища Арбузова – голови НБУ часів Януковича
– Авт.) погодилося перейняти нове
керівництво Нацбанку. Щоправда,
є інформація, що канал віддадуть на
потреби майбутнього громадського
мовлення. Безгосподарними медіа
надалі керують методами, що не відрізняються від методів, уже складених
роками.

Час українського
експерименту?
„Коли відбувається революція,
треба все переосмислювати заново“,
– писав медіа-експерт Бернар Пулє
стосовно процесів, що відбуваються
в світі. Йшлося про три революції
у світових медіа: цифризація, відчутний спад інтересу до друкованого
слова та інформації, а також те, що
інформаційні ресурси перестають
бути головним інструментом рекламників – останнє по всьому світу спричиняє катастрофічні для медіа відтоки
капіталів. „Час хаосу – це не лише
час розгубленості, це час експерименту“, – продовжує француз.
З 9-го по 11 червня 2014 року
в італійському Турині відбувся Світовий Конгрес газетярів. Однією з тем,
що там обговорювалися, була роль
нових медіа у функціонуванні традиційної преси. Керівник новинного
партнерства британського „Twitter“
Джоанна Джері тоді відзначила, наскільки спільними є методи роботи
локальної преси і соціальної мережі,
а також наскільки така співпраця
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підвищує ефективність традиційної
преси.
Це лише одна з багатьох тем сучасного функціонування друкованих
медіа, що обговорювалися під час
Конгресу. Українські ж реалії такі, що
локальна преса часто навіть не має
своїх інтернет-сторінок. І вже точно
нема сенсу говорити про конвергентні ньюзруми, що для газетярів у світі
є темою номер один (хоча насправді
це тренд для всіх медіа).
У Києві після Євромайдану з’явився шанс на два нові медіа-проекти.
Йшлося про безробітні колективи
популярних видань „Корреспондент“
і „Коммерсантъ-Украина“. Про них
у столиці було заведено згадувати
як про успішні медіа-бізнеси. Зрозуміло, що команди, які творили ці
видання, відповідно вважалися найбільш просунутими, а їхні головреди
– найефективнішими.
„Корреспондент“. Ім’я виданню
зробила редакція під керівництвом Віталія Сича. 18 листопада 2013 року
він та більша частина команди пішли
звідти. Чотири місяці по тому пан
Сич знайшов інвестора і з 16 травня
почав випускати тижневик „Новое
время“, котрий поки що не вистрелив
в топи рейтингів та не вийшов в топи
продажів. Свою ж інтернет-сторінку
видання запустило лише з 17 червня,
після виходу 5-го номера.
„Коммерсантъ-Украина“. 17 березня, через 4 дні після закриття видання
(„Телекритика“ писала, що через цензуру, московського власника, збитковість), екс-головред Валерій Калниш
проанонсував новий тижневик і сайт
силами звільненого колективу. Він
висловив сумнів щодо доцільності
конвергентної редакції.
Тим часом, журналісти данської
медіа-групи „Nordjyske Medier“ безупинно виробляють матеріали для
друку, онлайну, радіо, ТБ, мобільних
пристроїв. Чому згадка саме про данців, а не американців, чи британців?
Бо саме скромна данська редакція
вважається кращою конвергентною
редакцією світу. Світу, коли традиційні медіа масово йдуть до інтернету,
а друковані видання, в силу своєї дорожнечі (папір, друк, дистрибуція),
поволі зникають або повністю перебудовують свою роботу.
Схоже, що в Україні команди двох
екс-флагманів намагаються торувати
шлях, що колись вже приніс їм славу.
Та нещодавно редактор „The New
York Times“ Маргарет Салліван, критично оцінюючи реалії друкованої
газети, зобразила видання як „папе32

ровий кораблик, що плаває цифровим морем“…

Суспільна відповідальність?
У 2011 році медіа-магнат Руперт
Мердок закрив один зі своїх найкращих таблоїдів „News of the World“
(NOTW). Тижневик тішив читача протягом 168 років, його наклад лише
в гірші часи був близько 3 мільйонів
екземплярів, а кожен номер приносив власнику прибуток на 700 тисяч
фунтів стерлінгів. Видання закрили через те, що його працівники перейшли
межу моральності, коли позбиткувалися над батьками викраденої і вбитої
13-річної британської дівчинки.
28 квітня 2014 року Олександр
Ткаченко, генеральний директор
„1+1 Медіа“ (холдингу, що належить українському олігарху Ігорю
Коломойському) заявив, що флагман

У медіа найголовніше
позбутися ілюзій
та зрозуміти базову
істину: інформація –
це товар, і він коштує
грошей.
холдингу, телеканал „1+1“, зменшуватиме частку російських серіалів.
Але довелося чекати до 15 червня
2014 року, коли „1+1“ таки відмовився „показувати російські серіали
про міць збройних сил Російської
Федерації“.
Подібно й телеканал ICTV, що
належить іншому олігарху – Віктору
Пінчуку, під час інтервенції Росії
в Україну не припиняв транслювати
серіали російського виробництва, які
якщо не відкрито, то завуальовано
зображали ефективність, а відтак
привабливість російської правоохоронної системи.
Навряд чи варто зазначати, що
ані „1+1“, ані ICTV не тільки не
припинили роботу – вони навіть не
вибачилися перед глядачами, яких годували культурно-пропагандистським
продуктом країни-агресора в умовах
війни. Український медіа-бізнес має
низку критичних, але виліковних хвороб: непрозору структуру власності,
що лікується законодавством; можливість маніпулювати накладами/
рейтингами, що лікується встановленням прозорої фінансової звітності;

соціальну безвідповідальність, що
лікується наявністю елементарної совісті власника медіа.
Врешті, незрозуміло, чи український медіа-бізнес усвідомлює, як
змінюються медіа у світі, а отже,
як планувати майбутнє. Адже під
впливом інтернету, конвергентних
та соціальних медіа змінюється психологія аудиторії: люди по-новому
мислять, читають, пишуть, дивляться
відео, споживають, творять суспільні
групи… В напрямку вивчення психології споживача інформації мали би
працювати українські університети,
як це й відбувається в Європі, але
в профільних вузах України ще досі
нема сучасного підручника бодай
з основ комунікації.

Вдихнути нове життя
Україна у ставленні до медіа міцно
застрягла в перехідному міжчассі між
комунізмом і диким капіталізмом,
коли ефективні медіа-бізнеси – це
радше рідкість. У медіа найголовніше
позбутися ілюзій та зрозуміти базову
істину: інформація – це товар, і він
коштує грошей.
Український медіа-бізнес має
великий потенціал прокладати та випробовувати нові шляхи комунікації
в умовах цифрових медіа. Розважальний сегмент медіа це потроху
реалізує, а опінієтворчий сегмент
– ні. Зважаючи, що українські бізнесмени переважно розуміють медіа як
інструмент виконання забаганок, і це
гальмує їх розвиток, то український
ринок медіа як суто бізнес могли би
сформувати європейські видавничі
гіганти. Як свого часу європейські
видавничі концерни вдихнули нове
життя в медіа низки східноєвропейських країн.

Найцінніші громадяни
Не знаю, може, враховуючи все, що нині діється в Україні, критикувати президента Порошенка
ще трохи зарано. А може, й не зарано. Може,
якраз найвищий час – аби, враховуючи все, що
нині діється в Україні, не виявилося запізно. Так
чи сяк, а голосуючи за Порошенка на нещодавніх виборах, багато з нас думали: „Ну, цей принаймні, на відміну від олігофрена Януковича, не
буде всілякі бздури на кожному кроці ляпати“.
І справді, на кожному ще не ляпає. Але щонайменше одну вже ляпнув. Причому, як це найчастіше й буває з українськими бздурами, ляпнув
він її на тему соборності. А саме: „Ми, – сказав
22 червня соборний президент Порошенко,
– робимо все можливе для того, щоб переконати
тих, хто живе на Донбасі, що вони є і будуть найціннішими нашими громадянами“.
У відповідь коментатори на різних інтернетфорумах передбачувано обурилися. Бо цікава,
якщо подумати, логіка просвічує крізь Порошенкову фразу. Це що виходить? Щоб здобути
статус найцінніших громадян України, треба для
початку перетворитися на добровільних жертв
кримінально-феодальної економіки і совково-колорадської ідеології, накинути цілій країні свого
розумово відсталого і підконтрольного Росії шапкокрада, вважати фашистами всіх, хто вийшов
проти цього урки на барикади, перешкоджати
українським військам і підтримувати заїжджих
терористів, зрештою, не мати уявлення про жодні громадянські права і не виконувати жодних
громадянських обов’язків? Так, на думку Президента України, повинні виглядати найцінніші
громадяни? Чи не варто в такому разі, резонно
запитують декотрі коментатори, і нам – галичанам та буковинцям, волинякам та закарпатцям,
поліщукам та подолякам – почати поводитися подібним чином? Суто щоб підвищити нашу цінність
в очах винесеного нами на вершину влади Петра
Порошенка.
Власне, я би, мабуть, не чіплявся так відразу
до президентських слів, якби також 22 червня не
натрапив на два телевізійні репортажі. Обидва
– про біженців зі Сходу, з усіх тих заселених
найціннішими
українськими
громадянами
Слов’янськів і Краматорськів.
Перший репортаж був із Харківщини. Сюжет
такий. Журналістка заходить на територію дитячого табору „Ластівка“. Там тепер звили тимчасові гнізда переселені сім’ї. Частина сімей – у повному складі. Тобто, крім жінок і дітей, табором
„Ластівка“ тиняється зо два десятки здорових
мужиків. Свідомі своєї непересічної громадянської цінності, мужики ці, ясна річ, працювати
не хочуть. Та й навіщо, коли, за словами самих
біженців, усіма необхідними речами й засобами
гігієни їх забезпечують, а годують узагалі „на
убой“? Не в сенсі, щоб убити, а в сенсі дуже досита. Щоправда, не треба думати, ніби всі мужики – однакові. Бо є ще й такі, що залишилися у себе на Сході. І разом із російськими найманцями

воюють тепер проти України. Проти тієї України,
яка прийняла, відмила і нагодувала їхніх дружин
із дітьми. За що дружини не соромляться просто
на камеру зізнаватися в любові до Росії, називати Україну агресором і висловлювати повну підтримку своїм чоловікам та лугансько-донецьким
„народним республікам“, на перемогу яких вони
– коштом менш цінних українських громадян
– і чекають у дитячому таборі „Ластівка“.
У другому репортажі – з Івано-Франківська
– повідомлялося, що прикарпатці вже мають
досить біженських вибриків і зачиняють свої ще
недавно гостинні двері перед чоловіками зі Сходу. Бо, знову ж, не всі, звичайно, але й далеко не
мало з-поміж біженців люблять собі покрутити Олександр
носом на безкоштовно надане житло, попиячити Бойченко,
під футбольні трансляції в людних місцях, по- Чернівці
міркувати вголос про „кієвскую хунту“ і поображати місцевих мешканців у стилі „ви, бендєри,
нам тєпєрь по гроб жизні должни“. У зв’язку з чим
виникає питання: чи ж не логічніше було б, як
і пропонувала авторка першого репортажу,
замість не знати скільки часу утримувати цих
захребетників, які віддячують нам ненавистю,
один раз скинутися й купити їм квитки на потяг
до коханої Росії?
А, ледь не забув. Серед наших соборників, котрі все ще намагаються „почути Донбас“, побутує
думка, буцімто антиукраїнські настрої на Сході
поширені лише серед зазомбованих російською
пропагандою малоосвічених людей. Натомість
– так хочеться вірити соборникам – донбаська
інтелігенція спить і бачить себе у складі єдиної й
неділимої України. То мовби спеціально для них
днями в Берліні виступила „поетеса із Донбаса“
Єлєна Заславская. Щиро так виступила, подала,
сказати б, справжній голос лисичанської творчої
інтелігенції: і про ту ж київську хунту, і про українських окупантів, і про те, що їй байдуже, хто її
захистить від наших касетних бомб – росіяни
чи кадировці. Аж дивно, що після такого виступу
Петро Порошенко досі ще не назвав Єлєну Заславскую найціннішою українською поеткою.
Тим часом того ж 22 червня у Чернівцях
і селах області знову ховали загиблих на Сході
буковинців. Так само, як майже щодня ховають
українських вояків у Львові й Франківську, Рівному й Луцьку, Житомирі й Дніпропетровську...
Безпосередньою причиною смерті багатьох із
них стали осколкові поранення в груди. Певно,
центральна влада не вважає цих хлопців аж
настільки цінними громадянами, щоб на зібрані
громадою ж гроші закупити їм бодай бронежилети.
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Володимир Єрмоленко, Київ
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Виявляється, Путін хоче (цитую) забезпечити „недопустимость попыток воздействовать на внутриполитические процессы
ИЗВНЕ“ и „вписать традиционный принцип
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА в современные европейские реалии“.
Німа сцена, правда?
Насправді це ще раз підтверджує величезну і грандіозну кризу словника в російському
керівництві. Воно може скільки завгодно говорити про „Євразію“, „традиційні цінності“
та „Росія – не Європа“, але словник у них
– безнадійно західний. Нового словника
немає: це або перекручений ліберально-західний жаргон, або безнадійно архаїчне дугінсько-прохановське молитовне шепотіння
зразка початку ХХ століття.
Поки що Путін вибирає перший варіант
(використовувати симулякри західного
словника), але йому залишається тільки
карнавальне його використання – навиворіт,
із вивернутими на 180 градусів значеннями.
Це словник фотонегатива: якщо не здатен
витворити нові цінності та нові слова, використовуй вже наявні слова в протилежному значенні. Хочеш обґрунтувати своє
втручання – говори про невтручання; хочеш
обґрунтувати свій імперіалізм – говори про
права народів („русскоязычных“), хочеш
і далі катувати та саджати в тюрми – знайди
Сноудена і зроби з Росії всесвітнього борця
за права людини тощо.
Карнавальна імперія, західний світ навиворіт, Задзеркалля, яке хоче від західного
світу одного: „невмешательства в наше
вмешательство“.

З краю:
На цих землях все
одно проживатимуть
мільйони громадян,
котрі вважатимуть
решту українців
своїми ворогами.
Фото:
Петро Андрусечко

з краю

Війна після війни
Після перемоги над
сепаратистами українська
влада буде вимушена
вирішувати нове завдання
– примирити Донбас та решту
України.
Війна на Донбасі ведеться не
лише за допомогою автоматів та
гранатометів, а й за допомогою
міфів та образів. Власне, з останніх
усе й почалося. Дбайливо пророщені попередньою владою у мізках
жителів Донбасу зерна ненависті
до всього західного, європейського,
а зрештою, і до всього українського, після перемоги Майдану легко
трансформувалися у страхи перед
підконтрольними
американцям
ультранаціоналістами, які з дня на
день мають прийти на Схід України
на поневолити тамтешніх жителів. Це
спонукало донбасівців до пошуків
власної псевдоідентичності, втіленої
у самопроголошених „народних
республіках“, які вони зі зброєю
в руках готові боронити від зайд
з „великої України“.

Все лише починається
Безумовно, без перемоги над бойовиками-сепаратистами говорити
про якесь майбутнє для Донбасу
неможливо в принципі. Допоки антитерористична операція не досягне
успіху, цей регіон перебуватиме
в статусі європейського Сомалі.
Але не варто сподіватися, що зі знешкодженням останнього терориста
боротьба за Донбас завершиться
– насправді вона лише почнеться.
Кількамісячний (за найбільш сприятливого перебігу подій) військовий
конфлікт матиме наслідки, виправляти які доведеться роками, якщо не
десятиліттями.
Після розгрому терористів українська влада одразу постане перед
новою проблемою: як інкорпорувати
цілковито ворожий в ментальному
сенсі регіон. Певний позитив можна
відшукати хіба в тому, що після початку подій на Донбасі багаторічні
розмови про розкол України між
Заходом та Сходом по Дніпру втратили всілякий сенс. Сусідні з зоною
бойових дій регіони зараз виявляють навіть більший патріотизм, ніж
традиційно „націоналістичні“ – так,
у тому ж Дніпропетровську синьожовтих прапорів на вулицях в рази
більше ніж, наприклад, у Львові.
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Фактично, „чужа“ територія
– це лише Донеччина (без декількох районів на заході області) та
Луганщина (без північних районів).
Утім, на цих землях все одно проживатимуть мільйони громадян, котрі
вважатимуть решту українців своїми
ворогами. Поодинокі повідомлення
про те, що в тому чи іншому місті
Донбасу місцеві жителі повстали
проти бойовиків Донецької чи Луганської „республік“ не мають надто
обнадіювати, бо це лише природна
реакція на грабунки та терор з боку
терористів. Патріотами України
ці люди ніколи не були і вже точно
ніколи стануть, навіть після того,
як побачать, що центральна влада
насправді не збирається розстрілювати їх за вживання російської
мови, повсюдно ставити пам’ятники
Бандері чи проводити етнічні чистки
(чим їх залякує російське телебачення).

Міфи і далі будуть
розвиватися не на користь
України
Причина тому очевидна – війна,
в якій вони добровільно опинилися
на іншому боці фронту. Після завершення антитерористичної операції
на Донеччині та Луганщині залишаться сотні, якщо не тисячі родин,
в яких батько, син чи брат загинули
в боях з українськими військовими чи
Нацгвардією. І пам’ять про це нікуди
не вивітриться, підживлюючи лише
ненависть та бажання помсти.
Розпалюватиме ворожнечу і новітній міф, який вже фактично сформувався на Донбасі – про „героїчну
оборону шахтарського краю від
неофашистських карателів“. Образ
„дідів, що перемогли фашизм“ зберігався десятиліттями і розквітнув
упродовж останніх місяців. Міф про
„оборону від бандерівців“ прийшов
йому на зміну. З часом він хіба ставатиме могутнішим. Відверто ганебні
сторінки, на кшталт розграбування
донецького гіпермаркету „Метро“,
забуватимуться, натомість у сім’ях
дітям будуть розповідати казки про
„батька-героя, який самотужки
знищив роту західників-агресорів“.
Кожна така розповідь ментально
віддалятиме Донбас від решти України. Тим більше, після звільнення від
терористів на Донбас чекає тяжка
криза, скорочення виробництва та
безробіття – а в усьому світі міфи

найкраще розвиваються в часи економічних негараздів.
На жаль, сепаратизм на Сході
України розгорівся у найменш сприятливу епоху. Покоління, що найбільше ностальгувало за радянськими
часами, потроху почало відходити,
і за нормального перебігу історії
та продуманої державної політики
молодь Донбасу можна було би вирвати з тенет совкової ментальності.
Тепер же цей шанс втрачено.

Потрібна перемога на полі
бою, а опісля – у головах
Справа навіть не в тому, що ця молодь під впливом міфів візьме в руки
зброю та знову почне боротьбу
з центральною владою. У випадку
генеральної перемоги над терорис-

Фото: Петро Андрусечко

тами це буде долею хіба що окремих
затятих фанатиків. Важливіше інше
– вороже налаштований до „великої
України“ Донбас стане важким тягарем для будь-якої української влади,
ускладнюватиме і без того нелегкий
шлях до європеїзації та побудови
цивілізованої держави. Тобто розкол
усередині українського суспільства
неодмінно стане глибшим, хай навіть
„розкольниками“ вже будуть не всі
жителі Півдня та Сходу, як вважалось
раніше, а лише частка жителів двох
областей.
Поки не схоже, що чинна влада
усвідомлює цю проблему, тим більше, знає шляхи її вирішення. Заходи
щодо „втихомирення“ Донбасу, які
пропонуються новим президентом,
виглядають
дуже
застарілими:

гарантії використання російської
мови, бюджетна децентралізація,
погодження кандидатур чиновників
тощо. Місяців зо три тому такі пропозиції і справді могли би задовольнити
Схід, але не пересічних мешканців,
а еліти, які, власне, і стояли за розпалюванням сепаратизму на самому
початку подій. А зараз важко уявити,
що звичайна донецька сім’я забуде
про вбитого батька-сепаратиста
лише через те, що певний відсоток
певного податку більше не йтиме
в Київ, а залишиться в регіоні.
Простого рецепту національного
примирення не існує. З одного боку,
треба буде акуратно прищеплювати
жителям Донбасу українську ідентичність, але без яскраво націоналістичного забарвлення, переконувати їх

у перевагах європейської інтеграції,
водночас нівелюючи популярні страхи щодо „європейської гомодиктатури“, витравлювати пострадянську
ментальність, але не нав’язувати
образ Росії як глобального ворога,
формувати спільне бачення історичного минулого, але не заперечувати
права шанувати власних героїв
тощо. Чинна українська влада викликає великі сумніви у своїй здатності
впоратися з таким масштабним та
делікатним завданням. Утім, поки що
перед нею стоїть не менш важливе
завдання – перемогти сепаратистів
на полі бою. Долати розкол у головах доведеться вже опісля.
Мілан Лєліч,
оглядач журналу „Фокус“, Київ
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з краю

25 травня У селищі Новойдар Луганської області відбувся бій між силовиками
та сепаратистами. Вбито 2 терористів,
14 – затримано.
25 травня Голова Донецької обласної
держадміністрації Сергій Тарута вважає,
що вибори президента в області відбулися – тут проголосувало 17% громадян.
В основному люди голосували в округах,
що межують із Дніпропетровською областю, а також у Маріуполі. Донецьк,
а також інші міста в зоні АТО не голосували взагалі. На Луганщині участь у
голосуванні взяли понад 34% виборців.
25 травня Екс-прем’єр Юлія Тимошенко
визнала, що президентські вибори були
чесними. При цьому Тимошенко наголосила, що президент, „якого українці оберуть на цих виборах, має всі можливості,
всі важелі впливу, всі інструменти влади,
щоб невідкладно зупинити війну, задовольнити всі очікування українців“.
25 травня Ведення антитерористичної
операції в Україні кардинально зміниться
– вона буде більш ефективною і коротшою. У цьому запевнив Петро Порошенко. Політик заявив, що спробує знайти
спільну мову з мирними громадянами
на Донбасі і гарантувати безпеку всім,
незалежно від політичних поглядів. Порошенко також пообіцяв, що оснащення,
а також матеріальне забезпечення
Збройних сил зміняться. Він також вказав
на те, що до активної фази АТО перестануть залучати солдат- строковиків.
25 травня Учасники мітингу, організованого терористами з „ДНР“ у Донецьку,
прийшли під резиденцію мільярдера
Рината Ахметова, щоб провести переговори із найбагатшою людиною в Україні.
Більшість хотіла вдертися до будинку,
однак їх відмовили.
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26 травня У Міжнародному аеропорту
Донецька були за допомогою авіації
знищені кілька сотень терористів.
27 травня У кожному з міністерств
Кабміну будуть працювати спеціальні
консультанти з Євросоюзу, які допомагатимуть Україні переходити на євростандарти, заявив прем’єр Арсеній Яценюк.
За його словами, „стандартні бюрократичні підходи, які були в Україні протягом
23 років щодо модернізації української
економіки, призвели до того, що економіки не залишилось“.
27 травня За підсумками виборів
25 травня Геннадій Труханов став новим
мером Одеси. Всього Труханов отримав
146 022 голоси (43,49%). Гурвіц – 107
526 (32,02%). Явка склала 46,7%.
27 травня У ході проведення Антитерористичної операції на Донеччині знищили
два КамАЗи з бойовиками. Окрім того,
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Дороги назад уже немає
Початок ІІІ газової війни між
Україною та Росією додатково
загострив стосунки між двома
країнами. Ще в березні
український експерт Валентин
Землянський казав, що навіть
якщо Київ заплатить усі „борги“
перед „Газпромом“, війни не
уникнути, бо Москва хоче
відкрити новий, газовий фронт.
Яка суть газових проблем
України та яким чином Київ
може захистити свої інтереси?
Ці питання турбують чи не
кожного експерта, який
займається українською
тематикою.
Попри резонансний характер припинення поставок природного газу
з Росії в Україну, початок ІІІ газової
війни не викликав такого шуму, як
дві попередні війни. Частково це пояснюється літньою порою, яка дає як
Україні, так і країнам ЄС час на підготовку до зимового періоду. До того
ж, на тлі збройного протистояння на
Сході України початок газової війни
автоматично не отримав належного
резонансу. Тимчасом ці події можуть
бути лише початком масштабної
енергетичної кризи, яку провокує
Москва всупереч здоровому глузду
та навіть своїм економічним інтересам.

Наполеонівські плани Москви
Найважливішою метою Кремля є,
звичайно, подальший тиск на українську економіку. За задумом Москви,
кризова ситуація на енергетичному
ринку України повинна спровокувати різке погіршення і без того складної економічної ситуації над Дніпром.
А за цим мають послідувати соціальні вибухи в Харкові, Одесі, Херсоні,
можливо, навіть у Києві. Тоді Путіну
легше буде „домовлятися“ з українською владою з приводу „автономії
Новоросії“ або федералізації.
Друга ціль, яку сповідує Кремль,
більш банальна і меркантильна – це
газопровід „South Stream“. „Газпром“
розраховує вкотре показати країнам
ЄС, що Україна не може бути надійним транзитером. „Газпром“ робить
низку кроків, націлених на дискредитацію України. Москва денонсувала
технічний договір щодо компенсації
українською стороною добових недоборів газу, який транспортується
в ЄС. Як наслідок, Київ не матиме

юридичних підстав компенсувати
ці коливання. Також Кремль заявив
про те, що не буде закачувати газ
в українські підземні сховища.
На тлі війни на Донбасі, вибухів
газопроводу в Україні та войовничих
заяв „Газпрому“ все це виглядає як
чергові погрози новою дестабілізацією. Мабуть, тільки найнаївніші
вірять у технічний характер вибухів
газової труби на Івано-Франківщині
в травні та на Полтавщині в червні.
Проте „Газпром“ не врахував, що
українська ГТС є справді унікальним
об’єктом, який зможе долати такі
точкові удари. Разом із тим, „Нафтогаз“, на підставі статистичних даних,
нагадав Кремлю, що аварійність
російських газопроводів у 7,77 разів
вища ніж в Україні.
Все це накладається на дещо
ширший контекст. За останні місяці
„Газпром“ отримав декілька відчутних ударів по своїм монопольним
інтересам у країнах ЄС. ЄК висловилася негативно щодо можливості
використання на повну потужність
газопроводу OPAL у Німеччині, без
якого газопровід „Nord Stream“ не
матиме такого значення. Ще більшим
сюрпризом стала доволі різка реакція Брюсселя щодо реалізації проекту „South Stream“. На початку червня
Сербія та Болгарія – ключові країни
проекту – заявили про призупинення
робіт щодо реалізації газопроводу,
поки ЄК не уточнить свою позицію
з цього приводу.
На цьому тлі непоміченою пройшла заява „Газпрому“, що якщо ЄС
буде продавати газ Україні в „реверсному“ режимі, Москва скорочуватиме експорт блакитного палива
в Європу. Михайло Гончар, експерт
з енергетичних питань, заявив, що
російські фахівці рекомендували
Кремлю знизити ціну на газ для України до ринкового рівня, оскільки Росія
може втратити великий ринок збуту,
що відіб’ється на інтересах самого
„Газпрому“. Проте імперські амбіції
взяли гору. Ймовірно, що цього разу
Путін поступить так само. Хоча, скоріш за все, це шантаж і блеф щодо
європейських споживачів.
Паралельно Кремль грає і в іншу гру. В сам розпал дискусій про
санкції з боку Заходу, під час Міжнародного економічного форуму
в Санкт-Петербурзі провідні західні
енергетичні компанії домовилися
про поглиблення співпраці з Росією.
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Песимістичний сценарій. Станом на 1 червня 2014 року Україна спожила
22,4 млрд. м³ газу, що на 3,8 млрд. м³ менше за аналогічний період минулого
року. Якщо зберегти такі темпи економії газу, що зробити в умовах економічної кризи буде нескладно, за підсумками 2014 року Україна зекономить
щонайменше 8 млрд. м³. Таким чином, Україна потребуватиме цього року не
більше 40 млрд. м³ газу (у 2013 році – 48 млрд. м³), а з червня по січень Україні необхідно буде ще приблизно 17,6 млрд. м³ сировини. Звідки їх взяти?
По перше, станом на 1 червня в підземних сховищах газу знаходиться
12,1 млрд. м³. По друге, згідно з песимістичним прогнозом, вітчизняні газодобувні компанії планують добути, як мінімум, 6 млрд. м³. По третє, джерелом
газу буде імпорт на західному кордоні. 1 вересня почнуться поставки в рамках т.зв. „малого“ реверсу зі Словаччини, які разом із поставками з Польщі
та Угорщини складуть щонайменше 5 млрд. м³ до кінця року. Таким чином,
за найпесимістичнішими підрахунками, в 2015 рік Україна увійде з 5,5 млрд.
м³ газу в сховищах тоді, як на січень–лютий необхідно щонайменше 12 млрд.
м³. Ще приблизно 1,8 млрд. м³ за два місяці 2015 року потрапить в Україну
на західному кордоні. Решту доведеться компенсувати за рахунок власного
видобутку та економії споживання. І звичайно, розраховувати на не надто
сильні морози... Все це звичайно важко, але не критично. Проте цей сценарій
малоймовірний.
Оптимістичний сценарій. Значно більш вірогідним є саме цей варіант.
По перше, є вагомі підстави вважати, що Україна потребуватиме не 40,
а 38 млрд. м³ газу. В першу чергу, через поглиблення економічної кризи та
підвищення тарифів на блакитне паливо, яке стимулюватиме економію. Це
означає, що до кінця року необхідні будуть ще 15,6 млрд. м³ газу. По друге, більш реально, що до кінця року видобувні компанії зможуть ще добути
не 6, як у песимістичному варіанті, а 9 млрд. м³ природного газу. Разом із
12,1 млрд. м³ з ПСГ та 5 млрд. м³ з реверсу, все це дасть 10,5 млрд. м³ газу
в сховищах на початок 2015 року, що означає цілком стабільне забезпечення
України сировиною.
Дуже оптимістичний сценарій. Цей варіант передбачає, що Україна зможе
добитися „великого“ реверсу. В такому випадку напруга щодо забезпечення
України газом взагалі знімається. Але прогнозувати шанси на його здійснення
вкрай складно (про це нижче).
Таким чином, навіть песимістичний варіант, який є малоймовірним, не буде
для Києва критичним. Однак жоден із варіантів не знімає з України обов’язку
приймати негайні заходи щодо стабілізації забезпечення себе газом. Цифри
чітко говорять, що в короткій перспективі ключове значення матимуть два
напрямки: нарощування власного видобутку та домовленості щодо імпорту
сировини на західному кордоні.
Так, концерни BP та „Exxon Mobil“
обіцяють вкладати гроші в нафтові
родовища в Арктиці та Західному
Сибіру. Французькі компанії „Total“
і „Alstom“ планують займатися сланцевою нафтою в Росії. Також західні
компанії цікавилися газовими родо-

вищами „Сахалін–1“ та „Сахалін–2“.
Все це схоже на торг: „Ми вам наші
родовища, а ви не лізьте в Україну“.

Мовою цифр
Безумовно, перше запитання, яке
виникає внаслідок припинення по-

на Луганщині неподалік від кордону
з Росією був знищений центр підготовки
терористів.
27 травня Президент хокейного клубу
„Донбас“ Борис Колесніков обурений
„бандитськими діями представників так
званої ДНР“ після того, як терористи спалили хокейну арену „Дружба“. Водночас
він заявив, що арена буде повністю відновлена до початку чемпіонату КХЛ.
27 травня Міністерство внутрішніх справ
приступило до формування третього
батальйону Національної гвардії.
28 травня На Донбасі зникли 4 спостерігачі ОБСЄ, в МЗС України заявляють,
що до цього причетні проросійські угруповання.
28 травня Для захисту незалежності
Україна повинна зміцнювати свою армію
і на цьому етапі потребує прямої військової допомоги від США. Про це кандидат
в президенти Петро Порошенко сказав
в інтерв’ю „The Washington Post“.
28 травня Державна прикордонна
служба розробляє концепцію мобільних
сил для охорони кордону, зокрема на
Сході України, Кримському перешийку
і біля Придністров’я.
28 травня Напад бойовиків, які намагалися захопити Луганську військову частину №3035 Східного територіального
об’єднання Нацгвардії, відбито. Серед
нацгвардійців усі живі.
29 травня Кабінет міністрів рекомендує
Національній комісії регулювання енергетики підвищити вартість електроенергії
для населення на 10–40% з червня.
29 травня У районі Слов’янська Донецької області терористи збили вертоліт.
Загинули 14 військових, в тому числі
і генерал Кульчицький, який займався
військовою підготовкою солдат. У Нацгвардії заявили, що знищили терористів,
які збили вертоліт.
29 травня Ротація військовослужбовців,
задіяних в антитерористичній операції,
проводитися не буде. Про це заявив
міністр оборони Михайло Коваль. Самі
військові стверджують, що часті ротації
спричиняють до збільшення втрат серед
новобранців.
29 травня За підсумками обробки 100%
протоколів, Петро Порошенко переміг
у першому турі, за нього проголосували
54,7% – 9 856 911 українців. Порошенко лідирує по всіх областях України. На
другому місці Юлія Тимошенко, за яку
проголосували 12,81% – 2 309 812
голосів. На третьому місці Олег Ляшко
з 8,32%. За нього проголосували 1
500 333 українця. На четвертому місці
Анатолій Гриценко – 5,48%. За нього
39

огляд подій

Прогнозний газовий баланс України
з 01.06 по 31.12.2014 року
За трьома сценаріями; млрд. м3

з краю

проголосували 989 028 людей. Сергій
Тігіпко набрав 5,23% і посів п’яте місце.
Михайло Добкін з 3,03% опинився на
шостому місці. Вадим Рабінович отримав 2,25% голосів, Ольга Богомолець
– 1,91%, комуніст Петро Симоненко
– 1,51% і опинився на дев’ятому місці. За
Тягнибока проголосували 1,16% українців, за Дмитра Яроша – 0,7%. Решта
кандидатів набрали менше 0,5% голосів.
Явка на виборах становила 59,57%.
29 травня До будинку Донецької ОДА
під’їхала колона бійців батальйону
„Схід“ на КамАЗах і БТРах. Вони оточили
будівлю, увійшли всередину й у жорсткій
формі наказали всім прихильникам ДНР
залишити будівлю і відійти від неї на
кілька десятків метрів. Згідно з чутками,
захоплення Донецької ОДА пов’язане з
боротьбою з мародерством у рядах ДНР,
зокрема, пограбуванням гіпермаркета
„Метро“.
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29 травня Статки сотні найбагатших українців за рік скоротилася на
13 мільярдів доларів, або 23,6% – до
42 мільярдів доларів. Незмінний лідер
останніх років, єдиний акціонер найбільшого українського холдингу СКМ Ринат
Ахметов втратив з квітня минулого року
4,2 млрд. доларів, або 27,3%, i тепер
його багатство оцінюється в 11,2 млрд.
доларів. Власник „EastOne“ Віктор Пiнчук, за оцiнками видання, зберiг друге
мiсце з показником 3 млрд. доларів,
тодi як за рiк його статки оцiнювалися
в 3,8 млрд. доларів. Завершує трiйцю
Геннадiй Боголюбов з 2 млрд. доларів,
що пiднявся з п’ятої позицiї в минулому
роцi та змiнив у трiйцi лiдерiв свого партнера iз „ПриватБанку“ Iгоря Коломойського. Боголюбову, єдиному з першої
десятки, вдалося збiльшити свiй статок
на 0,3 млрд. доларів, ймовiрно, завдяки
гiрничоруднiй компанії „ConsMin“ iз
активами в Австралiї та Ганi.
30 травня Єврокомісар Штефан Фюле
пропонує надати Україні, Молдові та Грузії перспективу повноправного членства
у ЄС. Євросоюз, на його думку, може
успішно функціонувати як Європа „різних
швидкостей“. Водночас Фюле наголосив
і на необхідності перетворень усередині
ЄС, що дозволило б легше приймати
нових членів у майбутньому.
30 травня У Слов’янську терористи намагаються виїхати з міста, використовуючи місцевих мешканців, бо перебувають
у щільному оточенні сил АТО. Загалом
терористів нараховується до 1000
осіб. Вночі вони використали установку
„Нона“, яку напередодні пошкодили
нацгвардійці.
30 травня Міжнародне рейтингове
агентство „Fitch Ratings“ прогнозує падіння ВВП України цього року на 5% при
прискоренні інфляції у зв’язку з підвищен40

ставок з Росії – як Києву прожити без
російської сировини? Щоб відповісти
на нього, необхідно проаналізувати
ключові показники. Незважаючи на
те, що указом в.о. президента Міністерство енергетики та вугільної
промисловості було зобов’язане
не пізніше 20 червня оприлюднити
прогнозний газовий баланс України,
станом на 21 червня цього не сталося. Це дещо ускладнює відповідь на
згадане запитання. Попри це, можна
з великою вірогідністю вирахувати
приблизні об’єми газу, необхідні
Україні за підсумками поточного
року. Тому варто взяти до уваги три
сценарії: песимістичний, оптимістичний та дуже оптимістичний.

показник (0,2–0,3). Але мінімальні
інвестиції є необхідними. Якщо все
ж таки Київ піде на цей непопулярний
крок, вітчизняний видобуток можна
буде збільшувати майже на 1 млрд.
м³ щорічно. Вже тоді можна буде
думати про вихід на ІРО з метою залучення серйозніших інвестиційних
ресурсів. Окрім популізму, завадити
цим планам можуть традиційно інтереси українських олігархів: не секрет,
що в цьому секторі стикаються інтереси І.Коломойського, І.Єремєєва та
Д.Фірташа. Ситуація, в якій опинилася Україна, зобов’язує офіційний
Київ позбутися популістських або
вузькокорпоративних обмежень.

Реверсні шахи
Крізь стіну популізму
Ще перед анексією Криму Київ
планував у 2014 році видобути
21,3 млрд. м³ газу. Проте анексія
родовищ на Чорному морі та „Чорноморнафтогазу“ скоротила ці об’єми
до приблизно 17,9 млрд. м³ (за прогнозами). 84,4% всього вітчизняного
видобутку припаде на „Укргазвидобування“, 10% – на „Укрнафту“
та 5,6% – на інші компанії. Перед
ключовими державними компаніями
стоять два основні виклики.
По перше, вони виконують не
економічну, а соціальну роль. Газ,
який добуває „Укргазвидобування“
та „Укрнафта“, продається за сильно
заниженими цінами (у 8,5 разів нижчою, ніж у приватних). Ці приховані
субсидії означають, що компанії не
мають ресурсів для нарощування
видобутку.
По друге, ця проблема стає ще
гострішою, якщо врахувати, що родовища, які експлуатуються, є виснаженими на понад 70%, що зумовлює
необхідність проведення дорогих пошуково-розвідувальних робіт.
Саме тому уряд якнайшвидше
мусить наважитися на скасування
диференціації цін для всіх груп споживачів і перейти на ринковий підхід.
„Укргазвидобування“ запропонувало вже необхідну для такого кроку
інвестиційну програму. Вона передбачає підвищення цін з 419 гривень
за тис. м³ до 737,78 гривень за тис.
м³, хоча приватні компанії продають
газ за ціною 3600 гривень. Якщо
влада не наважиться на такий крок
(зрозуміло, що з популістичних міркувань), прогресу в цій сфері можна
не чекати. Варто нагадати, що коефіцієнт ефективності пошуково-розвідувальних робіт в Україні (0,5–0,6)
значно перевищує середній світовий

Як відомо, реверсні поставки
газу стали для України реальною
альтернативою імпорту з Росії.
Ключову роль у цих поставках може
відіграти лише словацький напрямок.
З Польщі, Угорщини та Румунії Україна може отримувати максимально
2,5 млрд. м³ на рік.
Що стосується імпорту словацькими трубами – ситуація складніша.
Все пов’язано з контрактом „Газпрому“ зі словацьким оператором
ГТС „Eustream“, за яким російський
монополіст законтрактував транзит
газу в кількості, яка майже співпадає з максимальною пропускною
спроможністю словацької ГТС. Але
„Газпром“ знизив на 30% (від законтрактованих) поставки через
Україну і далі через Словаччину,
що означає, що фізично труба не
використовується в передбачених
контрактом обсягах. Відповідно до
європейського законодавства, вільні
потужності магістралей можуть бути
використані для інших поставок.
Проте дана ситуація створює правову колізію, яка полягає у питанні:
„вільні потужності“ – це фізичні обсяги, які не використовуються чи лише
ті, які не законтрактовані? Брюссель
уже тривалий час це з’ясовує, але поки що відповіді не знайшов.
Саме тому, без дозволу Брюсселя
на „великий“ реверс, максимальною
кількістю газу, яку Братислава може
постачати в Україну, є 7,9 млрд. м³
в рік. Згідно з цим, Словаччина готується до початку „малого“ реверсу
в Україну з 1 вересня цього року. Це
означає, що в 2014 році Україна
зможе зі словацької труби отримати
тільки 2,7 млрд. м³ газу. Своєю чергою, вірогідний „великий“ реверс
відкриє можливість отримання навіть
30 млрд. м³ газу зі Словаччини, що

Фото: Петро Андрусечко

ням тарифів на газ і зниженням обмінного
курсу. Європейський банк реконструкції
та розвитку прогнозує падіння ВВП
України за підсумками 2014 року на
7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації
насильства на південному сході країни
й загальноекономічних проблем. Кабінет
міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при
інфляції 12–14%.
30 травня Вночі бойовики провели
штурм прикордонного відділу загону
„Дякове“ в Луганській області. Вранці
прикордонники відбили чергову атаку
терористів на пункті „Станично-Луганське“ та затримали машини зі зброєю та
боєприпасами.

цілковито зняло би питання забезпечення України газом.
Реакція „Газпрому“ на це не забарилася. Кремль уже давно і неодноразово заявляв, що такі поставки
(„великий реверс“) були б незаконними. Останнім часом ці заяви явно
набрали гостроти – Москва у випадку здійснення „великого реверсу“
пригрозила скороченням поставок
сировини до країн ЄС. Такий сценарій, хоча більше схожий на блеф
і шантаж, був би першим такого типу
тиском на ЄС з боку Росії.
Варто додати, що ще в жовтні 2013
року комісар ЄС з питань енергетики
Г.Оттінгер говорив про плани зберігати в українських ПСГ від 35 до
60 млрд. м³ газу. В квітні цього року
його прес-секретар чітко заявила,
що реверс (не уточнюючи, „малий“
чи „великий“) є законним. Така гра
слів свідчить про те, що Брюссель
хоче, але все ще вагається, чи використовувати очевидні можливості
співпраці з Україною. На цьому тлі
обнадійливо виглядають два кроки
офіційного Києва. По перше, це
давно очікуване виділення зі структури „Нафтогазу“ ПАТ „Магістральні
Газопроводи України“ (МГУ) та ПАТ
„Підземні Газові Сховища України“
(ПГСУ) як операторів ГТС та ПСГ
відповідно. По друге, це включення
до порядку денного у ВРУ проекту
закону „Про внесення змін до деяких
законів України щодо реформування
системи управління Єдиною газотранспортною системою України“,
яким уможливлюється здача в оренду (при збереженні, як мінімум, 51%
акцій за державою) МГУ та ПГСУ для

інвесторів-резидентів з країн ЄС,
Енергетичної Спільноти або США.
Все це дозволяє з поміркованим
оптимізмом дивитися в майбутнє
„реверсних проектів“ України.
***
Не варто сподіватися, що військовий та газовий удари будуть єдиними з боку Кремля. На черзі нові
торговельні заборони, продовження
божевільної інформаційної війни.
Також цілком ймовірно виглядає
розгортання Москвою ще одного
енергетичного „під-фронту“ у війні з Україною – ядерного. Восени
Києву доведеться домовлятися щодо
чергових поставок ядерного палива, яке Україна отримує, фактично,
виключно з Росії. Причому атомні
станції виробляють близько 50% всієї
електроенергії в країні – навряд чи
Москва не скористається такою нагодою. На цьому тлі довготривалий
судовий процес у Стокгольмі виглядатиме лише маленьким епізодом
українсько-російського порядку (чи,
скоріше, безпорядку) денного. Причому вірогідність, що Київ отримає
там непоганий результат – доволі
висока.
В будь-якому випадку на Україну
чекають вкрай складні роки. Роки
економії, підвищення цін, затягування пояса. Тішить те, що все чіткіше
видно напрямок, яким слід крокувати. Залишається мати надію на
те, що українським можновладцям
вистачить сил та відваги дійти до
кінця, а українському суспільству
– згуртованості.
Павло Кост, Київ

1 червня Зранку в с.Перевальне у Криму
до храму Покрова Пресвятої Богородиці
УПЦ Київського Патріархату, виламавши
двері, вдерлася група озброєних осіб
кримінальної зовнішності, які були наряджені, як казаки. Нападники потрощили
внутрішнє облаштування храму та зайняли його, не допустивши настоятеля
протоієрея Івана Катькала до звершення
служби. На захист свого пастиря виступили парафіяни, які також постраждали від
побиття нападниками.
1 червня В Ялті (Крим) випускники на
останньому дзвонику заспівали гімн
України під музику російського гімну, яку
увімкнуло керівництво учбового закладу.
В перші секунди учні розгубилися і мовчали, однак швидко зорієнтувалися і дружно, приклавши руки до серця, почали
співати національний гімн України. Окрім
того, у хлопців і дівчат були пов’язані
нашийні хустини кольорів українського
прапора.
2 червня Українська авіація вдень розбила два блокпости в районі Луганська.
Також авіація знищила два мінометні
розрахунки й техніку терористів біля
Луганського прикордонного загону, який
терористи атакували понад 12 годин.
2 червня Центральна виборча комісія
визнала Петра Порошенка обраним
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огляд подій

Російсько-українська гра у шахи...

1 червня Батальйон „Восток“ – збройне
формування на службі терористичної
ДНР – складається з осетинів, кавказців,
які пройшли війну 2008 року, а також
співробітників української „Альфи“,
„Беркута“, фахівців, тренерів і місцевого населення. Про це заявив один із
журналістів, які побували на навчальній
базі батальйону, де бойовики проходять
підготовку. За його словами, командиром
батальйону „Восток“, або ж його засновником, є осетинець Олег на прізвисько
„Мамай“. Серед його підлеглих є екс-командир донецької „Альфи“, який „працював під час зачистки Майдану“. Загалом
чеченців було більше 50-ти, втім майже
всі загинули в донецькому аеропорту.

з краю

президентом України на дострокових
виборах 25 травня.
2 червня Віталій Кличко – лідер партії
УДАР став новим мером Києва. За нього
проголосували 56,4% виборців. За найближчого переслідувача – бютівку Лесю
Оробець – віддали 8,4% голосів.
2 червня Головне управління МВС України в Дніпропетровській області почало
формування батальйонів „Луганськ“
і „Артемівськ“, кожен по 200 осіб, можливо, потім вони увіллються в батальйон
„Дніпро-1“. Окрім того, є ініціатива
створити роту „Кривбас“, в яку увійдуть
ще 100 осіб.
3 червня Північ Донецької області повністю очищена від терористів, заявляють
українські військові.

огляд подій

3 червня До Київської міської ради, за
результатами опрацювання 100% протоколів, проходить 9 партій. УДАР отримав
30 місць, Радикальна партія Олега Ляшка
– 7 місць, Київська міська організація партії „Об’єднання ,Самопоміч‘“ – 5 місць,
Київська міська організація партії ВО
„Свобода“ – 5 місць. Також у Київраду
проходять Київська міська організація
партії ВО „Батьківщина“, отримавши
3 місця, регіональна Київська міська
організація партії „Громадянська позиція“
(3 місця), Київська міська організація партії „Нове життя“ (3 місця), Київська міська
організація партії „Єдність“ (2 місця)
і Київська міська організація партії „Демократичний альянс“ (2 місця). Враховуючи
результати виборів у мажоритарних
округах, партія Кличка УДАР взяла 60%
мандатів (73 із 120) у Київраді.
3 червня Міністерство закордонних
справ вручило російському дипломатові
ноту, в якій вимагає організувати зустріч
із затриманим Федеральною службою
безпеки Росії українським кінорежисером
Олегом Сенцовим. Відомого українського режисера Сенцова, затриманого
в Криму, звинувачують у підготовці та
організації теракту на підставі показань
двох невідомих людей, які нібито вказали
на нього, як на організатора. Його етапували до СІЗО Москви.
3 червня Генпрокуратура надала до
парламенту подання про позбавлення
депутатської недоторканості регіоналів
Олега Царьова, Володимира Олійника
та комуніста Ігоря Калєтніка. Парламент
поки що прийняв рішення про позбавлення недоторканості тільки Олега Царьова.
Його оголошено в розшук за кримінальним провадженням.
3 червня Перед зачисткою Красного
Лиману військові висунули ультиматум
терористам, однак ті не здались. У ході
військової операції місто було звільнено
від терористів. Загинуло 2 силовики, 42
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Люструвати
не можна залишити
Одна з головних вимог
Майдану в Україні – тотальне
оновлення влади. Люди
вимагають вичавити з влади
представників старої команди
та замінити їх новими – чесними
і некорумпованими. Частково
цей запит було виконано:
у країні новий президент. А от
із люстрацією на інших ланках
влади справа йде набагато
повільніше.
Щойно мер Харкова Геннадій
Кернес, в якого понад місяць тому
стріляли, повернувся до рідного
міста, перше, що йому прокричали
місцеві мешканці – „люстрація!“.
Справа у тому, що поширилися
чутки про те, що Кернес може бути
призначений губернатором Харківщини. А це означатиме, що ключові
гравці команди Януковича не лише
не будуть відсторонені від влади,
але й підуть на підвищення. І це може
спричинити нову хвилю обурення та
протистоянь.

Друзі і вороги
Україна – взагалі дуже дивна країна у плані політичної перебірливості.
В цій державі ніколи не було вічних
друзів та ворогів серед політиків.

Поширена практика, коли після приходу нової команди до 70% чиновників зі старої гвардії швиденько перефарбовувалися та ставали частиною
влади. І так – до безкінечності.
Власне, ця практика почалася
з дев’яностих років, коли Україна
отримала незалежність. Більшість
пострадянських країн та держав так
званого соціалістичного табору провели справжню люстрацію. Йдеться
про Польщу, Литву, Латвію, Естонію,
Грузію, Румунію, Угорщину та Німеччину. У Чехії 1991 року було ухвалено низку люстраційних законів. До
речі, люстрація колишніх комуністів
у цій країні – безстрокова.
В Україні ж обійшлися формальною
забороною Компартії, яку за кілька
років скасували. Отже, замість масової люстрації комуністів, представників Кремля та агентів КДБ відбувся
зворотній процес: захоплення ними
ключових посад у державі. Вся номенклатура Компартії України добре
вбудувалася в систему нової влади
незалежної країни. І навчилася швидко підлаштовуватися під нові умови.
Отже, сьогоднішній запит суспільства на люстрацію гострий як ніколи.
Занадто багато корупції, антиукраїнських рішень (навіть з елементами
державної зради) громадяни України

Комітет без статусу
та повноважень
За даними соціологічних досліджень, понад 60% українців

підтримують люстрацію. Саме тому
політики зі сцени Майдану так палко обіцяли людям повне очищення
влади. Після перемоги Революції
Гідності, 24 лютого представники ВО
„Свобода“ зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про
проведення люстрації в Україні. А 27
лютого було створено Люстраційний
комітет, який очолив журналіст Єгор
Соболєв. Але, схоже, нічого, крім
гучної назви, за ним не стоїть. І нині
Соболєв та його соратники перебувають у ролі „Дон Кіхота“ та змушені
самотужки боротися з вітряками.
Звинувачувати комітет у бездіяльності було б несправедливо. Це відомство розробляє законопроекти,
намагається донести до керівництва
держави своє бачення очищення влади. Але до президентських виборів ні
з ким було розмовляти. Після обрання нового глави держави виявилося,
що ініціативи щодо люстрації не на
часі.
Найгірше, що досі не визначено
статус Люстраційного комітету. Він
залишається громадською організацією без повноважень. Хоча під час
Майдану було дано обіцянку надати
йому спеціальний статус, який дозволив би членам комітету проводити
повномасштабну люстрацію.
„Нові топ-посадовці не захотіли
зламати систему корупції, а захотіли
очолити її. Ми вигнали Януковича,
але його система залишилася і далі
працює, але з новими керівниками“,
– визнає Єгор Соболєв.
Справді, члени комітету розробили п’ять законопроектів, що
передбачають проведення очищення
влади. Останній – п’ятий – було подано 13 червня вже за президента
Порошенка. Активісти сподіваються, що новий гарант Конституції
не знехтує потребами Майдану та
зможе добитися ухвалення цього законопроекту у Верховній Раді. Адже
члени комітету переконані: нічого
складного в очищенні влади немає.
Потрібна лише політична воля керівників держави та голів парламентських фракцій.
З цим наразі є проблема. Єгор Соболєв визнає, що у парламенті його
підтримують лише деякі депутати,

отримали поранення. З боку терористів
втрати налічують 5 сотень. Одночасно
у Слов’янську був знищений склад боєприпасів.
3 червня Україна готує позов до Російської Федерації на суму понад 1 трильйон гривень за незаконне захоплення
і пограбування України. Про це прем’єр
Арсеній Яценюк розповів у вівторок
у парламенті. За словами прем’єра,
Україна вже подала 2 позови до Європейського суду з прав людини безпосередньо щодо анексії Криму і відповідальності РФ перед Україною.
3 червня Від рук бойовиків на Сході
України загинула 181 людина, з них
тільки 59 військовослужбовців.
4 червня Новообраний президент
України Петро Порошенко заявив про
готовністьУкраїни якнайшвидше підписати
економічну частину Угоди про асоціацію
з Європейським Союзом. Глава Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що
ЄС та Україна підпишуть частину Угоди
про асоціацію, яка залишилася, „найпізніше“ 27 червня.
4 червня Виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов заявив про
початок перекриття східного кордону
України, зокрема, у центральній частині
Луганської і на півдні Донецької областей. Кабінет міністрів ухвалив рішення
щодо припинення руху через деякі пункти
пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Це суттєво прискорить локалізацію терористів.
4 червня У Слов’янську припинилася
подача води в результаті ушкодження
центрального водоводу, ремонт не
проводиться через бойові дії. Окрім
того, мінометна міна влучила у електростанцію, в результаті чого частина міста
опинилася без світла.
4 червня Федеральна служба безпеки
Росії затримала в аеропорту „Домодєдово“ члена „Демократичного Альянсу“
Максима Черкасенка.
5 червня Ставлення росіян до американців різко погіршилося, сягнувши історичного максимуму. При цьому Україну
росіяни вважають ворогом №2 після
США. Про це свідчать результати опитування, проведеного російським „Левадацентром“ 23–26 травня цього року. Після
України слідують Литва, Латвія, Естонія та
Грузія. Найближчими друзями жителі Росії
вважають Білорусь, Китай і Казахстан.
5 червня Нелегітимна Держрада Криму
прийняла в другому читанні закон, за
яким скасовуються прямі вибори мерів.
5 червня Новообраний президент Петро
Порошенко заявляє про домовленість
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Фото: Петро Андрусечко

побачили за часів Януковича. Але
ж ось у чому парадокс: з моменту
втечі колишнього президента минуло
три місяці, а реальної люстрації так
і немає.
Навпаки, українці стали свідками
того, як представники колишніх команд одіозних політиків – Януковича,
Черновецького, або ставленики
олігархів – зайняли місця в оточенні
президента та мера Києва. Або ж як
судді, яких, згідно із законом про
люстрацію, мали б давно звільнити
з посад, продовжують ухвалювати
неправомірні вердикти. Чого тільки
варте рішення бориспільського судді
відпустити з-під варти колишнього
депутата-вбивцю Віктора Лозинського, який відсидів усього чотири
роки? Цей випадок збурив багатьох,
і Лозинського таки повернули до
в’язниці. Але питання полягає у тому,
чи повернувся б депутат-садист на
нари, якби не суспільний резонанс?
І чи покарають того суддю, який
„подарував“ йому волю? На жаль,
однозначно ствердної відповіді на ці
питання дати важко.

Українці стали свідками того, як
представники колишніх команд
одіозних політиків – Януковича,
Черновецького, або ставленики
олігархів – зайняли місця в оточенні
президента та мера Києва.

з краю

з Росією про приїзд її представника в
Україну для початку переговорів із врегулювання ситуації. Президент РФ Володимир Путін у розмові з президентом
Франції Франсуа Олландом визнав, що
має вплив на сепаратистів в Україні.
6 червня Прийнято рішення утворити
Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується та координується
Кабінетом міністрів, реорганізувавши
Міністерство доходів і зборів шляхом
перетворення.
6 червня Під Слов’янськом терористами
збитий літак АН-30, який перевозив
гуманітарну допомогу. 5 осіб екіпажу
загинули.

Кому на вихід?

дуже поспішають карати тих, хто несе відповідальність за антидержавні
рішення, у тому числі за ті, які призвели до трагедії на Майдані.
Більше того, Соболєв стверджує,
що навіть нинішні керівники держави
вставляють його відомству палиці
в колеса. Так, намагання членів
Люстраційного комітету змусити
корумпованих членів Верховного
Суду піти у відставку закінчилося неприємностями для самого Соболєва.
Як написав голова комітету на своїй
сторінці у соціальній мережі, його викликали на допит до київської міліції
– „для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні за
фактами погрози суддям Верховного
Суду та захоплення будівлі Верховного Суду“.
Втім, стверджувати, що процес
люстрації не відбувається зовсім – не

6 червня У полоні в бойовиків наразі
перебуває понад 200 людей, громадян
різних країн, – повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації
Сергій Тарута. Тривають переговори.

Залишається відкритим питанням,
хто має потрапити під люстрацію
у першу чергу. Гарячі голови стверджують, що звільнені з посад (а то

6 червня Бойовики „ДНР“ захопили
Обласний лікувально-оздоровчий центр
лікарні імені Калініна в Донецьку. Співробітникам лікувальної установи сказали,
що там буде діяти „шпиталь ДНР“. Водночас лікарі заявили, що припинили свою
роботу.

Новий президент може розраховувати на
міжнародну підтримку. Але проблемою
у випадку Порошенка може стати відсутність
власного тилу, який необхідний йому для
здійснення кадрових змін у силових структурах.

7 червня Петро Порошенко у Верховній
Раді склав присягу на вірність українському народу. Він пообіцяв перевибори до
парламенту та до місцевих органів влади
на Донбасі. Порошенко заявив, що готовий в рамках одного тижня закінчити АТО
та закликав здатися сепаратистів, які не
мають крові на своїх руках.
7 червня З боку Таганрога в Україну
прорвалися 6 БТРів, 6 КамАЗів і паливозаправник з гарматою. КамАЗи поїхали
в бік Тореза, БТРи стоять в Сніжному.

огляд подій

і говорити про масову підтримку немає підстав. То ж, скоріше за все, законопроекти, на які потрібно мінімум
226 голосів, не знайдуть підтримки
у Верховній Раді.
Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген
Захаров знаходить просте пояснення, чому депутати не хочуть голосувати за люстраційні законопроекти.
„Парламент не хоче ухвалювати
закон про люстрацію через те, що
частина депутатів покине Верховну Раду після цієї люстрації. А хто
ж хоче виганяти себе?!“ – заявляє
правозахисник.

7 червня І Янукович, і його найближче
оточення – так звана „Сім’я“ – продовжують „мутити воду“ і впливати на розстановку сил у парламенті. Є намагання
створити так звану „русскую группу“,
– заявляють політичні оглядачі. Поки що
до групи входять приблизно 20 осіб:
Віталій Грушевський, Владислав Лук’янов,
Олена Бондаренко, Володимир Олійник
та інші.
8 червня У Європейському Союзі ще не
готові до членства України. Про це заявив міністр закордонних справ Франції
Лоран Фабіус.
8 червня Бойовики забрали з підземного
складу шахти ім. Скочинського 720 кілограм амоніту та 360 детонаторів.
8 червня База Нацгвардії в Нових
Петрівцях більше не може вмістити всіх
бажаючих захищати батьківщину у складі
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й притягнуті до відповідальності)
мають бути всі причетні до влади
Януковича. Таких, якщо вірити соцопитуванням, близько 30%. Але більш
помірковані (їх 58%) вважають, що
люструвати можна лише за серйозних підстав.
Так, у своєму законопроекті Люстраційний комітет пропонує звільнити насамперед тих урядовців, які
підтримували анексію Криму. А також тих, хто не може пояснити джерел
надходження доходів – своїх та
членів сім’ї. Крім того, під люстрацію
мають потрапити члени Компартії
– як чинні, так і ті, хто обіймав керівні
посади за Радянського Союзу.
Окрема група осіб, які підлягають
люстрації – це колишній президент
Віктор Янукович та його найближчі
соратники – екс-голова Адміністрації Андрій Клюєв, екс-генпрокурор
Віктор Пшонка, колишній керівник
МВС Віталій Захарченко, екс-глава
СБУ Олександр Якименко, ексміністр юстиції Олена Лукаш та
колишній радник президента Андрій
Портнов.
Але поки що, нарікає Єгор Соболєв, цей процес йде не так швидко,
як хотілося б. У нього навіть склалося
враження, що нинішні керівники не

можна. Так, у березні у МВС оголосили про початок відкритих кадрових
конкурсів – набір нових міліціонерів
мав здійснюватися за новими прозорими критеріями. Щоправда, після
перших результатів справа трохи
затягнулася. А от інші силові відомства – СБУ та ГПУ – не поспішають
проводити подібні конкурси. Та взагалі відмовляються співпрацювати
з Люстраційним комітетом.
Зрозуміло, що повна люстрація
неможлива без переобрання нинішнього складу Верховної Ради.
Адже фракції Партії регіонів та КПУ
відверто підтримують сепаратистські настрої на Сході та вітають дії
Росії проти України. Дострокові
парламентські вибори – це ще одна
серйозна вимога Майдану, зволікати з якою не можна. Бо, по-перше,
щонайменше половина нинішнього
депутатського корпусу підпадає під
закон про люстрацію, якби він був
ухвалений. А по-друге, лише з новим
складом Верховної Ради є надія, що
люстраційний пакет законопроектів
таки буде ухвалено.
Вікторія Чирва, Київ

Російські найманці і спецназ
окупували Крим, убивають
українських десантників
і гвардійців, беруть в заручники
мільйони жителів Донбасу,
а за пару сотень кілометрів
триває „взаємовигідне
співробітництво в галузі ОПК“.
Збройний бізнес з агресором
– це нонсенс і зрада. Тому,
звичайно, вимога президента
України Петра Порошенка
припинити військово-технічне
співробітництво з Росією
є абсолютно зрозумілою та
логічною.
Хоча, очевидно, руйнування давніх,
ще імперських зв’язків між підприємствам оборонної промисловості України та Росії буде болісним. Особливо
в соціальному та економічному плані.
Втрата робочих місць, зірвані контракти, невиплачені податки – у всьому
цьому мало приємного, особливо в наших умовах. Та ще, якщо згадати, що
підприємства української „оборонки“,
задіяні в кооперацію з Росією, знаходяться в основному на Сході та Півдні
України. Тож уряду буде потрібно негайно знаходити компенсатори для
ймовірного загострення соціальної
обстановки в регіоні.
Суто з юридичної точки зору, вимога Порошенка припинити військово-технічну співпрацю з Росією означає денонсацію Міжурядової угоди

У рамках цих угод уряд України
своїми окремими постановами надає вітчизняним оборонним підприємствам право самостійно проводити коопераційні експортно-імпортні
поставки з російськими партнерами
за спрощеною системою експортного контролю. Крім цих базових
міжурядових угод, існує ще понад
двадцять п’ять міжурядових і міжгалузевих угод з військово-технічної
тематики практично у всіх високотехнологічних галузях промисловості.
Фактично, щоб виконати доручення
президента, український уряд повинен денонсувати ці домовленості.
І тільки після цього можна буде говорити про припинення оборонно-промислового співробітництва України
з агресором.

Вертолітна хвороба Путіна
Авіаційне двигунобудування є найбільш чутливою сферою у відносинах між Україною і Росією. ВАТ
„Мотор Січ“ із Запоріжжя поставляє
двигуни для 95% (!) російських бойових та багатоцільових вертольотів.
У 2014 році „Мотор Січ“ планує
виробити для російських замовників
близько 400 вертолітних двигунів.
Росія на своїх потужностях здатна
збудувати максимум 50 штук. І хоча віце-прем’єр уряду РФ Дмитро
Рогозін уже урочисто оголосив, що
російський оборонно-промисловий
комплекс готовий повністю замінити

Новий президент може розраховувати на
міжнародну підтримку. Але проблемою у
випадку Порошенка може стати відсутність
власного тилу, який необхідний йому для
здійснення кадрових змін у силових структурах.
про виробничу та науково-технічну
кооперацію підприємств оборонних
галузей промисловості (листопад
1993 р.), Угоди між урядом РФ та
урядом України про співробітництво
в галузі судно-газотурбобудування
(листопад 1993 р.), Угоди між урядом
РФ і урядом України про співробітництво в галузі розробки, виробництва,
поставок і експлуатації авіаційної
техніки (серпень 1997 р.).

українську оборонну продукцію, це
явно не відповідає дійсності.
Як вирішуватиметься на практиці
„вертолітне“ питання, сказати важко. Керівництво „Мотор Січі“ до
останнього моменту сподівалося на
те, що війна їх не торкнеться. Беззмінний директор і власник підприємства В’ячеслав Богуслаєв з надією
заявляв, що Україна зацікавлена
у стабільній роботі „Мотор Січі“ та

батальйону „Донбас“. Про це написав
командир „Донбасу“ Семен Семенченко. „У нас уже фактично два склади
– понад 800 осіб. Це вже полк якийсь...“
– повідомив він. „Ті бійці, які вже є зараз,
їдуть на днях в зону АТО, а з 10 червня
прийом буде відновлено, але вже без
статусів, держгарантій і зарплат, про що
всіх одразу попереджаю“, – зазначив
командир.
10 червня Кількість бойовиків, до яких
належать члени терористичної організації
„ДНР“, батальйону „Восток“ та інших
збройних формувань, у Сніжному збільшується. У Дмитрівці бойовики „ДНР“
контролюють ситуацію на кордоні.
10 червня Президент Петро Порошенко призначив главою своєї Адміністрації
Бориса Ложкіна. Ложкін був бізнеспартнером Порошенка, коли вони
разом придбали компанію KP-Media
(найбільш рейтингові медіа в Україні:
„Корреспондент“, „Форбс“, „Фокус“,
портал bigmir.net). Окрім того, Порошенко передавав Ложкіну в управління
свої радіостанції.
10 червня Терористи вночі обстріляли
з мінометів аеродром у Краматорську,
силовики відкрили вогонь у відповідь, знищивши, за попередніми даними, близько
40 бойовиків.
11 червня Лідер збірної України
з фехтування Ольга Харлан завоювала
свою сьому золоту медаль на чемпіонатах Європи. У фінальному матчі Ольга
в напруженому поєдинку перемогла
російську шаблістку Катерину Дяченко
(15:12).
11 червня За час проведення антитерористичної операції на Сході України
до моргів доправлено 210 тіл загиблих,
тільки 50 трупів було направлено у переддень, в тому числі двоє дітей.
11 червня Росія чекає погашення „Нафтогазом“ боргу за газ, інакше погрожує запровадити авансові платежі вже
16 червня. Російська сторона готова на
рік гарантувати Україні знижку в розмірі
$100 за тисячу кубометрів. Водночас,
глава Міненерговугілля України Юрій
Продан заявив, що запропонований
Росією механізм врегулювання газової суперечки неприйнятний для Києва.
Росія запропонувала Україні 100-доларову знижку на газ, але Київ не пристає
на цю пропозицію і вимагає змінити
газовий контракт, зафіксувавши в ньому
середньоєвропейську ціну. Якщо ж Росія
не пристане на це, Україна подасть до
Стокгольмського суду.
11 червня Інавгурація п’ятого президента Петра Порошенка обійшлася Україні
майже вчетверо дешевше, ніж вступ на
посаду Віктора Януковича.
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огляд подій

Не продавайте
зброю ворогу!

з краю

12 червня На сайті президента Росії
з’явилося офіційне повідомлення про
телефонну розмову Петра Порошенка
та Володимира Путіна. У ньому російська
влада вперше офіційно назвала Порошенка президентом України.
12 червня Озброєні бойовики захопили
автобус, яким їхали на відпочинок до Дніпропетровської області 25 дітей-сиріт і вихованців дитячих будинків сімейного типу.
9 дітей втекло разом із батьками, а ще 16
силою вивезені до Російської Федерації і
зараз перебувають у таборі для біженців
у Новошахтинську (Ростовська область).
Разом із дітьми-сиротами знаходяться
двоє українських вихователів.
12 червня Глава „Газпрому“ Олексій
Міллер заявив, що прем’єр України
Арсеній Яценюк своєю заявою про намір України платити не більше $268 за
тисячу кубів зірвав останній раунд тристоронніх переговорів ЄС, Росії та України
щодо газу.
12 червня Рівень видатків на оборону
сягнув 1,25% валового внутрішнього
продукту України, тоді як раніше видатки
не сягали навіть 1%.
12 червня У Маріуполі силовики затримали чергового, вже третього, „народного“ лідера сепаратистів Олександра
Фоменка.
13 червня Євросоюз домовився з Кремлем про початок тристоронніх консультацій з Києвом відносно дії Угоди про асоціацію України та ЄС. Вочевидь, об’єктом
переговорів стануть побоювання Росії,
що після початку дії Угоди про асоціацію
їхній ринок відчує навалу європейських
товарів, що матиме українське маркування, а тому експортуватиметься по нульовій митній ставці.
13 червня Діти-сироти з інтернату, які
були вивезені на територію РФ, повертаються в Україну. Діти літаком вирушили
з Ростова-на-Дону до Дніпропетровська.
13 червня Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, а також
його син є громадянами Росії. Зокрема,
вони, як громадяни Росії, подали позов
до Європейського суду у Люксембурзі
з вимогою анулювати фінансові та візові санкції, запроваджені проти них
Радою Європейського Союзу на початку
березня.
13 червня Розпочалась активна фаза
АТО в Маріуполі. Місто зачистили від
терористів. Було знищено понад 150
бойовиків. В тому числі військові дії
велися і в районі міст Сніжне та Торез.
Серед понад 30 затриманих під час
АТО у Маріуполі – відомі кримінальні
авторитети на прізвиська „Дід“ і „Полковник“. За даними міліції, „Полковник“
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надходженні податків і стверджував,
що контракти з Росією будуть виконуватися, незважаючи на збройний
конфлікт з РФ. Дійсно, у 2013 році
ВАТ „Мотор Січ“ виплатило 1 млрд.
грн. податків до держбюджету України. Миттєва зупинка виконання всіх
контрактів з Росією може не тільки
завдати удару по підприємству,
а й позбавити валютних надходжень
український бюджет. Виходом із
ситуації може стати, наприклад, повний аудит контрактів з Росією і виконання тільки експортної їх частини.
Тобто „Мотор Січ“ може забезпечити
поставку двигунів тільки для тих вертольотів, які Росія будує в інтересах
третіх країн (а таких контрактів насправді більшість) і припинити виконання контрактів в інтересах Міністерства оборони РФ. В принципі, це
влаштує і Україну, і Росію – моральні,
політичні та соціально-економічні
питання будуть більш-менш враховані. І головне – не буде шокового
удару по українському підприємству
і занадто неприємних наслідків для
бюджету України.
Ось тільки, знаючи натуру пана
Путіна, навряд чи він піде на такий
варіант. Можу припустити, що він
поставить Богуслаєву ультиматум
– або все, або нічого. Тобто: або
Богуслаєв продає (віддає, дарує,
переписує на родичів Рогозіна і т.д.)
своє підприємство, або Росія припиняє виконання контрактів з „Мотор
Січчю“ (звичайно, це буде блефом,
але Путін – майстер у цій справі).
Кращим розвитком ситуації для
Кремля, звичайно, стане повне знищення „Мотор Січі“. Документацію,
спеціалістів, технології росіяни, безумовно, захочуть перевезти до Росії.
Такі пропозиції, до речі, Путін українським фахівцям уже робив наприкінці квітня. Тоді Путін пообіцяв, що
фахівці з України отримають і гідну
заробітну плату, і житло. „На Україні
дуже високий потенціал, є хороші
фахівці. Ласкаво просимо! Будемо
раді їх бачити в Росії на наших підприємствах“, – сказав тоді Путін.
Не виключено, що Кремль вже
почав шантажувати Богуслаєва.
У місті Сніжне Донецької області, яке
в останні тижні повністю контролюється проросійськими терористами,
знаходиться одне з підприємств ВАТ
„Мотор Січ“ – „Сніжнянський машинобудівний завод“, який виготовляє
диски та лопатки компресорів і двигунів. Захоплення і знищення цього
заводу може стати одним із можливих варіантів тиску на Богуслаєва,

які опрацьовуються в Кремлі. Якщо
Богуслаєв не піде на домовленості
з Росією, саме така доля може спіткати завод у Сніжному. Як і повне усунення „Мотор Cічі“ з ринку. По-перше, Росії не потрібні такі конкуренти.
А по-друге, найближчим часом
„Мотор Січ“ може стати базовим підприємством української вертолітної
галузі, яка в тому числі поставлятиме
Збройним силам України вітчизняні
бойові вертольоти. Навряд чи Росія
зможе спокійно спостерігати за проектом, який буде нарощувати бойову
міць „київської хунти“.
Насправді виробництво вертолітних двигунів в Україні можна врятувати за рахунок розгортання програми модернізації всіх вертольотів
армійської авіації Мі-8 і Мі-24, які
стоять на озброєнні українських
силових відомств, а також реалізації
масштабної програми модернізації
вертольотів Мі-2 в модифікації МСБ2 та МСБ-2МО (розроблені саме на
„Мотор Cічі“). Також нові перспективи для „Мотор Січі“ та інших підприємств галузі можуть відкритися
в рамках програми створення вітчизняного вертольота МСБ-6 „Отаман“.
При необхідних зусиллях держави та
участі приватного бізнесу, ці проекти
можуть стати відправною точкою для
створення вертолітної галузі України
з новими експортними перспективами і цілком замінити російський
ринок.
Схожа ситуація може скластися
з НПК газотурбобудування „Зоря-Машпроект“ (м.Миколаїв), який
поставляє Росії газотурбінні двигуни
для військових кораблів, що будуються для ВМФ РФ і зарубіжних замовників. Тут усе точно, як і з „Мотор
Січчю“ – критична залежність Росії
від українського заводу і бажання
його забрати або знищити. І так
само Україна має всі можливості для
переорієнтації „Зоря-Машпроекту“
на вітчизняні проекти та нові зарубіжні ринки.

Огидна співпраця
Ще одна цікава тема – ракетноядерна. Близько половини міжконтинентальних балістичних ракет,
які стоять на бойовому чергуванні
в російських військах стратегічного
призначення, розроблені і збудовані
на підприємствах України або оснащені системами управління та прицілювання, створеними ще в УРСР. Досі
представники КБ „Південне“ та заводу „Південмаш“ (м.Дніпропетровськ)
здійснюють гарантійний авторський
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Насправді виробництво вертолітних двигунів
в Україні можна врятувати за рахунок
розгортання програми модернізації всіх
вертольотів армійської авіації Мі-8 і Мі-24,
які стоять на озброєнні українських силових
відомств, а також реалізації масштабної
програми модернізації вертольотів Мі-2
в модифікації МСБ-2 та МСБ-2МО (розроблені
саме на „Мотор Cічі“).

„об’єктивно підозрюється в замінуванні
адміністративних будівель та прилеглої до
них території“.
13 червня Президент Петро Порошенко доручив голові Донецької обласної
державної адміністрації Сергію Таруті
тимчасово перенести офіс облдержадміністрації до Маріуполя.
13 червня Бойовики вперше використали установки „Град“. При цьому вони
помилилися в орієнтуванні і обстріляли
з установок „Град“ овочеву базу в Добропіллі. Одна людина загинула. Сама
установка „Град“ вибухнула. „Град“ має
24 ракети 40 км радіусу дії.
13 червня Президент Росії Володимир
Путін доручив Міністерству закордонних справ виступити з демаршем перед
українською стороною у зв’язку з порушенням російського кордону українськими військовими. Згідно з повідомленням,
бойова машина піхоти, що порушила
кордон, зупинилася на території Росії
в районі міста Міллєрово. Разом із тим
у мережі з’явилося відео, на якому видно,
що начебто „українська бронетехніка“,
яка начебто „перетинає російський
кордон“, супроводжується військовими,
у яких на одязі чітко видно нашивки
з прапором РФ.

нагляд та аналіз технічного стану
російських ракет, беручи участь
в роботах з продовження їх термінів
служби. Сума щорічного контракту
– близько $10 млн. Дрібниця, звичайно. І для України не має критичного
значення. А от для Росії відмова від
цих послуг може перетворитися на
реальну проблему. Правда, як заявив колишній начальник Головного
штабу Ракетних військ стратегічного
призначення
генерал-полковник
Віктор Єсін, „у нас є міжурядова
угода щодо цього. Якщо ж угода буде
розірвана, нічого страшного не станеться – забезпечення гарантійного
нагляду візьме на себе російська
кооперація, яка займається виробництвом рідинних ракет. Так, будуть
труднощі, тому що документація знаходиться в Україні, але, тим не менш,
це завдання буде вирішено“.
Звичайно, завдання буде вирішено. Хто ж насмілиться не виконати наказ Путіна? Тільки це буде дуже небезпечний експеримент. Приблизно,
як ремонтувати „Лексус“ з гібридним
двигуном у гаражі дяді Васі. Тобто
авто поки що начебто їздить. Але хто
відповідатиме за наслідки, сказати
складно. Особливо, коли мова йде
не про „Лексус“, а міжконтинентальні балістичні ракети.

В інших секторах ОПК, Україна, на
щастя, вже мало пов’язана з Росією.
Все ж таки 23 роки незалежності не
пройшли дарма. За оцінками інформаційно-консалтингової
компанії
„Defense Express“, якщо завтра буде
повністю припинено військово-технічне співробітництво між Москвою
і Києвом, то недоотриманий прибуток для України за річний період
складе не менше $600 млн. Втрати
Росії за такий же період складуть
не менше $2 млрд. Суми, звичайно,
для підприємств і української, і російської „оборонки“ неприємні. Хоча,
й не критичні.
Але хто заважав російським підприємствам купувати українські
двигуни? Хто руйнує багаторічні промислові зв’язки? Україна? Чи може,
це Путін з доброго дива заліз у Крим
і послав терористів знищувати Донбас і збивати український Іл-76 під
Луганськом?
На війні, як на війні. Коли ллється кров українських вояків, бізнес
з ворогом неможливий. Оскільки викликає лише огиду.
Михайло Самусь,
заступник директора Центру
досліджень армії, конверсії
та роззброєння, Прага

13 червня Прем’єр Арсеній Яценюк доручив встановити „обґрунтовані тарифи“
за транспортування російського природного газу територією України.
13 червня Під час засідання в Мюнхені
Рада ФІБА–Європа вирішила перенести
ЄвроБаскет–2015 з України в інше місце.
Рішення було прийнято після ретельного
розгляду поточної політичної ситуації та
з огляду безпеки в Україні. Водночас,
було прийнято рішення провести в Україні
Євробаскет–2017.
14 червня У НАТО є супутниковими зображення, які підтверджують входження
на територію України військової техніки,
яка є в арсеналі Росії.
14 червня Терористи збили військовотранспортний літак Повітряних сил України ІЛ-76. За даними Міноборони, літак
перевозив особовий склад для ротації.
Загинуло 49 осіб, з них 40 десантників
із Дніпропетровська. Рада Європи шокована новиною про загибель українських
військових. Генсек Ради Європи Турбйорн
Ягланд заявив, що переглянув свою позицію зберігати нейтралітет. „Президент
Порошенко може розраховувати на
нашу підтримку“, – сказав він.
16 червня 147 військовослужбовців
загинули під час антитерористичної
операції на Сході України. Про це повідомив перший віце-прем’єр Віталій Ярема.
„В основному вони загинули тоді, коли
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перебували в літаку, гелікоптері, спали.
Але дуже мало загинуло в боях, на відміну від терористів. Тобто професійний
рівень нашої армії та Національної
гвардії надзвичайно високий“, – зазначив
Ярема.
16 червня Президент Петро Порошенко заборонив будь-яку співпрацю
з Росією у сфері військово-промислового
комплексу. Відомо, що значна частина
російського ВПК не може працювати
без українських комплектуючих, тоді як
Україна самостійно не може виготовляти
тільки літаки, а все інше – може.
16 червня Рада національної безпеки
і оборони України доручила уряду провести односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону,
а також забезпечити його належне інженерно-технічне облаштування, відповідно
до сьогоднішніх загроз національній
безпеці. Серед цих рішень слід відзначити
будівництво інженерних споруд уздовж
нашого кордону й невідкладні заходи для
розвідки щодо нейтралізації диверсантів,
які проходять на територію України.
Україна ставить перед собою завдання
найближчими роками здійснити демаркацію держкордону з Росією (2295 км)
і Білоруссю (1084 км).

огляд подій

16 червня Росія припинила поставки
газу в Україну. Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій
Продан. Залишився тільки обсяг транзиту
газу, який йде в європейські країни.
Прем’єр-міністр Арсенiй Яценюк доручив
уряду підготувати Україну до зими без
російського газу. „Газпром“ перевів Україну на передоплату за газ і одночасно
його керівник Олексій Міллер заявляє,
що без виплати частини боргу „Газпром“
не поставлятиме газ до України навіть
за передоплатою. Тим часом, Яценюк
оцінює шанси України виграти у Росії
в Стокгольмському арбітражному суді
газовий спір як дуже високі.
16 червня Україна спроможна забезпечити транзит російського газу до Євросоюзу, але просить реальних кроків щодо
реверсу через Словаччину, який повинен
розпочатися з 1 вересня.
16 червня На захопленій частині Донецької і Луганської областей воюють щонайбільше 20 тисяч бойовиків, більшість
з яких завезені з Росії, заявив секретар
РНБО Андрій Парубій.
17 червня Україна зможе розпочати
експорт тваринницької продукції – насамперед свинини, яловичини, молочних
продуктів – на ринок Європейського
Союзу не раніше 2015 року.
17 червня На газопроводі „Уренгой–Помари–Ужгород“ у Лохвицькому районі
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З шоколаду –
в президенти
На різних етапах свого
життя Порошенко займав як
дуже високі пости, так і на
триваліший час випадав із
політичного життя. Однак
навесні 2014 року він не
лише повернувся до великої
політики, але й одразу отримав
найвище крісло. Мало хто
міг повірити у такий успіх ще
півроку тому. Часткова заслуга
в цьому належить Росії. Коли
бізнес Порошенка став однією
з головних мішеней російської
влади влітку 2013 року
– саме тоді Москва перейшла
у контрнаступ, намагаючись
переорієнтувати Київ
– продукція кондитерського
концерну „Рошен“ опинилась
у російському чорному списку.
Порошенко, натомість, зумів
компенсувати втрати у бізнесі
за рахунок політичних бонусів.
Зрештою, так було завжди.
Петро Порошенко отримав освіту
в Інституті міжнародних відносин та
міжнародного права Університету
імені Тараса Шевченка у 1989 році.
Час був бурхливий і все сприяло розвитку різного роду підприємницької
активності. З 1990 року молодий
Порошенко обіймав керівні посади
у різних фірмах. Він особисто стверд-

рошенко зацікавився політикою.
У парламентських виборах 1998
року він отримав 11 місце у виборчому списку СДПУ(о), однак до
парламенту потрапив, перемігши
в одномандатному окрузі у Вінницькій області – саме там розташоване
одне з підприємств його бізнесу, що
й стало політично-електоральною
вотчиною Порошенка.
Дороги Порошенка та його колег по політичному цеху остаточно
розійшлися у 2000 році. Причиною
називають цілковитий перехід партії
до рук Віктора Медведчука та братів
Суркісів. Між тим Порошенко створює власну парламентську групу
„Солідарність“, а незабаром і партію з однойменною назвою. Разом
із кількома іншими вона увійшла
до Партії регіонального розвитку
„Трудова солідарність України“.
У березні 2001 року вона отримала
нову назву… Партія регіонів. Варто
підкреслити, що спочатку Порошенко був співголовою цієї групи спільно
з такими постатями, як колишній
голова Верховної Ради Володимир
Рибак та Валентин Ландик. Цікаво,
що до складу Партії регіонів увійшла
й партія „За красиву Україну“ Леоніда Черновецького, майбутнього
мера Києва.У любих друзів
У Партії регіонів Порошенка обрали заступником голови, однак

На тлі інших українських політиків Порошенко
виглядає ледь не ідеальною особою. Проте його
опоненти вважають, що за образом ввічливого
бізнесмена та проєвропейського політика
криється інше обличчя
жує, що перший капітал нажив, торгуючи какао-бобами, що дало початок його солодкій імперії – концернові „Рошен“. Зрештою, Порошенко
не обмежився одними цукерками та
шоколадками, а звернув увагу на
машинобудівну галузь в Україні, виробляючи автобуси „Богдан“, які до
сьогодні складають більшість парку
маршруток в Україні.
Як і багато інших бізнесменів
у другій половині 1990-х років, По-

восени 2001 року він вийшов з неї
через абсолютну розбіжність у поглядах щодо політичної лінії. Його
партія „Солідарність“ наприкінці
2001 року ввійшла до складу Блоку
„Наша Україна“ Віктора Ющенка.
З Віктором Ющенком Порошенко
був знайомий задовго до цього
об’єднання. У виборчому штабі „Нашої України“, після перемоги у 2002
році, Порошенко швидко потрапив
до грона „любих друзів“ майбутньо-

Полтавської області підірвали трубу,
що постачає газ до Словаччини. Вогонь
піднімався до 200 метрів. Цікаво, що
знімальна група російського телеканалу
прибула в цю віддалену від населених
пунктів місцевість впродовж 10 хвилин.
18 червня Перший заступник генпрокурора Микола Голомша повідомив, що
загальна сума розкрадань Януковича та
наближених до нього людей практично
дорівнює розміру держбюджету України.
ГПУ вже зафіксувала ці суми та буде
працювати над їх поверненням.
18 червня Фракція „Батьківщина“
підтримує ідею саморозпуску Верховної
Ради, але виступає за прийняття кількох
законів на виконання „вимог Майдану“.
Зокрема, мова йде про прийняття закону про люстрацію. Окрім того, Рада
ще має ухвалити цілий ряд рішень, які
дадуть можливість проводити вибори
на тимчасово окупованій території та
в регіонах, де триває активна фаза АТО.
Раніше за ідею саморозпуску парламенту висловились фракції УДАРу та
„Свободи“.

го президента. Дружбу скріпили традицією кумівства. Порошенко фінансово підтримав кампанію Ющенка,
ставши учасником подій 2004 року.
Чи не найбільший внесок Порошенка
у перемогу Ющенка – робота „5 каналу“, котрий єдиний на той момент
повною мірою висвітлював діяльність
опозиційного кандидата та транслював події Помаранчевої революції.
Після перемоги Ющенка нова
влада оцінила зусилля Порошенка,
можливо, й не так, як хотілося самому Петру Олексійовичу. Дехто твердить, що Порошенко мав амбітні плани отримати крісло прем’єра, проте
посада дісталася Юлії Тимошенко.
Отже, друга президента відправили
керувати Радою національної безпеки та оборони України. На цій
посаді він перебував кілька місяців.
Відставка Порошенка була пов’язана
з критикою в бік „любих друзів“. Йо-

му закидали використання посади
та участь у корупційних схемах. Суд
не підтвердив жодне зі звинувачень.
Тим не менше, це стало початком відкритого конфлікту між Тимошенко та
Ющенком і їх оточенням.
Наступними роками Порошенко очолював Національний банк
Укр їни. З жовтня 2009-го до березня
2010-го був міністром закордонних
справ. Однак багатьох здивувало
призначення його міністром економічного розвитку та торгівлі в уряді
Азарова у 2012 році. Дехто стверджував, що таку пропозицію важко
було не прийняти, адже Порошенку
було вкрай потрібно втримати на
плаву власний бізнес. Кандидатура
Порошенка стала непоганим виходом для влади, котра декларувала
європейський вибір, адже той знав
багатьох європейських політиків,
котрі залюбки зустрічалися з ним.

19 червня Бізнесмен Ринат Ахметов
може очолити список Партії регіонів на
дострокових парламентських виборах.
Таким чином регіонали мають намір отримати 20% голосів виборців. Як відомо,
в 2012 році Ринат Ахметов не балотувався до Верховної Ради, хоча до цього він
був народним депутатом.
19 червня На місці дислокації батальйону „Донбас“ у Нових Петрівцях під
Києвом буде сформований новий добровольчий батальйон „Крим“. Про це
повідомив командир батальйону „Донбас“ Семен Семенченко. „Таке рішення
прийняло командування Нацгвардії у
відповідь на звернення більш ніж 2000
резервістів з “Донбасу”“, – розповів він.
„Обидва батальйони будуть об’єднані
під єдиною системою оперативного
командування і в майбутньому, сподіваємося, стануть основою для окремої
бригади Нацгвардії“, – написав Семенченко.
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Ситуація на Сході – перший і найбільший виклик для нового президента.

19 червня Конституційною більшістю
Верховна Рада підтримала пропозицію
президента Петра Порошенка про призначення Віталія Яреми генпрокурором,
екс-посла в Німеччині Павла Клімкіна
– міністром закордонних справ, а головою Національного банку вперше стала
жінка – Валерія Гонтарєва, яка до того
обіймала посаду голови наглядової
ради „Авангардбанку“. Крім того, Гонтарєва обіймала посаду голови Ради
директорів групи „Інвестиційний капітал
України“, яка є найбільшим гравцем на
українському ринку управління активами. Ще раніше вона була головою
правління української „дочки“ голландського банку ING.

з краю

19 червня Українські військові та нацгвардійці звільнили від терористів смт
Ямпіль та село Кіровськ біля Красного
Лиману Донецької області. З боку противника втрати – 300 осіб, серед українців
загинули 13 військових, близько 30
поранених. Район населених пунктів
Ямпіль та Закітне є стратегічно важливими для бойовиків, оскільки саме через ці
населені пункти останнім часом здійснювалося постачання в Слов’янськ зброї та
боєприпасів.
20 червня Бойове зіткнення українських
підрозділів з групами терористів відбулося в п’ятницю в районі пункту пропуску
„Довжанський“. Отримав поранення
російський митник. Згідно з двосторонніми домовленостями, Росія повинна була
припинити роботу пункту пропуску зі
свого боку, однак із незрозумілих причин
цього не зробила, порушивши міжнародні домовленості.
20 червня Президент Петро Порошенко
прибув до табору Антитерористичного
центру Національної гвардії.
20 червня Сили АТО з п’ятниці, 20
червня, і до 27 червня припиняють бойові
дії. Про це заявив президент Петро Порошенко під час спілкування з жителями
Святогорська Донецької області. Порошенко заявив, що хоче дати останній
шанс усім тим, хто не вчиняв важких злочинів, відійти від терористів, а терористам
він дозволив поїхати до Росії, склавши
попередньо зброю. За його словами,
найважливішим є збереження життя сотням тисяч людей, які опинилися в полоні
у терористів, а також запобігти жертвам
серед військових. Водночас він запевнив,
що якщо терористи не здадуться, то
будуть знищені.
20 червня У Службі безпеки України
з грудня 2013 року працювали кілька
груп високопосадовців ФСБ Росії, які
готували агресію проти України. Про
це заявив очільник СБУ Валентин Наливайченко. „Упродовж цих місяців уся
сучасна зброя, особові справи, архіви
– все, на чому базується професійна
спецслужба, було вивезено до Сімферополя“, – заявив він. Наливайченко
розповів, що в останні роки „підрозділи, які покликані захищати Українську
державу, були наповнені російською
агентурою та планували розгін Майдану“. За останній час СБУ затримала
уже понад 90 терористів та диверсантів,
серед яких було 13 громадян Російської
Федерації.
20 червня Європейська комісія та
країни-члени ЄС готуються поширити на
територію України дію нової візової бази
даних. Її введення вимагатиме від українців здавати відбитки пальців при поданні
документів на шенгенську візу. Впровадження VIS не означає одночасної зміни
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Наступний шанс
На виборах 2012 року він традиційно обрався в одному з округів
Вінницької області. Зрештою, його
син Олексій став депутатом Вінницької облради. А батько товаришує
з мером Вінниці Володимиром Гройсманом.
Петро Порошенко вирішив використати шанс, який дала йому чергова українська революція. Треба
визнати, що сміливості йому не бракує. 1 грудня 2013 року він, єдиний
з політиків, з’явився серед тих, хто
штурмував Адміністрацію президента, і спробував заспокоїти людей.
Завдання з циклу „місія нездійсненна“, зважаючи на настрій вулиці.
Тим не менше, Порошенко почав
нарощувати присутність в медіа, тим
більше, що він міг розраховувати на
„5 канал“. Разом з іншими лідерами
він був присутнім на сцені Майдану.
І раптом виявилося, що у довиборчих
опитуваннях на початку року він
випереджає Яценюка і виходить на
третю сходинку. Це, мабуть, і стало
тією краплею, яка переконала Порошенка, що шанси на перемогу є, тим
більше, що про його президентські
амбіції подейкували вже певний час.
Ось тільки вибори мали відбутися
лише у 2015 році.
Допоміг, як це буває, випадок.
По-перше, Порошенко не бажав йти
на справжній компроміс з режимом
Януковича. З іншого боку, зіграв
на руку Майдан. По-друге, знову
актуалізувався російський чинник
– спочатку експорт сепаратизму, потім інтервенція в Криму. Порошенко
летить на півострів, але там ситуація
виявляється гіршою за Банкову у грудні. Проросійський натовп, до якого
він намагається звернутися, бажає
бачити своїм президентом Путіна і аж
ніяк не українського політика. Тим не
менше, він усе ж відвідав півострів,
підтвердивши статус політика, котрий
не боїться викликів. Цей факт знаходить віддзеркалення в опитуваннях
– Порошенко знову в лідерах. А тим
часом зміцнити свою позицію йому
допомагають ще двоє політиків.
До влади рветься Юлія Тимошенко,
котра вийшла з харківської колонії
завдяки перемозі Майдану. Заклики
вгамувати свої виборчі амбіції Юлія
Володимирівна ігнорує. Її повернення
не викликає ентузіазму серед людей,
тим більше, що вона досі асоціюється
з хаосом в українській політиці. На
цьому тлі Порошенко видається людиною, яка може гарантувати спокій
та нормальність.

Останню перепону подолано
В принципі, Порошенкові нічого
не бракує, аби перемогти, хіба що
організаційної підтримки. Цю прогалину, принаймні частково, заповнює Кличко зі своєю партією УДАР.
Колишній боксер, також лідер передвиборчих настроїв, несподівано відмовляється від участі у виборах і вирішує віддати свої голоси на користь
Порошенка. Рішення Кличка, котрий
прагне балотуватись у мери Києва,
сприймають неоднозначно.
В областях, де не вистачає ударівців, Порошенко співпрацює з діячами інших політичних сил, зокрема,
і від Партії регіонів. Ймовірно, тут
діяв інстинкт підприємця – треба
наймати кращих менеджерів, неважливо, що раніше вони працювали на
конкурентів.
На тлі інших українських політиків
Порошенко виглядає ледь не ідеальною особою. Проте його опоненти
вважають, що за образом ввічливого
бізнесмена та проєвропейського
політика криється інше обличчя.
Наприклад, громадська діячка та
адвокат Тетяна Монтян у своєму профілі на ФБ писала: „Якось найбільше
мене дивує масова схибнутість на
виродку Пєтюні та пов’язані з ним
якісь надії, як на ,альтернативного
політика‘“. Порошенкові закидають,
між іншим, звільнення працівників
кондитерської фабрики у Маріуполі
без кінцевих виплат, передбачених
законодавством та скинення відповідальності за це на державу. До того
ж, його критикують за політичну „нестабільність“.
І втретє, Порошенкові допомагає
Росія, роздмухуючи сепаратизм та
війну на Сході України. Цього разу
не йдеться про кінцевий результат виборів, адже це питання вирішене. Гра
ведеться навколо завершення виборів
у першому турі. В інтернеті, у соціальних мережах тривають різноманітні
кампанії, котрі закликають голосувати
за Порошенка власне з метою проведення виборів в один тур. Аргумент
залізний – скоротити період нестабільності між турами, а це три тижні.
Ескалація війни на Донбасі впливає
на вибір багатьох. Порошенко перемагає у першому турі.

Найважчих сто днів життя
Ситуація на Сході – перший
і найбільший виклик для нового
президента. Голосуючи на дільниці,
Порошенко заявляє, що не вестиме
розмов із терористами. Одночасно він підтримує ідею політичного

візової політики. Ця база даних не модифікує критерії, що їх використовують
консули, ухвалюючи рішення про видачу
візи або про відмову у видачі. Однак
з початком її роботи „всі, хто звертається за візою в Україні – незалежно від
того, чи мають вони український паспорт
чи ні – повинні будуть здавати відбитки
пальців і ці біометричні дані заноситимуться до VIS“.
21 червня У Донецькій області, поблизу
Краматорська, близько 200 неозброєних місцевих мешканців знищили блокпост бойовиків та розігнали терористів.
Пізніше стало відомо, що терористи
викрали двох людей за підозрою в організації зносу блок-поста. Окрім того,
у Слов’янську вже формується Координаційна рада спротиву терористам. Члени
цієї ради вже приходили до керівника
терористів Стрілка (Гіркіна) та просили
покинути місто, той відмовився.

Новий президент може розраховувати на
міжнародну підтримку. Але проблемою
у випадку Порошенка може стати відсутність
власного тилу, який необхідний йому для
здійснення кадрових змін у силових структурах.
діалогу та децентралізацію влади
у регіонах.
Звичайно, АТО стає більш інтенсивною, Порошенко зустрічається
з групами еліт Сходу з метою врегулювання ситуації. Його план має
на меті коротке припинення вогню,
амністію для тих, хто не здійснив тяжких злочинів і здасть зброю. А також
відкриття коридору для російських
терористів, щоб ті повернулися
в Росію. До цього – реформа самоврядування. Але чи цього буде досить? Україна опинилась у найважчій
ситуації від моменту проголошення
незалежності.
Новий президент може розраховувати на міжнародну підтримку. До
інавгурації він зустрічався у Варшаві
з президентом США. Його запросили на урочистість з нагоди 70-ої
річниці висадки союзників у Нормандії. Видно, що він викликає довіру
західних партнерів.
Але проблемою у випадку Порошенка може стати відсутність власного тилу, який необхідний йому для
здійснення кадрових змін у силових
структурах. Хоча 19 червня Верховна Рада затвердила всі кандидату-

ри з президентської квоти. Міністром
закордонних справ стає Павло
Клімкін з багаторічним досвідом
дипломатичної роботи. Між іншим,
він був віце-міністром закордонних
справ, а останніми роками займався
євроінтеграцією України, очолюючи
делегацію з питань підписання Угоди
про асоціацію. Головою Національного банку було затверджено Валерію Гонтарєву – це перша жінка на
цій посаді. Генпрокуратуру очолив
Віталій Ярема, тобто людина, яка до
цього часу була поза прокуратурою,
середовища, яке досить часто надто
корумповане. Ярема багато років
проробив на різних посадах у МВС
і належав до твердих опонентів режиму Януковича.
Залишається тільки чекати на
чергові призначення та кроки нового
президента. Порошенко стоїть перед
величезними викликами. Чи вдасться
йому виправити ситуацію? Українські
експерти та журналісти, які зовсім
недавно з прихильністю дивились на
нього, закликають почекати принаймні сто днів його президентства.

21 червня Незважаючи на припинення
вогню з боку сил АТО, терористи активно
проводять обстріли позицій українських
силовиків.
21 червня Люди втікають з Луганська.
Вокзал Луганська працює в штатному
режимі, але біля кас – величезні черги.
Переповнені навіть приміські поїзди.
Луганчани, які покидали місто в п’ятницю
на дизель-поїзді „Родакове–Старобільськ–Лантратівка“, повідомляють, що
в вагонах, розрахованих на 100 пасажирів, їхало по 300-400 чоловік.
21 червня Невідомі озброєні люди на
БТРах і вантажівці з символікою ДНР
увірвалися на територію ДТЕК „Шахта
“Комсомолець Донбасу”“. Погрожуючи
зброєю, вони поклали співробітників
адмінбудівлі обличчям вниз, вилучили
мобільні телефони. Оскільки готівкові
кошти на шахті були відсутні, ДНРовці
проникли в гараж і на автостоянку та
вилучили 20 авто. 800 шахтарів першої зміни, що знаходилися у момент
інциденту під землею, і життя яких у цей
момент було в небезпеці – вкрай обурені діями загарбників.
21 червня Війська центрального військового округу РФ приведено у повну
бойову готовність за наказом Путіна.
Водночас Росія зосередила танки та артилерію на кордоні з Україною, що може
бути використано терористами – про
це повідомила прес-секретар Держдепартаменту США. „Росія накопичила
артилерію на південному заході Росії,
в тому числі той тип артилерії, який використовується українськими силами, але
більше не застосовується у РФ“, – додала вона. США стало відомо, що Росія
планує сформувати нову сепаратистську
армію на південному заході Росії.

Петро Андрусечко, Познань
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культревю

Мар’яна Садовська:

„Ти відчуваєш
міцний хребет,
коли знаєш
і приймаєш те,
де є твоя земля“
Мар’яна Садовська – геніальна українська співачка, яка
знайомить світ із Україною, а Україну – зі світом. Вона називає
себе просто – мама і музикант. Жінка, яка ламає усталений образ
українського емігранта, – щаслива у безконечних мандрах
планетою і життям. Коли талановитих українців цінують за
кордоном і не знають в Україні, вона є своєю і зрозумілою –
і в Штатах, і у Франції, і в Україні, і вдома – у німецькому Кельні,
де мешкає з родиною.
Її історія почалася зі студентської студії при Львівському театрі
імені Леся Курбаса. А потім було запрошення до „святая святих“
будь-якого театрала – мистецького осередку в польському
Гардженіце. Коли Мар’яні Садовській сповнилося 30 років,
вона презентувала перший альбом і саме відтоді називає себе
музикантом. Платівка називається „Пісні, яких я навчилася
в Україні“. Це не просто куплети-приспіви, а справжні артефакти
української ментальності, яких співачка справді навчилася
в Україні – під час етнографічних експедицій.
Голова іде обертом від переліку проектів Мар’яни Садовської.
Вистави в експериментальному театрі „La MaMa“ з Нью-Йорка,
гастролі до Бразилії та Японії, участь в інсталяціях мистецької
групи YARA. Вона допомагає організовувати музичні й театральні
фестивалі по всьому світу, а ще встигає викладати – у Гарварді,
Каліфорнійському університеті чи, наприклад, в університеті
Кабульському, що в Афганістані.
„Зробила себе сама“, – кажуть про неї. Більшість прихильників
її творчості навіть не знають, що легендарна співачка Мар’яна
Садовська є донькою не менш легендарного українця –
музиканта і перекладача Віктора Морозова. Вона стала такою,
як є, не завдяки татовому протекторату, а можливо, навіть
усупереч йому.
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Перед нашою розмовою переглянув перелік країн, до яких ви
їздили чи з гастролями, чи з тренінгами, чи навпаки – самій чогось
навчитися. Це абсолютно весь світ:
Європа, Сполучені Штати, Японія...
Де вас тільки не було! При цьому
ви гранично щиро залишаєтеся
українкою. Перший альбом ваших пісень називається „Songs
I Learned in Ukraine“. Чому тоді ви
у Кельні?
Оскільки ми спілкуємося „Скайпом“,
я могла би навіть показати вам причину того, чому обрала Німеччину
(усміхається) – тут поруч на канапі
сидить мій чоловік. І це єдина причина. Але, фактично, спершу я виїхала
з України на запрошення осередку
театральних практик „Ґардженіце“
у Польщі. Там дуже потужна школа,
тож радо погодилася. Тим паче, казала собі, це недалеко від України,
від Львова, можна приїздити додому.
А що минуло вже 10 років мого перебування в Ґардженіце, зауважила
вже тоді, коли минуло 10 років.
Відверто кажучи, ніколи не планувала виїзду з України. Я не подавала оголошень до газет на кшталт
„українська жінка шукає своє щастя
із Західної Європи“. Просто, працюючи у театрі „Ґардженіце“, зустріла
чоловіка – до нас на тренінги приїхав
актор і режисер з Німеччини. Довший час наші стосунки розвивалися
у форматі „long distance relationship“:
я працювала у Польщі, він вчився
і ставив вистави в Кельні. Потім на
якийсь час ми разом помандрували
до Америки і вже там вирішили будувати сім’ю. Здалося, що найпростіше
це буде робити у Німеччині. Так цей
чоловік став моїм чоловіком. Так
я опинилася тут.
Група, з якою ви співаєте, називається дуже промовисто – „Borderland“. Це „країна на кордонах“,
„кордонна країна“. По суті, все
ваше життя – це „кордонна країна“. То Львів, то США, то Ґардженіце, тепер от Кельн... А як воно
так жити?
Ви знаєте, на це запитання я можу
відповідати годинами. Воно дуже
складне, і у кожній своїй новій програмі я щоразу шукаю відповіді на
нього. Емігрантська тема дуже присутня у моїй музиці. Тут є багато „за“
і багато „проти“. Я дуже хочу, щоб
Україна стала європейською державою, на кожному кроці намагаюся
лобіювати відміну візових режимів
для України, аби і ми, і молоді лю-

Розмовляв Володимир Бєглов, Львів – Кельн
Фото з архіву Мар’яни Садовської

ди могли вільно подорожувати по
світу. Настільки вільно, наскільки
це можуть собі дозволити молоді
люди з Європи, чи з Америки, чи
з Австралії. Чому? Тому що оце мандрування, перебування в дорозі, зустрічі з іншими культурами, з іншими
способами життя, з іншими станами
речей, з іншими релігіями – все це
дуже важливо, мені здається, для
становлення особистості, для розуміння, ким ти є і ким ти не є. Це, на
мою думку, найкраща наука для виховання відкритості й толерантності.
„Залізна завіса“ впала понад 20
років тому, але ми у багатьох сенсах
досі перебуваємо за нею. Світова
музика, світовий театр для нас усе
ще недоступні. Ми начебто і маємо
інтернет, медіа-ресурси, можливість
з усім цим знайомитися, але все одно
– перебуваємо поза процесом. Знаєте, дуже багато музикантів і взагалі
митців їдуть вчитися до Нью-Йорка.
Чому? Та тому, що це найвища у світі
концентрація музики, це такий темп,
такий „відсів“, така інтенсивна робота! Як я можу не бажати музикантам
з України не їхати за океан у той час,
як там вони можуть зустріти цілий світ
музики?
Оцей виліт із гнізда є дуже важливим і дуже позитивним. Я багато чим
завдячую саме тому, що колись наважилася вирушити в цю мандрівку.
Ця глобалізація, якою нас так часто
зараз намагаються страшити, мене
особисто не лякає. Я чомусь погано
можу собі уявити француза, який відчуватиме почуття провини за те, що
він живе в Італії, наприклад. Знаєте,
як: „Залишив свою французьку землю, залишив...“. Смішно якось.
А з другого боку, останніми місяцями я справді фізично відчувала,
як мені страшно болить те, що я не
в Україні. Ніколи не сподівалася, що
болітиме аж настільки. Вже навіть мій
чоловік казав мені: „Мар’яно, зроби
крок, їдь в Україну. Або залишайся
тут. Але будь десь реально!“. Бо сидячи перед монітором, я відчувала
себе безсильною, це був якийсь порожній підвішений стан. Не знала,
що може бути аж так погано. Тобто,
як би там не складалося, але термін
„моя земля“ ніколи, на мою думку, не
застаріє. Це дає дуже багато сили,
ти відчуваєш міцний хребет, коли
знаєш і приймаєш те, де є місце твого
народження, де є оця твоя земля.
Мені, до речі, цікаво, як на таке
питання відповідатимуть мої діти. Бо
виростає таке покоління, як, наприклад, мої діти. Вони народилися тут,
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культревю

у Німеччині, і зростають між двох
країн, двох культур. Думаю, їм уже
неможливо буде однозначно відповісти, де їхня земля, їхня батьківщина.
Та й мені вже нелегко – і тут призвичаїлася, полюбила, і це теж „моя
земля“...
Зазвичай слово „емігрант“ має
більш негативне значення. Емігрант
в уявленні широких мас – часто
нещасна людина. А ви навпаки
– такий собі ангел емігрантів. Ви
є людиною, чий життєвий приклад
переконує, що десь на чужині
можна бути щасливою українкою.
І, приїжджаючи на батьківщину, ви
вчите українців бути українцями.
А як ви особисто можете розшифрувати поняття „батьківщина“?
Земля, де я народилася, звичайно.
Боюся зараз відповідати банально,
але для мене батьківщина – це, перш
за все, мова. Дуже важливо ніколи
не втратити зв’язок із мовою. Ну... Ну,
дуже банально буде, але для мене
батьківщина – це пісні, це ті люди, від
яких я цих пісень навчилася і продовжую вчитися.
Пробуючи відповісти на ваше запитання, намагаюся так пояснити
собі, що таке батьківщина: це те,
що я хотіла б, аби обов’язково знали
і мали мої діти, аби цього не втратили. Це, безумовно, мова і пісні, це
культура. Але ще це такі прості речі,
як, наприклад, святкування Різдва,
яке полягає не лише в тому, аби обмінюватися подарунками, але й у тому,
щоб, приміром, на столі стояла додаткова тареля для духів предків.
І ще це святкування Великодня, яке
(ну я ж у Львові виросла!) заквітчує
ціле місто радістю. Це ті речі, яких
мені тут, у Кельні, дуже бракує. Хочу,
аби діти це хоча би пережили.
А ще... Це прозвучить, можливо,
дуже інтимно, але батьківщиною
є будинок, в якому я виросла, подвір’я біля нього, липи на моїй вулиці.
Ліси на Кременеччині, де влітку
ходилося по гриби. Напевно, батьківщина – це також якісь ті місця, які
пов’язують нас із дитинством.
Ви згадували, що не могли спокійно сидіти і дивитися через
комп’ютерний монітор на те, що
відбувалося всі ці місяці в Україні. Знаю, що вас запрошували
виступити на інавгурації нового
президента Петра Порошенка. Ви
прийняли запрошення?
Так, я їздила на інавгурацію. І виступала. Після довгих роздумів,
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після розмов із багатьма людьми,
чиїй думці довіряю, прийняла для
себе рішення погодитися. По-перше,
з егоїстичних міркувань – з’явилася
чудова можливість поїхати до України. Але також... Знаєте, я слухала
промову Порошенка в готельному
номері, прасуючи сукню до виступу. І я відчувала радість від того, що
в цей, без перебільшення, історичний момент можу бути там, у центрі
подій, так близько.
А виступала я на урочистому прийомі, який, як розумію, був закритий
для телекамер. Тобто якась преса
там, звичайно, працювала, але ця
урочистість відбувалася вже „за
запрошеннями“. На мою думку, прийом був дуже гідно зрежисований,
Тарас Грималюк добре попрацював
над сценарієм, над задумом. Як на
мене, дуже точно, без пафосу, дуже
скромно було обрано кілька гарних
концертних номерів. Наприклад,
симфонічний оркестр грав „Оду до
радості“ Бетховена – дуже знакову
для Революції Гідності річ. Капела Ревуцького виконала молитву. Можна
довго говорити, що було на урочистому прийомі, але краще скажу про
те, чого не було. Не було похвальних
гімнів, не було восхвалянь, не було
попси. Альтернативою була я, наприклад, або кобзар і лірник Тарас
Компаніченко зі своєю „Козацькою
Хореєю“. Тобто не організовували
забаву, не організовували імпрезу.
Все звучало точно відповідно до
моменту. Останнім пунктом програми була пісня на слова Олександра
Олеся, яку виконали „Кому Вниз“
– так прозвучала тема окупації
України Росією.
Такі часи. А давайте пофантазуємо. Якби перед своїм народженням
ви могли обрати не місце, а час,
коли народитися, яке це була би
епоха?
Ой... Важко мені відповісти. Я думаю,
обрала б якесь майбутнє, мені цікаво було б народитися років за сто
(сміється)...
Але ж ті пісні, які ви записуєте
в експедиціях, народилися в давньому минулому...
Ні, мені насправді не дуже йдеться
про „вік“ пісні. Я передаю не історичні періоди, а якісь архетипні речі,
які, по суті, є однаковими в будь-який
час, вони переходять із покоління
в покоління і завжди є актуальними.
Це, фактично, оте „розпізнавання“
між культурами, щось дуже глибоке,

архетипне, нефальшиве, ті стрижні,
які роблять нас людьми.
Може, я навіть трохи боюся минулого – і близького, і далекого. Коли
читаєш історичні книжки, наперед
знаєш, де спалахували війни, скільки
людей загинуло, скільки всього було
знищено, розумієш, що таке рабство,
що таке кріпацтво. Історія страшна.
А от з майбутнім пов’язуються наші
мрії, ідеали, сподівання на те, як
воно буде...
Ви сказали, що разом із чоловіком
працюєте над творчими проектами. Це ж ціла історія? Останнім
часом, коли подивитися на людей,
можна побачити розлучення або
„інтелігентні“ розлучення, „тих,
що лишилися друзями“, дітей, які
виростають у неповних сім’ях...
А у вас усе навпаки – незважаючи
на те, що під одним дахом мешкають дві творчі одиниці, ви лишаєтеся разом, виховуєте дітей, живете
щасливими. У чому секрет?
Ми ще й самі насправді не знаємо
цього секрету. А навіть якби знали,
то лишили би при собі, це був би наш
таємний інгредієнт. Ми також часто
про це говоримо, бо навколо розлучаються найкращі пари. Напевно,
стосунки – це постійна робота без
відпустки. Це така робота, коли не
можна зупинитися, розслабитися,
і ніхто не дасть тобі ніяких гарантій.
Між нами є не лише традиційний
зв’язок „мама-тато“, нас іще дуже
міцно єднають творчі відносини.
Навіть коли трапляються певні тертя
на побутовому рівні (а таке буває
у всіх!), на рівні творчості ми дуже
добре одне одного розуміємо. Скажімо, першим, хто дає мені поради
щодо нової музики, є Андре Ерлен,
мій чоловік. Називаю його особистим
режисером. Його коментарі допомагають мені „знайти жилу“, він дуже
добре відчуває і вміє підняти переді
мною правильні питання щодо моєї
роботи, підказати, сформулювати
щось із того, що я лише відчуваю.
Ми – найсуворіші критики одне
одного. Наприклад, коли я маю на
меті після прем’єри розкритикувати
щойно зроблену чоловіком виставу,
він приходить додому і каже: „Мовчи, я сам усе знаю“. Бо він іще дорогою додому знав, що я пройдуся
„по всіх статтях“. І часто таку критику можна витримувати лише „на
другий день“... Нам пощастило дуже
глибоко відчувати одне одного. Був
такий один момент дуже важливий.
Коли ми вирішили мати дітей, він
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сказав: „Тільки одного не може статися – ти не можеш лишитися просто
мамою“. Тобто для нього важливо,
щоб я співала, виступала, компонувала. Жінки знають, що особливо
на початку дуже важко знайти в собі сили далі працювати. А з іншого
боку, дуже часто чоловіки з легкістю
тікають – раптом затримуються на
роботі, раптом мають купу справ,
зникають з дому, одним словом.
Але нам вдалося зберегти і перше
і друге: я стала мамою, але не припинила творити, а він продовжив
творити, але не побоявся стати повноцінним татом.
Дуже важливо зуміти знайти таку
золоту середину. Нам вдається ділитися обов’язками. От зараз Андре
працює над виставою, тож я узяла
на себе всі хатні справи, щоб він не
думав про побут, не переймався,
де діти, чи є що їсти тощо. І навпаки
– коли у мене якийсь інтенсивний
час, домашні справи бере на себе
Андре...
А ви щаслива жінка?
Я дуже щаслива. Про це так страшно говорити, бо думаєш, скажеш
– і минеться. Часто повторюю, що
життя мене благословило і талантом, і гарними здоровими дітками,
і любов’ю...
Ви вірите в Бога?
От ви який! Це ще одне питання, на
яке мені дуже важко відповісти – так
або ні. Тому що я, напевно, не вірю

у старенького бородатого дідуся,
який сидить на хмаринці і буде нас
судити. Але, з іншого боку, у своїй
творчості, у своїх експедиціях я дуже
шукаю оте невидиме, чого не можна
висловити словами, чого не можна
побачити очима, оте, чого ми ще не
зрозуміли, не розкусили, не дослідили. Це те, що ми називаємо духовністю. Я сприймаю релігію не як іще одну
структуру, інституцію, яку вигадали
і використовують люди. І Бога – не
як того, „во славу якого“ починають
війни й вбивають людей, а скоріше
як зв’язок (що насправді й означає
це слово). Зв’язок нас одних із одними, зі всім, що нас оточує, з тими,
хто був перед нами і хто буде після
нас, зв’язок-відповідальність... І саме
тому для мене також дуже важливими є обряди, ритуали, традиція. Це
спроба знайти у своєму житті, в оцьому перманентному бігові, стресі, невстиганні час на те, щоб помалювати
яєчка і спекти паску, посвятити вербу
чи воду, поставити на різдвяному
столі додаткову тарілку для предків
і знати, що і як співається на Трійцю,
на Івана Купала, чи як співати Весну.
Такі моменти у моєму житті дуже важливі – мати час на Неділю, на Свято.
І таким способом пошуку намагаюся
поділитися з дітьми...
Один священик, коли ми з ним дискутували на тему оцього „personal
Jesus“, запевняв мене, що відходячи від канонічного образу Бога,
шукаючи свого пояснення боже-

ственного, ми насправді „у такий
вишуканий спосіб“ намагаємося
виправдати свої гріхи. А чим для
вас є гріх?
Ну, по-перше, оце називання Бога –
Ісус чи Аллах, чи ще якось – це дуже
людське явище. Пошуки „правильного Бога“ – це теж дуже людське. Це,
на мою думку, не духовний, а навпаки – дуже матеріальний процес.
А гріх? Ви знаєте, напевно, є зло
і є добро. Все просто. Моя мама
у дитинстві дуже часто повторювала
таке: „Кожен день треба проживати
так, наче це твій останній день“.
І я з цим виросла – аби жити кожен
день так, щоб не лишити по собі зла.
Це, звичайно, також дуже утопічне,
ідеалістичне уявлення, але я бачу
в ньому великий сенс. Нами має
керувати не мораль, а добро – щоб
можна було закрити очі і відійти.
Знаєте, я раніше дуже зачитувалася Валерієм Шевчуком. Тепер дуже
тішуся, що Іван Малкович взявся
перевидавати його книжки. Вивчала
цитати Шевчука цілими шматками,
особливо з книги „Три листки за вікном“. І серед іншого там було те, що
тепер я часто повторюю перед виходом на сцену: „Господи, дай мені мені
сили для діла, на яке поставив“. Або:
„Не диявол керує моїми помислами,
а Ти, Господи. Бо не може диявол ставити перед очі таку блакить...“. Так
Шевчук тут гарно сформулював – от
є це темне, і оця блакить. Так само, як
є зло і є добро.
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„Будь мужнім, іди“
Десять років тому, 17 червня,
в ирій вирушила душа Яцека Куроня.
Це було давно, безмежно давно, ще
навіть до Помаранчевої революції.
І хоча марево персня всевладдя над
Євразією вже лоскотало руку кремлівського тирана, а коло персонажів
української, польської, ба навіть
європейської та американської політичної сцени окреслилося в сучасному стані, але ще живі були Іван Павло
II і Лєх Качинський, і ще поспішали
у своїх звичних повсякденних справах ті, кого в січні–лютому 2014-го
назовуть Небесною Сотнею…
Нам нині здається, що історичний
час зірвався з ланцюга і жене дедалі
хуткіше. Мабуть, це ілюзія, оптичний
ефект заломлення нестерпно яскравого світла, яке зблискує в моменти
великих перемін. Скажімо, Яцекові
Куроню таких перемін за життя не
бракувало, адже він був свідком
драматичної доби – Другої світової,
гітлерівського Шоа львівських євреїв
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і сталінського вигнання з батьківщини львівських поляків, жовтневих
протестів 1956-го і березневих 1968
року в Варшаві, робітничих повстань
і страйків, зародження організованої опозиції, виникнення унікальної
форми самоорганізації громадянського суспільства – профспілки
„Солідарність“, військового стану,
краху комунізму в Центрально-Східній Європі, здихання Совєтського
Союзу, масштабних реформ у новій
Польщі, цілковитої зміни польської
парадигми в ставленні до власних
меншин і колись ворожих сусідів,
врешті – членства країни в НАТО
і Європейському Союзі. Все це вмістилося у часопростір його недовгого
за мірками XXI століття життя – сімдесят років.
Утім, Куронь був не просто свідком, – він був творцем кращого
і людянішого майбутнього, адже доля судила йому зіграти головні ролі
в багатьох мізансценах, і він гідно

з цим упорався. Майже десять років
він карався у в’язницях і стільки ж був
депутатом парламенту. Його цькували, переслідували, фізично били та
позбавляли можливості працювати,
врешті, всіляко перешкоджали та
ганили вже в незалежній країні,
а він писав мудрі книги, виборював
допомогу для знедолених і укладав
справедливі закони. І закликав до
переоблаштування всього світу на
засадах освіти, рівних можливостей,
прав людини.
Дитинство Куроня проминуло
у Львові, і це відбилося на його індивідуальності, виборі та покликанні
вирішальним чином. Сюди, до рідного міста, він навідувався пізніше, вже
в часи незалежної України, а останні
відвідини в 2002 році були достоту
подвигом духу. Змучений хворобою чоловік на інвалідному візочку
робив, що міг, для українсько-польського примирення, і зміг дуже багато, бо зламав отруйні стереотипи
минулого та заклав підвалини нової
співпраці.
Те, що тут написано – це не пластикові ювілейні квіти на могилу чергового політика, одного з багатьох.
Яцек Куронь, який виріс у львівському середмісті, на пагорбах околиць
Стрийської, Зеленої та Личаківської,
який першого революційного гарту
зазнав у два роки, рухаючись на
батькових плечах зі стотисячною
колоною львів’ян, яких не зупинила
навіть загибель десятків побратимів
від черг поліцейських кулеметів,
який вперше у багатокультурному,
багаторелігійному та багатонаціональному місті задумався про природу конфліктів між ідентичностями,
цей Куронь зрозумілий і близький
львів’янам, галичанам, громадянам України, які повстали у грудні
2013-го. Саме його заслуга в тому,
що напрацьовані Ґедройцем і середовищем паризької „Культури“
зерна співпраці між українцями
й поляками пустили глибоке коріння
в вільній Польщі й дали буйні сходи
власне тоді, коли в тому виникла
нагальна потреба. Ніхто в Європі та
в світі так енергійно й самовіддано
не допомагав українцям у найважчі
дні протистояння московським запроданцям, не підтримував словом
і ділом європейський вибір України,
як Польща. Пам’ятаймо про це, і згадаймо знову і знову добрим словом
Яцека зі Стрийської, Яцека з Жолібожа, нашого Яцека.
Андрій Павлишин,
перекладач, Львів

фільм
Валентин Васянович –
український режисер
для українського глядача
Постать Валентина
Васяновича в сучасному
українському кіно до
певної міри є неочікуваною.
Васянович – молодий
режисер, що успішно робить
добре глядацьке кіно, яке
регулярно потрапляє на
екрани. Виробництво його
фільмів, за результатами
виграних відкритих конкурсів
дофінансувань, підтримує
Держкіно. Ті численні
проблеми, на які прийнято
нарікати серед українських
кінематографістів, Васяновича
обходять боком. Можливо,
в чомусь Васяновичу щастить,
але в режисерському
і продюсерському хистові йому
теж не відмовиш.
Після дебюту в повнометражному
кіно два роки тому художнім фільмом
„Звичайна справа“ (2012) Васянович
встиг закінчити виробництво й випустити на екрани ще два фільми повного метру: ігровий „Креденс“ (2013)
та неігровий „Присмерк“ (2013).
Раніше, в нульові роки, режисер був
знаний винятково як документаліст,
але ніколи в його фільмах ігрова та
неігрова форми не були розділені
між собою. Реальність дає Васяновичу ситуації, автентику, розвиток
яких марно намагатися віднайти на
знімальному майданчику, а ігрова
форма – це можливість наділяти події
зовсім іншим темпом, змінювати їхню
драматургію.
Після закінчення Київського національного університету театру,
кіно і телебачення ім. І.Карпенкаа-Карого (спочатку за напрямком
операторської майстерності, а потім
– режисури документального фільму) Васянович почав працювати
над короткометражними документальними фільмами. Найвідомішими
з них стали „Старі люди“ (2001) та
„Проти сонця“ (2004), які вдалося
з успіхом показати на кількох вітчизняних і закордонних кінофорумах та
на українському телебаченні. Найважливішим у документальному кіно
для Васяновича є герой, саме він

– інструмент для розкриття екзистенційних мотивів, близьких самому режисерові, знаряддя, завдяки якому
можна дістатися нових горизонтів.
„Старі люди“ (співрежисер – брат
Валентина, Максим Васянович) – це
історія літніх чоловіка й жінки і водночас занепалого села на рідному
режисерові українському Поліссі. Це
стриманий і делікатний фільм, створений з оповідей двох героїв, їхніх
спогадів про минуле. Художні образи
фільму подібні до давніх святкових
фотокарток, на яких люди завжди
нарядно одягнені і які підписані підзабутою мовою.
У стрічці „Проти сонця“ глядач
зустрічається з мовчазним скульптором Тимохою. Щоденні справи героя,
свідками яких є глядач, зосереджені
винятково довкола творчості й коментуються закадровими монологами його друзів, сім’ї. Тимоха працює
в майстерні, а пізніше усамітнюється
на острові й ліпить там глиняного ідола – бабу. Поетикою кіномови й багатозначним символізмом режисер
відсилає напружений акт творчості
героя до мотиву Першотворення,
міфологічної свідомості, праісторичної (трипільської) культури. Звук
у фільмі – це переважно монологи
підкреслено побутового характеру,
колоритно в народній манері читані акторами (зокрема й акторами
знаного театру „Дах“). Джерелами
цих монологів, як визнає Васянович,
були свідчення самих героїв – Тимохи та його близьких. Дисонанс,
який виникає від несинхронного
поєднання мистецького, ідеального
(у відео) і побутового, матеріального
(у звуці), виражає конфлікт бажань
і обмежень, духу й тіла, і це протиставлення стає константою фільмів
Васяновича.
Постанню першого повнометражного фільму посприяло навчання
в Школі режисерської майстерності
Анджея Вайди. За рік навчання
сценарій короткометражної комедії
„Подорож ідіота“, написаний разом
з Ією Мислицькою (яка співпрацювала з Васяновичем у багатьох
фільмах), перетворився на об’ємний
текст, що з нього згодом була зро-

блена трагікомедія про неможливість
бути собою „Звичайна справа“. Від
початку праці над сценарієм до виходу фільму на екрани (прокат у лютому 2013 року) минуло п’ять років,
але, попри певну незбалансованість
сюжету, глядач відчуває, що дивиться
фільм на одному подиху.
У головного героя „Звичайної
справи“, флегматичного й розважливого Толіка (Тарас Денисенко), після
втрати роботи лікарем вивільняється
час для улюбленого заняття – поезії.
До Толіка ніби знову повертається
молодість, але закоріненість у побутові та сімейні негаразди виявляється
неподоланною, тому відчуття повернення молодості лише вводить Толіка
в оману. Поетичні рядки не змогли
стати відповіддю на ті питання, які
ставлять перед Толіком відчуття безсенсовності й страхи, породжені
сірою буденністю.
У „Звичайній справі“ Васянович
критично оцінює звичні для сучасного українського суспільства соціальні
зв’язки й намагається за допомогою
сатири розкрити їхній репресивний
характер. Цьому служить, зокрема,
герой другого плану Славік (Віталій
Лінецький) – єдиний приятель Толіка,
цілком протилежний йому за характером. Стежачи за Толіком і його
приятелем, які шукають тимчасового
заробітку, глядачі бачать меркантильність і байдужість світу, де мистецтво, релігія, політика є нічим іншим
як способом наживи.
„Звичайна справа“ багато в чому
подібна до „Креденсу“ (2013), наступної стрічки режисера. В обох
фільмах споріднені герої – „загублені“ та спантеличені інтелігентні
чоловіки середніх літ. Такого роду
персонаж – рідкісне явище в українському кіно, і таких героїв бракувало, адже в реальності багато хто
може впізнати в такому персонажі
самого себе. „Звичайна справа“
і „Креденс“ – фільми на межі трагікомедії та фарсу, добре зіграні акторами. Разом із тим, обидва фільми – це
приклади міцної драматургії, позначеної легкістю в розвитку сюжету
і нетривіальністю, при цьому вони
містять ненадуману проблематику,
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Останньою на сьогодні великою
роботою Васяновича у кіно є його
продюсерська та операторська
участь у створенні фільму „Плем’я“
(2014) – повнометражного режисерського дебюту Мирослава
Слабошпицького.
Фільми Васяновича – це розумне
глядацьке кіно, яке порушує важливі соціальні, особистісні й моральні
теми. У героях фільмів Васяновича
можна впізнати самого режисера:
інтелігентну людину, якій важливий
пошук вищих сенсів, але яка при
цьому міцно пов’язана з буденністю.
Олексій Телюк,
Київ – Варшава

фільм

яку багато хто може розпізнати як
близьку собі.
„Креденс“ – львівська різдвяна
історія (тоді як „Звичайна справа“
– київська) про музиìку Ореста
(Андрій Самінін), сценарій якої
приніс Васяновичу перемогу в конкурсі „Коронація слова“ 2011 року.
За великим рахунком, про таких
осіб, як віолончеліст Орест, можна
сказати, що вони заважають своєму оточенню: дружині – піти до іншого чоловіка, місцевим бандитам
– зробити рейдерське захоплення
музичної школи, колезі по оркестру
– за знайомством домовитися про
стаж у Відні, оминувши засади конкуренції. Як пояснює сам режисер,
це фільм про конфлікт між старим
і новим, між радянською та українською світоглядними позиціями.
Матеріалізованим вираженням цих
успадкованих ментальних проблем
у фільмі стає кухонний буфет – креденс – воєнний трофей, подарований Оресту і його дружині Наталці
(Ольга Гришина) її батьками. У невеликому помешканні Ореста й Наталії бракує місця для креденса, тож
він лише обмежує можливість вільно
пересуватися квартирою. Однією
з фінальних дій Ореста, змученого
несправедливістю й бажанням усіх
довкола не розв’язувати проблеми,
а маскувати їх, стає викидання
креденсу з балкону. У прокат фільм
вийшов у неспокійний для країни
час – у січні 2014 року.
Попри успіхи в ігровому кіно, Васянович не відходить від зацікавлення документалістикою. На початку
2013 року було закінчено роботу
над фільмом „Присмерк“, прем’єра
якого відбулася того ж року. Це розповідь про вісімдесятирічну матір та
її шістдесятирічного хворого сина
з українського села, які приречені
жити вдвох, у постійному страху
перед завтрашнім днем та власною
неміччю. У „Присмерку“, як і в попередньо згаданих документальних
фільмах, Васянович знімає історії
людей, яких знає особисто, які
є його друзями й родичами. Це
допомагає бути ближчим із персонажами, не чинити на них зайвого
тиску, віддати їм першість у баченні
власної історії.
В липні 2014 року „Присмерк“
бере участь у національному
конкурсі повнометражних фільмів
Одеського кінофестивалю. Попередні два роки в цьому ж конкурсі
брали участь і одержували нагороди „Креденс“ і „Звичайна справа“.

Мандрівні
„Фолькнери“ нарешті
повизбирували
„Корисні речі“
Фолькнери, Корисні речі, Київ,
Наш формат, 2014.
Український музичний гурт „Фолькнери“, що розпочав свою діяльність
ще 2009 року, до свого першого
ювілею презентував дебютний альбом „Корисні речі“. Шанувальники
колективу вже давно чекали на появу окремого диску, адже дотепер
потрібно було рушати за улюбленими музикантами на різноманітні
фестивалі, аби зарядитися енергією
їхнього фрі-фолку. І недарма, адже
більшість тих, хто вперше чує „Фолькнерів“, відзначають унікальну енергію колективу, що заряджає слухачів
під час концерту наживо.
Відверто кажучи, така особливість завищує очікування фанів
на студійну роботу музикантів,
адже всім зрозуміло, що вичищене
звучання не замінить концертного
драйву, емоції, що народжується
під час живого виступу улюбленого
колективу. Можливо, думка про
завищені очікування не дозволила
й самим „Фолькнерам“ звертатися
по допомогу до українських звукорежисерів і саунд-продюсерів.
Запис, аранжування й продюсування альбому „Корисні речі“ від
початку здійснював співзасновник
гурту і його музикант Володимир
Муляр. А ось за організацію запису та випуск альбому взялася
Мистецька агенція „Наш формат“,
що впродовж останніх років втілює
ідею пропагування українського
– від випуску аудіокниг, музичних
альбомів, української символіки до
організації, підтримки й проведення
фестивальних проектів. Нині саме
через онлайн-крамницю „Нашого
формату“ можна придбати альбом
„Фолькнерів“ „Корисні речі“.
Робота над дебютним альбомом
розпочалася ще 2010 року. Впродовж цього часу музиканти не просто добирали матеріал для диску
серед найкращих своїх композицій,
що пройшли іспит публіки під час
гастролей Україною та закордоном:
вони водночас дозбирували етнографічну основу через свої унікальні
„велосипедні“ експедиції, започатковані 2010 року. Проект таких
експедицій одержав назву „Дво-

колісні хронічки“. Так одного разу
музиканти проїхалися на роверах
від Ужгорода до Луганська і зібрали
більшу частину матеріалів для свого
студійного альбому.
Дебютник „Корисні речі“ містить
13 оригінальних композицій, які цілком відображають обраний „Фолькнерами“ музичний стиль – суміш
українського автентичного співу
з фрі-фолковим аранжуванням із
залученням елементів різноманітних напрямів світової народної та
популярної музики: від африканських ритмів – до рокового груву.

**********
Вода очищення і тіні
від Марії Бурмаки
Марія Бурмака, Тінь по воді,
Київ, 2014.
Новий альбом Марії Бурмаки
„Тінь по воді“, попри свою різно-

Раніше народні пісні у виконанні цієї
співачки можна було почути лише
на окремих сольних концертах чи
фестивальних подіях.

Що ж, сподіваємося, що спокій
води й віра Марії Бурмаки у предвічне світло Любові допоможе всім
нам випірнути з коловерті життєвих
трагедій і незабаром ми досягнемо
миру не тільки внутрішнього…
Зазначимо, що придбати альбом
Марії Бурмаки „Тінь по воді“ можна
в онлайн-крамниці „Умка“.

**********
Ірина Плехова, Київ

музика

Розуміючи, певно, що шанувальники колективу все-таки захочуть
візуалізувати для себе студійну
роботу музикантів, мати своєрідну
кінематографічну картинку того, які
емоції передають „Фолькнери“ своїм альбомом, гурт записав і відеокліп на пісню „Карчата“. Містичність,
підкреслена суворість композиції
втілена у відеороботі режисеркою
Оксаною Казьміною та оператором
Валерієм Мішиєвим. За три тижні
від офіційної презентації кліп на
„YouTube“ переглянули понад 5 тисяч користувачів.
Що ж – відтепер, якщо шанувальники не матимуть змоги поїхати
з „Фолькнерами“ на гастролі, вони
мають можливість переслухати
„Корисні речі“ від своїх мандрівних
музикантів.

плановість
і
багатошаровість,
сповнений особливої виваженості
й спокою. Сама співачка пояснює
цей феномен тим, що вона „не записувала альбом, а просто жила.
Любила, розставалася, страждала,
боролася за правду, сумнівалася,
залишалася вірною собі, помилялася. Зустрічала нових людей,
проводжала із вдячністю кожен день
і з надією зустрічала новий. І писала
пісні про це. Тому і пісні виходили
різні: про любов і пристрасть, про
жагу до життя, про боротьбу за свободу. І в останній рік, на жаль, – про
війну…“. Та скільки б напруги не вирувало довкола навіть таких важких
життєвих станів, саме життя завжди
сповнене спокою води, що дає відчуття плинності, зміни на краще,
спокою. Саме такий месидж прочитується практично в усіх текстах
Марії Бурмаки, однак найбільш
прозоро про це розповідає остання
пісня альбому: „Тінь по воді – відлуння зими / Тінь по воді, мов серед
війни / Тінь по воді і тільки із ним /
Світло мені, спокійно мені“.
Створювався новий альбом „Тінь
по воді“ досить тривалий час, що
дозволило авторці згуртувати довкола нього багатьох друзів і колег.
Так, запис і мастеринг альбому здійснювали „Kofein studio“, „Аркадія“,
„На Хаті Рекордз“, звукорежисери
Олег Татарчук, Олексій Дрозд,
Дмитро Іванєй і Аркадій Віхорєв.
Окрім цього, альбом репрезентує
і творчу співпрацю Марії Бурмаки
з її колегами-музикантами: пісня
„Прочитай мої слова по губах“ записана за участі київського гурту
„Shopping Hour band“,
авторкою
музики пісні „Хранителі надії“ стала
відома композиторка й саунд-продюсер Таня Ша, а ось пісня „Не
забувається любов“ одержала своє
нове звучання завдяки версії від
студії „Kofein“.
Водночас хочеться відзначити,
що з появою в колективі перкусиста
Орхана Агабейлі значно збагатився
загальний колорит звучання колективу Марії Бурмаки.
13 основних треків альбому
„Тінь по воді“ стали навіть не однією сторінкою творчості співачки,
а фактично, розповідають про плин
її творчості й життя останніх кількох
років. Приємною несподіванкою
для шанувальників Марії Бурмаки
стануть і бонусні треки – українські
народні пісні „Гей на горі, на Маківці“, „Їхали козаки…“, „Цвіте терен“
та „Ой на горі та й женці жнуть“.
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Вірші з вогню
і каміння
Євромайдан. Лірична хроніка,
Брустурів, Дискурсус, 2014, 44 с.
Під час революції перекваліфікувалися всі. Муза тепер тримає медичний зажим у вірші Василя Махна.
А поети – „з кишками тонкими, як
лірика Ахмадуліної“ – носять ліки
мішками у тексті Євгенії Більченко.
На думку авторки, вони сьогодні
„нужней стихов“. Хоча ліки завжди
були важливішими за вірші. Але
Майдан учинив дивну річ – їх стали
чути люди, раніше глухі до поезії.
І відео з віршами, як „Кто я?“ Більченко про хлопчика, що спить у труні
калачиком, збирають сотні тисяч
переглядів у мережі.

Майдан оголив нашу чутливість до
слова. Слова політиків стали сприймати критично, слова поетів узагалі
почали сприймати. Громадянська
лірика – як трафарет на стіні, чіткіша
і зрозуміліша публіці. Має лише колір і тло, світло і тінь. Інтимна лірика
ближча до акварелі – з нюансами
і напівтонами. У текстах цієї збірки
між ними інколи немає меж. І це
відчутно в оформленні малюнками
Марисі Рудської. На обкладинці
– тендітна дівчина з рукою на серці
у акварельних розводах. А заставки
між сторінками – гравюри, де з коктейлю Молотова на льоту проростають вогняні квіти.
„Я вже майже не плачу. Я вже
скоро навчуся не відкидати тіні“,
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рецензії т
– пише Єлизавета Жарікова у вірші
„Перекладач“. Її героїню заспокоює
хтось незримо присутній: „Ти не
бійся, мала, я тут просто перекладач
з мови янголів і птахів на мову вогню
і каміння“. Вірші збірки написані
саме цією мовою. Мова вогню проступає у Павла Коробчука сажею
замість помади на дівочих вустах.
У решті текстів – у прямому сенсі,
полум’ям. Мова каміння – це барикади з вірша Бориса Херсонського, які
„костью в горле у тирании торчат“.
У Коробчука це бруківка, метання
якої стає засобом стримання сліз.
А у Маріанни Кіяновської ці сльози
стають вогнем, „впавши на скло
і пропаливши тло“.
Збірка нерівна, вірші із силою молитви перемежовані наївними – хоча
щирими –римованими рядками. Деякі тексти за стилістикою нагадують
радянський конкурс юних талантів
до Дня Перемоги, причому написані
тими ж словами. Про боротьбу за волю найменше промовляють вільним
віршем – у збірці переважає римована силабо-тоніка. Майдан тут
найчастіше римують до ран. Трохи
менше – до планів, станів і екранів.
Жодного разу до диванів – і хоч на
цьому спасибі.
Ліричні герої з вірша у вірш постійно звертаються до мами. Зрештою,
це нормально у збірці, де багато молодих авторів. Та й країна у нас юна.
Спочатку поборемо корупцію, а вже
далі можна воювати з банальними
дієслівними римами. Всього у збірці
32 тексти. Ім’я упорядника вирішили
приховати – але ми знаємо, що
воно присутнє серед 30 авторів. На
сторінках цієї книжки зібралися такі
різні люди, як публіка на недільному
Віче. Їх об’єднав Майдан. Тут кожен
так само робить своє – хтось мастить
хліб метафорами, хтось звів капличку, хтось гамселить читача гаслами.
І разом – тільки разом – у них щось
виходить.
Плакати хочеться зі сторінки 12-тої.
Всього їх 44. Ще надто свіжі рани,
ще грає у голові „Пливе кача“. А тут
у вірші Мар’яни Савки пливуть труни,
як човни. Хто у тих човнах, ми добре
знаємо. Тому читати всі вірші поспіль
важко – хоча чистого читання на півгодини. Ефект, як від сльозогінного
газу – звужуються судини, очі сльозяться. Варто робити паузи на чисте
повітря – повертатися знову, перечитувати. Розгортати на випадковій
сторінці.
У одному з інтерв’ю Юрій Андрухович наводив улюблену цитату – що

поезія, це коли слова зустрічаються
вперше. „Євромайдан. Лірична хроніка“ – це коли поети вперше зустрілися з барикадами. Це перший подих
сльозогінного газу чи ще невправний
удар сокирою біля діжки на Майдані.
„Це перші спроби зрозуміти, що відбулось“, – зазначають упорядники.
Переосмислення прийде згодом.
Про що ж пишуть у ліричних хроніках Майдану? Про Небесну сотню
і медсестру з простреленою шиєю,
про барикади, „до яких приростаєш
тілом“ і біг площею серед гарячих
гільз. Вони пишуть про смерть. Вони
майже не пишуть про любов, хіба
між пострілами відзначають, що
найсолодший поцілунок – „той, що
з присмаком газу“. Але любов присутня – це любов до незнайомих
чужих людей, яких Майдан зробив
рідними. Як у вірші Тетяни Власової:
„Мати заплакана хрестить повсталих. Мовчки, без слів. Сина не стало.
В неї віднині – мільйони синів“. Така
тут смерть. Така тут любов.
Олена Павлова, Київ

До історії жінки
Забужко О. Тут могла б бути
ваша реклама: збірка /
Оксана Забужко, Харків, Клуб
Сімейного Дозвілля, 2014.
У новій книжці Оксани Забужко
„Тут могла б бути ваша реклама“
тексти переважно раніше публіковані та, можна сказати, вже класичні.
Це – роман „Польові дослідження
з українського сексу“ та дев’ять вибраних оповідань.
Знаменитий роман оповідає історію жіночого тіла, стосунки поетки
з художником, обмірковує жіночу
та українську ідентичність. Що таке
бути жінкою, а не чоловіком; що таке
бути українкою, а не росіянкою чи
американкою.
Оповідання „Сестро, сестро“
– про втрату ненародженої через
кагебістські обшуки та допити сестри
– та оповідання „Дівчатка“ – про
перший бісексуальний досвід підлітків– мають спільну героїню, що
привносить читачеві приємність і від
упізнавання. Решта оповідань доволі різні, але всіх їх об’єднує історія
жінки та жіночого тіла. Зокрема,
в оповіданні „Жоравницькі“ йдеться
про колізії з життя „першої документально знаної вкраїнської поетки

ї та анотації

Нового часу“. Текст „Я, Мілена“ порушує тему влади телебачення над
людьми. „Інструктор з тенісу“ – це
зворушлива історія про флірт та силу
волі. В „Альбомі для Густава“ розповідається про український досвід
Помаранчевої революції.
Єдине нове в збірці оповідання,
датоване минулим роком, і дало назву книзі. У „Тут могла б бути ваша
реклама“ звучить туга за часами
домасової культури, коли все було
в єдиному екземплярі та здавалося
більш справжнім і теплим.
Любов Якимчук, Київ

Ріка національної
ідентичності
Український палімпсест. Оксана
Забужко у розмові з Ізою
Хруслінською, Київ, Комора,
2014.
Вміння слухати є особливим
даром, а бажання почути й бути
вислуханим дає насправді вартісні
плоди. Саме завдяки мистецтву бесіди з’явилася книга „Український палімпсест. Оксана Забужко у розмові
з Ізою Хруслінською“. Популярний
і вивчений у Польщі жанр „інтерв’юріка“, у якому відбулася розмова
між авторкою книги та Оксаною
Забужко, є натомість новим і цікавим
для українського книжкового ринку.
Насамперед тому, що дає змогу відчути й відчитати особливу близькість,
яка з’являється у відвертій розмові та
створює читачеві можливість само-

стійно „намацати“ ті больові точки
й місця, що цікавлять передусім.
Польська журналістка Іза Хруслінська, відома своїми статтями та книгами, присвяченими Україні й українсько-польським стосункам, невипадково в назві книжки вжила термін
„палімпсест“ – пергамент, на якому
стерли первісний текст, а поверх
нього написали новий. Уся книга – це
спроба зробити ревізію минулого,
проявити навмисно забуті своєрідні
історичні плівки, на яких проступає
неймовірна кількість затертого, але
колосально цінного для формування
національної ідентичності.
Книга розбита на шістнадцять
тематичних розділів. Іза Хруслінська
розпочинає розмову з глибокого
екскурсу в родинне минуле Оксани
Забужко. Аналізуючи дитячі спогади
письменниці, її чітке усвідомлення
важливості генетичної пам’яті, легко
зрозуміти, за яких умов та в якому
контексті формувалася вона як особистість та як письменниця. „Моя
родина з обох боків, і по мамі, й по
татові, принаймні впродовж п’яти
поколінь, належала до тих, хто політично вважав себе за українців“,
– ділиться героїня книжки. Завдяки
батькові, який передав їй спогади
про довоєнну культуру й традицію,
Забужко була вихована „в режимі
спротиву навколишній дійсності“. Та
й зрозуміло, що арешт батька і його
постійне переслідування агентами
КҐБ сформувало тогочасний світ
письменниці як опозиційний до радянського режиму в усіх його проявах.
Показовою є низка спогадів Забужко про її вступ на філософський
факультет Київського університету,
тогочасну кузню „працівників ідеологічного фронту“. Мотивацією до
вступу на такий доволі специфічний
та водночас елітний на той час напрямок стало бажання „пізнати зсередини отой другий, “інший” світ“,
через який „можна було проникнути
в “кухню затуманення”, освоїти
зсередини спосіб, у який працювала система маніпуляції свідомістю
людей“. Завдяки цій системі Росія
така успішна нині в інформаційній війні, бо початки цього явища лежать,
власне, у радянській школі мислення.
Поруч зі студентськими спогадами
письменниці знаходимо в книзі також
опис Києва її юності, 1970-ті роки,
„період цілковитої пітьми“, коли
„Київ був сірим, цілковито мертвим
містом“, в якому існував „страх зізнатися у своєму українстві“.

Вже в період перших місяців незалежності України після розпаду СРСР
стало очевидним, наскільки вагомий,
хоч на перший погляд непомітний,
був внесок шістдесятників у процес
формування національної ідентичності. Спосіб мовчання, нищення
будь-якої форми діалогу, давав певні
шанси вижити в тоталітарній системі,
що стало зрозуміло після падіння
радянського режиму. Про це, а також
про Чорнобильську катастрофу як
початок нового відліку для України, згадує письменниця в розділах
„Перелом“ та „Зустріч з українською діаспорою“. У розмові з Ізою
Хруслінською вона згадує про свою
„пригоду з Америкою“ під час академічних подорожей до США, про
спілкування з українською діаспорою, зокрема з Юрієм Шевельовим,
котрий, власне, окреслює цей період
початку 1990-х як „зустріч двох
Україн, що не знають одна одної“.
Поза тим, у спогадах про дев’яності
Забужко проводить своєрідний аналіз резонансу, викликаного романом
„Польові дослідження з українського
сексу“, що став першим серйозним
романом сучасної української літератури. Власне, 1990-ті роки стали
початком довгого шляху, перших
серйозних кроків української літератури часів незалежності, особистих
викликів для формування Оксани Забужко як письменниці. Та водночас

Оксана Забужко згадує дев’яності
тепло й ностальгійно, як період її
тісних приятельських взаємин із
Соломією Павличко, з якою мріяли
спільно зреалізувати низку видавничих і дослідницьких задумів.
Звертаючись до гендерної теми,
вартим уваги є розділ „Літературний
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родовід“, де Забужко веде мову про
виклики, що постають перед жінкоюписьменницею, та робить спробу
віднайти місце жінки в літературі.
Поруч із цим, розповідає про малознану українцям, проте безперечно геніальну мисткиню Катерину
Білокур, яку Забужко окреслює
як „одне з облич української долі“.
Іза Хруслінська й Оксана Забужко
ведуть мову також про есеїстику
письменниці і про героїв її есеїстичних книжок – Тараса Шевченка,
Лесю Українку, Івана Франка і їхню
роль у формуванні української ідеї та
європейського контексту. Не оминає
книга й українсько-польських стосунків, зокрема такої болючої для
поляків теми, як Волинська трагедія,
а також важливої та дискусійної для
українців і поляків теми УПА.
Зважаючи на заторкнуті теми,
на неймовірний історичний бекграунд героїні книжки, „Український
палімпсест“ – це і глибокий аналіз
розуміння націєтворення та питання
незалежності. Оксана Забужко
слушно зауважує, що „ми не думали
про незалежність як про довготривалий процес“. Свою історичну місію
покоління шістдесятників виконало,
„довівши“ Україну до проголошення
незалежності, але на більше воно
вже не мало сил. Не було проведено
жодної ревізії радянського періоду,
не відбувся процес десовєтизації, такий необхідний у перші роки форму-
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вання незалежної України. Власне,
це викликало низку сучасних небезпек для України, про що Забужко
відверто говорить в однойменному
розділі книги. Авторка книжки „Let
My People Go“ (2005), вона тепер
по-новому аналізує події Помаранчевої революції, пробує зрозуміти
помилки того часу, що призвели до
теперішньої ситуації в країні.
Книга „Український палімпсест“
вийшла друком у Польщі восени
2013 року, якраз перед початком
листопадових подій на київському
Майдані Незалежності. З огляду
на це, сьогодні вона набирає особливої ваги не тільки для поляків,
котрі першими побачили книгу,
але й перш за все для українців, до
яких книга повернулася у перекладі
українською у квітні 2014 року, в час
складного періоду випробування,
що триває досі. Оксана Забужко
у передмові до українського видання зазначає, що „цю книжку тепер
можна вважати моїм “персональним
Майданом”, а це значить, що її повернення туди, куди вона генетично
належить: до українського читача,
який і є її головним героєм, своєю
чергою, також робиться неуникненним і обов’язковим. Інакше це було
б – як говорити іншим про нього за
його спиною“.
Мар’яна Максим’як,
Львів – Бучач
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

„Ми, – сказав 22 червня
соборний президент Порошенко,
– робимо все можливе для
того, щоб переконати тих,
хто живе на Донбасі, що вони
є і будуть найціннішими нашими
громадянами“. Це що виходить?
Щоб здобути статус найцінніших
громадян України, треба для
початку перетворитися на
добровільних жертв кримінальнофеодальної економіки і совковоколорадської ідеології, накинути
цілій країні свого розумово
відсталого і підконтрольного Росії
шапкокрада, вважати фашистами
всіх, хто вийшов проти цього
урки на барикади, перешкоджати
українським військам
і підтримувати заїжджих
терористів, зрештою, не мати
уявлення про жодні громадянські
права і не виконувати жодних
громадянських обов’язків? Так,
на думку Президента України,
повинні виглядати найцінніші
громадяни?
Олександр Бойченко

Тема: інша армія
Пропаганда, яка вбиває
Найцінніші громадяни
Війна після війни

