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Війна надворі, а вони думають,
як поділити Україну. Проте,
може, не в останню чергу саме
невдалі територіальні поділи
заважають українцям зберігати
внутрішню єдність території
та породжувати таких монстрів,
як „ДНР“ чи „ЛНР“.
Ігор Луб’янов
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Наш читачу!
Важко бути оптимістом восени 2014 року. На Сході України
триває дивне припинення вогню, в ході якого щодня відбуваються
артилерійські обстріли та гинуть люди. У Криму російська окупаційна
влада веде жорстоку політику відносно кримських татар. Зрештою,
цього можна було сподіватися, знаючи про реалії життя у Російській
Федерації. У вересні зник останній український прапор у Сімферополі
– він висів на будинку Меджлісу, який відібрали у татар. Однак терор
стосується не лише їхніх організаційних структур. Зникають люди,
а якщо їх знаходять, то мертвими.
В Україні 26 жовтня відбудуться дострокові вибори до Верховної
Ради. Новий парламент наповниться людьми у військовій формі
– у списках політичних партій є ті, хто воює на Сході. Важко сказати,
чи внесе ця обставина істотні зміни в український парламентаризм,
як і поява групи журналістів та активістів. Чимало людей критикували
вибір найбільш відомих українських незалежних журналістів
– Мустафи Найєма та Сергія Лещенка, котрі вирішили змінити своє
попереднє заняття на політику.
На жаль, чимало експертів вважають, що українські олігархи і далi
матимуть вплив на парламент. Як і у попередні роки (хоча, можливо,
у більш прихованій формі), вони фінансують політичні партії, а їх
кандидати з’являються у списках тих чи інших політичних сил. Чи
буде в стані такий парламент провести зміни, які вкрай необхідні для
трансформації країни та її подальшого існування?
Між тим, виклики перед українською владою величезні. Ситуація
на Сході – це проблема, про яку з упевненістю можна сказати
лише одне: вона жеврітиме багато років. Зима наближається.
У Києві в багатьох районах досі немає теплої води. Однак це й так
краще, ніж не мати жодної, навіть холодної, як це буває в окремих
регіонах, зайнятих сепаратистами. Зрештою, інша частина експертів
заспокоює українців, що зиму якось переживемо, буде просто
холодніше і можуть бути проблеми з електроенергією. Можливо,
власне, надійшов добрий момент, щоб розпочати комплексні зміни
щодо економії енергії? Україна – це держава, де енергетичні втрати
неймовірно великі. І все ж з чогось треба починати.
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Декларувати „прагматизм“
і „брак радикалізму“ у політиці
щодо України – це нове
явище останніх тижнів, яке
спостерігаємо в тих країнах
і серед тих діячів, які донедавна
сповідували досить романтичне
ставлення до Києва
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Міхал Боні:

„Окрім стимулювання змін, Європа повинна
надати Україні експертну допомогу“
Важливим є те, що наші
воєводства вже повністю
допасовані до правил гри
в Євросоюзі. Система
функціонування регіонів
є повністю європейська.
Питання можуть виникнути на
рівні повітів, а на рівні воєводств
можна вже порівнювати,
аналізувати потенціал розвитку,
подібність параметрів і величин.
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Одна з найважливіших політичних
подій вересня для Центральної
Європи – визначення нової Єврокомісії. Уперше після десятка років
членства в Євроспільноті на найвищі
брюссельські посади у такій кількості
потрапляють поляки, балтійці чи навіть
словенці. Не поталанило, однак, словакам і чехам. Що це – відсутність політичних амбіцій, нарочитий євроскептицизм
чи невміння домовитися? Є новий склад
Європейської комісії.
Отже, хронологічно. В останній день
вересня на саміті спільноти головою
Європейської Ради був обраний тоді
польський прем’єр Дональд Туск. Він
офіційно вступить на посаду 1 грудня
і керуватиме цим органом 2,5 роки. На
його користь зіграло кілька чинників:
і чітка позиція в справі України, і бажання на певний час відсторонитися від
польської політики, і підтримка Ангели
Меркель. Найімовірніше, як наголошують оглядачі, Туск прийме на себе
східний вектор політики Євросоюзу,
у той час як італійка Федеріка Могеріні,
яка стала головою європейської дипломатії, займатиметься заходом і півднем. „Позиція ЄС у справі конфлікту
в Україні повинна бути відважною, але
не радикальною“, – наголошував Туск
після обрання на брюссельську посаду.
На його думку, природним є те, що різні
держави Європейського Союзу мають
різні точки зору, в тому числі у справі
конфлікту в Україні. „Для мене найважливішим є те, щоб ми разом (з головою дипломатії Євроспільноти) зуміли
опрацювати політику щодо українськоросійського конфлікту, щоб вона була
ефективною в контексті досягнення в цій
країні миру“, – сказав Дональд Туск.
Підкреслю: декларувати „прагматизм“ і „брак радикалізму“ у політиці щодо України – це нове явище
останніх тижнів, яке спостерігаємо
в тих країнах і серед тих діячів, які донедавна сповідували досить романтичне
ставлення до Києва. Так, Польща поволі відмовляється від концепції лідера
регіону, особливо після серпневих берлінських переговорів за участю представників України, Росії, Німеччини та
Франції – але без репрезентанта Варшави. У Польщі все більше розуміють
нереальність стати країною, яка буде
в стані стримати військові дії в Україні.
Подібна стратегія закінчилася і на загальноєвропейському рівні, відтоді, як
сферу зовнішньої політики покинули такі міністри Польщі і Швеції, як Радослав
Сікорський і Карл Більдт.
Якщо говорити про інші призначення в Брюсселі – 10 вересня голова
Єврокомісії, люксембуржець Жан-Клод

Юнкер, оголосив імена єврокомісарів
та поділ їхньої компетенції. Пріоритетом нової комісії повинен стати проект
енергетичного союзу, який обстоює
частина країн сходу ЄС, і відповідатиме
за це словенка Аленка Братушек: вона
буде так званим „суперкомісаром“,
а офіційно – віце-президентом Єврокомісії, який керує роботою декількох
комісарів. Загалом таких віце-президентів у новій Єврокомісії шість, четверо з них – це колишні прем’єри держав:
окрім названої Аленки Братушек, це
екс-прем’єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс (до речі, один із контр-кандидатів Дональда Туска на посаду голови
Європейської Ради), Юрки Катайнен
(Фінляндія), Андрус Ансіп (Естонія).
Так, А.Ансіп відповідатиме за телекомунікації, В.Домбровскіс вирішуватиме
питання, які безпосередньо пов’язані
з фінансовою стабільністю і зростанням
економіки, Ю.Катайнен займатиметься
сферою інвестицій та конкуренції. Одне
з ключових крісел дісталося болгарці
Крісталіні Георгієвій (її раніше пропонували на посаду голови європейської
дипломатії) – вона стане віце-президентом з питань бюджету, а полька
Ельжбєта Бєнковська відповідатиме за
внутрішній ринок і промисловість. Крім
того, всупереч попередній інформації,
в Єврокомісії залишається посада комісара з питань розширення та політики
сусідства – цим займатиметься австрієць Йоганес Ган.
І хоч відсоток східноєвропейців на
ключових посадах у Брюсселі значно зріс, ненайліпші крісла здобули
литовці, словаки та чехи. Віра Йоурова з Чехії займатиметься питаннями
юстиції та гендерної політики, словак
Марос Сефочвіч відповідатиме за транспорт, а литовець Вітяніс Андрюкайтіс
– за охорону здоров’я. Через переїзд
Дональда Туска до Брюсселю змінився
розклад сил у польській національній
політиці.
По-перше, наступниця Туска на
прем’єрському кріслі Ева Копач розпочала головування в уряді
зі скандальної заяви на тему ситуації
в Україні. Вона наголосила, що польський уряд повинен поводитися щодо
України, як „розумна жінка, яка коли
бачить загрозу – зачиняється вдома,
захищаючи рідних“. На запитання, чи
повинна Польща допомогти Україні
озброєнням, відповіла, що „як жінка
уявляє, що би зробила, якби раптом
на вулиці опинилася людина, котра вимахує гострим предметом або тримає
у руках пістолет“. Проте вже через
тиждень „розумна жінка“ приготувалася краще й виголосила експозе

в парламенті. Вона багато разів
згадувала про Україну, проте намагалася надто не заглиблюватися
в питання, пообіцявши, що через
кілька тижнів з експозе виступить її
новий міністр закордонних справ,
Ґжеґож Схетина.
Саме в його виступі буде сказано
про конкретніші дії, які робитиме
польський уряд на українському
напрямку. Найімовірніше, це буде
продовження попередньої політики
– тобто підтримка України в проведенні реформи самоврядування
(якщо Київ таки її проведе), підтримка України в економічних питаннях,
продовження виконання ролі адвоката України на міжнародній арені,
хоча й сам Київ уже цього не вимагає від польського уряду.
Фактично, у сфері зовнішньої політики Польщі нині першорядну
роль відіграватимуть президент
Броніслав Коморовський і міністр
закордонних справ Ґжеґож Схетина. Ева Копач не має компетенцій
у цій сфері. Президент Коморовський давно вже хотів прийняти роль
неформального „голови“ в польській
зовнішній політиці, однак на заваді
йому стояли Радослав Сікорський
(тепер – спікер польського Сейму)
та Дональд Туск, який мав хороших
радників із зовнішніх питань. Натомість на Коморовського і Схетину
покладають тепер надію щодо побудови понадпартійного порозуміння
в питаннях відносин зі східними сусідами. У Броніслава Коморовського
з одного боку, і лідера найбільшої
опозиційної партії Ярослава Качинського – з іншого, дуже подібна
оцінка ситуації. На нового міністра
закордонних справ, Ґжеґожа Схетину, в польської опозиції алергії нема,
його можуть прийняти за партнера.
Отже, у нього є великий шанс показати себе добрим міністром закордонних справ Польщі.
Чергове питання, яке хвилює Центральну Європу – це оборона. На
початку вересня в британському
Ньюпорті відбувся, як його називали, „найважливіший за останні
десятиліття саміт НАТО“. Перед ним
американський президент Барак
Обама відвідав Таллінн, запевнивши балтійські країни у військовій
підтримці у випадку агресії. Обама
також оголосив, що у відповідь на
дії Росії в Україні Сполучені Штати
розміщують додатковий контингент
військово-повітряних сил на базі
Емарі в Естонії. Однак саміт Північноатлантичного альянсу приніс

центральноєвропейським державам
значно менше, ніж вони очікували:
їм пообіцяли збільшити кількість солдатів, встановити деякі командування – проте така мілітарна підтримка
мала вимір радше символічний, неспівмірний загрозі.
А через декілька днів після закінчення саміту регіон здивувала
Німеччина (яка, на відміну від
сходу континенту, на нестачу натівських вояків не нарікає). „Через
проблеми з наявною військовою
технікою Німеччина не може виконувати всі свої зобов’язання як член
НАТО“, – таку заяву зробила міністр
оборони країни Урсула фон дер
Леєн. Німецька влада фактично визнала, що оборонні плани Альянсу
поки що перевищують можливості
Бундесверу. Як подало видання „Der
Spiegel“, у випадку нападу на якусь
із країн НАТО Німеччина має надати
60 винищувачів, тоді як літати може
42 зі 109 літаків такого класу. Газета вважає, якби Німеччина мала
захищати від нападу країни Балтії,
то не змогла би впоратися з цим завданням. У Берліні з’явилися думки,
що армія Німеччини в рамках НАТО
неспроможна гарантувати безпеку
країнам сходу Європи. На сході
ці повідомлення сприйняли як відкритий сигнал для російського президента, мовляв, це може означати,
що Північноатлантичний альянс не
відстоюватиме інтересів малих країн
Євросоюзу.
Тим часом Польща, Литва і Україна створили тристоронню військову бригаду. Угода була підписана міністрами оборони трьох
країн у Варшаві 19 вересня. Однак
бригада ніде не воюватиме – вона
лише повинна сприяти передачі

знань українським Збройним Силам.
Польща, Литва і Україна планують,
що спільна бригада буде використовуватися для участі в операціях під
егідою ООН, НАТО, ЄС. Головними
завданнями „LITPOLUKRBRIG“ будуть, зокрема, участь в міжнародних
зусиллях, спрямованих на втримання миру, поглиблення регіонального
військового співробітництва і створення підстав для розбудови на базі
бригади „Бойової групи ЄС“. Головний штаб бригади буде розташований у Любліні. Там тепер функціонує
польська частина командування,
яка нараховує близько 50 солдатів.
У майбутньому до них мають приєднатися по кільканадцять офіцерів
з Литви і України. У Любліні є також
батальйон командування, що нараховує близько 250 солдатів. До речі,
у контексті зростання побоювань
щодо дієздатності НАТО аналітики
пропонують посилити саме регіональну військову співпрацю.
І насамкінець – про погоду. На
кордонах. Як повідомляють митники держав ЄС, що межують з Україною, ситуація там ставить нові виклики митним службам: чиновники
переконані, що зараз формуються
нові шляхи перевезення наркотиків.
Цього року тільки польська Митна
служба виявила 250 кілограмів
„твердих наркотиків“, ввезення яких
спричинене нестабільною ситуацією
в Україні.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Земан сплатив на Родосі
cвій борг Кремлю. Сповна
Виявилося, що чеський
президент Мілош Земан
був хорошою інвестицією.
Принаймні для російського
олігарха Володимира Якуніна,
генерального директора
російської залізниці, одного
з найближчих людей з оточення
Володимира Путіна. Якунін
і його родина завдяки цьому
отримала не тільки казкове
багатство, але і чільне місце
в американському списку
російських посадовців, яким
було заборонено в’їзд у країну
і арештовано тамтешнє майно
через причетність до анексії
Криму і російського вторгнення
у Східну Україну.
Якунін інвестував у Земана ще
тоді, коли колишній чеський прем’єрміністр був простим пенсіонером, що
мешкав у краї Височина, і переконав
цього „борсука“, – який на своїй
фермі на межі Чехії і Моравії, якщо
щось і робив, так це обнімав дерева
та плавав у гумовому човні на озері,
– поїхати на грецький острів Родос
і стати одним із регулярних речників
конференції „Діалог цивілізацій“. Ця
конференція є, після Валдайського
клубу, мабуть найпрестижнішою
акцією, яку щороку організовувала
Росія, і Земан був далеко не єдиною
західною зіркою, яка за гроші Якуніна
відвідала Родос. Однак він виявився
серед усіх найвдячнішим. Минулого
року, коли чеський президент не зміг
поїхати на Родос через проблеми зі
здоров’ям, він послав „другу Путіну“
відеозвернення, записане у Празі,
в якому пообіцяв обов’язково відвідати Родос наступного року.

В Україні, мовляв, була
громадянська війна
Свою обіцянку Земан дійсно виконав, і для Володимира Путіна став
(з огляду на відсутність інших західних політиків, які через російську
агресивну політику щодо України
скасували свою участь) головною
зіркою зустрічі. „Дорогий Мілош“, як
фамільярно представив Земана на
відкритті Якунін, віддячився кремлівському господарю не тільки своєю
участю. Він виступив з промовою,
кращої за яку не написали би навіть
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у російському Міністерстві закордонних справ. На початок, згадуючи
історію про зустріч з кубанськими
емігрантами в Маямі, де він колись
виступав у якості чеського прем’єра,
Земан засудив санкції проти Росії.
Він проголосив, що санкції „не тільки
роблять неможливим діалог цивілізацій“, який намагається налагодити ця
конференція, але мають протилежні
наслідки, ніж від них очікувалося. І,
між іншим, додав, як завжди посилаючись на когось зі своїх приятелів, що
„в Україні закінчилася громадянська
війна“, і що це був лише такий собі
„грип“.
Після чого чеський президент перейшов до головної частини промови,
закликаючи забути про український
„грип“, об’єднатись проти Ісламської
держави, яку він порівняв із „раком“.
І, в своїх найкращих традиціях, не
забув додати кілька власних „зауважень“, зокрема, згадавши про страти
журналістів терористами з Ісламської
держави, жартуючи, що він журналістів теж ненавидить, але відрізати
голови – це все ж занадто.

Земан псує
репутацію всієї Чехії
Після того Земан розгорнув
свої геополітичні теорії про те, що
„арабська весна“ призвела лише
до поширення тероризму (інша теза
Кремля), зрівнявши Ісламську державу, Аль-Каїду і чеченських партизанів,
теракти котрих були реакцією на
жорстокість російської армії під час
війни у Чечні. Ну, і щоб остаточно
віддячитись за перебування на Родо-

сі, відніс Україну до територій, які
у майбутньому можуть стати баштою
світового тероризму. Свою промову
Земан презентував ламаною російською мовою, хоч це і не було потрібно, оскільки вона перекладалась
англійською, яку чеський президент
знає краще, ніж російську.
Вже поза рамками своєї промови Земан підтримав російське
бачення Майдану як фашистського
перевороту, який організував Захід, а також підтримав тезу Якуніна,
який у вступному слові зазначив, що
„в Центральній Європі посилюються
фашистські настрої“, цілком у відповідності до кремлівської пропаганди.
Потім, з нагоди свого сімдесятиліття,
Земан отримав від родоського форуму спеціальну нагороду, яку чеський
президент зможе повісити в своєму
кабінеті у Празькому Граді.
Відвідини Земаном Родосу – як
офіційний візит у супроводі чиновників (включно з дивними радниками зі
зв’язками в Росії) – оплатили чеські
платники податків. І це найменша
шкода, завдана Чехії. Як мені нещодавно зізнався один із польських
високопосадовців: „Коли я слухаю
Земана, у мене виникає питання, чи
можемо ми покладатися на Чехію як
на партнера в НАТО, як на країну, яка
мала би виконати обов’язок спільної
оборони. І сам собі кажу, що ні, що на
державу, в якій головнокомандувачем
є така особа, покладатися не можна.
Жахливо, але це правда“.
Лубош Палата,
редактор чеської газети
„MF DNES“

Газу вистачить, але
може бути холодно
Коли прем’єр чи віце-прем’єр
України говорять, що нам не
вистачає 5 млрд кубометрів
газу, то вони мають на увазі, що
не вистачає 5 млрд кубів, аби
пройти опалювальний сезон як
завжди. Тобто аби було тепло,
комфортно, +25 градусів. Але
так не буде.
Нам вистачить газу, тільки температура в оселях українців може
бути далеко не 25, а градусів 15–16,
адже ніхто не знає, наскільки екстремальним буде пік холодів і коли
він настане. Тому проблеми, звісно
є, але ці проблеми не мають апокаліптичного характеру. Тому питання
не в тому, вистачить чи не вистачить
нам газу. Вистачить! Тим більше, що
Україна зараз не споживає його
стільки, як це було перед другою газовою кризою, в середині минулого
десятиліття, коли на піку транзиту
ми транспортували до Європи десь
понад 120 млрд кубічних метрів на
рік, а споживали додатково до цього
транзитного обсягу десь 73–76 млрд
кубічних метрів. Зараз ми транзитуємо понад 80 млрд кубічних метрів,
а споживаємо трохи більше 50-ти.
І нема необхідності тримати в наших
газосховищах стільки газу, як це було
5–7 років тому. Багато хто в Україні,
в Росії, і в Європі апелює до того, щоб
газосховища були заповнені до максимуму. До максимуму вони ніколи не
були заповнені. Навіть в пікові часи
вони були заповнені на дві третини.
Тому нинішніх майже 17 млрд кубометрів цілком вистачить. Але, знову
ж таки, проблема в тому – коли будуть
і якими будуть оці зимові піки холодів.
А це питання до Господа Бога.
Інше питання, що мене непокоїть
і яке не пов’язане із запасами газу,
вугілля, нафтопродуктів – це проблема диверсійних дій проти нашої
енергетичної інфраструктури. Те,
що ми маємо зараз, коли вугілля
в Україні є, але вивезти його з Донбасу неможливо. Не тому, що воно
знаходиться на території, окупованій „колорадос“ і російськими інтервентами. Навіть на тій території, яка
знаходиться під нашим контролем,
пошкоджена залізнична інфраструктура. От я і остерігаюсь диверсій. Тим
більше, що Служба безпеки України

постійно повідомляє, що то в одному,
то в іншому регіоні, навіть далекому
від зони бойових дій, постійно затримуються диверсанти чи інформатори
російської сторони. Мова йде про те,
що росіянами практично створена
мережа для диверсійних дій. Все це
абсолютно вписується в концепцію
ведення гібридної війни. Гібридна війна – це не тільки те, що відбувається
на Сході, а і те, що буде відбуватися
по всій території країни і може бути
пов’язане зовсім з іншими видами
діяльності. Причому всі ці диверсійні
види можуть бути замасковані під
різні технічні інциденти. Бо візьмемо до уваги ті два інциденти, що
мали місце в травні цього року на
Івано-Франківщині і в червні цього
року на Полтавщині – два вибухи на
газопроводах. Спочатку їх сприйняли як технічні інциденти, пов’язані
з поганим станом газопроводів. Але
потім розслідування показало, що
там були знайдені сліди вибухівки.
І вибухівка була закладена саме на
тих ділянках газопроводів, де є зношеність. Відповідно, одразу ж пішли
коментарі, що це, мовляв, результат
того, що українська газотранспортна система застаріла, зношена, от
тому там і „рветься“. А насправді це
була майстерна диверсійна дія. Тому
питання захисту енергетичної інфраструктури стає питанням номер 1.

За 23 роки незалежності України
не було жодного факту, жодного інциденту, коли б із території України
на територію Європейського Союзу
припинялося постачання газу. У нас
практично вже 10 місяців „гарячий“
сезон, я маю на увазі в політичному
сенсі. Але ні на секунду постачання
газу в Європу не перервалося. Не
дивлячись навіть на те, що ми вже 4
місяці знаходимось у газовій блокаді
з боку Росії. Більше того, навіть у випадку згаданих вище інцидентів, коли
по два тижні в кожному з них продовжувався ремонт, ні на секунду постачання газу до ЄС не перервалося. Це
говорить про те, що газотранспортна
система України є надзвичайно надійною. Бо вона є взаємосполученою,
тобто якщо на якомусь маршруті щось
трапляється, то автоматично система
переключає постачання на інший
маршрут плюс підземні сховища газу.
Тому це є найбільш надійний маршрут з усіх можливих – чи „Північний
потік“, чи „Ямал–Європа“, чи, в майбутньому, „Південний потік“. Жоден
із тих маршрутів такої стабільності
не гарантує. Найменший інцидент
на „Ямал–Європа“ (я вже не говорю
про „Північний потік“) – і постачання
одразу переривається.
Михайло Гончар,
президент Центру глобалістики
„Стратегія ХХІ“, Київ
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Міхал Боні:

„Окрім стимулювання змін,
Європа повинна надати Україні
експертну допомогу“
Колишній міністр
адміністрації
і цифризації Польщі,
а нині євродепутат від
партії „Громадянська
платформа“ Міхал
Боні став одним із
перших політиків,
котрі відвідали Україну
після інавгурації
нового президента.
Мав зустріч із першим
віце-прем’єром
Володимиром
Гройсманом щодо
проведення в Україні
адміністративнотериторіальної реформи
і використання в ній
польського досвіду,
а також на запрошення
фонду „Відкритий
діалог“ презентував
у Києво-Могилянській
академії конкурс
креативних проектів
для молоді „Хакатонміст – від Польщі до
України“, скерований
на інтеграцію
безпосередньо між
Україною та Польщею.
Ми поговорили з паном
Боні, чим була корисною
адміністративна
реформа Польщі.
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Цікавими видаються наслідки адміністративної реформи, проведеної
в Польщі – перекроєно кордони
воєводств, у тому числі для боротьби з існуючими корупційними
зв’язками, надано як більші права,
так і більшу відповідальність самоврядним структурам. Що ви порадили б Україні, в якій така реформа
ще не відбулася? Чого нам боятися,
чого ні, і чому так чи інакше маємо
її провести?
Ви маєте на увазі вже другий етап
реформи самоврядування, а перший відбувся в 1990-му році, коли
запроваджено вільні вибори в гміні
[громаді], всі законодавчі зміни,
котрі надали гміні різного роду
можливості. Потім, через декілька
років, країна прийшла до висновку,
що сильні самоврядні осередки потрібні не лише на найнижчому рівні,
але в окресленій ролі також на рівні
повітів і воєводств. Надання більших
прав на рівні регіонів тим істотніше,
що раніше, з 1970-х років у ПНР було
39 воєводств, згодом повернулися до
16-ти, котрі сильніші і мають більший
потенціал (звісно, з урахуванням
відмінностей між західною і східною
частинами країни).
Після реформи ці потенціали укріпилися. Тепер маршалки воєводств
[очільники відповідників обласних
рад] мають можливість брати участь
в розподілі коштів Євросоюзу. Фактично, в період 2014–2020 років майже 70% тих коштів освоюватимуться
регіонами в рамках їхніх операційних
програм: інвестиції розвитку в різних
галузях знаходяться під патронатом
маршалків. І це означає, що ці регіони можуть планувати свою перспективу розвитку.
Іноді можна переоцінити власні
можливості у таких перспективах…
Зрозуміло, що дуже важливо зробити так, аби конкретні рішення поміж
регіонами були злагодженими, уніфікованими. Бо кожен чомусь хоче мати
своє летовище, але навіщо нам 16
аеропортів? На даний момент, у деяких питаннях над масштабнішими

справами треба добре замислитися,
бо нерідко амбіції переважають здоровий глузд.
Так чи інакше, важливим є те, що
наші воєводства вже повністю допасовані до правил гри в Євросоюзі.
Система функціонування регіонів
є повністю європейська. Питання можуть виникнути на рівні повітів, а на
рівні воєводств можна вже порівнювати, аналізувати потенціал розвитку, подібність параметрів і величин.
Повітів, на мою думку, є забагато,
і це наразі політичне питання. Деякі
з них не відповідають нормам, які
б уможливили їх функціональний розвиток. Мають або замалу територію,
або надто мало населення, причому
такого, яке платить податки – тому
такі повіти не витягують бюджети,
а їхні видатки більші, ніж можливість
отримання прибутку. Ми вважаємо,
і це урок з реформи 2000-го року,
що варто створювати умови до поєднання зусиль різних суб’єктів.
До того лише гміни могли об’єднуватися в окремі зв’язки під конкретні
цілі, натомість згодом ми додали таку
можливість гмінам і повітам. Приміром, повіт є невеликим, але може
окремі завдання виконувати разом
із гмінами інших повітів, що розташовані по сусідству. Це сприятиме зміцненню його економічного потенціалу.
Самоврядна реформа 2000-го значно поліпшила параметри розвитку
на нижчих щаблях.
Наскільки процеси цифризації
і реформи самоврядування допомогли у запровадженні європейських стандартів?
Це інвестиційна політика щодо доріг,
частково залізниць, інфраструктури, різних сфер, які є в компетенції
маршалка воєводства. Навіть якщо
дуже конкретна ініціатива виникає
в одному місті, за її успіх відповідає
маршалок. Також він повинен слідкувати за тим, щоби більш-менш
рівний доступ до інфраструктурних
благ був на терені цілого воєводства,
а не, наприклад, у його столиці. Це
вирівнювання позиції міст та позиції

Спілкувався: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів

Над масштабнішими справами треба добре замислитися, бо нерідко амбіції переважають здоровий глузд.

провінції. Як приклад можна назвати
завдання вирівняти можливості доїзду до столиці регіону з різних частин
воєводства. Для виконання цього завдання приймаються рішення щодо
інвестицій в дорожньо-залізничноавтобусному напрямку, як би його не
називати. Має бути рівний доступ до
вищої освіти.
За що відповідають нижчі ланки
самоврядування?
У нас початкова школа – це сфера
відповідальності гмін, середня – повітів, а вузи (не говорю про приватні) – відповідних структур держави
в воєводстві. Ключовою справою тут
є інвестиції, і їх не вирішити без контактів із цими суб’єктами міст та гмін.
Їхні бюджети реалізовують намічене,
а маршалок здійснює генеральний
контроль, координацію, дбає про
зрівноважений розвиток цілого регіону.
Істотним щодо повітового щабля
є покладена на них відповідальність

за середні школи, судову мережу
(аби більшість справ громадянин міг
вирішити там у себе, а воєводський
суд це вже лише апеляції). В освітніх
справах роль воєводських кураторів
та їхніх відповідників у повітах була
тією реформою більш конкретніше
виписана. Але якби повітів було би
на кілька десятків менше, то ефекти
реформи були би кращими. Повітів маємо близько 300, а має бути
220–230.
Як ви бачите роль Польщі в допомозі Україні на шляху реформування?
Польща повинна промувати Україну,
створювати добрий клімат, запрошувати на всі зустрічі, котрі нині
мають теоретичний характер, щодо
майбутнього Європи. Бо питання полягає не лише в тім, щоб Україна була
підготовлена до вступу в ЄС, але заздалегідь запроваджувала ті новації,
про які в Європі наразі лише дискутують. Приміром, я нині розмовляю
із віце-прем’єром Гройсманом щодо

електронізації і самоврядування. Моя
пропозиція така, що коли в рамках
цих проблем щось робить Європейський Парламент, причому з ініціативами для Єврокомісії, то різні матеріали, що стосуються цих справ, будуть
надсилатися також колегам з України.
Щоб законодавство, яке в Україні змінюється, можливо, й не було повністю
допасоване до того, над чим сьогодні
працює Євросоюз, але принаймні
було просякнуто цим духом. Якщо,
для прикладу, маємо розпорядження
з ЄС щодо стандартизації законів усіх
країн ЄС у сфері охорони особових
даних, важливим буде не лише сказати: „Україна повинна все узгодити
із теперішнім законодавством“, бо
формально така вимога і так існує,
але Україна мала би почати достосовуватися до норм, які ще навіть не
прийняті. І це наша пропозиція. Це допоможе уникнути низки непорозумінь
та поглибить близькість інтеграції.
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Тема:

як поділити країну
Фото: Іво Докоупіл

„Країна городів“
Багато хто може сказати, що міркування щодо адміністративнотериторіального поділу зараз не на часі. Ще б пак? Війна надворі,
а вони думають, як поділити Україну. Проте, може, не в останню
чергу саме невдалі територіальні поділи заважають українцям
зберігати внутрішню єдність території та породжувати таких
монстрів, як „ДНР“ чи „ЛНР“. Чому? Спробуймо зрозуміти.
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Текст: Ігор Луб’янов, Київ

Як формується територіальний
поділ якоїсь країни? Зрозуміло, що
державі легше, коли її територію
поділено на менші частини, а ті – відповідно – на ще менші. Так повелося
з давніх-давен абсолютно в усіх країнах світу. Але питання завжди полягає
в тому, як саме державу поділити,
щоб цей поділ був найзручніший для
її громадян і бодай у загальних рисах
відповідав історичним та економічним
засадам.

Від ареалів
племен до „земель“
Найпростіший і найлогічніший територіальний поділ – етнографічний.
Територія кожної держави, принаймні
у Європі, формувалась у період Середньовіччя – з малих князівств, герцогств, бароній тощо. Ці малі території довгий час були напівнезалежними
або й повністю незалежними. Деякі
країни, як-от Італія чи Німеччина,
взагалі об’єднали такі-от малі землі

в єдину державу щойно наприкінці
ХІХ століття.
Ці території здебільшого відповідають етнографічному принципу.
Довге проживання в замкнутому
середовищі своєї землі сформувало,
а точніше, закріпило (бо ж кожна
сучасна нація формувалася з низки
невеликих племен) певні особливості
у місцевого населення – мовні, культурні, економічні. Сама ж нація, або
національна держава, – це комплекс
цих особливостей – усереднена
картина того, що відбувається на
території. Середнє арифметичне, підчищене та здержавлене. І логічно, що
складовими цієї держави мають бути
етнографічні землі або області.
Усі ми загалом знаємо, на які історичні частини поділяється Україна.
Мало хто не чув назв Галичина,
Наддніпрянщина, Закарпаття, Таврія,
Басарабія, Поділля тощо. Ці території здебільшого збігаються з мапою
українських говірок – тобто, якщо
накласти їх одна на одну, вийдуть
майже тотожні. Хіба що в багатьох
областях є по декілька діалектів,
уміщених, проте, в цю одну територію. Наприклад, Галичина – це один
історико-етнографічний регіон, але
поділений на кілька зон говірок, які
можуть суттєво відрізнятися між собою. Отже, це створює першу проблему. Адже є, хоч і невелика, але
відмінність між тим, що ми називаємо
історичними землями і землями етнографічними. Зрозуміло, що, скажімо,
бойки чи надсянці – галичани, проте,
етнографічно вони формують окремі
групи українців. Водночас, немає
абсолютно ніякого сенсу формувати
окремий регіон з тієї-таки Бойківщини – і через природно-ландшафтні,
і через економічні, і через історичні
причини. Адже вона такою ніколи не
була. По-друге, межі між історичними
областями, як і між говірками – досить
розмиті. Важко визначити адекватний
кордон між, наприклад, Волинню та
Поліссям або ж Слобожанщиною та
Наддніпрянщиною. Саме тому мапи
історичних земель теж досить суттєво
відрізняються між собою. Та й кордони князівств, уділів чи воєводств на
цих землях постійно змінювалися. Що
ж тоді робити?
Першим історичним поділом можна
було би назвати руські часи та князівства, на стіл яких київський князь
садовив власних синів. Знов-таки,
їхні кордони весь час змінювались,
але основних було декілька: Київське
князівство, Чернігівське та Сіверське
князівства, Переяславське князівство,
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Волинське князівство та Галицьке князівство. Вже тоді, в Х–ХІ століттях за
ними закріпилася формальна назва
„землі“: Переяславська земля, Волинська земля тощо. Русини з різних
князівств використовували їх, щоб
відділити власне руські території від
решти світу. Ці землі поділялися на
менші одиниці – волості, території
навколо „городів“ – тодішніх міст.
Саме слово „город“, яким досі
в низці говірок називають місто, походить від слов’янського слова „град“
– приблизним значенням якого зараз
є „фортеця“ або „замок“. Адже руські
міста були таки городами – з валами,
високими дерев’яними або й мурованими стінами, укріпленими через
імовірні набіги чужинців.
Після монголо-татарської навали,
опинившись у складі Литви, а згодом
Польщі, українські землі поділялися
на воєводства (які, проте, русини
й досі називали „землями“): Руське,
Белзьке, Подільське, Брацлавське,
Волинське та Київське. А вже воєводства поділялися на повіти, які були
більш оформленими, ніж попередні
волості, – бо формувалися вже навколо великих міст, що мали Магдебурзьке право.

Від паланок Січі
до полків Гетьманщини
Після появи козацтва та його запеклих повстань у Речі Посполитій,
Україна суттєво змінила територіальний устрій. На місці воєводств
у XVII столітті з’явилися полки – менші
утворення. Їхня кількість теж постійно
змінювалась, але здебільшого полків
було близько двадцяти. На чолі кожного з них стояв полковник, якого
обирали на полковій раді. Полки
поділялися на сотні, очолювані сотниками. Принцип цієї побудови полягав
у військовій складовій. Вже через назви можна побачити, що за кожною
одиницею закріплювався відповідний
полк війська, поділений на сотні, що,
в разі потреби, мав бути покликаний
на війну. Такий поділ проіснував
у Гетьманщині ще багато років, навіть
після перших років, а й десятиліть,
існування Російської імперії. Замінили полки вже лише губернії – вони
спершу мали назву „намісництва“.
Сталося це заледве 1781 року.
Перший поділ на намісництва був
більш-менш традиційний – Київське,
Харківське, Чернігівське, НовгородСіверське і Катеринославське. Все
тому, що чимало українських земель
ще не було приєднано до Російської
імперії. Закарпаття поділялося на
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угорські комітати (які русини називали жупами). Буковина у складі
Молдавського князівства поділялася
на три цинути (краї): Чернівецький
(теперішня наша Північна Буковина),
Сучавський та Довгопільський (що
залишились у складі Румунії). Південна Україна входила до складу
Османської імперії та Кримського
ханства. На османських землях (теперішні Одещина, Миколаївщина,
південь Кіровоградщини та правобережжя Херсонщини) існували два
вілаєти: Силістрійський (до Дністра)
та Очаківський (за Дністром). Решта
південних земель складали власне
Крим, Єдишкуль та Джамбойлук.

Губернія, округа, область
За п’ятнадцять років на місці намісництв утворили губернії. Спершу
їх було шість: Волинська, Київська,
Новоросійська, Подільська, Слобід-

Стара радянська
система себе
вичерпала. Вона
орієнтується на
великі промислові
центри. На сьогодні
головною нашою
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сько-Українська та Малоросійська.
У цьому поділі чудово поєднувалися
такі непоєднувані, здавалося б,
на сьогодні поняття як Новоросія
(теперішня Дніпропетровщина та
частина Півдня), Україна (Харківщина, Сумщина та північ Донбасу)
та Малоросія (Чернігівщина та
східна Київщина). Загалом, розподіл
губерній на українських землях змінювався п’ять разів. Останній поділ,
найвідоміший, відбувся 1897 року.
На теренах України утворили 10 губерній: Басарабську, Волинську, Подільську, Катеринославську, Київську,
Полтавську, Таврійську, Харківську,
Херсонську та Чернігівську. Губернії
ділилися на повіти, а ті – на волості.

Вони проіснували аж до незалежності
України 1918 року. В Австро-Угорщині українські землі складали Галичину
та Буковину (в австрійській частині)
та ті ж таки 4 комітати Закарпаття
(в угорській).
Перший адміністративний поділ
УНР запровадили в березні 1918
року. Об’єднавши під своєю владою
більшість українських земель, Центральна Рада подрібнила губернії,
зробивши їх чисто адміністративними,
навколо великих міст. Новий поділ на
землі передбачав 31 землю з оригінальними природно-історичними назвами. Це було логічно, оскільки нова
українська влада мала насамперед
прищепити відчуття єдності українцям
усіх регіонів. Тож пішла за французьким досвідом, про який ми ще поговоримо. На жаль, цей оригінальний
і зручний поділ проіснував недовго.
Вже за півтора місяці Гетьманат повернув російські губернії.
У 20-х роках систему губерній
в уже радянській Україні скасували
та укрупнили повіти, перетворивши
їх на округи. Станом на 1925 рік підрадянські українські землі поділялися
на 41 округу.
1932 року з’явилися теперішні області. Їхня кількість постійно змінювалася, сукупно шість разів. Теперішній
поділ на області, „хрущовський“,
остаточно устійнили 1954 року, скасувавши Ізмаїльську та Дрогобицьку
області.
Після 1991 року адміністративнотериторіальний поділ практично не
змінили. В Україні сьогодні 24 області
та Автономна Республіка Крим, а також міста Київ та Севастополь.
Пропозицій змінити обласну систему за 23 роки було чимало. Але
більшість опцій чомусь передбачали
укрупнення теперішніх суб’єктів.

Дати шанс провінції
Натомість, здається, що після
останніх подій варто би зробити зовсім навпаки. Очевидно, що стара
радянська система себе вичерпала.
У чому її головний ґандж?
Та просто в тому, що вона орієнтується на великі промислові центри,
а не на інший тип розподілу території.
Мало не всі, хто бував за західним
кордоном України, відзначають відносну заповненість території – щойно
виїдеш з одного містечка, починається інше. В Україні можна їхати годину-дві й не зустріти дорогою жодного
населеного пункту. Бо життя сконцентроване у великих містах. Звісно,
для будь-якого потенціалу, чи то для
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Найпростіший і найлогічніший територіальний поділ – етнографічний.

малого бізнесу, чи для культури, чи
для ремесел, це – катастрофа. І якщо
укрупнити області, буде ще гірше.
Кілька мільйонників посеред величезної незаселеної території. Отже,
на сьогодні головною нашою метою
було б саме подрібнити територію,
водночас сяк-так прибравши реальні
підстави для сепаратизму.
Чудовий приклад для наслідування
– та ж таки Франція. Я ж обіцяв, що
до неї ще повернусь… Ось уже зо дві
сотні років французи мають адміністративно-територіальний поділ на
департаменти. Тобто всю Францію
рівномірно розділено на 96 департаментів. Кожен має власного префекта, призначеного президентом.
І виборну місцеву владу. Більше того
– найбільші міста в департаментах
часто навіть не є їхніми центрами!
Це забезпечує величезне розмаїття
культури та економіки. Адже кожен
із цих департаментів має на чомусь заробляти, розвиваючи щось
справді унікальне. Саме так, як було
в Україні раніше з ремеслами, які
знищили в 30-ті роки. Так от, лише
у дев’яностих роках минулого століття французи створили ще один

щабель територіального поділу – регіони, чи то області по-нашому. Тепер
96 департаментів об’єднано в 22
регіони для легшого зв’язку з центром. От і все. Але ґрунт для регіонів
готувався двісті років! Те саме зробила зараз Латвія, провівши дивовижну
реформу. За радянського часу вона
поділялася на 27 районів. А зараз
– на 110 країв! Тепер є сенс їхати
в невеликі міста, адже економічно та
культурно все рівномірно розійшлося
по території. І, цілком імовірно, що за
10–20 років ці краї об’єднають у 4–5
земель. Але населення вже буде до
цього готове.
У нас не вміють робити стратегічні
реформи, на роки й десятиліття. На
жаль, ми це бачимо й у новій владі,
що хаотично береться виправляти лише найнагальніші речі, де вже горить,
– а ці речі є лише наслідками, а не
причинами. Отже, адміністративнотериторіальну реформу потрібно
насамперед продумати – якою ми хочемо бачити Україну за 30–50 років.
І лише потім діяти.
Варто насамперед просто скасувати області. Сьогодні Україну поділено
на 490 районів. Їх можна укрупнити

за історичним та економічним принципом, створивши 100–120 повітів
та надавши більше прав місцевому
самоврядуванню. Тоді не буде вже
важливо, чи сидить чиновник у Дніпропетровську, а чи в Нікополі. Бо вони будуть рівні між собою. Звісно, повіти мають поділятися на дуже потужні
громади. Так ми забезпечимо більшу
рівномірність та, водночас, розмаїття
території, про що вже йшлося вище.
І лише згодом, за 15–20 років, або
й більше, над цими повітами і на їхній
основі (а ніяк інакше!) можна створити 18–20 земель для кращої їхньої
координації з центром. Усе може різнитись у деталях, але не в концепції.
Україна має відродитись як цілісна
країна міст, містечок та сіл зі своїми
особливостями та привабливістю.
Зрештою, недарма Русь варяги
називали „Ґардарікі“ – „країна городів“.
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як поділити країну

Децентралізація для соборності
Чому адміністративно-територіальна реформа
життєво необхідна Україні.

Той адміністративно-територіальний устрій, який ми маємо сьогодні
в Україні, був сформований ще за
радянських часів. Він визначається
Статутом Верховної Ради УРСР від
1981 року „Про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою“, де насамперед зазначається, що „система адміністративно-територіального устрою базується
на поселенській мережі…“. Категорії
поселень визначаються на основі
кількості населення, рівня урбанізації тощо. Такий устрій передусім
мав би забезпечувати ефективність
адміністративно-командної системи
української республіки. Зі здобуттям
Україною незалежності у 1991 році
і задекларованим курсом на демократію попередня адміністративнотериторіальна система мала би
бути демонтованою, проте цього не
відбулося і ми „зависли“ на рівні тієї
моделі, яка існувала у світі до 80-х
років минулого століття.
Після розпаду Радянського Союзу
частина Центрально-Східної Європи
здійснила значні реформи з удосконалення адміністративно-територіального устрою. Західна Європа
провела їх ще на початку вісімдесятих
років. Цей процес отримав назву „новий регіоналізм“. Що ж нового було
запроваджено? Якщо раніше регіони
розглядалися як інструмент реалізації
політики і економіки центру, то після
хвилі реформ вони перетворилися на
самостійних учасників міжнародних
відносин.

„Новий регіоналізм“
по-європейськи
Зокрема у Франції, де історично
ще з часів Наполеона І існувала жорстка централізація, у 1982 році було
прийнято закон, у якому головним
представницьким органом регіону було визнано регіональну раду, вибори
до якої відбувалися у департаментах
на основі пропорційної виборчої
системи. Регіон також отримав повноваження самостійно співпрацювати
з регіонами інших держав (транскордонне співробітництво).
В Іспанії після реформи 1978
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року провінції отримали можливість
утворювати автономні спільноти як
адміністративно-територіальні одиниці. Передумовою для впровадження
таких інновацій стало зростання
сепаратистських рухів у регіонах цієї
країни. Тому кожна утворена автономія отримала можливість обирати
свій власний парламент, наділений
законодавчою владою в її межах.
Дискусійні питання щодо повноважень між центральною владою
і владою автономій було покладено
на Конституційний суд.
Адміністративно-територіальні
реформи у Польщі відбулися в 90-х
роках і проходили в два етапи. Причиною реформування послужила
надмірна кількість адміністративно-територіальних одиниць і брак

Залежність від ресурсів
органів центральної
влади породжує
корупційні схеми
перерозподілу цих
ресурсів і знижує
здатність регіонів
самотужки заробляти
гроші.
повноважень в них. Відтак спочатку
повноваження отримали ґміни, а під
час другого етапу було введено
трирівневу систему територіального
поділу
(ґміна–повіт–воєводство)
і скорочення кількості воєводств.
У результаті проведених реформ
проблемні питання вирішуються на
місцях, відповідно до їх територіального рівня.
В Україні реформування адміністративно-територіальної
системи
назрівало декілька разів. Зокрема
у 1998–2000 роках та у 2004 році,
коли навіть було створено посаду віце-прем’єра з адміністративно-територіальної реформи (ним став Роман

Безсмертний). Проте проект закону
з реформування не було ухвалено.
Причин цьому чимало, але головна
з них полягає у нездатності політичної еліти ділитися повноваженнями
і стратегічно розуміти необхідність
перетворень. Задля об’єктивності зазначу, що представники абсолютно
різних за геополітичним тяжінням та
ідеологією партій (члени ВО „Свобода“, Партії регіонів, самовисуванці), а також різноманітні експерти,
фахівці і навіть цілі науково-дослідні
інститути (передусім Національний
інститут стратегічних досліджень) неодноразово стверджували, що адмінреформа просто життєво необхідна,
оскільки в місцевому самоуправлінні
накопичилася критична маса проблем, які можуть вибухнути в будьякий час.

Конечна потреба реформ
Про які проблеми йдеться? Залежність (фінансова і управлінська)
регіонів України від центральної
влади призводить до нездатності
розвитку самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, які
ще й до того є надто подрібненими.
Залежність від ресурсів органів центральної влади породжує корупційні
схеми перерозподілу цих ресурсів
і знижує здатність регіонів самотужки
заробляти гроші. Також неефективність чинного законодавства унеможливлює здійснення інфраструктурних проектів на обласному рівні,
покращення якості адміністрування
на місцях, реалізацію різноманітних
програм у сфері культури, охорони
здоров’я, освіти тощо.
Реалізація реформи в Україні,
як пропонують численні експерти,
науковці і партійні законотворці,
має здійснитися шляхом утворення
чотирирівневого адміністративно-територіального устрою. До цього часу
існувало три адміністративно-територіальні одиниці: вищий рівень – обласний, автономії (Крим) та міста, що
мають спеціальний статус (Київ і Севастополь); середній рівень – райони
і міста обласного підпорядкування;
нижчий рівень – райони в містах та

Тектс: Людмила Харченко, Київ
Фото: архів

міста районного підпорядкування,
села та селища. Створення ще одного
рівня – регіонально-адміністративного округу має на меті об’єднати
декілька областей-сусідів, які мають
багато спільного в історичному, економічному та культурному плані.
Наприклад: південний округ може
об’єднувати Одеську, Миколаївську
і Херсонську області, а західний
– Львівську, Тернопільську, ІваноФранківську та Закарпатську області, як варіант. До цих округів,
згідно з текстами реформи, пропонується делегувати значну кількість
повноважень щодо вирішення питань
економічного розвитку, формування
бюджету, вирішення соціальних програм тощо. Можливість наповнювати
місцеві бюджети значно стимулюватиме ініціативи місцевої політикоадміністративної еліти, а укрупнення
різних за економічним розвитком
областей дозволить поступово ліквідувати проблему наявності депресивних регіонів і усунути диспропорції
в економічному розвитку. Водночас
делегування повноважень в округи
створює потребу у представленні
інтересів округу на найвищому рівні
країни. Це своєю чергою актуалізує
необхідність введення двопалатного
парламенту, одна з палат якого буде

якраз складатися з представників
утворених округів. Тим більше, що
за результатами Всеукраїнського
референдуму 2000 року понад 80%
громадян підтримали цю ідею.
Сьогодні відбувається чимало дискусій з приводу незворотної федералізації і зростання сепаратизму в разі
окресленої вище модернізації адміністративно-територіальної системи.
Вагомим контраргументом у цій дискусії може слугувати не лише позитивний досвід низки країн, які уникли цих
негативних чинників і навіть зуміли
зміцнити власну унітарність, але й те,
що ідея бікамералізму (двопалатної
структури парламенту) в Україні дозволить забезпечити збалансований
розвиток регіонів та рівноправної їх
участі в ухваленні важливих стратегічних політичних і економічних рішень
загальнонаціонального масштабу.
Також наявність верхньої палати
дозволить уникнути злиття владних
функцій уряду та парламенту, коли
вирішення того чи іншого питання
забезпечується партійними квотами.
Участь у законотворчій діяльності
верхньої палати забезпечить певну
стабілізацію діяльності нижньої палати і певною мірою дозволить стримати її радикалізм та нігілізм. Водночас,
наявність двох палат послужить

гарантією безперервності діяльності
парламенту в разі саботажу однієї
з них. Баланс інтересів різних рівнів
– політичних сил, громадянського
суспільства, представників територій
– дозволить забезпечити довгоочікуваний консенсус не лише на рівні
політико-адміністративних еліт, але
й громадян країни.
Звісно, зважаючи на об’єктивну
необхідність реформ у адміністративно-територіальній системі і пов’язане
з цим процесом запровадження
бікамералізму, Конституція нашої
держави потребує внесення необхідних змін.

*Про автора: доктор політичних
наук, старший викладач кафедри
історії і політології Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
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Чому дві шахтарські області
не можна залишати у
попередніх кордонах
Колись у Європі була така держава – Пруссія. Саме завдяки
їй на карті світу у XIX столітті утворилася Німецька імперія.
В 1860-х роках прусський канцлер Бісмарк „залізом та
кров’ю“ зібрав під своїм крилом усі німецькомовні маленькі
держави Німецького союзу, зробивши Пруссію кістяком
нової супердержави. Довгий час у Європі Пруссія вважалася
оплотом німецького мілітаризму та реакції. Зрештою, саме
на Пруссію поклали відповідальність за обидві світові війни.
Вважалося, що саме прусське юнкерство зумовило агресивний
та загарбницький характер німецької зовнішньої політики.

Після перемоги союзників та окупації Німеччини, Пруссія перестала
існувати як адміністративно-територіальна одиниця. У 1947 році її розформували та розділили між іншими
федеральними землями Німеччини,
а також передали частину території
до складу Польщі. Правильно це було
зроблено, чи ні – питання дискусійне.
Однак рецидивів німецького мілітаризму в Європі більше не траплялося.

Український Мордор
В Україні сьогодні так само існує
оплот мілітаризму та реакції. Тільки
в нашому випадку мова йде про
мілітаризм та реакцію радянського
зразка. Донбас за роки демократії
не тільки не позбувся радянської ментальності, але навпаки – в силу різних
причин замкнувся у ній. Вибрав радянську ідентичність в піку українській
та європейській і перетворився на
анклав радянського консерватизму
та червоно-коричневих ідей. Сталося
це в силу різних як політичних, так
і економічних причин. І якщо спочатку
ці тривожні тенденції ніяк і ніким не
стримувалися на догоду демократичним принципам, то тепер стало ясно,
яку небезпеку вони таїли весь цей час
і до чого привели.
Після того, як в Україну прийшов
капіталізм, стало ясно, що радянські
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виробництва, спроектовані під соціалістичну економіку, працювати більше
не можуть. Більшість шахт і заводів
виявилися нерентабельними і змушені
були закритися, коли залишилися без
дотацій. Почалася страшна економічна катастрофа. Заборгованість по
зарплаті на шахтах іноді тривала рікпівтора. Панувало тотальне безробіття, а криза неплатежів абсолютно паралізувала місцеву економіку. У цей
період на Донбасі фактично лютувала
гуманітарна катастрофа, яка і заклала фундамент нинішньої війни.
У бідних країнах, як відомо, тоталітарні ідеології завжди користуються
популярністю, і Донбас, як найбідніший край України, не став винятком.
Тут під вивіскою ностальгії за СРСР
розцвів класичний націонал-соціалізм. Заклики „все поділити“ змішалися з націоналістичними вимогами та
відвертою українофобією. У пошуках
винуватців своїх невдач жителі Донбасу призначили крайніми Україну та
українців. У тому, що економіка Донбасу виявилася неконкурентоспроможною, звинуватили уряд у центрі.
Само собою, такими настроями
скористалися місцеві політики-популісти. Електорат Донбасу відразу
ж розділили партії, що будували
свою передвиборчу кампанію на націоналістичних та соціалістичних гас-

лах. Депресивний регіон захопився
ідеями чорносотенства та сталінізму.
Став електоральною базою антиукраїнських, антиєвропейських сил.
У підсумку, ненависть, що визрівала
роками, підірвала регіон, як порохову діжку.
Чи повернеться Донбас тепер до
складу України, невідомо. Ситуація
занадто хитка, щоб робити такі
прогнози. Але можна з упевненістю
стверджувати, що якщо Донбас усе
ж буде відвойовано, миритися з його колишніми порядками далі буде
неможливо. Без серйозних реформ
Донецький регіон знову вибухне війною, рецидив якої – лише питання
часу. Донбас потребує денацифікації
та десталінізації, як ліків. Інакше говорити про його інтеграцію в цивілізоване суспільство, що ставить перед
собою прогресивні цілі, попросту
неможливо.
На Донбасі давно назріла адміністративна реформа. Адміністративно-територіальний поділ України
взагалі давно вже морально застарів,
тому що дістався нам у спадок від найбільшої в світі держави СРСР, де були
зовсім інші підходи до управління, але
на Донбасі це проявляється особливо
сильно. При населенні регіону в 6,5
мільйонів, він розділений лише на дві
області, в той час, як та ж Галичина

Текст: Денис Казанський, Донецьк–Київ
Фото: Петро Андрусечко

з населенням всього близько 5 млн
розділена на три. В одній тільки Луганській області до війни проживало
стільки ж людей, скільки у двох волинських областях України. А Донецька
область взагалі рекордсмен. За кількістю жителів – 4,3 млн осіб – вона
є найбільшою областю України.
Така гігантоманія призвела до
появи потужної регіональної еліти,
яка в підсумку підпорядкувала собі
всю Україну і привела її до катастрофи. „Донецькі“ могли з’явитися
тільки в Донецькій області. Складно
уявити собі, наприклад, клан „закарпатських“ або „волинських“. Але
коли б на місці Донбасу були не дві,
а скажімо, чотири області, розклад
сил між місцевими елітами виглядав
би вже зовсім інакше. По-іншому би
розподілилися бюджетні фінансові
потоки. По-іншому би проходила
приватизація. Територія була б інакше
розділена на зони впливу.

Гіркі пігулки для Донбасу
Перше, що необхідно буде зробити
після війни – перемалювати карту
Донбасу, щоб назавжди зруйнувати
місцеві кланові розклади. Донецька
область має припинити своє існування як цілісний регіон.
Що має бути замість неї? Як варіант, можна запропонувати наступний
план.
В першу чергу спадає на думку
створення Приазовської області
з центром у Маріуполі. Про це говорять вже давно. Приазов’я в ментальному плані – абсолютно чужий Донбасу регіон, населений в основному
греками, урумами та українськими
селянами, які не горять бажанням
нікуди відділятися і з кимось воювати.
Це помітно навіть за результатами
виборів у цих краях – Маріуполь
традиційно давав проукраїнським
силам в 3–4 рази більше голосів, ніж
Макіївка або Донецьк.
За площею та кількістю населення
Приазов’я якраз можна порівняти
з найменшою українською областю
– Чернівецькою. Як і Буковина, Приазов’я в цілому – самобутня земля зі
своєю історією, відмінною від історії
шахтарських поселень в центрі області.

Приазов’я в ментальному плані
– абсолютно чужий Донбасу регіон,
населений в основному греками,
урумами та українськими селянами, які
не горять бажанням нікуди відділятися
і з кимось воювати.
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Північну частину Донеччини, від
кордону Харківської області до кордону залягання вугілля в Донецькому
басейні, можна так само виділити
в окрему адміністративну одиницю.
Це лісиста частина області, яка ментально ближча до Слобожанщини.
Основу її економіки становить не
вугільна і не металургійна промисловість, а машинобудування. Тут немає
шахт. Центром цієї області може стати Краматорськ. Він теж традиційно
більш лояльний на виборах до проукраїнських партій, ніж шахтарські
міста. Населення Краматорського регіону могло би скласти більше мільйона осіб. Приблизно, як у Рівненській
або Тернопільській областях.
Є на Донбасі й такі райони, які
краще просто передати до складу сусідніх областей. Наприклад, аграрну
та малонаселену північ Луганщини
краще віддати Харкову, захід Донеччини – Дніпропетровську. А ось
вугільно-шахтарське
депресивне
ядро Донбасу, шахтарські міста Донецької та Луганської областей, де
зараз знаходяться бази сепаратистів,
мабуть, доведеться виділити в окремі
адміністративні одиниці.
По-перше, антиукраїнські настрої
там дійсно сильні. І саме звідти поширюються околицями. Саме шахтарські райони завжди домінували на
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Текст: Денис Казанський, Донецьк–Київ
Фото: Іво Докоупіл

Якщо Донбас усе
ж буде відвойовано,
миритися з його
колишніми порядками
далі буде неможливо.
Без серйозних реформ
Донецький регіон
знову вибухне війною,
рецидив якої –
лише питання часу.
Донбас потребує
денацифікації та
десталінізації, як ліків.

Донбасі, саме по них судять про всі
інші райони та міста, де мільйони людей взагалі не мають ніякого стосунку
до шахт. І якщо зараз вони стали джерелом недуги, необхідно ізолювати їх
від благополучних районів.
По-друге, ситуація там іще довго буде нестабільною. Шахтарські
райони потребують прямого прези-

дентського правління, місцеві вибори
там поки що призначати не можна, бо
це просто небезпечно для кандидатів.
Для цих міст має бути створена особлива програма реформ, особлива
економічна зона. Проведена санація
старих, нерентабельних виробництв.
Тотальна люстрація старих чиновників.
У підсумку, замість існуючих 2
областей на території українського
Донбасу з’явиться 4, з центрами
у Донецьку, Луганську, Маріуполі та
Краматорську. З населенням 1–1,5
млн кожна. Місцеві клани будуть розгромлені, в кожній області буде працювати свій губернатор, своя обласна рада. Підтримувати сепаратизм
та створювати могутні антикиївські
партії в таких умовах буде набагато
складніше. При цьому збільшення армії чиновників можна буде уникнути,
попросту скоротивши нинішні роздуті штати. Скасування Донбасу несе
Україні очевидний позитив.
Залишилося лише зробити так,
щоб це взяла на озброєння хоча
б одна з діючих політичних сил. Адже
поки що далі розмов про реформи,
справа, на жаль, не йде.

Текст: Тарас Случик, Івано-Франківськ

Гріхи децентралізації
Якщо шукати унікальний ключ чи чарівне бажання, яким можна
кардинально змінити стан справ в Україні, то це децентралізація.
Проблема в тому, що за риторикою політиків останніх 23 років вона
постійно відбувається, але чомусь завжди веде до централізації та
повільного знищення місцевого самоврядування. Зокрема, під час
правління Віктора Януковича держава взяла курс на викрадення
важливих повноважень в органів місцевого самоврядування,
призупинення виборів до місцевих рад та почала розвивати ідеї
створення державних адміністрацій у містах обласного значення.

Новий уряд формально взяв курс на
децентралізацію, політичні опоненти
та північний сусід на противагу почали поширювати ідеї „федералізації“.
Хоча федералізація унітарної країни
суперечить не лише історії, але й здоровій логіці. Тому ще одним критерієм
визначення психічного здоров’я народних обранців та держслужбовців
стало просування цієї дивної ідеї. Для
того, щоб зрозуміти, чому частині
нардепів потрібно терміново лікуватися та вчити історію, розберемося,
що таке федералізація, а що таке
децентралізація.

Отже...
Федерація – це союз, об’єднання
державних утворень, тобто держави,
які володіють власним суверенітетом,
укладають між собою договір щодо
утворення єдиної держави. При цьому вони передають значну частину
свого суверенітету новоутвореній
федеральній державі, залишаючи за
собою значні повноваження. В Європі є тільки 5 федерацій: Німеччина,
Австрія, Швейцарія, Бельгія, Боснія
і Герцеговина. Кожна з них має свою
унікальну історію створення, але якщо
зазирнути в історію, ми там не знайдемо жодного випадку, коли унітарна країна добровільно розділилася
б на федеральну. Як правило, процес
відбувається навпаки – федеральні
держави або розпадаються, або все
більше централізуються.
Децентралізація – зовсім інший
процес, це передача значних повноважень від державних органів
органам місцевого самоврядування,
причому таким чином, аби якомога
більше повноважень мали ті органи,
які є найближчими до людей, де такі

повноваження можна реалізовувати
найбільш ефективно. Тобто це підсилення справжнього місцевого самоврядування, яке має значно міцніший
контакт з громадянами, ніж уряд
чи парламент. Тому саме органам
місцевого самоврядування найзручніше отримувати зворотній зв’язок
від жителів міст та сіл. Для того, щоб
організувати децентралізацію країни,
потрібно паралельно змінити територіально-адміністративний устрій,
провести реформу місцевого самоврядування, бюджетну і податкову
реформи та виборчу реформу.
При цьому головне не загубитись
у риториці, адже справжні реформи
це ті, які безпосередньо впливають
на життя громадян, а не лише на
службовців чи депутатський корпус.
Бо єдиним критерієм реформування
в країні є лише зміни у повсякденному
житті людей.

Суть пропозицій Володимира
Гройсмана
Кабмін (в особі віце-прем’єра
Гройсмана, який є також міністром
регіонального розвитку – Ред.) розпочав реформу з ухвалення Концепції
та календарного плану, які визначали
засади та строк, протягом якого мала
реалізовуватися реформа. Зокрема,
передбачено два етапи впровадження
реформи. На першому, підготовчому,
протягом 2014 року передбачається
внесення змін до законодавства,
а на другому етапі 2015–2017 років
– безпосередня реалізація та організація місцевих виборів уже з новими
функціями та повноваженнями.
Планується, що тепер обласні та
районні ради будуть мати свої виконавчі органи. Очолювати виконавчі

органи буде голова ради, котрого
місцеві обранці обиратимуть з-поміж
себе. Якщо одна людина буде очолювати представницький і виконавчий
орган, є ризик надмірної концентрації
влади. Тому тут важливо продумати
певні важелі противаги та зручних
механізмів контролю за діяльністю
голови обласної та районних рад безпосередньо громадянами.
Уряд пропонує три рівні публічної
місцевої влади: 1) регіон, де буде
представницький орган – обласна рада та голова ради, який очолюватиме
виконавчий комітет; 2) район, де буде, відповідно, районна рада та свій
виконком. І по-третє, з’явиться нова
базова одиниця – громада, де буде
голова, рада громади та її виконавчий комітет. Громада буде включати
в себе один або декілька населених
пунктів (місто, селище, село) та прилеглі території.
Передбачається, що тепер у громади буде можливість створювати муніципальну міліцію, яка фінансується та
підзвітна раді громади. Адже і так уже
є певна база для її створення, а саме
приклад Самооборони Майдану та
батальйони територіальної оборони.
Основними функціями такої місцевої
міліції буде слідкувати за дотриманням громадського порядку в місті та
адміністративні правопорушення.

Відповідальність і гроші
Також на печерських пагорбах розуміють, що справжнє місцеве самоврядування – це децентралізація грошових потоків. Адже, щоб виконувати
функції та нести відповідальність за
покладені формально законом повноваження, потрібно мати надходження
до бюджету. Тому нещодавно Кабмін
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вніс до Парламенту зміни до Бюджетного кодексу щодо децентралізації.
У цілому законопроект встановлює
нову систему вирівнювання доходів
між регіонами, в залежності від рівня
доходів на одного жителя.
Враховуючи вагому частку податку на прибуток і на доходи фізичних
осіб у бюджетних надходженнях,
можна з упевненістю сказати, що
фінансова „зрівнялівка“ і донорство
між регіонами залишаться практично
непорушними. При цьому держава
дозволить регіонам обслуговувати
бюджетні кошти в комерційних банках, але за певними стандартами.
Проте уряд у проекті також передбачив розширення власних повноважень у контексті використання
коштів, отриманих у результаті перевиконання бюджету.
У прикінцевих положеннях законопроекту закладено дуже неприємний для населення пункт. Уряд,
перекреслюючи конституційні гарантії
соціального захисту населення, переводить на ручний режим виконання
24 соціальних законів, які стосуються
всіляких пільг і гарантій. Напередодні
можливих парламентських виборів
цей пункт може стати каменем спотикання у сесійній залі.

Будь-яка реформа в Україні буде
успішна, лише якщо її місія полягатиме
у відновленні довіри громадян до
інституції, яку реформують.

доведеться переписувати Бюджетний
кодекс.

Довіряй, але… контролюй
Президент своє бачення децентралізації виклав у проекті змін до
Конституції, який називався „Щодо повноважень органів державної
влади та місцевого самоврядування“.
Законопроект з’явився 2 червня на
офіційному веб-сайті Верховної Ради,
проте дізнатися про справжніх авторів
тексту та з ким із експертів він обговорювався, неможливо. На жаль, частина норм, які там закладені, дають
можливість для централізації та контролю з боку Адміністрації президента
органів місцевого самоврядування.
Одна із основних новацій – створення замість місцевих державних
адміністрацій Державних представництв. Передбачається, що державні
представники будуть виконувати три
основні функції: здійснювати нагляд
за відповідністю Конституції та зако-

В Україні, незважаючи на оголошені політиками
реформи, відбувається повзуча та хаотична
децентралізація. Справжня децентралізація –
це коли громадяни можуть контролювати якість
сервісу, який надає їм місцева влада.
Якщо аналізувати проект у цілому,
то він не дає повної фінансової незалежності регіонів, але хоча б створює
передумови для неї. І вже традиційно,
при розробці законопроекту Кабмін
не прислухався до побажань місцевих
еліт – держава, як і раніше, триматиме
залізною хваткою фінансові потоки.
Така логіка війни і поточної економічної ситуації в країні. Хоча обіцяні 10
відсотків податку на прибуток дадуть
імпульс місцевій владі стимулювати
підприємництво. Але ключова проблема залишається – вона полягає не
в розмірі ставки, а в адмініструванні
й загальному тиску чиновників на
бізнес. До того ж, слід пам’ятати про
анонсовані революційні зміни в податковій політиці – скорочення переліку
податків та механіки їх стягнення. Тому
найближчим часом Кабміну знову
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нам України актів органів місцевого
самоврядування та територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, координувати взаємодію
територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, спрямовувати та організовувати діяльність усіх
територіальних органів центральних
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в умовах
надзвичайного або воєнного стану.
Призначатимуться високопосадовці
одноосібно президентом, що, по
суті, дозволяє йому в парламентськопрезидентській формі правління вибудовувати власну вертикаль влади.
Хоча, як буде впливати та взаємодіяти
державне представництво з урядом,
який презентує виконавчу владу, залишається загадкою.
Незважаючи на всього лише три

основні функції у представників президентської вертикалі на місцях, вони
дуже широкі за своєю суттю. Адже,
що таке координація взаємодії між
виконавчими органами влади, ніхто
з ідейників проекту змін до Конституції на Банковій пояснити не може.
Інша дивна та загрозлива функція
від Петра Порошенка – це надання
можливості його представництвам
призупиняти дію всіх актів органів
місцевого самоврядування (ОМС)
та подавати паралельно звернення
до Конституційного суду (КСУ) щодо
їхньої конституційності. Тобто призупиняти можна не лише рішення сесії
ради, але й розпорядження міського
голови чи навіть наказ керівника
структурного підрозділу виконавчого
комітету.
Враховуючи те, що всі ОМС так чи

Текст: Тарас Случик, Івано-Франківськ
Фото: Іво Докоупіл

інакше порушують Конституцію через
низький рівень політичної та правової
культури, то це може бути серйозним
інструментом тиску на місцеве самоврядування. Слід зазначити, що у президента є свої представники в КСУ на
відміну від, наприклад, районних чи
міських рад. Результати розгляду подання від державного представництва
неважко спрогнозувати, адже для цього у президента і є потужне юридичне
управління в Адміністрації, а також
шість з вісімнадцяти членів Суду призначає глава держави. У разі рішення
Конституційного суду про порушення
Основного закону органом місцевого
самоврядування, президент може його розпустити.
Передбачається, що державні
представництва будуть в регіонах
та в районах. Навіщо державне

представництво у районі, є другою
загадкою від новообраного президента. Адже жителі міст прекрасно
справлялися самі, то чому громадяни
не зможуть впоратися самі з самоврядуванням в районах? Існування
представників президента лише на
рівні області зменшило б апарат та
зробило б їх більш ефективними.

***
В Україні, незважаючи на оголошені політиками реформи, відбувається
повзуча та хаотична децентралізація.
Наприклад, нещодавно Верховна
Рада повернула до відання місцевого
самоврядування питання паркування,
а прикарпатське місто Бурштин стало
містом обласного значення. Проте ці
зміни складно назвати надзвичайно
успішними, адже на життя громадян

вони безпосередньо не впливають.
Справжня децентралізація – це коли
громадяни можуть контролювати
якість сервісу, який надає їм місцева
влада. Наприклад, мати доступ до
інформації про бюджет поліклініки через планшет чи створити батьківську
наглядову раду в садочку, яка буде
контролювати діяльність адміністрації. Адже будь-яка реформа в Україні
буде успішна, лише якщо її місія полягатиме у відновленні довіри громадян
до інституції, яку реформують. А це
можна зробити лише радикальними
змінами, які будуть відчуватися кожним громадянином щодня. Бо шлях до
справжнього самоврядування лежить
через „самообслуговування“. Тому
що ніхто не знає краще, як має розвиватися громада, ніж самі громадяни.

23

як поділити країну

У сталінських кордонах
13 березня 1944 року радянські війська звільнили від німецьких
нацистів місто Херсон, розташоване на високому правому березі
Дніпра – це останнє велике місто перед впадінням Дніпра
у Чорне море. Розповідаючи про цю подію від Радянського
Інформбюро, радіоведучий Юрій Левітан обмовився, назвавши
Херсон обласним центром. 30 березня 1944 року було створено
Херсонську область, бо ж „інформбюро не може брехати“.
Це легенда, але вона чудово ілюструє, наскільки випадково
і нашвидкуруч створеними є нинішні українські області.

Та ж таки Херсонщина є дивним
утворенням, що своїми південними
кордонами сидить аж на двох морях –
Чорному і Азовському. Правобережжя області було колись у широчезній
Херсонській губернії, куди входили
Тирасполь та нинішній Кіровоград,
а лівобережжя керувалося із Сімферополя, належачи до Таврійської
губернії. Завдяки цьому кордону до
Херсонщини належить частина Арабатської стрілки – довгої коси вздовж
східного узбережжя Криму; на косі
перед першим херсонським селом
Стрілкове зараз російські війська;
керувати ж Арабаткою за 300 км від
обласного центру досить незручно.
За часів революції 1917–1921 років
херсонське правобережжя було основою для махновського і українського
рухів, лівобережжя багато в чому підтримувало російський монархізм.
Тернопільщина являє собою в історичному сенсі сполучення Галичини
на Південної Волині, православного
регіону навколо Почаєва і Кременця,
де регіонали і комуністи традиційно
набирали значно більше голосів, аніж
по решті області. Найбільша область
України – Одеська – складається
з ментально різних української півночі і міжнаціонального букету півдня
(Буджак). Луганщина на півночі – це
частина історичної Слобожанщини,
на півдні – індустріальний Донбас
(контрольований нині т.зв. ЛНР).
Кіровоградщина – це підчеревина
Наддніпрянщини, географічно розтягнена від Дніпра до південного Поділля і майже до молдовського кордону. Яким чином уживаються в ній її
райони, треба питати лиш у місцевих.
Черкащина скроєна подібно, лишень
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із захопленим шматком полтавського
лівобережжя, її обриси – викроєний
в серці України прямокутник.

Закорінені у партійній системі
Українські області керуються на
даний момент обласними адміністраціями. Голів обласних адміністрацій
так само, як і голів районних, призначає президент України. А голови
обласних і районних адміністрацій
можуть призначати керівників відділів адміністрацій – також на власний
розсуд. Такий принцип має коріння
в партійній системі при СРСР, коли
секретарів обкомів і райкомів партії
призначали з центру, вони ж були
головними розпорядниками влади на
тлі позірних голів місцевих рад, які до
цього часу такими безрадними й залишилися – їм перепадають крихти
бюджету, і займатися вони можуть
питаннями хіба що на рівні перейменування вулиць. За першого президента України будівлі забороненої
КПУ на місцях передали представникам президента в областях і районах
– це були прообрази адміністрацій.
Адміністрація президента України (за
Ющенка – Секретаріат) знаходиться
до цього часу в будівлі ЦК КПУ УРСР
на вулиці Банковій у Києві.
Першими „жертвами“ суспільного
помилкового враження, що місцеві
ради щось таки вирішують на терені,
стали представники ВО „Свобода“,
котрі перемогли спершу в Тернополі,
потім у більшості областей Західної України. Вони собі „керували“,
а суспільна думка росла проти них,
оскільки сприйняття на рівні „ми вас
вибрали“ було набагато сильнішим
від усвідомлення, що керівників об-

ладміністрацій усе ж таки призначає
Янукович. Рейтинг „Свободи“ здувся
на очах; попри те, що до парламенту
зразка 2012 року націоналісти ще
встигли заскочити, реальний їхній
результат тепер – 1,16% голосів за
Олега Тягнибока на виборах президента 25 травня 2014 року.

Малі українські „європи“
Втім, є винятки. В Україні є міста
і села, в яких є окремо взяті збудовані „європи“. Проте це не завдяки
чинному законодавству, а радше
супроти нього. В таких містах, вочевидь, менше розкрадалося наявного
бюджету, то факт. Але це не законодавство і судова система протистояла
цьому явищу, а авторитет мера міста,
– як Андрія Садового у Львові, Володимира Гройсмана у Вінниці. Те, що
позитивний приклад їхніх міст нікого
не надихав, свідчить хоча би факт,
що запроваджена у вінницькій мерії
система прозорого офісу так і залишилася „дивакуватою витівкою“,
яку ніхто більше не запровадив. Відкритість, яка панує у львівській мерії,
перетворення Львова на туристичну
мекку, сотні культурних подій, підтриманих (або ж принаймні без перепон) містом, також нікого із сусідів не
бентежать. Чиновники більшості міст
живуть за радянським принципом
„ініціатива карається“.
Європейський досвід запроваджується важко. З дюжини міст-супутників Києва лише три більш-менш
можна назвати такими, що тягнуть
на роль „європейського містечка“:
Вишневе – на південний захід від
столиці, Буча – на північний захід
і Українка – на південь. Міські го-

Текст: Роман Кабачій, Буча під Києвом
Фото: архів

лови запроваджують, не чекаючи
вимог згори, роздільне сміття (хоч
поки що на добровільних засадах),
облаштовують дитячі та спортивні
майданчики, вулицями розвішують
ілюмінацію, а на вільних кавалках
землі розбивають ландшафтний
дизайн. Можливим це є при повній зіграності мера і міської ради
(буквально розуміючи, мери мають
в радах підконтрольну більшість).
Злагодженість досягається також
не зовсім цивілізованими методами
– аби дозволити, скажімо, інтернетпровайдеру бути монополістом у такому містечку (а вони стрімко розвиваються), мер говорить: спершу прокладаєте інтернет у всіх п’яти школах
(як варіант: усі чиновники мерії
проходять у вас курс комп’ютерної
грамотності тощо). Окрім того, меру
Бучі Анатолію Федоруку закидають,
для прикладу, що всі його намагання
зробити з містечка (а до 2008 року
– селища) міні-Європу мають фінансову складову: Федорук пов’язаний
з будівельною компанією, яка масово забудовує новітніми кількаповерховими котеджними житловими
комплексами вільні землі. Жителів
міста поки що ці новації влаштовують, але наплив нових мешканців
збільшить навантаження на школи
і дитсадки, а ця проблема наразі не
вирішується.

Херсонщина є дивним
утворенням, що
своїми південними
кордонами сидить
аж на двох морях –
Чорному і Азовському.
Правобережжя
області було колись
у широчезній
Херсонській губернії,
куди входили
Тирасполь та
нинішній Кіровоград,
а лівобережжя
керувалося із
Сімферополя,
належачи до
Таврійської губернії.

Камінь на ногах
Словом, позитивні приклади наразі в Україні – це винятки і кожен
із індивідуальною складовою (щось
краще, щось гірше). Щоб ці позитивні зміни поширилися країною,
потрібні системні зміни, які виведуть
за рамки локальної влади некомпетентних чиновників, які трусяться за
своє робоче місце, не проявляючи
жодної ініціативи. В Україні поки що
на місцях не працює система, про яку
автору цих рядків говорив екс-президент Варшави, а нині євродепутат
Марцін Свєнціцький: „Якщо місцева
влада погано використовує надані
їй можливості, вона програє наступні
вибори“. В Україні поки що не надані
такі можливості, тож за локальних
князьків голосують за звичкою. Разом
із адміністративною реформою повинна бути проведена територіальна.
Поки що віце-прем’єр Гройсман не
пропонує територіальних змін, хоча
на територіях Донеччини і Луганщини вони вже конечні. Збережені
у такому вигляді області України,
просякнуті вертикаллю влади і скроєні всупереч історичній і економічній
рації, будуть для нової України каменем на ногах.
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я кі жп оі ндші лиимт и к р а ї н у
м

Слов’янський щоденник:
волонтери

Іво Докоупіл, Слов’янськ
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Черговий тиждень нашої місії. Регулярно возимо продукти і ліки туди,
де їх найбільше не вистачає. Їх забирають добровольці – волонтери,
як тут кажуть. Звідки взялись і хто
вони такі, і як їх найкраще описати?
Уявіть собі мурашник, в якому снують сотні тисяч мурашок і поміж них
– кілька сотень мурах із червоними
хусточками на шиях, як у героя чеських дитячих книг завзятого Мурахи
Ферди. Вони роблять усе, що потрібно, щоб мурашник функціонував і надалі, і бажано без проблем.
Під час обстрілів і довгі місяці по тому. Вони молоді, дорослі і літні. Самі
нерідко живуть на межі бідності,
сплять у наметах або на підлозі десь
у школі, але щоразу вони там, де потрібно і тоді, коли треба. „Держава
– це ми і ніхто інший“, – каже Олег,
один із волонтерів, власник фірми,
що працевлаштовує кілька людей,
який вже декілька місяців розвозить
їжу нужденним. Він має на увазі, що
держава – це не анонімна структура, яка надає допомогу, коли настане катастрофа. В Україні так не
буває, держава тут – скоріше банда
чиновників, що паразитують на чужій праці. Олегові йдеться про те,
що тут держава не допоможе, допомагати маємо ми самі, коли погано,
що держава – це зараз ми всі, і вся
відповідальність – на наших плечах.
А війна, гібридна чи, скоріше, прихована, що тут ведеться, винесла на
поверхню тисячі людей, серця яких
відкриті до страждань інших, і для
яких допомога ближньому важливіша, ніж власний комфорт. Війна, як
і кожна катастрофа, зірвала з багатьох облич маски і показала, хто є
хто. „Слов’янськ неначе очистився,
тут залишилися лише хороші люди“,
– каже Олег.
За кілька тижнів відзначатимемо
рік від початку української революції. Революції волонтерів – тих
героїв, які з неймовірною рішучістю
місяцями забезпечували функціонування табору на Майдані, варили,
носили теплий чай і борщ на барикади, надавали медичну допомогу
пораненим і переховували їх від
міліції. Тих, хто зараз допомагає
в лікарнях доглядати за пораненими солдатами або розвозить їжу
по підвалах розбомблених окраїн

Донецька. Тих, хто ніколи не був на
політичних перемовинах і трибунах,
але своєю незламністю, працьовитістю і самовідданістю доклались
до повалення ненависного режиму
Януковича. Вони ніколи нічого не
вимагають за свою роботу, і для
них найвищою нагородою є надія
на гідне життя у гідному суспільстві,
в якому закони діють однаково для
всіх, і де сильніший або багатший
не може безкарно тероризувати
оточення. Народ, який має в своїх
лавах таких громадян, на шляху до
свободи не зупинять ні беркутівці, ні
російські танки, ні добре оплачувані
терористи. Бо у своєму прагненні до
свободи цей народ непереможний.

Наш украинский эпос
„Киборги“* в аэропорту Донецка, как и Небесная сотня, это настоящий украинский эпос, которого
у нас никогда не было. Признаюсь
честно – до недавних пор я имел
большую проблему с культурной
идентификацией. Все эти слепые
бандуристы, уныло провожающие
батраков закапываться в черную
землю, – у меня-школьника никаких
приливов гордости с мурашками по
коже не вызывали. Когда в какой-то
момент стали доступны стояковые
фильмы с Брюсом Ли, я просто выкинул из головы весь этот морок.
Потом, выезжая за границу, постоянно сталкивался с тем, что
Украина, известная мне – со своими
писателями, музыкантами, художниками, да и просто прекрасными
людьми, – мне одному и известна.
Да, кто-то был в курсе, что заводной чувак, поющий с Мадонной, это
Женя Гудзь с Оболони; еще кто-то
читал Андруховича или Дереша,
видел картины Савадова или Ройтбурда. Но это узкий, очень узкий
круг. В основном, Украина была какой-то там страной, рядом с Россией, где живут два боксера, оба
Кличко; и еще футболист Шевченко,
который, говорят, известный поэт.
В соседних странах – еще хуже.
Стараниями врага, который тогда называл себя нашим братом,
украинцам годами навязывался
образ хитрожопого красномордого
поца, полюбляющего сало и погыгыкать.
Я знал, что я украинец, но не совсем понимал, что это значит, и что
с этим делать. „Я украинец, я не
хочу ничего делать, я хочу пышатыся“, – помните? И никогда бы
мне не пришло в голову прижимать
к груди украинский флаг, пока
в руки не попал тот флаг, простреленный десятком пуль.
Все изменилось. Мы – украинцы,
как никогда. Мы знамениты, сильны, предельно серьезны, и теперь, со своим собственным эпосом – вечны. Спасибо вам, парни!
Новое поколение, которое мы воспитываем вашим примером, будет
уже совсем иначе ощущать себя
и страну, и страну в себе. А те родители, которым довелось хлопать вас
по плечу, или пить с вами кофе из

металлических кружек, становятся
на голову выше в глазах своих детей, за что вам отдельное спасибо.

*„Кіборги“ - так терористи назвали
відчайдушних захисників Донецького аеропорту, втім, народ підхопив це прізвисько, вимовляючи
його вже з любов’ю і захоплюючись
їхньою мужністю.

Матвій Нікітін, Київ
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з краю

З краю:
Юлія Тимошенко, заради
покращення іміджевої складової
за рахунок військових, навіть
поступилася першим номером
виборчого списку „Батьківщини“.
Замість лідера партії перше місце
в політичній силі отримала відома
українська льотчиця Надія Савченко,
яку, після викрадення з території
України, судять в російському суді
Фото: Петро Андрусечко
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Парламентський фронт
Очікування українців
більше ніколи не бачити
в бюлетенях прізвища тих, хто
був командою екс-президента
Януковича або був лояльний
до цієї команди, виявилися
марними. Без них виборча
кампанія не обійдеться.
Розпуск парламенту чинного скликання після інавгурації нового президента Петра Порошенка неминуче
наближався з кількох причин. По-перше, частина колишніх соратників Януковича з Партії регіонів, наслідуючи
свого „вождя“, втекли слідом за ним.
Тим часом, новостворена коаліційна
більшість опозиційних сил була дуже
нестабільна. Без підтримки позафракційних депутатів, за необхідні
реформи у Верховній Раді часто не
вистачало голосів. По-друге, перезавантаження Ради стало одним із
ключових завдань для новообраного
президента України Петра Порошенка. І бажання керманича держави
отримати в наступному складі Верховної Ради пропрезидентську фракцію
співпало із запитом суспільства на
розпуск парламенту нинішнього
скликання, який давно не тішив українців ефективною роботою. По-третє,
згідно із чинною Конституцією, Верховна Рада і уряд, який вона формує,
мають куди більше повноважень, ніж
президент. Майбутній парламент
і Кабінет міністрів – ті владні органи,
які будуть формувати курс держави,
в тому числі в рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС і зону вільної
торгівлі.

Старі „правила гри“
Враховуючи, що чинний склад
Ради не зумів змінити виборче законодавство, щоб надати виборцям
можливість голосувати за партії за
відкритими списками, дострокові вибори–2014 проводяться за старими
„правилами гри“ – на основі змішаної виборчої системи. Тобто половина народних депутатів потраплять
до парламенту через мажоритарні
округи, а інша половина – за партійними списками. Слід зазначити,
що мажоритарна складова старого
виборчого закону, з одного боку,
несе в собі загрозу проходження
в Раду нечистих на руку кандидатів,
які можуть використовувати на своїх

округах підкуп виборців. З другого
– дає можливість обрати своїх представників усім регіонам України. Бо,
завдячуючи мажоритарній складовій, мандати в тих округах, де сьогодні ведуться бойові дії, кандидатам
у депутати можна буде отримати на
довиборах, коли ситуація на Донбасі стане прийнятнішою для проведення голосування.

„Мода“ на військових
Однією з цікавих особливостей нинішньої виборчої кампанії є той факт,
що в списках практично всіх партій,
які йдуть на вибори, є представники
громадськості та журналісти. У цьому є як свої плюси, так і мінуси. Такі
кандидати в депутати будуть тими
новими обличчями у Верховній Раді,
які оновлять складS парламенту не
менш ніж на чверть, і запит на які,
в принципі, давно назрів у країні.
Втім, набагато ширший громадський інтерес представляють військові (як регулярної армії, так і добровольчих батальйонів), включені
майже в кожен виборчий список. Експерти пояснюють це тим, що через
війну на Сході України українському
суспільству, як ніколи раніше, стала
цікава армія. Українські військові
відтепер – одні з головних учасників
політичних та соціальних процесів.
А політики, залучаючи військовослужбовців до лав своїх партій, покращують власну іміджеву складову.
Приміром, у списку Блоку Петра
Порошенка в десятці перших осіб
– полковник Повітряних сил Збройних сил України Юлій Мамчур, під
керівництвом якого одна з бригад
тактичної авіації кримського аеродрому Бельбек мужньо протистояла
російським окупантам. У свою чергу,
Юлія Тимошенко, заради покращення іміджевої складової за рахунок
військових, навіть поступилася
першим номером виборчого списку
„Батьківщини“. Замість лідера партії
перше місце в політичній силі отримала відома українська льотчиця
Надія Савченко, яку, після викрадення з території України, судять в
російському суді. Крім цього, з реального фронту в „Народний фронт“
прем’єра Арсенія Яценюка йдуть
комбат батальйону „Миротворець“
Андрій Тетерук, комбат батальйону
„Дніпро-1“ Юрій Береза (у першій
десятці списку), а також замкомба-

та батальйону „Артемівськ“ Роман
Сорока.
У той же час, у „Громадянської
позиції“ Анатолія Гриценка немає гучних імен з добровольчих
батальйонів, замість них – кілька
військовослужбовців ЗСУ, та й то не
в першій десятці списку. Дуже спокійно до армійців у своєму виборчому
списку поставилася ВО „Свобода“.
Члени цієї партії відбувають службу
в різних добровольчих батальйонах,
у Нацгвардії і регулярних частинах,
але жоден із них не був включений до
першої десятки списку.
Більше всіх „розгулявся“ у військовому питанні формування партійних
списків лідер Радикальної партії
Олег Ляшко. На думку багатьох
українських політологів, Ляшко просто необхідно було відмити строкату
компанію колишніх чиновників-корупціонерів та партійних перебіжчиків у своєму списку. Ось він і розбавив його активістами Майдану та
героями війни, серед яких комбат
„Айдару“ Сергій Мельничук, комбат
батальйону „Луганськ-1“ Артем Вітко і ротний батальйону „Азов“ Ігор
Криворучко...

Шість із тридцяти
Терміни подачі документів до
Центральної виборчої комісії для
реєстрації кандидатів у депутати
минув 25 вересня. І, поки ЦВК розбирається з тисячами мажоритарників,
партії встигли не тільки зареєструватися, але і пройди жеребкування
з розподілу порядкових номерів
у бюлетенях.
Загалом,
економічна
криза
в країні і дуже короткі терміни виборчої кампанії не спонукали до
традиційного для українських реалій
параду десятків політичних сил. Але
експерти, які припускали висунення
не більше 10–15 політичних партій,
тих, хто дійсно „на слуху“ і хто не
потребує заробляння впізнаваності
будь-якими методами, сильно прорахувалися. Суб’єктами виборчого
процесу побажали стати 32 політичні партії. Втім, 26 жовтня в бюлетенях
буде список із 29-ти. Умовно їх можна розділити на три частини: лідери
виборчих перегонів; партії, котрі потенційно долають прохідний бар’єр
(5%); технічні політсили, покликані
відтягувати голоси електорату у перших і других, і „продавати“ своїх чле29

огляд подій

з краю

26 серпня У Мінську відбулася
двостороння зустріч президента України
Петра Порошенка та президента Російської
Федерації Володимира Путіна. Зустріч
президентів тривала близько 2 годин. Були
досягнуті лише рамкові домовленості без
протоколу. Переговори продовжаться.
26 серпня Російські регулярні війська,
в тому числі понад 30 танків увійшли на
територію України зі сторони Таганрога
і рухаються в напрямку Маріуполя.
Окупантам вдалося просунутися на 8 км
углиб України. Українські військові змушені
відступати під натиском артобстрілів,
у тому числі з установок „Град“. Є втрати
серед прикордонників і бійців батальйонів
тероборони, а також важкопоранені.
26 серпня Близько сотні поранених
російських військовослужбовців доставили
в Санкт-Петербург. Про це повідомила
член Ради при президенті Росії з розвитку
громадянського суспільства і прав людини,
очільниця „Солдатських матерів СанктПетербурга“ Елла Полякова. Про загиблих
офіційної інформації Росія не надає.
26 серпня Президент Росії Володимир
Путін вважає, що збиток економіці
Росії від реалізації Угоди про асоціацію
України з ЄС може скласти більше 100
мільярдів рублів. Під ударом опиняться
цілі сектори промисловості і АПК. „Менш
конкурентоспроможна українська
продукція буде витіснятися на ринок
Митного союзу, більшою мірою на
російський ринок. Не можна скидати
з рахунків також ризик протизаконного
реекспорту на загальний ринок Митного
союзу продукції країн ЄС під виглядом
українських товарів“, – заявив він. Раніше
прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що
з Росією були проведені декілька раундів
переговорів на цю тему, де їй наводилися
переконливі аргументи на користь того, що
ця угода не зашкодить російській економіці.
Однак Кремль відмовлявся чути ці докази.
26 серпня Російська влада продовжує
постачати на Донбас величезну кількість
важкого озброєння та обстрілювати позиції
українських військових. Про це заявив
прес-секретар Міністерства оборони США
Стівен Ворен.
26 серпня Артобстріл Новоазовська
російськими найманцями триває. У місті
горить лікарня, десятки поранених.
Водночас, після прориву кордону, ударами
артилерії та авіації було знищено 12 БМД
противника, і наступ призупинився.
26 серпня У Росії визнали, що полонені
десантники є російськими військовими,
однак заявляють, що вони випадково
потрапили на територію України. Раніше за
20 км від кордону з Росією було затримано
10 військовослужбовців контрактної
служби зі складу 331 парашутнодесантного полку (Кострома) ЗСУ Росії.
26 серпня В Іловайському котлі під
Донецьком опинилися тисячі українських
військових і самостійно здійснюють прорив
до основних українських сил у напрямку
Волновахи.
27 серпня Указ Порошенка про розпуск
Ради вступив у дію.
27 серпня Українські військові звільнили
Новоазовськ, однак поблизу міста
тривають бої.
27 серпня Прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк заявляє про плани Росії взимку
30

нів територіальних виборчкомів для
„правильного“ підрахунку голосів.
Втім, і у цьому питанні спонсори таких партій-пустушок прорахувалися.
Навряд чи українці, переживши дуже
брудну парламентську кампанію
2012 року, дозволять політикам ще
раз спробувати старі схеми.
Тим паче, згідно з даними кількох
останніх соціологічних досліджень,
проведених в Україні, п’ятивідсотковий прохідний бар’єр гарантовано
долають саме партії демократичного
спрямування. Деякі соцопитування
навіть дають трійку лідерів, яка, загалом, відображає результат президентської виборчої кампанії, де
найбільший рейтинг у Блоку Петра
Порошенка, а за ним – Радикальна
партія Олега Ляшка та ВО „Батьківщина“ Юлії Тимошенко. Однак
соціологи також стверджують, такий
результат для Тимошенко продиктований тим, що дослідження проводилися до того, як прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк вийшов із

Віктора Януковича. Планувалося,
що так званий „Опозиційний блок“,
до якого наразі увійшли шість політичних сил, об’єднає в собі згадану
вище „Сильну Україну“ Тігіпка, стару
гвардію з Партії регіонів і „Партію
розвитку України“, створення якої
пов’язують з екс-керівником Адміністрації президента при Януковичі
Сергієм Льовочкіним. Утім, торги,
які велися на початку вересня, не
увінчалися успіхом. І Тігіпко, надавши місця в списку деяким колишнім
соратникам-регіоналам, пішов на
вибори самостійно.
Слідом здивувала Партія регіонів.
У середині вересня її нинішній керівник Борис Колєсніков раптом заявив,
що партія не буде брати участі у виборчій кампанії у жодному форматі.
Втім, через кілька днів з’ясувалося,
що більшість знакових фігур з Партії
регіонів просто будуть „самостійно“
балотуватися за списком „Опозиційного блоку“. Як уже зазначалося
вище, до його складу ввійшли шість

За два роки Партія Регіонів пройшла шлях від
найсильнішої і найвпливовішої політичної
сили до одного з десятка аутсайдерів виборчих
перегонів.
партії з групою соратників і сформував власну політичну силу – „Народний фронт“.
Крім цих партій, непогані шанси
на подолання прохідного бар’єра
мають „Громадянська позиція“ Анатолія Гриценка та ВО „Свобода“ на
чолі з Олегом Тягнибоком. Також
провести до Верховної Ради свою
партію „Сильна Україна“ може колишній представник Партії регіонів
і колишній член уряду Миколи Азарова Сергій Тігіпко. Знову опинитися
в парламенті Сергій Леонідович намагається за рахунок електорату,
розчарованому в Партії регіонів.
Приблизно таку ж карту на електоральному полі розігрує Комуністична
партія України. І, на думку соціологів, КПУ на майбутніх виборах може
всіх здивувати і подолати бар’єр.
Правда, якщо до цього моменту суд
не прийме рішення про остаточну
заборону цієї політичної сили на
території України.

Сумний фінал
для колишньої партії влади
До слова, про Партію регіонів та
інші проекти колишніх соратників

політичних сил, найбільшими з яких
є „Партія розвитку України“ Сергія
Льовочкіна і „Україна – вперед!“ Наталії Королевської.
Втім, згідно з даними соціологічних
досліджень, шансів подолати прохідний бар’єр на виборах у цього
об’єднання вкрай мало. Справа
в тому, що частина виборців, які
раніше підтримували партію влади,
тепер готові голосувати за інші політичні сили. А більшість тих, що голосували раніше за Партію регіонів,
зовсім розчарувалися в своєму попередньому виборі і відмовляються
брати участь у голосуванні взагалі.
Тобто, всього за два роки партія влади пройшла шлях від найсильнішої
і найвпливовішої політичної сили до
одного з десятка аутсайдерів виборчих перегонів.
Однак, якщо частина з таких не
зможе подолати прохідний бар’єр
на цій кампанії, то за декілька років,
наростивши політичні м’язи, цілком
гідно виглядатиме на наступних
виборах. Партії регіонів розраховувати на такі перетворення не варто.
До речі, як не варто і новій партії
влади – Блоку Петра Порошенка

– розраховувати на таку ж „велич“
у восьмому скликанні Верховної
Ради, яку Партія регіонів демонструвала протягом сьомого.
На відміну від парламенту зразка
2012 року, в нинішньому його складі
партія влади не буде грати такої значної ролі. Цьому сприяє кілька факторів. По-перше, пропрезидентська
партія не має і не матиме головного
впливу на всі гілки влади, тому що
владний ресурс доведеться ділити,
як мінімум, між двома політичними
силами – Блоком Петра Порошенка

і „Народним фронтом“. По-друге, застосування адмінресурсу безпосередньо під час голосування для впливу на електорат сьогодні видається
вкрай проблематичним. Українці, які
пережили Революцію Гідності і зараз
на війні відстоюють своє право жити
в іншій країні, жити за прозорими
і чіткими законами „для всіх“, більше
не будуть терпіти старих методів ведення „гри“. Правила змінилися.
Тетяна Урбанська,
політичний оглядач, Київ

Глибокі зміни
в українському суспільстві
коментар

Якщо порівнювати з минулим роком – в українському суспільстві
багато що змінилося. При чому ці зміни спричинені не стільки Майданом, скільки агресією з боку Росії. Якщо раніше в громадській
думці рівноправно співіснували два вектори: один – орієнтація на
Захід, інший – на Схід, і так само географічно ділилися, то зараз
східний вектор рухнув. Він залишається ще на Донбасі, а в східних
і в південних регіонах України починає переважати західний вектор. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, що ще рік тому орієнтація
на вступ у НАТО підтримувалася лише 13% відсотками населення,
60% були проти, в основному населення вважало, що треба зберігати нейтральний статус. Цей нейтральний статус був зафіксований законодавчо. Зараз, за нашими останніми опитуваннями, люди зневірились у нейтральному статусі, лише 22% підтримує нейтральний статус,
а 44% вважають, що Україні треба вступати в НАТО і що НАТО може
забезпечити нашу безпеку. Тобто зовнішній вектор істотно помінявся. Змінилося також ставлення до Росії, перш за все, до російського керівництва.
Слід підкреслити, що більшість українців таки позитивно ставляться до громадян Росії. Чимало чинників взагалі помінялись. Значно зросла згуртованість, ідентифікація з українським громадянством за рахунок зменшення
локальної ідентифікації. Перш за все, підкреслюю, це відбулося в східних
і в південних областях, тому що західні і центральні і раніше були проукраїнськими. Тобто східні і південні регіони стали більш проукраїнськими.
Дещо інакше виглядає Донбас, він тепер дуже відрізняється і говорити, як
раніше в соціології було прийнято, про „південний Схід“ зараз ми не можемо. Більшість Донбасу теж не хоче відділятися від України і йти в Росію,
це правда, але прихильників сепаратизму і зараз там багато, приблизно
25%, але це – не більшість населення.
У 1991 році говорити про модерну українську націю, зрозуміло, не було можливості, тоді тільки починалася незалежна Україна. Зараз можна
сказати, що несподівано для багатьох виявилося, що українська нація є.
Я була в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Харкові – і ми бачимо, що в цих регіонах українська нація не просто є, вона бореться за те, щоб бути частиною
України.
Війна поміняла ставлення до російських громадян, але українці розрізняють російське керівництво і російське населення, незважаючи на те, що
російське населення підтримує анексію Криму. Зрозуміло, що все це – історична пам’ять, адже у багатьох є родичі в Росії, рідні люди, знайомі. Тому
українці поділяють ще певні ілюзії.
Ірина Бекешкіна, Фонд „Демократичні Ініціативи“, Київ

перекрити транзит газу до Європи через
Україну.
27 серпня Майже 400 українців-біженців
з Луганської та Донецької областей,
які втекли на територію Росії, прибули
в Магадан і Якутськ, де їм надано притулок.
Федеральна міграційна служба Росії
прийняла рішення до 1 вересня закрити
всі пункти розміщення переселенців у
Криму та деяких регіонах Росії. Запущена
масштабна програма з переселення
жителів Сходу України на Далекий Схід та
до Сибіру.
27 серпня Міністерство оборони
Хорватії має намір поставити Україні 14
військових вертольотів Мі-8 для боротьби із
сепаратистами.
27 серпня Юрія Луценка одноголосно
обрали головою партії президента
„Солідарність“. Партію перейменували
у Блок Петра Порошенка.
27 серпня В боях під Іловайськом за
останню добу сили антитерористичної
операції знищили 225 бойовиків,
повідомляє прес-центр АТО, українці також
мають важкі втрати.
28 серпня Українські військові мусили
відступити з Новоазовська під тиском двох
колон важкої техніки російської армії.
28 серпня РНБО прийняло рішення
відновити з осені цього року призов на
строкову службу. Останній призов до ЗСУ
відбувся восени 2013 року. Навесні 2014
року, згідно з раніше ухваленим рішенням,
призов залишався лише до внутрiшнiх
військ МВС України.
28 серпня РФ визнають порушником
міжнародного права, якщо інформація про
вторгнення підтвердиться, заявив заступник
генсека Організації Об’єднаних Націй
з політичних питань Джеффрі Фелтман.
28 серпня НАТО оприлюднило на своєму
офіційному сайті та в соціальних мережах
супутникові знімки російської військової
техніки, яка перетинає кордон України.
Знімки датовані ще 21 серпня.
28 серпня Генеральна прокуратура
затримала керівника Департаменту
матеріально-технічного забезпечення
Держприкордонслужби генераллейтенанта О. Лантвойта, який намагався
збагатитися під час закупівлі речового
майна для прикордонників.
28 серпня Росія пропонує Україні та
ЄС три ключові поправки в Угоду про
асоціацію. По-перше, запропоновано
переглянути параметри і терміни зниження
Україною мит на товари з ЄС. По-друге,
має бути змінене технічне регулювання
– техрегламенти ЄС набагато жорсткіші.
РФ вважає, що внаслідок цього доступ
російських товарів на український ринок
припиниться. По-третє, на думку РФ,
потрібна уніфікація або взаємне визнання
норм фітосанітарного контролю: в Росії три
форми видачі сертифікатів, а в ЄС – одна.
Україна та ЄС відкинули ці вимоги.
28 серпня „На стороні сепаратистів
воюють чинні кадрові російські військові,
які нібито взяли відпустки“, – заявив
т.зв. „прем’єр-міністр ДНР“ Олександр
Захарченко.
29 серпня Глава МЗС Франції Лоран
Фабіус заявив, що в уряду Франції
є докази вторгнення в Україну російських
військ. Міністр закликав країни ЄС до
жорсткої позиції по відношенню до Росії.
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„Ми повинні показати одночасно і нашу
твердість, і готовність до діалогу“, – уточнив
він.
29 серпня Уряд Німеччини вперше
заговорив про „військову інтервенцію“
з боку Росії у зв’язку з останніми подіями
в Україні. Про це заявив офіційний
представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
29 серпня В конфлікті на території
Донецької та Луганської області активно
беруть участь неонацистські організації
з Росії. Росія заражена ідеями реваншизму,
і це дуже тісно пов’язано з фашизмом.
29 серпня МВФ схвалив другий транш
кредиту stand by Україні в розмірі 1,4 млрд
доларів. З них 400 млн доларів планується
направити на поповнення золотовалютних
резервів, а 1 млрд – на покриття дефіциту
держбюджету. Перший транш кредиту
Міжнародного валютного фонду в розмірі
3,2 млрд доларів Україна отримала
у травні. Водночас МВФ погодився
об’єднати 3 і 4 транші кредиту обсягом по
$914,7 млн та надати їх у грудні. Водночас
п’ятий–восьмий квартальні транші 2015
року – по $1,372 млрд. Заключний
дев’ятий транш програми в SDR 686 млн,
у разі дотримання закладених в неї термінів
та умов, повинен бути виділений в середині
березня 2016 року.
29 серпня Голова Верховної Ради
Олександр Турчинов, прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк та екс-секретар
РНБО Андрій Парубій не згодні з тим, щоб
виборчий список ВО „Батьківщина“ на
позачергових парламентських виборах
очолювала Юлія Тимошенко. На знак
цього, а також внаслідок інших суттєвих
протиріч вони заявили, що не підуть на
вибори разом із Тимошенко.
29 серпня Російські військові мінують
райони в зайнятому Новоазовську.
29 серпня Групу бійців АТО під
Іловайськом атакували російські танки
й піхота, вони відбилися й узяли 12
полонених. Про це повідомив командир
батальйону „Донбас“ Семен Семенченко.
29 серпня Російська сторона пропонує,
не чекаючи рішення арбітражу, встановити
ціну поставок газу в Україну в розмірі
385,5 доларів за тисячу кубометрів.
29 серпня Президент Росії Володимир
Путін закликав бойовиків відкрити
гуманітарний коридор для українських
військовослужбовців, які опинилися
в оточенні, для того, щоб надати їм
можливість безперешкодно вийти з району
бойових дій. Коридор було відкрито, однак
в останній момент з Москви прийшов наказ
не випускати українців зі зброєю. В цей час
вихід коридором вже розпочався і українці
відмовились складати зброю. Російські
військові відкрили вогонь. В результаті
більше сотні бійців загинуло, кілька сотень
потрапили в полон або зникли безвісти.
30 серпня Казахстан має право
відмовитися від Євразійського
економічного союзу, якщо його інтереси
порушуватимуться. Таку заяву зробив
президент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв. За його словами, Казахстан
не буде в складі організацій, які
становлять загрозу його незалежності.
Нагадаємо, президент РФ Володимир
Путін на молодіжному форумі „Селігер“
заявив, що Казахстан ніколи не був
державою.
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Жириновський
по+українськи
Справжня „темна конячка“
української політики Олег
Ляшко може створити у
майбутньому парламенті другу
за розміром фракцію. Такий
шалений успіх головного
популіста України свідчить
– втомлені від безперервної
боротьби українці бажають
простих відповідей на складні
питання.

ніж серйозне ставлення. Підкреслене
використання простонародної мови
та безпосередність у риторичних
атаках на своїх опонентів змушували вважати, що мова йде не про
серйозного політика, а про зручного
гостя для телеефірів, завжди готового вчинити бійку чи скандал, але
не спроможного до якоїсь реальної
систематичної діяльності.

Від блазня до політика
Коли в 1993 році стали відомі
результати виборів до російської
Державної Думи, літературознавець
Юрій Карякін не зміг приховати свого розпачу. „Росія, ти здуріла!“ – поставити такий діагноз рідній країні
його змусив приголомшливий успіх
Ліберально-демократичної партії Росії, яку очолював ексцентричний Володимир Жириновський. Тоді у своїй
рекламі він обіцяв, що росіяни ще
митимуть чоботи в Індійському океані, чим, мабуть, потішив шовіністичні
та імперські почуття багатьох своїх
співвітчизників.
У 2014 році про те, що здуріла вже
Україна, бідкалися тисячі користувачів „Facebook“ у цій країні. Результати
президентських виборів вражали не
лише впевненою перемогою Петра
Порошенка. Ще один кандидат, Олег
Ляшко, голова Радикальної партії
свого імені, отримав третє місце
у перегонах за крісло президента, зібравши 8,3% голосів у першому турі.
До цього моменту у свідомості політично активних українців він сприймався як декоративна фігура – імідж
Ляшка швидше викликав посмішку,

Ляшко ніколи не втрачав нагоди
зіграти на емоціях публіки. Недарма
його називають популістом №1 України – пропоновані ним рішення настільки ж прості і зрозумілі, як і нездійсненні. Все це змушувало багатьох
політологів вважати, що мова йде
лише про осучаснений варіант придворного блазня, що виконував суто
технологічну функцію дискредитації
опозиційного руху. За часів Януковича недолугий образ селюка, який
був колись у команді Юлії Тимошенко
і тепер бореться з олігархами, змушував багатьох вважати, що краще
вже така влада, ніж її пришелепкуваті
опоненти.
До певного часу ця стратегія себе
не виправдовувала – у 2012 році
Радикальній партії Олега Ляшка
ледве вдалося взяти трохи більше
1% голосів. Але під час буремних
часів Євромайдану та війни з Росією
все змінилося. Вже зараз соціологи
запевняють – рейтинг цієї політичної сили досягає 8%. Те, що раніше
сприймалося як блазнювання, стало
політичним мейнстрімом на драматичному тлі української кризи.

Безкомпромісний „яструб“
Своїй популярності Ляшко завдячує також і вдалому використанню
протесту та військової тематики
задля свого піару. У свідомості багатьох українців він закарбувався
як безкомпромісний „яструб“ ще за
часів Євромайдану, коли без упину
звинувачував інших опозиціонерів
у зрадництві та намаганні „злити“
Майдан. Тепер той самий прийом він
використовує проти нової влади, яка,
судячи з його реплік та постів у „Facebook“, давно би здала Київ росіянам,
якби не пильний контроль головного
радикала. Враховуючи ту недовіру, яка за останні роки виробилася
в українців до будь-яких політиків,
такий підхід не міг не принести Ляшку
успіху.
Але це стосується не лише його
войовничої риторики, але й спроб
видати себе за активного учасника
боротьби з російською агресією.
Певний час у ЗМІ поширювалася
інформація про те, що голова Радикальної партії навіть створив власний
добровольчий батальйон „Україна“.
На підтвердження своєї рішучої войовничості Ляшко знімав та викладав
у мережі відео, на якому він допитував полонених „сепаратистів“.
Але, судячи з усього, все це від-

бувалося лише у віртуальній площині.
Заступник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
Борис Філатов ще у липні потішався
над батальйоном „Україна“, жодних
доказів існування якого до того часу
так і не з’явилося. А відео допитів,
окрім радикально налаштованих
українців, привернули увагу представників „Amnesty International“, що
визнали дії Ляшка та його поплічників
порушенням міжнародних правових
норм та вимагали від української влади покласти край таким випадкам.

Втомлені старими обличчями
вибиратимуть Ляшка
Але наразі викриття містифікацій
та злочинів голови Радикальної партії
не сильно впливає на його популярність. Не заважають цьому також
і минулі скандали. Окрім давньої
слави технологічної фігури-маніпулятора у експертному середовищі,
більш широкому загалу Ляшко відомий завдяки відеозапису допиту,
де він зізнається у тому, що мав нетрадиційні сексуальні стосунки із невідомим „Борєй“ у кабінеті керівника
Київського головного управління
МВС. Це відео було опубліковано ще
у 2010 році. Хоча сам Ляшко звинувачував авторів відеоролика у тому,
що він був змонтований, з тих пір цей
його життєвий епізод став об’єктом
постійних кепкувань.
Та багато українців, здається, не
сильно переймаються бурхливим
минулим голови Радикальної партії.
За словами українського соціолога
Ірини Бекешкіної, Ляшко перетягнув
на себе електорат „Батьківщини“
Юлії Тимошенко та „Свободи“ Олега
Тягнибока – тих політичних сил, чиї
виборці схильні до сприйняття популізму, але вже втомилися від „старих
облич“. До того ж, у готовності обіцяти нездійсненне та вмінні кумедно
сперечатися із опонентами, з Ляшком
наразі важко сперечатися. За це йому поки готові пробачити як старі, так
і більш сучасні гріхи.

Радикали по-українськи
Незважаючи на радикальність риторики, передвиборчі списки партії
мало чим відрізняються від їх аналогів
у конкурентів. Перша п’ятірка звично
не викликає особливих претензій.
У ній, окрім самого Ляшка та його заступника по партії Андрія Лозового,
є командир добровольчого батальйону „Айдар“ Сергій Мельничук,
співачка Злата Огнєвіч, що брала
участь у „Євробаченні–2013“ та

31 серпня З оточення під Іловайськом
вирвались ще 69 бійців батальйону
„Донбас“, а також керівний склад
сектору Д, зокрема, і генерал Хомчак.
У Дніпропетровськ привезли 85 поранених
з Іловайська. Раніше з оточення відійшли
батальйони „Світязь“, „Миротворець“,
„Дніпро-1“, „Івано-Франківськ“ та інші.
Однак ще багато бійців залишилося
в оточенні.
31 серпня Міністр оборони Валерій
Гелетей заявляє про входження російських
військ у Донецьк.
31 серпня Президент Росії Володимир
Путін закликав владу України розпочати
переговори з питань державності
територій, підконтрольних бойовикам.
31 серпня В РНБО повідомляють, що після
передачі Росії 9 десантників, в Україну
було повернуто 63 військовослужбовців
Національної гвардії.
31 серпня Жителі Маріуполя вийшли на
околиці міста, щоб допомогти підготувати
місто до оборони від нападу російських
військ. Катери Маріупольського загону
морської охорони „Гриф“ та „Калкан“
розстріляли з артилерійських установок,
двох прикордонників досі не знайшли.
1 вересня На території України, за
попередніми оцінками, знаходиться
близько 10–15 тисяч російських
військових, враховуючи учасників
терористичних організацій. Точної цифри
немає, бо війська не тільки постійно
прибувають, але й ротуються.
1 вересня Генеральний секретар НАТО
Андерс Фог Расмуссен вважає, що НАТО і
Росія стали супротивниками.
1 вересня Не всі полонені повертаються
живими – декого розстрілюють, особливо
так званих „ідейних українців“. Про це
в ефірі „Громадського ТБ“ заявив керівник
ГО „Офіцерський простір“, переговорник
щодо обміну полоненими Володимир Рубан.
1 вересня Захід і Київ повинні розмовляти
з бойовиками Донбасу, як Ізраїль
розмовляє з ХАМАСом. Таку ідею висунув
глава МЗС Росії Сергій Лавров.
1 вересня Українські військові відійшли
з Луганського аеропорту. При відступі
військові знищили 7 російських танків.
1 вересня Поставка 20 тис. бронежилетів
з Німеччини на замовлення Міноборони
затримується через відсутність дозволу на
експорт, що потребує проходження через
бюрократичні процедури в Німеччині.
1 вересня Політика та військова агресія
президента Росії Володимира Путіна
зруйнували стратегічні партнерські
стосунки з Євросоюзом. Про це заявила
новообраний Високий представник ЄС
із зовнішньої та безпекової політики
Федеріка Могеріні.
1 вересня Із окупованого Росією Криму
і своїх домівок на Донбасі офіційно виїхали
понад 300 тисяч осіб. За неофіційними
даними, їх понад 1 млн.
2 вересня Під час бойових дій на території
України практично повністю була знищена
1-а рота (75 осіб) 76-ої Псковської дивізії
повітряно-десантних військ.
2 вересня Кадровий склад Адміністрації
президента України буде оновлено до
1 листопада. Під звільнення підпадає
майже 400 чиновників. Водночас із нового
року почне працювати електронний
документообіг.
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Основою популярності Ляшка
стало не лише вміння сподобатися
публіці, але й той факт, що для цього він отримав майже необмежені
можливості. Його команда не шкодує
ані сил, ані грошей, аби „засвітити“
свого підопічного у ЗМІ, серед яких
його найбільше помітно на одному
з найпопулярніших українських телеканалів „Інтер“. Лідера Радикальної
партії регулярно згадують у сюжетах
та запрошують на ток-шоу цього каналу, що вже породило жарти, буцімто Ляшко викупив у його керівництва
абонемент на відвідування.
Власне, звинувачення у зв’язках
із Сергієм Льовочкіним, який контролює „Інтер“, уже неодноразово лунали на адресу головного радикала
України. Зокрема про це в прямому
ефірі заявив український журналіст
Мустафа Найєм, що був ініціатором
першого протесту на Євромайдані,
а тепер балотується у Верховну Раду
за списком Блоку Петра Порошенка.
За його словами, саме гроші Льовочкіна на додачу до медіа-підтримки
і допомагають проекту Ляшка існувати та розвиватися. Втім, більш
конкретних доказів існування такого
зв’язку досі ніхто не навів.

огляд подій

з краю

2 вересня В зоні АТО на Сході України
терористи почали грабувати шахти і
автоколонами вивозити вугілля до Росії.
2 вересня Україна почала „великий
реверс“ газу із Європи через
Словаччину. Постачання відбувається
по реконструйованому трубопроводу
„Вояни-Ужгород“. Річний обсяг поставок
складе близько 10 мільярдів кубометрів.
Вартість газу за реверсними поставками
зі Словаччини – 360 доларів за тисячу
кубометрів.
2 вересня 30-та окрема механізована
бригада вирвалася з оточення російських
військ біля населеного пункту Лутугіне
неподалік Луганська. „Нарвалися на
російські танки Т-90. Їх супроводжували
також російські вертольоти Мі-24.
Дісталося від них. Коли відійшли на,
здавалося б, безпечну відстань, дістали
“смерчами”“, – розповіли військові.
Загалом 5 осіб загинуло і 14 поранено.
3 вересня У районі Сніжного на Донеччині
за останню добу авіаударом було знищено
понад 100 бойовиків, повідомляє пресцентр АТО. Окрім того, українські військові,
відступаючи від аеродрому Луганська,
вбили близько 100 бойовиків і знищили 7
бронетранспортерів, 2 танки і мінометний
розрахунок.
3 вересня Місто Щастя на Луганщині
зазнало масованого обстрілу. „Бомби
потрапили у шпиталь. Всі наші лікарі цілі
(більшість евакуювали вчора), у шпиталі
порожньо. Жителі ночували у підвалах.
Скла у вікнах Щастя більше немає“,
– написав мешканець міста в соцмережі.
3 вересня Організація з безпеки та
співробітництва в Європі підтверджує
обстріл української території з боку Росії.
Спостерігачі ОБСЄ на прикордонних
пунктах „Гуково“ та „Донецьк“ (Росія)
відзначили, що через прикордонні пункти
регулярно проходять групи озброєних
осіб, а в бік Росії часто рухаються поранені
й травмовані військовослужбовці.
3 вересня Затримано замовника та 4
виконавців убивства мера Кременчука
та президента футбольного клубу
„Ворскла“ Олега Бабаєва. Мотив убивства
– корисливий.
4 вересня На переговорах, що пройшли
в Ньюпорті (Уельс) в кулуарах саміту
НАТО, було досягнуто домовленість
про постачання в Україну високоточної
зброї. Про це повідомив президент Петро
Порошенко. „Це саме те, чого ми чекали“,
– заявив він.
4 вересня Суд за поданням Військової
прокуратури Південного регіону
арештував командира батальйону
„Прикарпаття“ Віталія Комара за підозрою
у дезертирстві. 26 серпня більш як 300
військовослужбовців відмовилися від
несення військової служби під Іловайськом
у бойовій обстановці, покинули бойові
позиції та відбули до місця постійної
дислокації в Делятині Івано-Франківської
області. Бійців вдалося зупинити аж
у Кіровоградській області.
5 вересня Сили АТО знищили колону
військової техніки, яка вийшла з боку
населеного пункту Безіменного, що під
Новоазовськом, до населеного пункту
Широкине, що за 20 км на схід від
Маріуполя. В колоні було до п’яти танків,
три самохідних артилерійських установки,
34

юрист Артем Запотоцький, якого було поранено на Майдані. Така комбінація є типовою – набір розкручених
у медіа облич, що привертає увагу
громадськості та відволікає увагу від
подальших прізвищ у списку.
А серед них можна знайти багато
цікавих персонажів, про всяк випадок
доповнених прізвищами спортсменів,
комбатів і волонтерів. Серед найбільш цікавих „радикалів“ є, наприклад, політолог Ігор Попов, який встиг
попрацювати в Адміністрації президента як часів Ющенка, так і часів
Януковича. Під час Євромайдану він
закликав опозицію перейти у формат
„круглих столів“ із владою, хоча у той
же час Ляшко гостро критикував
будь-які спроби опозиціонерів про
що-небудь домовлятися із Янукови-

рою олігархічною системою, проти
якої Олег Ляшко так завзято бореться
на телеекранах, дозволить йому хіба
що посісти у цій системі більш суттєве
місце, але жодним чином не зруйнувати її.
Але для втомленого від постійної
загрози війни та безперервного
стресу населення України такий
популізм є справжньою отрутою.
Радикальні заклики Ляшка лише підсилюють невротизацію суспільства,
привчаючи його шукати прості відповіді на складні питання. Це зменшує
громадський тиск на владу щодо проведення гостро необхідних реформ,
змушуючи можновладців змагатися
у популізмі та побоюватись скорочувати державні видатки, на які Україна
вже давно не є спроможною.

Ляшко перетягнув на себе електорат
„Батьківщини“ Юлії Тимошенко та „Свободи“
Олега Тягнибока – тих політичних сил, чиї
виборці схильні до сприйняття популізму,
але вже втомилися від „старих облич“.
чем. У списку можна також знайти
президента технопарку „Bionic Hill“,
будувати який мав холдинг UDP, що
належить депутату-регіоналу Василю Хмельницькому. Цей проект було
заморожено нещодавнім рішенням
Київради.
Варто окремо дочекатися оголошення кандидатів за мажоритарними
округами. Враховуючи популярність
бренду Радикальної партії, можна
чекати, що кількість їх буде значною.
Швидше за все, серед них буде велика кількість представників старої
політичної еліти, що бажали б не
втратити стосунку до влади і готові
заради цього йти під будь-якими
прапорами. Вже зараз відомо про те,
що мажоритарником від радикалів
піде колишній мер Києва Олександр
Омельченко. Але загалом, перелік
кандидатів за списком Радикальної
партії нічим принципово не відрізняється від конкурентів – ці люди навряд чи будуть втілювати радикальні
обіцянки в життя, віддаючи перевагу
більш привабливим корупційним оборудкам.

Фракція радикалів
Небезпека популізму Олега Ляшка
полягає не в тому, що він колись буде
змушений здійснити свої обіцянки.
Виконання більшості з них є просто
неможливим, а міцні зв’язки зі ста-

Наразі Радикальна партія зберігає всі шанси провести у Верховну
Раду чималу фракцію. В разі, якщо
кількість прихильників політичної
сили Олега Ляшка не зменшиться,
то у парламенті може опинитися
близько 20–25 радикалів. Поки що
результати соціологічних опитувань
свідчать, що це буде друга за розміром фракція у оновленому українському парламенті.
Втім, є всі шанси, що результати
Радикальної партії будуть меншими.
Помітивши реальну загрозу, його
конкуренти вже розпочали війну
компромату проти Ляшка. Серед головних його супротивників найбільш
помітною є команда губернатора
Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, яка не шкодує нецензурних
слів, коли мова заходить про Ляшка. Таку неприязнь політологи пояснюють боротьбою за владу між
Коломойським та колишнім головою
Адміністрації президента Сергієм
Льовочкіним. Ця боротьба вже принесла перші негативні наслідки для
радикалів – якщо в липні партію
Ляшка були готові підтримати 13%
виборців, то вже у вересні ця цифра
зменшилась до 8,1%.
Олександр Голубов,
політичний оглядач
тижневика „Фокус“

З самого початку реалізації
російськими і проросійськими
силами за підтримки Кремля
сценарію створення на частині
території Східної України зони
нестабільності було чітко видно,
що російське керівництво через
створені та фінансовані ним
так звані ДНР і ЛНР вдається до
дій, що їх можна однозначно
класифікувати як терористичні.
З часом, особливо з початком
краху амбіцій Путіна щодо
створення підконтрольних йому
самопроголошених утворень
ДНР і ЛНР, терористична
складова їхньої діяльності
ставала все більш очевидною.
Возз’єднання „руського міра“ для
маленького тирана починалося досить перспективно: анексія Криму
без єдиного пострілу і пов’язане з цим
рекордне зростання підтримки всередині Росії, нагнітання антиурядової
пропаганди в південних та східних
областях України, що створювало
передумови для розігрування подібного до кримського сценарію і в цих
регіонах.
Однак з початку травня ситуація
почала вирівнюватися не на користь
Кремля. Спочатку Одеса та Харків
не погодилися на перетворення себе в частину путінської ефемерної
„Новоросії“, чітка позиція місцевого
керівництва виключила можливість
проведення подібних акцій у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Далі
– досить успішне в нинішніх умовах
проведення президентських виборів
і втрата Кремлем аргументів щодо
звинувачень на адресу „київської
хунти“, після чого українські війська
отримали наказ розпочали контрнаступ і відновили контроль над більшою
частиною Донецької і Луганської областей, залишивши від грандіозної
„Новоросії“ лише невеликі території,
підконтрольні так званим ДНР та ЛНР.

Практичні приклади
застосування терористичних
дій
Перед загрозою остаточного
руйнування імперських амбіцій внаслідок неминучого знищення осередків ДНР та ЛНР, Путін пішов ва-банк

і 24 серпня санкціонував вторгнення
регулярних збройних сил Росії на територію України. Путін не може допустити поразки і повинен приєднати до
„руського міру“ хоча б цей невеличкий
шматочок, але водночас продовжує
заявляти про відсутність російських
військ на українській території. Однією з причин цього, вкупі з намаганнями виставити так звані ДНР і ЛНР
сторонами конфлікту, є те, що ці організації вдаються до дій, які притаманні
терористичним організаціям.
Певні особливості у виборі форм
здійснення контролю над окупованими територіями в Донецькій та
Луганській областях України вносить й переважно інертне за своїм
характером населення Донбасу, не
готове до будь-яких кардинальних та
рішучих дій. Навіть та його частина,
яка підтримувала так звані ДНР і ЛНР,
не бажала виходити за рамки „моральної підтримки“. Тому лідерам так
званих ДНР/ЛНР не залишалось нічого іншого, аніж вдаватися до методів
дій терористів: примус, залякування,
шантаж, вбивства, провокації.
Практичні приклади застосування
терористичних дій наводяться у щомісячних доповідях по Україні Комітету
ООН з прав людини. Зокрема, надаються наступні оцінки діям ДНР/ЛНР
на контрольованих ними територіях:
„Озброєні групи фізично захопили
ключові громадські та адміністративні
будівлі в Донецькій та Луганській областях і оголосили свою “незалежність” (створення ДНР та ЛНР – примітка авт.). Однак ці озброєні групи не
беруть на себе жодних управлінських
зобов’язань. Крім того, поширюється
атмосфера страху та залякування,
особливо після викрадення та вбивств
депутатів міських рад та співробітників громадських служб, що змушує
багатьох представників органів місцевого самоуправління не виходити
на роботу“.
„В Донецькій та Луганській областях поширюється страх, збільшується
кількість випадків залякування та нападів з боку озброєних груп, які спрямовуються проти пересічних людей,
які підтримують єдність України або
відкрито заявляють про неприйняття
будь-якої з двох самопроголошених
республік“.
„Окрім участі у веденні бойових

установка „Град“ та особовий склад
з мінометами та іншим важким озброєнням.
Водночас через бої під Маріуполем
загинуло вже 7 мирних жителів.
5 вересня На переговорах контактної
групи між представниками України, „ДНР“
і „ЛНР“ за участю ОБСЄ було підписано
протокол про припинення вогню на
Донбасі з 18:00 п’ятниці. Президент Петро
Порошенко підтвердив цю інформацію.
Самопроголошені „Донецька“ і „Луганська
народні республіки“, як і раніше, мають
намір від’єднатися від України, заявив так
званий „прем’єр ЛНР“ Ігор Плотницький.
Водночас окремі бойовики вже заявили,
що українці не будуть дотримуватися
домовленостей, а отже, й вони – також.
Тим часом, прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк заявив, що мирний план на
Донбасі повинен відбутися за українським
сценарієм, а не за російським.
5 вересня Сили АТО припинили вогонь,
але війська не мінятимуть дислокацію.
5 вересня Російська влада надала
бойовикам списки громадян України
з числа жителів Луганської області, які
оформили статус біженця при виїзді до РФ.
Бойовики займають помешкання біженців
та „націоналізовують“ їхнє майно.
6 вересня Режим „припинення вогню“
в зоні АТО порушено: на східних околицях
Маріуполя ведуться інтенсивні обстріли
з важкої військової техніки. Одночасно
міжнародний комітет Червоного Хреста
не зміг доставити гуманітарну допомогу
в Луганськ через артилерійський обстріл.
6 вересня Російська Федерація продовжує
концентрацію збройних сил на півночі
тимчасово окупованого Криму та здійснює
ротацію сил і техніки. Під українським
кордоном – близько 15 тис. російських
військових.
7 вересня З оточення з-під Іловайська
змогли вийти ще 32 українських військовихдесантника.
7 вересня В Донецьку 7 вересня
звільнено ще 15 українських полонених,
у заручниках „ЛНР“ та „ДНР“ залишається
ще від 800 до 1300 осіб.
7 вересня Звіти з місця катастрофи
малайзійського Боїнга-777, збитого
на Донеччині 17 липня, є „достатньо
переконливими“: на думку слідчих, літак
був збитий ракетою „земля-повітря“
в районі, контрольованому проросійськими
сепаратистами.
7 вересня Українські компанії „Метінвест“,
ДТЕК і „Енергоринок“ увійшли в ТОП-10
найбільших компаній Центральної та
Східної Європи. Водночас варто відзначити
значне падіння рівня прибутків обох
компаній – на 14,7% у „Метінвест“ та на
45,8% у ДТЕК.
8 вересня ЄС все ж зміг через письмову
процедуру підписання ухвалити новий
пакет економічних санкцій проти Росії.
8 вересня Партія „Народний Фронт“
Олександра Турчинова–Арсенія Яценюка
провела невдалі переговори про
об’єднання з Блоком Петра Порошенка на
виборах. Основними вимогами Яценюка
були: перше місце в списку, нова назва та
третина списку.
8 вересня Євро–2016. Відбірковий етап.
Матч Україна–Словаччина, рахунок 0:1.
8 вересня Кабiнет Мiнiстрiв видiлив
957,792 млн гривень на проведення
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Терор як сучасна
зброя Путіна
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позачергових парламентських виборiв, які
призначенi на 26 жовтня.
9 вересня „Терористична організація
“ДНР” претендує на всю територію
Донецької та Луганської областей та не
погодиться на особливий статус лише для
частини, яку вона контролює“, – заявив
самопроголошений „прем’єр-міністр ДНР“
Олександр Захарченко.
9 вересня Партія „Самопоміч“ міського
голови Львова Андрія Садового провела
з’їзд, на якому до неї вирішили приєднатися
партія „Воля“ Єгора Соболєва, частина
керівників батальйону „Донбас“. Очолила
список партії Ганна Гопко, громадська
активістка та один із координаторів
„Реанімаційного пакету реформ“ (РПР),
деякі експерти з якого приєдналась до
„Самопомочі“.
9 вересня В РНБО підтверджують
загибель 5 військових за час так званого
„перемир’я“.
9 вересня „Влада України під керівництвом
екс-президента Віктора Януковича
виводила з держбюджету України
близько 150 млрд гривень на рік через
зловживання на тендерах із державних
закупівель“, – заявив міністр юстиції Павло
Петренко. Зловживання в тендерах із
держзакупівель призводило до скорочення
ВВП країни на 6–7%.
9 вересня Канада звинуватила Росію
в провокації під час навчань НАТО
в Чорному морі. В заяві зазначається,
що російські літаки здійснили обліт
канадського військового корабля „Toronto“
під час навчань НАТО „Sea Breeze–2014“.
10 вересня Польща підтвердила, що
зупинила постачання газу до України через
зменшення постачань російського палива
в Польщу „Газпромом“.
10 вересня Російському газовому
монополісту „Газпрому“ вдалося штучно
підвищити ціни на газ для Угорщини,
що автоматично зробило невигідним
використання реверсного маршруту
поставок газу з Угорщини до України.
10 вересня Кров пасажирів рейсу MH-17
на руках російського керівництва. Про це
заявив міністр закордонних справ Великої
Британії Філіп Хеммонд, виступаючи
в парламенті.
10 вересня Президент Петро Порошенко
підписав закон про санкції, який дозволить
застосувати засоби економічного впливу
щодо російських компаній та громадян.
Кабмін підготовив пакет санкцій щодо 172
фізичних та 65 юридичних осіб.
11 вересня За даними української
розвідки, на території України загинуло
близько двох тисяч російських військових.
Близько 8 тисяч – зазнали поранень.
Водночас російська правозахисниця
Олена Васильєва з Мурманська, яка
займається пошуком даних про загиблих
у війні проти України росіян, заявила, що
кількість таких загиблих уже перевищила
3,5 тисячі військових.
11 вересня В Росії не бачать причин,
щоб затримані нею український режисер
Олег Сенцов і льотчиця Надія Савченко
потрапили в список з обміну заручниками.
11 вересня Міністерство оборони планує
отримати 145 зразків нової військової
техніки, зокрема літаків, вертольотів
та бронетехніки до кінця року. В свою
чергу, заступник начальника з озброєння
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дій (з урядовими військами України), озброєні групи продовжували
скоювати вбивства, викрадення, застосовувати фізичні та психологічні
тортури, жорстоке поводження та
інші серйозні порушення прав людини і порушення норм міжнародного
гуманітарного права. Залишається
невідомою кількість осіб, які утримуються озброєними групами. За наявними оцінками, станом на 17 серпня
їх кількість становить 468 осіб: деякі
з них були звільнені українськими
військами після відновлення контролю над звільненими містами; інших
звільняли внаслідок переговорів,
у тому числі в обмін на затриманих,
викупи та інше“. /Report on the human
rights situation in Ukraine 15 June 2014,
15 August 2014. Office of the United
Nations High Commissioner for Human
Rights, Article 175, 207, 9/.

Донбаський Талібан
і „Аль-Каїда“
До цих офіційних фіксацій фактів
відверто терористичної діяльності
слід також додати катастрофу, від якої
здригнувся увесь світ – знищення підконтрольними Кремлю терористами
ДНР малайзійського літака „Боїнг-

777“ 17 липня, що забрало 298
життів ні в чому не винних людей. Ця
трагедія стала новим 11 вересня, яка
винесла терористичну діяльність ДНР
і ЛНР на міжнародну площину та вимагає, щоб терористи були названі
терористами.
В цілому у так званих ДНР і ЛНР
немає ані бажання, ані можливості
діяти іншим чином. Єдиним дієвим
способом збереження контролю над
територіями в умовах повного руйнування інфраструктури регіону
внаслідок розкрадання і вивезення
в Росію основних підприємств, систематичних диверсій та підривів на залізницях та інших важливих об’єктах,
залишається терор та ідеологічне
накачування місцевого населення.
Все це підтримується російським керівництвом з метою, зокрема, пошуку
зовнішнього ворога для пояснення
„тимчасових труднощів в економіці“.
Аналогічним чином діяли таліби та
„Аль-Каїда“ в Афганістані: ідеологічна і радикальна релігійна обробка
місцевого населення, поєднана
з терором проти інакомислячих на
тлі нагнітання антизахідних настроїв
і пошуку іноземних ворогів-винуватців у проблемах країни і світу.

Взагалі, підґрунтя для появи у Східній Європі аналогу Талібану та „АльКаїди“ вже створені. В ідеологічному
плані – це відверта антизахідна позиція і риторика ідеологів створення
„Новоросії“ та ДНР/ЛНР. Зокрема:
наголос на причетності Заходу до
зміни влади в Києві, заклики до протистояння експансії Заходу, пояснення неприйнятності європейських цінностей для „загадкової слов’янської
душі“ тощо.
В економічному плані – зруйнована інфраструктура регіону та
передбачуване зубожіння місцевого
населення, в тому числі внаслідок
втрати робочих місць на обкрадених
Росією заводах і затоплених шахтах.
А в інформаційному плані – це маніпулювання суспільною свідомістю
з боку Кремля, який, використовуючи
наявний тотальний контроль над медійним простором Росії та Донбасу,
створює в населення образ ворога
в особі української влади, Заходу та
США як винуватців усіх економічних
та політичних проблем.
Існуючі чинники неминуче призведуть до відкритого виклику Заходу
з боку цих так званих народних республік. А зважаючи на терористичний

Не треба зволікати
Західний світ тривалий час зволікав
із рішучими діями проти Талібану
та „Аль-Каїди“ поки ці організації
тероризували місцеве населення і не
поширювали свою діяльність за межі
Афганістану. Це зволікання призвело
до масштабних терористичних актів
і тисяч втрачених життів по всьому
світу.
В цих умовах єдиним варіантом
недопущення появи „Аль-Каїди“
у Східній Європі під назвою ДНР/ЛНР
є рішуча позиція світової спільноти
і недопущення легітимізації цих відверто терористичних організацій.
Першим кроком у цьому плані має
стати формування спільної позиції
щодо них і визнання їх терористичними.
Україна вже зробила свої кроки для
перешкоджання діяльності терористичних організацій ДНР і ЛНР. Згідно
з національним законодавством
України, Генеральна прокуратура
України офіційно визнала ДНР і ЛНР
терористичними організаціями. Однак, як зазначено вище, терористична діяльність цих організацій вже
вийшла на міжнародний рівень і тому
вимагає їх міжнародного визнання як
терористичних організацій.
Володимир Копчак,
з-к директора Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння,
Київ

Збройних сил Владислав Шостак
повідомив, що Міноборони відремонтувало
12 тис. одиниць військової техніки. Він
зазначив, що основні проблеми з технікою
були пов’язані з її нечастим використанням.
11 вересня Громадянська мережа
„Опора“ вважає, що позачергові вибори
Верховної Ради можуть відбутися в 9 з 32
округів Донецької та Луганської областей.
12 вересня Кабмін виділив перші 100 млн
гривень на будівництво „Стіни“ на кордоні
з Росією.
12 вересня Застосування Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС буде
відкладено на рік – до 31 грудня 2015
року. ЄС продовжить односторонні
преференції для України до 31 грудня
наступного року. Про це йдеться в спільній
заяві представників ЄС та України.
12 вересня Під санкції США та ЄС
потрапили п’ять російських енергетичних
компаній – „Газпром“, „Газпром
нафта“, „ЛУКОЙЛ“, „Сургутнєфтєгаз“,
„Роснєфть“. Нові санкції також зачепили
найбільші банки Росії: „Сбербанк“,
ВТБ, „Газпромбанк“, „Банк Москви“,
„Внєшекономбанк“ і „Россєльхозбанк“,
а також заводи та компанії, що виробляють
озброєння.
12 вересня Бойовики показали список
полонених, яких вони утримують. 853
українця в полоні, 408 зникли безвісти. Це
підтверджує і Центр звільнення полонених.
Понад 500 українців уже звільнили
з полону.
12 вересня Польська газотранспортна
компанія „Gaz System“ відновила поставки
газу в Україну.
12 вересня В ніч з 11 на 12 вересня
в двох районах Харкова невідомі знову
зруйнували два пам’ятники Леніну, які
нещодавно були відновлені.
13 вересня Голова Меджлісу Рефат
Чубаров закликав татар бойкотувати
вибори в Криму.
13 вересня „Росія воює не з Україною,
а з Заходом, Україна в даній ситуації
просто стала на шляху“. Про це у Києві
в ході конференції YES заявив представник
РФ, голова Інституту сучасного розвитку
Ігор Юргенс. У свою чергу єврокомісар
Штефан Фюле заявив, що незважаючи
на причини, чому Росія веде неоголошену
війну проти України, РФ ніколи не стане
повноправним членом у переговорах
України та ЄС щодо євроінтеграції.
13 вересня Різке погіршення ситуації
на Сході України змушує переглянути
прогноз падіння валового внутрішнього
продукту поточного року до 9–10%. Про
це заявила голова Національного банку
України Валерія Гонтарєва. Водночас вона
запевнила, що дефолту не буде.
14 вересня Командування АТО знало
про ситуацію під Іловайськом, однак
основний удар російських збройних сил
після відкритого вторгнення в Україну
25 серпня припав на напрям Луганська,
а не Іловайська чи Маріуполя, розповів
міністр оборони України Валерій Гелетей.
За словами міністра, російські війська
мали за три дні захопити всю Луганську
та Донецьку області, проте були зупинені
українською армією.
14 вересня Залишки Партії регіонів та
інших прихильників Януковича підуть на
вибори під назвою партія „Опозиційний
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Фото: Петро Андрусечко

Путін підтримує
терор на Сході
України, все більше
перетворюючи
підконтрольні
собі ДНР і ЛНР на
звичайні терористичні
організації та
створюючи нову
терористичну загрозу
для людства.

характер їх діяльності та використовувані методи досягнення цілей, цілком впевнено можна прогнозувати,
що ДНР та ЛНР використовуватимуть
асиметричні методи впливу та тиску
на своїх опонентів.
Причому такий варіант функціонування Донбасу цілком влаштовує
і Путіна, оскільки в результаті його
втілення в Європі з’являється бідний
проросійський регіон із антиукраїнською та антизахідною пануючою ідеологією, керівництво якого використовує терористичні методи доведення
і відстоювання своєї позиції. Таким
чином в арсеналі Путіна з’являється
аргумент силового (терористичного)
тиску на Захід та потужна база для
поповнення людськими ресурсами.
Фактично, Путін підтримує терор
на Сході України, все більше перетворюючи підконтрольні собі ДНР і ЛНР
на звичайні терористичні організації
та створюючи нову терористичну загрозу для людства. І ця небезпечна
тенденція має бути зупинена, інакше
світова спільнота може отримати нову
„Аль-Каїду“.
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блок“. Сама Партія регіонів на вибори
не йде.
14 вересня Лідер ВО „Батьківщина“
Юлія Тимошенко поступилася першим
місцем у списку кандидатів на виборах до
Верховної Ради та запропонувала очолити
список полоненій льотчиці Надії Савченко.
14 вересня Арсеній Яценюк піде на вибори
„Народним Фронтом“ разом із людьми,
які втекли від Тимошенко, а також із
фронтовими комбатами та майданівськими
активістами.
15 вересня Центральна виборча комісія
зареєструвала Комуністичну партію на
позачергові вибори депутатів Верховної
Ради.
15 вересня Лідер „Українського
вибору“ Віктор Медведчук пропонує
змінити назви Донецької та Луганської
областей і заснувати нові територіальні
утворення – „краї“, шляхом внесення змін
до Конституції.
15 вересня В анексованому Криму вночі
було скоєно напад на будівлю Меджлісу
кримськотатарського народу.
16 вересня Президент Петро Порошенко
пропонує законопроект, яким передбачено
на три роки запровадити особливий
порядок самоврядування в Донецькій
і Луганській областях. Згідно з законом,
в цих областях повинні відбутися місцеві
вибори, а владі на місцях будуть надані
ширші повноваження. Окрім того, закон
гарантує недопущення кримінального
переслідування тим, хто не вбивав.
Парламент підтримав цей закон.
16 вересня Верховна Рада проголосувала
в другому читанні закон про очищення
влади (про люстрацію). Закон про
люстрацію передбачає заборону на
заняття державних посад для чиновників
часів Януковича, співробітників КДБ і низки
інших осіб. У той же час він не стосується
виборних посад, таких, як президент
і депутати.
16 вересня Верховна Рада та
Європарламент синхронно ратифікували
Угоду про асоціацію України та Євросоюзу.
16 вересня Народні депутати прийняли
Заяву „Про європейський вибір України“.
Президент Петро Порошенко заявив, що
Україна має намір вступити в ЄС у 2020
році.
16 вересня ООН: у Східній Україні
загинуло більш ніж 3170 мирних людей.
16 вересня У незаконну „держраду
Криму“ проходять 70 членів партії „Єдина
Росія“ і 5 членів ЛДПР Жириновського.
По факту, більшість кримчан бойкотували
вибори і не прийшли голосувати. Окрім
того, до парламенту півострова не
потрапила жодна місцева партія.
17 вересня Бойовики нанесли декілька
вогневих ударів по населеному
пункту Щастя в Луганській області,
зокрема, вівся прицільний вогонь по
теплоелектростанції, яка знаходиться
поблизу населеного пункту. Одна
трансформаторна підстанція загорілась.
У результаті пожежі пропала
електроенергія в населених пунктах
Щастя, Новоайдар, Северодонецьк.
Саме місто Щастя сильно поруйноване.
17 вересня Внаслідок обстрілу
терористами позицій сил АТО і будинків
мирних жителів у населеному пункті Нижня
Кринка Донецької області загинуло більше
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Меджліс
кримськотатарського
народу і Муфтіят Криму
в умовах окупації
Масові протести зими
2013–2014 років в Україні, які
отримали назву Революція
Гідності, завершилися
драматичними подіями в центрі
Києва і призвели до втечі 22
лютого 2014 року зі столиці
екс-президента Януковича.
Фактичний колапс центральної
влади з особливою силою
позначився на секторі безпеки.
На цьому тлі відбувається
загострення ситуації
в Автономній Республіці
Крим. Частина керівництва
Верховної Ради АРК пристає на
план Кремля по зміні статусу
півострова.
Ще з грудня 2013 року фіксується
нарощування присутності в Криму
частин спеціального призначення збройних сил і спецслужб РФ,
а також російських добровольців.
Призначене на 26 лютого екстрене засідання ВР АРК, на якому
могли бути прийняті сепаратистські
рішення, не відкрилося через тиск
мітингувальників, які вийшли на заклик Меджлісу кримськотатарського
народу. Однак уже в ніч з 26 на 27
лютого військовослужбовці Сил
спеціальних операцій РФ зайняли
всі адміністративні будівлі органів
влади в Сімферополі і Севастополі.
Насильно зібрана ВР АРК під тиском
озброєних людей у закритому режимі приймає рішення про те, що бере
всю відповідальність за ситуацію
в Криму на себе і проголошує референдум щодо „вдосконалення правового статусу Криму“. Наступними
тижнями відбувається масоване введення збройних сил РФ, захоплення
українських силових структур і блокування місць дислокації Збройних
сил України.

Ілюзія мирного відділення
Як виглядає, сценарій захоплення
Криму хоча і передбачав силовий
тиск, проте був розрахований на
створення ілюзії про мирний і добровільний характер зміни державної належності автономії згідно

з волевиявленням кримчан. В умовах
колапсу сектору безпеки держави
єдиною організованою силою, яка
могла протистояти таким планам,
був Меджліс кримськотатарського
народу, який традиційно підтримував проукраїнські сили та гостро
виступав проти сепаратистських чи
іредентистських рухів. На момент захоплення органів влади АРК Меджліс
міг розраховувати на оперативну
підтримку щойно сформованих загонів кримськотатарської самооборони чисельністю до 40 тисяч осіб.
Ці загони самооборони мали на меті
недопущення провокацій та зіткнень
в місцях компактного проживання
кримських татар у всіх регіонах Криму. Тому для організаторів окупації
Криму важливим було забезпечити
принаймні нейтралітет керівництва
Меджлісу. Такий нейтралітет або
навіть сприяння з боку Меджлісу не
можна було забезпечити без уявлення про місце цього представницького
органу кримських татар в новій системі влади в умовах уже російської
приналежності Криму. З метою вплинути на позицію Меджлісу, 5 березня 2014 року до Сімферополя прибуває велика делегація Татарстану на
чолі з головою республіки Рустамом
Мінніхановим. За задумом, саме Татарстан мав стати гарантом домовленостей і головним переговорником
між керівництвом Меджлісу та Москвою. Перебуваючи під подвійним
тиском – силових структур і переговорників з Казані, Меджліс значно
знижує свою протестну активність
і відмовляє проукраїнським активістам підтримати акцію на честь дня
народження Т.Шевченка 9 березня
в Сімферополі, яка, за задумом організаторів, мала суттєво вплинути
на політичну ситуацію. В результаті
очевидного компромісу, парламент
Криму 11 березня прийняв постанову „Про гарантії відновлення
прав кримськотатарського народу“.
Постановою, зокрема, обіцялося
надання кримськотатарській мові
статусу державної і гарантоване
представництво кримських татар
в органах влади по квоті 20%.

29 березня в Бахчисараї пройшла
позачергова друга сесія Курултаю кримськотатарського народу
VI скликання. На ній було розглянуто
питання „Про суспільно-політичну
ситуацію в Криму і завдання органів
місцевого самоврядування кримськотатарського народу“. Рішенням Курултаю було фактично підтверджено
курс на співробітництво з новою владою – двох представників кримських
татар було делеговано до складу
Ради міністрів Криму, кримським
татарам було рекомендовано приймати російське громадянство,

референдум про державність кримських татар як основний інструмент
тиску на Кремль, було фактично
відмінено. На Курултаї були присутні
президент Татарстану, голова Ради
муфтіїв Росії Равиль Гайнутдінов,
а також заступник голови ДУМЄР,
імам-хатиб Московської історичної
мечеті Шаміль Аляутдінов. Бізнесмен і власник кримськотатарського
телеканалу АТР Ленур Іслямов став
віце-прем’єром уряду Криму. Проте
вже 28 травня Ленур Іслямов був
знятий зі своєї посади, а компроміс
між Меджлісом і владою Криму було
зруйновано.
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огляд подій
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Кінець компромісу

десяти мирних жителів, десятки отримали
поранення.
17 вересня Згідно з рішенням Меджлісу
кримськотатарського народу, благодійний
фонд „Крим“ і газета „Авдет“ повинні
протягом доби звільнити приміщення
в центрі Сімферополя.
17 вересня Господарський суд Харківської
області 26 серпня скасував договір
купівлі-продажу стадіону „Металіст“, який
30 серпня 2013 року уклали Харківська
облрада і ТОВ „Спортивний комплекс
“Стадіон Металіст”“.
17 вересня За підсумками 100 днів
президентства, Петро Порошенко
залишається лідером довіри серед
українців: повністю чи частково йому
довіряють 62,9%. Про це свідчать дані
опитування „СОЦИС“. Другим за цим
показником виявився прем’єр Арсеній
Яценюк (53,9%), третім – Анатолій
Гриценко (48,8%), далі – Олег Ляшко
(45,1%) та Віталій Кличко (44%).
18 вересня Президент Петро Порошенко
призначив генерала Геннадія Москаля
головою Луганської облдержадміністрації.
18 вересня П’ять депутатів Верховної Ради
України – членів Партії регіонів, обраних
в 2012 році в мажоритарних округах
у Криму – склали свої мандати.
18 вересня В серпні 2014 року
промислове виробництво скоротилося на
21,4% порівняно з серпнем 2013 року.
18 вересня Володимир Путін заявив,
що може ввести війська у Варшаву,
Вільнюс та низку інших столиць країн ЄС
та НАТО. Про це йдеться в короткому
викладі зовнішньополітичної служби ЄС,
з посиланням на телефонну розмову Путіна
та Порошенка.
19 вересня Сили АТО відбили нові атаки
на аеропорт Донецька. Обстріли на
Донбасі тривають.
20 вересня Бойовики на Донбасі вже
готуються випускати власну „валюту“,
а також примусово роздають російські
паспорти.
20 вересня В НАТО заявили, що російські
війська й досі не залишили територію
України, а „режим припинення вогню не
діє“.
20 вересня ОБСЄ оприлюднила текст
Меморандуму, підписаного у Мінську
учасниками контактної групи з
урегулювання ситуації на Сході України.
Бойовики мають відвести „Гради“,
„Урагани“ і „Торнадо“ на 15 км від лінії
фронту. Так само артилерію повинні
відвести і українські війська. Обмін
полоненими повинен активізуватися.
21 вересня Для врегулювання конфлікту
на Донбасі у керівництва України попереду
– титанічна робота, яка може тривати не
один рік. Це випливає з інтерв’ю глави
адміністрації Кремля Сергія Іванова.
21 вересня Від Росії очікують кроків із
урегулювання конфлікту на Сході України
до саміту G20 в Австралії, що відбудеться
у листопаді.
21 вересня На південному сході України
вже перебувають 80 спостерігачів місії
ОБСЄ. Планується розділити зону АТО на
5 секторів, за якими спостерігатимуть 350
представників ОБСЄ.
22 вересня За 7 місяців експорт
української продукції до Європейського
Союзу становив 2,985 млрд доларів, що

з краю

на 14% або на 367,5 мільйонів доларів
більше, ніж за аналогічний період 2013
року.
22 вересня У Дніпропетровській області
німці збудують для переселенців із зон АТО
модульне житло на 400 осіб.
22 вересня Кабмін розпорядився
безоплатно передати „Укртелекому“, який
знаходиться у власності підконтрольних
Ахметову компаній, телекомунікаційну
мережу спеціального призначення.
22 вересня РНБО рапортує про 1200
звільнених із полону мирних та військових.
23 вересня Разом із нерухомістю
російського олігарха Аркадія Ротенберга
в Італії були заморожені активи сина
екс-прем’єра України Миколи Азарова
Олексія.
23 вересня Бойовики „ДНР“ готують
на зайнятій ними території вибори
„глави республіки“ і свого так званого
парламенту. Про це повідомив один із
лідерів терористів, „прем’єр-міністр ДНР“
Олександр Захарченко, який заявив, що не
допустить проведення виборів до Верховної
Ради України, запланованих на 26 жовтня
на його території.
23 вересня Рух „Чесно“ закликає
лідерів політичних сил зняти з участі
у виборах кандидатів, які були причетні
до корупційних справ або голосували за
„диктаторські закони“ 16 січня. Зараз до
парламенту мають намір пройти 54 таких
кандидати.
23 вересня Сили АТО зірвали просування
бойовиків під Маріуполем і Новотроїцьким.
24 вересня Голова Луганської обласної
державної адміністрації Геннадій Москаль
має намір перенести з Луганська
в Сіверськодонецьк обласну лікарню
та інші медичні установи. Водночас
міністр освіти Сергій Квіт повідомив, що
Донецький національний університет буде
переведений до Вінниці.
24 вересня Президент Петро Порошенко
підписав закон про звільнення благодійної
допомоги для АТО від оподаткування
податком на доходи фізичних осіб.
24 вересня Львівські інженери створили
робота-розвідника для потреб АТО. Апарат
може не тільки збирати інформацію, але
і доставляти до 300 кг вантажу і зброї. Крім
того, робот здатний евакуювати поранених
солдатів.
25 вересня В Україні відбувається акція
„Trash bucket challenge“ – активісти
кидають до сміттєвих баків чиновників, які
заплямовані корупцією та порушенням
законодавства. Більшість вважає, що це
м’яка форма суду Лінча.
25 вересня Досудове розслідування
у справі про масові заворушення, які
відбулися 2 травня в Одесі, завершене.
Матеріали кримінального провадження
стосовно 24 осіб, серед яких є
організатори та активні учасники масових
заворушень, яким оголошено про підозру,
буде направлено до суду. Окрім цього,
9 осіб, серед яких є організатори та
активні учасники масових заворушень,
у тому числі і ті, що безпосередньо вчиняли
умисні вбивства, оголошено в розшук,
оскільки частина з них перебуває в Росії.
Нагадаємо: внаслідок подій, що сталися
в Одесі 2 травня 2014 року, загинуло 48
та отримало тілесні ушкодження майже
250 осіб.
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Існує низка факторів, які не дозволили цій політичній конструкції проіснувати тривалий час. Простежується
очевидна залежність між політичною
конструкцією, яку Москва вибудовує
в Криму і подіями на Сході України.
На початку травня 2014 року спроби
дестабілізувати ситуацію і створити
маріонеткову „Новоросію“ в декількох областях Півдня і Сходу України зазнали фіаско. В середині травня
Збройні сили України почали чинити
збройний опір на Донбасі і демонструвати потенціал відновлення своєї
боєздатності. Сухопутний коридор
з РФ до інфраструктурно ізольованого Криму створити не вдалося.
В складних умовах, але були проведені президентські вибори, і Україна
отримала легітимного голову держави. З різкою критикою попередніх
рішень Меджлісу виступив визнаний лідер Мустафа Джемілєв, чий
авторитет у кримськотатарському
суспільстві є найбільшим. Консолідувалися члени Меджлісу, орієнтовані
на М.Джемілєва, які виступали проти
співробітництва з окупаційною владою. З іншого боку, в Москві вирішили, що здатні силовими методами
контролювати ситуацію і нав’язувати
свої рішення. Так, традиційне вшанування Дня пам’яті жертв депортації
18 травня, яке щороку проходило за
одним і тим самим сценарієм у центрі
Сімферополя, було кардинально переформатовано російською владою
і проведено за новим сценарієм на
околиці міста.

Меджліс без керівництва
Розмежування позицій з окупаційною владою закріпилося під
час виїзного засідання Меджлісу
на території материкової України
в м. Генічеськ 4–5 липня 2014 року.
На цьому засіданні було прийнято
рішення відкликати кримськотатарських представників із органів влади,
а Мустафа Джемілєв виступив за
націонал-територіальну автономію
кримських татар тільки в складі України. Після засідання голові Меджлісу
Рефату Чубарову було на 5 років
заборонено в’їжджати до Криму.
Знаковою стала відсутність на цьому
засіданні Муфтія Криму і постійного
члена Меджлісу Еміралі Аблаєва.
Меджліс фактично залишився без
керівництва.
Отже, після 18 травня і невдалої
спроби М.Джемілєва прорватися до
Криму, потенціал спротиву, який може організувати Меджліс, у Москві
було оцінено як низький. Також про-

слідковується залежність політичної
конструкції, яку нав’язують в Криму,
від безпекових уявлень про регіон.
Саме безпекові питання справляють
вирішальний вплив на перебіг політичного процесу півострова. Якщо
Крим знаходиться в глибокому тилу
і не має прямих військових викликів
як з боку материкової України, так
і з боку зовнішніх супротивників, то
певні форми керованої самоорганізації все таки допускалися. Однак,
якщо півострів уявляється як „прифронтовий“, як одна велика військова база (причому загроза бачиться
як з боку України, так і з морського
театру військових дій – у зв’язку із загостренням відносин РФ із Заходом),
то кримські татари, як і в сталінські
часи, представляються ненадійними
і такими, що здатні нести безпекові
загрози. Про остаточну перемогу
саме таких уявлень свідчить відмова
від реалізації навіть альтернативних
до Меджлісу кримськотатарських
політичних проектів – Міллі Фірка
і Кирим Бірлігі, які об’єднали проросійські сили кримських татар, і які
демонстрували абсолютну лояльність. В результаті, на місцевих виборах 14 вересня, які бойкотувалися
Меджлісом, кримські татари йшли за
списками декількох загальноросійських партій. В таких умовах саме існування автономного самоврядного
суспільного інституту, яким є Меджліс, представлялося для Кремля неприйнятним і небезпечним.

В пошуках забороненої
ісламської літератури
Практика репресій і залякування
кримськотатарських активістів набула поширення в Криму одразу
після анексії. Однак тільки з середини літа і особливо з серпня місяця
таку практику можна характеризувати як масштабну і послідовну.
Обшуки проходять у активних членів
місцевих меджлісів і в релігійних
активістів. Рейди поліції торкнулися
кримськотатарських шкіл і мусульманських навчальних закладів.
16–17 вересня озброєні люди захопили будівлю Меджлісу в Сімферополі, що ставить під загрозу саме
існування цього представницького
органу і переводить його діяльність
у напівпідпільний формат. Основним
приводом для проведення обшуків
серед кримських татар є пошук так
званої забороненої ісламської літератури. В Росії давно існує непрозора практика внесення певних видань
до списку забороненої літератури.

Зберігання такої літератури може
тягти кримінальне переслідування.
На Північному Кавказі, за твердженнями правозахисників, така практика масово використовується для
боротьби з опозиціонерами. Таким
чином, у разі ліквідації Меджлісу,
єдиним самоврядним органом, який
хоч якоюсь мірою представлятиме інтереси кримських татар як спільноти,
залишається Муфтіят Криму.
Ставлення окупаційної влади до
Муфтіяту визначається щонайменше двома факторами. По-перше,
Муфтіят очевидно бачився як непідконтрольна державі мусульманська
організація в країні, яка має помітну
терористичну активність під ісламськими гаслами і значну (значно
більшу за Україну) частку мусульман
у складі населення. Терористична
активність і значення мусульманського фактору у внутрішньополітичному
житті РФ сформувала відповідну
специфічну культуру взаємовідносин
між урядом і формально незалежними мусульманськими організаціями.
По-друге, Муфтіят розглядається
як частина кримськотатарського
національного руху, як невід’ємна
складова Меджлісу кримськотатарського народу, ставлення до якого,
в свою чергу, зараз еволюціонує від
кооперативного (за певних умов і поступок з боку лідерів Меджлісу) до
цілком ворожого. Обидва контексти
створюють екзистенційні виклики для
Духовного центру мусульман Криму
(ДУМК).

В пошуках партнерів
Крім того, Муфтіят потрапив в іншу
організаційну реальність російського ісламу, де також є свої центри
впливу і конкурентні проекти, які
змагаються за прихильність держави. В цій ситуації Муфтіят спрямовує
свою активність на пошук впливових
партнерів серед російських мусульманських лідерів, налагоджуючи
зв’язки з Равилем Гайнутдіновим та
іншими представниками офіційного
ісламу Татарстану, намагаючись одночасно зберегти автономію в більшості питань, пов’язаних, зокрема,
з ресурсним забезпеченням поточних потреб і програм. Одночасно,
в рамках стратегії на маргіналізацію
Меджлісу
кримськотатарського
народу, відбувається активізація
контактів і зв’язків новоствореного
Таврійського муфтіяту (колишній
ДУМК) з конкуруючими до Р.Гайнутдінова мусульманськими колами, які
використовують риторику боротьби

з ісламським екстремізмом. Поза
цим контекстом відбувається залучення Муфтіяту в численні проекти
і програми російських ісламських
благодійних та освітніх організацій.
Намагаючись зупинити хвилю
обшуків і погроз, Муфтій Криму організував 8 вересня круглий стіл за
участі Голови ради муфтіїв Росії Гайнутдінова і представників кримської
влади. Однак уже після 14 вересня
обшуки в навчальних закладах і помешканнях мусульман продовжилися
з нової силою, не дивлячись на запевнення так званого голови Криму
Аксьонова у тому, що така практика
буде припинена. Так само марними
були сподівання Аблаєва убезпечити
свій статус єдиного репрезентанта
всіх мусульман Криму. Натомість
Таврійське духовне управління
продовжило практику захоплення
мечетей, які належали до Муфтіяту,
в різних регіонах півострова.
Обидва інститути, які репрезентували інтереси кримських татар,
– Меджліс і Муфтіят, – знаходяться
в кризовому стані в умовах окупації.
Відрізаний від ресурсів Меджліс перебуває під постійним тиском силових структур на всіх рівнях, позбавлений можливостей для будь-якої
саморепрезентації і символів, з лідерами, які знаходяться у вигнанні,
цілком ймовірно перестане існувати
в тому вигляді, в якому він функціонував в українському політичному полі.
Меджліс як самоврядна, автономна,
організована інституція глибоко чужий і ворожий російській політичній
культурі, сприймається як виклик
з безпекової точки зору. Натомість
Муфтіят – концептуально зрозумілий
і звичний інститут, який проте зазнає
значних трансформацій. Відсутність
Муфтія на засіданнях Меджлісу та
інші знакові кроки (наприклад, синхронна з християнами так звана „молитва за мир в Україні“ у всіх мечетях
Криму) свідчить про готовність розірвати зв’язок з національним рухом.
Кожна наступна хвиля репресій буде
зменшувати ступінь автономності
Муфтіяту і посилюватиме його залежність як від Ради муфтіїв Росії, так
і від місцевої влади і силовиків. Якщо
керівництво Муфтіяту наважиться на
опір, у влади завжди буде можливість
сприяти конкуруючому Таврійському
муфтіяту, з його вкрай агресивною
політикою боротьби з ісламськими
інакодумцями.
Сергій Данилов,
Центр близькосхідних
досліджень, Київ

25 вересня Президент Петро Порошенко
заявляє, що Україна одержує всю
необхідну підтримку від Європи й США,
а смертельна зброя Україні не потрібна,
оскільки ми самі здатні її виробляти.
25 вересня Під контролем так званої
„ЛНР“ перебуває 64,4% від усього
населення Луганської області. 26,1%
населення області перебуває на території,
що контролюється українським урядом,
ще 9,5% – на території, що частково
контролюється українським урядом.
26 вересня Україна мусить провести
швидкі і ефективні реформи, інакше може
відбутися новий соціальний бунт та загроза
залишитися сам-на-сам із Росією, – заявив
Петро Порошенко. „Саме тому стратегія
“Україна–2020” передбачає понад 60
реформ і спеціальних програм, які треба
запускати майже одночасно“, – заявив
президент. Усі реформи повинні бути
завершені до 2020 року.
26 вересня Україна повинна виплатити
„Газпрому“ $3 млрд до кінця року. Про це
повідомив заступник голови Єврокомісії
Гюнтер Еттінгер. Росія, водночас, повинна
відновити постачання газу Україні у жовтні.
26 вересня У випадку, якщо країни-члени
Євросоюзу здійснюватимуть реверс газу
до України, РФ припинить його постачання
до Європи. Про це заявив міністр
енергетики Росії Олександр Новак.
26 вересня Українські бійці з Донецького
аеропорту відбили найсильнішу атаку
за весь час. Підбито кілька танків
супротивника. „Ми бачили, що в них великі
втрати, але точної кількості не знаємо. Що
стосується наших втрат, то за тиждень у
нас троє поранених. Ми стоїмо!“ – сказав
боєць.
26 вересня У звільненому від терористів
Слов’янську знайдено 3 масових
поховання. Вже встановлені імена 12
загиблих. Слідство триває.
26 вересня Російському Центробанку на
тлі санкцій Заходу доведеться підтримувати
курс рубля, скорочуючи золотовалютні
резерви. За прогнозом агентства „Fitch“,
золотовалютні резерви ЦБ із 465 млрд
доларів станом на 1 вересня скоротяться
до 450 млрд доларів до кінця 2014 р. і до
$400 млрд або на 15% – до кінця 2015 р.
26 вересня У Щасті обстріляли лікарню.
Багато мирних жителів поранено, є загиблі.
28 вересня Санкції Заходу щодо РФ через
українську кризу є правильними і можуть
змусити керівництво Росії відмовитися від
анексованого півострова Крим. Про це
в інтерв’ю німецькому журналу „Focus“
заявив колишній глава уряду Росії Михайло
Касьянов. За його словами, нині у Росії
назріває невдоволення Путіним: „Скоро
економічна ситуація буде настільки погана,
що люди змінять своє ставлення до Путіна“.
28 вересня Бойовики встановили
„зарплату“ лікарям у Луганську: півбанки
тушонки і ще давали по жмені крупи...
28 вересня Терористи захопили 60%
українських шахт. Водночас більшість
прибуткових шахт знаходиться на
території, підконтрольній Україні.
28 вересня У Харкові учасники „Маршу
миру“ після завершення акції на площі
Свободи вручну повалити найбільший
в Україні 8-метровий пам’ятник Леніну.
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культревю

Олег Стефан:

„Україна –
вегетаріанка, яка
більше не боїться“
Можливо, через зворушливу скромність він цього й не визнає,
однак актор Львівського академічного театру імені Леся
Курбаса Олег Стефан – на „ти“ зі Сковородою і Платоном,
Лесею Українкою та Семюелем Беккетом, Василем Стусом
й Інгеборг Бахман. Замість перетворитися на слугу театрівфабрик, повсюдно поширених в Україні, він ціле життя лишається
„курбасівцем“. Лишатися „курбасівцем“ – це передусім думати,
заглиблюватися в текст, розуміти мотиви всіх персонажів.
Театр Курбаса у Львові – місце постійного пошуку. Тут
полюбляють не лише працювати з традиційними драматургами,
але й приносити на сцену літературу. Достоєвський, Леся,
діалоги Платона, поезія Франка – усе це живе по-іншому,
яскравіше, часто чесніше. Олег Дмитрович грає Сократа, Богдана
Хмельницького, Фірса і Доброго Бога Мангеттена. А нещодавно
в прокаті з’явилася стрічка „Такі красиві люди“, де він зіграв одну
з найцікавіших ролей.
Лауреат Шевченківської премії, учень Ґротовського і друг
Кучинського Олег Стефан робить великі паузи під час нашої
розмови. Ми говоримо про сьогоднішню Україну, про те, як її
розуміти і як розуміти себе в цій уже двічі народженій державі.
Це не звичайне інтерв’ю, а радше взаємна спроба відчути
й усвідомити себе.
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Як ви самі для себе пояснюєте те,
що сьогодні відбувається в Україні,
і те, що відбувалося раніше – починаючи з листопада минулого року?
Якщо відповідати коротко, то, на мою
думку, в Україну повертається жанр,
який надовго її ніколи не полишав,
– жанр трагедії. Тільки на відміну від
попередніх трагедій (загарбництва,
репресії, голод), зараз наша держава
нарешті виробляє свій імунітет, вчиться бути хижаком, нарощує панцир.
Трагедія усвідомлюється як реальність.
До неї звикаєш. Ми її заперечуємо, не
хочемо миритися з цим, протестуємо,
але це реальність.
Усе, що відбувається сьогодні, провокує мене вкотре піднімати перед
собою питання і чесно на них відповідати. Можливо, мої відповіді
будуть для багатьох неприйнятними.
Я запитую себе, що таке патріотизм.
Очевидно, говорячи про це, ми
думаємо про країну – Батьківщина
і патріотизм є, по суті, спільнокореневими словами. Вслід за цими словами асоціативно в ряд стають інші:
любити, захищати, віддати життя…
Труднощі полягають у тому, що я не
можу дати точного визначення „патріотизму“, так само, як не можу точно визначити „любов“. Просто, за
цими словами – любити, захищати,
віддати – постає моє улюблене запитання, яке не покидає впродовж
усього свідомого життя: „Навіщо?“.
Навіщо і для чого я народжений?
Для чого прийшов у цей світ? На
це питання також не знайдеться
однозначної відповіді, кожен відповідає по-своєму, але те, що я знаю
точно, – не для того, щоб віддати
своє життя за щось, а для того, щоб
жити во славу, заради чогось. Моя
душа на цей момент – це терези. І на
шальках моїх терезів ці два поняття
„патріотизм“ і „призначення твого
життя“ хитаються. Що з цих двох
важливіше? У світлі останніх подій
ці терези хитаються дуже болісно.
Знаю, що якби мені було 18 чи 20,
я давно був би в зоні АТО, я би довго
не думав.
То чому ви зараз не в зоні АТО?
У 18 років ставиш перед собою багато запитань, але ті, що є сьогодні,
в тому віці ще не виникали. В той час
моє тіло було тілом держави, воно
належало їй, сумнівів не виникало.
Міг бути страх, але ти його долав.
Під час війни в Афганістані я написав
заяву про те, що готовий вже сьогодні
їхати туди. Офіцер, до якого я прийшов з рапортом, подивився на мене,
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посадив біля себе і сказав: „Синок, ти
мені ще тут будеш потрібен, лишайся“. Я йому дуже вдячний, бо сьогодні
все виглядало б по-іншому (якби хоч
якось виглядало). І тоді це також був
патріотизм – вихований на інших цінностях та ідеалах, але патріотизм.
Потім, після цього, мої хороші вчителі,
великі майстри, просто мудрі філософи вели мене до того, чим я не можу
розмінюватися зараз. На питання про
те, для чого народжений, я не знаю
відповіді. Але я точно усвідомлюю,
що прийшов сюди не для того, щоби
вбивати.
Сьогодні дуже популярні слова
В’ячеслава Чорновола „Україна
починається з тебе“. Вони дуже
красиві. Цей заклик можна чути порізному: „будуй себе для України“
чи „будуй Україну, а своє відклади
на потім“...
Ви дуже гарно означили ці варіанти.
Насправді, ближчим мені є такий:
ти – це Україна, знай про цю відповідальність. І в цьому зрізі мені
ближчою є Україна Стуса, я розумію
Україну в собі, яку мав Тарас. Реально
вони жили на зовсім іншій території,
їх оточував соціум невідповідних їм
цінностей, цей соціум їх поступово
знищував, стирав. Але їхня Україна
була не місцем проживання, а внутрішнім світом – так ніби далеко, але
так близько.
Я запитую себе – що сьогодні робили
би ці люди? Чим би вони воювали
– словом чи зброєю? Звісно, усвідомлюю, що для дуже великої кількості
людей саме в цьому є сенс – збройно,
мужньо захистити свою територію,
свою землю, родину, мову. Той, хто
так мислить, мислить велично, ясно,
реально, конкретно. Такі люди викликають у мене захват. Таке мислення

направду є героїчним, воно, здається,
має більше стосунку до суті життя, ніж
якась „Україна в тобі“. Але...
Читаючи цю розмову, пересічний
читач може подумати так: „Ну от
сидить собі шевченківський лауреат, міркує про Стуса, аналізує.
А насправді – не міркує, не аналізує, а виправдовується“...
...А насправді – виправдовує свій
страх.
А відтак – запитання. І ви, і Стус,
і Тарас – чоловіки. Стояти зі зброєю
в АТО – це безапеляційно по-чоловічому. Де межа між чоловічим та
жіночим?
Є загальноприйнята позиція – чоловік
бере зброю. І водночас є думки людини, якій під 50, мої думки. Хоча... От,
наприклад, учора я дивився новини
і побачив сюжет про голову якоїсь
сільради, йому 49, він написав заяву за власним бажанням і поїхав у
зону АТО. Працює водієм, бо вміє
керувати автом. Возить вантажі туди,
на передову. Бачите, справа таки не
в віці. Тут діло в усвідомленні цього
сенсу, свого сенсу патріотизму. Легко
давати відповіді собі, важко відповідати вам.
Ви питаєте про чоловіче. Я би говорив, не спираючись на гендерні
моменти, бо особисто для мене
з роками вони також стираються.
Починаєш дивитися на людину як на
людину, а не як на статеву одиницю.
І поняття України так само з часом
втрачає географічні кордони. Вона
виростає тепер більше на якійсь
ідейній території. Я усвідомлюю,
що все, про що говорю, є не зовсім
адекватним тому, що сьогодні хочуть
чути. А з іншого боку, цю ситуацію,
цю війну переживаю не менше за всіх.

І думаю, що відчуття України в мені не
менш сильне, ніж у інших...
Я вас переб’ю. Ви говорите про те,
що через певний досвід ваша Україна „виростає“ на ідейній території.
Це цікаво. Є, наприклад, ідейні
США, такий собі „American style“
– хмарочоси, Беверлі-Гіллз, гамбургери, американський прапор,
Голлівуд. Є ідейна Франція (хай
яка далека від справжньої) – мода,
парфуми, багети, Прованс, Амелі.
А якою у цій парадигмі є ідейна
Україна?
Пробачте мене, я не схильний мислити такими однорідними членами речення. Відповім, як відчуваю. Україна
– це те, що мусить реалізуватися для
Європи. Всі перелічені вами культури
мали час на таку реалізацію, пережили різні періоди. Це були цілі епохи
культурного і естетичного впливу
Греції, Риму, Франції, Англії на світ
і Європу зокрема. У нас ще цілий
шлях попереду.
Коли ви так ставите питання, перше, про що думаю, – житниця. І не
лише житниця хлібна, а ще й – духовна. Це величезні пласти безумовної,
материнської любові. І саме ця житниця й прогодувала монстра, з яким
ми боремося сьогодні. Він не просто
грюкає в двері, він готовий рідну матір
задушити. Це велике дебеле дитя, яке
своїми ручищами намагається вчинити злочин проти своїх батьків. А мати
цього не усвідомлює, чи не хоче до
кінця усвідомити. Вона по-материнськи повкладала туди найкращі уми,
найкращих митців, дала все найкраще, а тепер...
Ну це ж стандартна ситуація в середньостатистичному спальному
районі. Всі знають цю жінку із си43
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ном-алкоголіком. Сусіди вітаються
з нею на сходах, жаліють її, але
„не втручаються“, максимум, що
можуть, – викликати міліцію, яка
приїде, зафіксує й поїде. Що ж їй
робити? Син-алкоголік рано чи пізно маму зарубає і продасть останні
сережки за чекушку...
Тут треба говорити про те, з чого ми
почали цю розмову. Україна все своє
життя була надто лояльною, м’якою.
Ми звикли переживати трагедії, змирилися з цим. Але вчасно усвідомили, що мусимо нарощувати панцир.
Нам потрібна армія, система оборони, де працювали би вмотивовані
люди – тим паче є ті, що відчувають
у цьому сенс життя.
Ця мама зі спального району, про
яку ви кажете, мусить наважитися
встановити броньовані двері і врізати нові замки. Вона ніколи не виявляла агресивності, не зазіхала на чужу
площу, вона беззахисна, тендітна,
вона, образно кажучи, вегетаріанка.
Їй важко зрозуміти, за що такі випробування. Але вона поволі розуміє,
що в такій ситуації мусить захищатися – не заради когось там, а в першу
чергу заради себе самої.
Ми багато говоримо про Україну
загалом і Україну сьогодні. А якби
конкретно зараз вам сказали: „Іди,
стріляй!“, що би ви відповіли?
Я би відповів: „Ні“. Мені б заперечили, що скоро ворог зайде в мій
дім. Усе одно відповів би: „Ні“.
У мене спитали би, чи я боюся. І я не
знайшов би остаточної відповіді, бо
кожна звучала би як виправдання.
А з іншого боку, всі ми знаємо, що
все-таки колись помремо. Постає
питання: чи варто вмирати за це?
Як би не намагалися нас переконати в протилежному, українська
ментальність – вегетаріанська, ми не
кровожерні. Ми добрі. І, може, тому
на Сході часом так складно – через
те, що ми не вміємо вбивати. Я теж
ментальний вегетаріанець. Водночас
знову згадую Стуса. Все життя по катівнях, але який міцний, войовничий,
безкомпромісний дух! І Стус – це теж
Україна.
У „Планеті людей“ Екзюпері пише про свого друга-пілота, який
зазнав аварії в Андах. Звичайна
людина ніколи не дійшла би з піку
гори донизу, до людей. Але Гійоме
дійшов і потім пояснював це так:
„Мені вже не було що втрачати.
Я втратив навіть страх і саме через це відчув у собі сили сміятися
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з долі“. Стус саме тому й був таким
сильним і зухвалим, що не було
йому чого втрачати. Він не боявся.
Стус – це вегетаріанець, який сміється з долі.
Стус – аскет. Україна не вміє вбивати
і через це страждає. Але саме через
ці страждання вона й стає сильнішою, незалежно від долі. В неї, у нас,
в України просто немає іншого виходу. Ми вже не боїмося. І в той драматичний день наприкінці листопада
минулого року, коли ми почули про
жорстоку розправу над студентами
на Майдані, питання не стояло – грати чи не грати виставу. Ми просто сіли в машину режисера і вже вранці у
Києві стали тим мільйоном українців,
який, здавалося, в один день може
змінити країну. Киян тоді сильно підтримала Західна Україна.
Як ви ставитеся до твердження, що
Революцію Гідності зробили „західняки“?
У цьому значна міра правди. „Західняків“ вистачило і на Захід, і на
Київ. Сьогодні „західняки“ складають значну частину нашої армії на
Сході. А назад вертаються труни.
Найбільше шкода матерів, які їх
зустрічають. І найбільше шкода,
що, наприклад, у Львові все давно
зрозуміло, а там, на Сході, тільки
починають розуміти...
Але ж ви також зі Сходу...
Я народився на Півдні, в Одеській
області. Але справді, студентські
роки, всі переломні моменти, перший акторський досвід і перші кризи
припали на Харків. Сьогодні мені 49.
І я львів’янин.
А чому так? Давайте називати речі
своїми іменами. Чому переважно
на Заході є усвідомлення того, що
Батьківщина – це цінно? І чому на
Сході кажуть: „Байдуже, Москва
чи Київ, аби не стріляли“?
Зовсім недавно приїздила до нас художній керівник Харківського театру
ляльок Оксана Дмитрієва. До слова
– неймовірно талановита, тендітна і
водночас потужна людина, яка піднесла цей театр, без перебільшення,
до європейського рівня. Сама вона
народжена в Маріуполі, довгий час
жила і працювала у Криму. За тиждень перебування у Львові, попиваючи каву, вона сказала: „Вам можна
позаздрити – ви маєте коріння. А ми
– діти степів. І оце “перекотиполе”
знаходиться у нас всередині“. Тому
все так і відбувається зараз. Прожит-

ковий мінімум і тут, і там – 1200. Але
тут до тих 1200 є ще Україна, в яку
ми глибоко укорінені.
Ви так категорично відповідаєте.
То, може, по Дніпру? Чи по Збручу?
Навіщо? Ми маємо механізм, і нам
уже не залишають вибору: країна
стане сильнішою, навчиться себе захищати, матиме найкраще озброєння, новітні технології. Все, як в Ізраїлі.
Тепер наш бізнес пишається тим, що
вкладає свої мільйони у бронежилети. Всі ці роки мали би вкладати
в культуру української свідомості
на Сході, в українське коріння, аби
не витрачатися тепер на амуніцію.
Тепер доведеться робити це на всіх
фронтах.
А щодо Збруча чи Дніпра, то ні
– не треба нічого ділити і нікого ділити. Зараз багато кажуть, що ми
єдині. Справді, ми різні і ми єдині.
Чи не в цьому краса? Однак людина
завжди прагне туди, де краще. Львів
показує приклад, він зараз такий,
з нього не хочеться їхати, з такої
України не хочеться втікати, таку
Україну просто любиш.
Українці справді різні. Різні і красиві. Про це, зокрема, й кіно,
яке презентували на торішньому
фестивалі „Молодість“ – „Такі красиві люди“. Ви виконали там одну
з головних ролей.
Ми знімали цей фільм на Арабатській стрілці, на Азовському морі.
Ці краї – справжній дарунок, я отримав велике задоволення. Я знаю,
що других таких зйомок не буде
– дивовижна знімальна група, дуже
суголосний мені режисер – Дмитро
Мойсеєв. Він сам написав красивий
український сценарій, сам підібрав
добру команду професіоналів. І там,
на Півдні, не виникало жодних питань щодо українського чи не-українського. Кіно робили, як то кажуть,
„усім миром“. І зйомки, і життя на тій
Арабатській стрілці (а ми ж не тільки
між собою спілкувалися, а й з місцевими) показали, довели мені, що ті
відмінності, про які ми говорили вище, та прірва в усвідомленні українського – створені штучно. Політика,
на жаль, далека від мудрості. І те, що
можна було створити за два роки,
руйнувалося двадцять два. Сьогодні
ситуація складна як ніколи. Але я,
разом зі Славком Вакарчуком, вірю:
„Все буде добре!“.

музика
Повернення: „Брати
Гадюкіни“ знову на
хвилі
Без „гадів“ уявити український
рок, персональний і суспільний
спротив, відчуття абсолютної свободи, неможливо. Їхня музика вже
стала своєрідним віддзеркаленням
нашого сьогодення – з усіма його
викликами. Водночас вона сприймається позачасово, на ній немає
штампу „придатності/непридатності“. І більшість пісень ми вже давно
засвоїли як народні, такий собі новочасний фольк – без кордонів, який
не гребує ні повсякденним життям,
ні особливими, святковими датами.
Однак, щоб повернутися на сцену,
знову зазвучати вже без лідера
колективу – Сергія Кузьмінського,
який відійшов у вічність п’ять років
тому, потрібні були не лише бажання вдарити по струнах, а й особлива
відвага і підтримка колег.
Ще навесні 2014 року „Брати
Гадюкіни“ зізнавалися, що рішення
взятися за новий альбом – непросте. Розмови про повернення почалися після концерту пам’яті Сергія
Кузьмінського „Він вернувся домів“
(а це 2011 рік). Тоді багато колег,
друзів і шанувальників гурту просили відродити справу „Гадів“. Адже
колишні учасники гурту так і не
облишили „музичних справ“. Так,
Павло Крахмальов та Ігор Мельничук писали саундтреки для фільмів
(до слова, 30 жовтня в національний
прокат виходить українсько-французька комедія „F 63.9 Хвороба
кохання“ Дмитра Томашпольського
та Олени Дем’яненко, музику до
якої написали хлопці). Геннадій
Вербяний і Михайло Лундін блюзували у Львові. А решта учасників
(вокалістки й музиканти з „Джанкой
бразерс“) щодня музикували на
сценах України та Росії.
Всупереч усім труднощам, природному страху та скепсису, відстаням Київ–Львів, Ігор Мельничук
(бас) і Павло Крахмальов (клавіші)
розпочали роботу над новим альбомом у вересні 2013 року і попередньо записали 20 демоверсій.
Відбирали пісні, що увійшли до нової
програми, колеги, друзі колективу і,
звісно, близькі люди Сергія Кузьмінського. Проте й на цьому музиканти не зупинилися. 28 січня 2014
року „Брати Гадюкіни“ запросили
своїх шанувальників до відкритого

громадського обговорення нових
пісень: виклали в мережу п’ять „сирих“ треків. Відгуки, які отримав
гурт, остаточно переконали команду, що альбом необхідно зробити,
і вже у лютому всі учасники колективу зібралися в студії для наполегливої роботи.
Відтак повернення „Гадюкіних“
– це своєрідна консолідація кожного, від музиканта до фана, довкола
необхідних музичних смислів, якими
пронизана творчість цього гурту.
Назва нового альбому „MADE
IN UKRAINE“ практично відображає весь цей процес співтворчості:

альбом зроблений не лише в Україні, а й у співдиханні з Україною.
16 треків витримані в найкращих
традиціях гурту: mix українського Rhythm&Blues, гуцульського
reggae, львівського шансону на
тексти справжньої якості „Гадів“. Не
оминули музиканти й „політичного
дискурсу“ (пісня „Жаба“), який насправді за кілька років – після всіх
пережитих нами кризових моментів
– перестрибне власну метафорику
і буде сприйматися як фольклорний
символізм часів „царської особи Вови“, якого „Дусить жаба, дусить, ніяк
не попустить“.
Відзначимо, що „Гади“ лишилися
вірними собі та пам’яті Сергія Кузьмінського: вони не шукали нового
вокаліста, а всю відповідальність
перед його славою взяли на себе
– відтак в альбомі співають усі: Ігор
Мельничук, Павло Крахмальов, Михайло Лундін, Лілія Кувалдіна, Олена Романовська й Неля Цапенко.
Загалом у записі альбому взяли
участь: Павло Крахмальов (йоніка,
спів), Геннадій Вербяний (гітара,
спів), Михайло Лундін (бубни, спів),
Ігор Мельничук (бас, спів), Андрій
Скачко (гітара), Антон Бурико

(труба), Олег Кадук (саксофон),
Володимир Пушкар (тромбон),
Андрій Войтюк (гармоніка устна),
Євдоким Решетько (гітара, перкусія,
дудка, гобой), Олена Романовська
(спів), Лілія Кувалдіна (спів), Неля
Цапенко (спів). Продюсер проекту
– Соня Сотник.
Запис альбому „MADE IN UKRAINE“ здійснено завдяки фінансовій
підтримці „Райффайзен Банк Аваль“
на студії „Гадюкіни records“ (звукорежисер – Євдоким Решетько).
Повернення „Братів Гадюкіних“
відтепер очевидне, самодостатнє і необхідне. Після презентації
альбому і вересневого сольного
концерту в Києві гурт готується до
великого концертного туру Україною. Першим містом на мапі листопадових гастролей стане Львів, далі
– Тернопіль, Хмельницький, Харків,
Дніпропетровськ, Одеса і нарешті
знову столиця України – Київ.
Своєрідною ж подякою всім учасникам творчого повернення – перш
за все своїм фанам – стало безкоштовне розміщення всього альбому
„MADE IN UKRAINE“ на офіційному
сайті гурту. Музиканти наголошують на тому, що їхня творчість стала
можливою лише завдяки вірі та
єдності, а тому гурт просить і своїх
шанувальників виявити єдність і підтримку українським волонтерам, від
яких в останні кілька місяців залежить навіть не життя окремих людей,
а української державності загалом.
На офіційному сайті поруч із кнопкою „завантажити“ альбом, „Брати
Гадюкіни“ розмістили кнопку „допомогти“ і закликали гроші, які слухачі
хотіли б заплатити за їхню музику,
пожертвувати пораненим у зоні АТО
та переселенцям і надіслати на рахунки „Волонтерської сотні“.

**********
Ірина Плехова, Київ
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Сауна для душі

авторська колонка

Сиділи ми якось на вокзалі у гірському містечку перед походом у гори.
А мені зненацька подумалося: „Навіщо це взагалі потрібно людині?!“.
Чого кудись іти, а не сидіти вдома,
не лежати у ліжку, не дивитися кіно,
ну або книжку не почитати? Нащо
тягнути важкі наплічники, спати на
твердому, їсти на землі, а інколи ще
й мокнути чи натирати ноги? Нащо
це все в епоху, коли можна вже не
носити за собою всі свої речі від зупинки до зупинки, коли можна спати
на рівненькому ліжку і таке інше.
Я отак думав й на секунду навіть завагався, чи це все справді
не є марним, якимось недоречним,
необдуманим. Зокрема тепер, коли
ситуація в країні, здається, вимагає
цілковитої уваги.
Однак, є ще інше. Минулого року, також влітку, коли місцем мого
проживання у Львові був Сихів
– колишнє село, яке радянська влада
перетворила на величезний спальний район – ми повернулися з дому,
куди їздили на вихідні, і нам стало
сумно. В один момент було відчуття,
що хтось поставив на душу кожному
з нас камінь.
Хоча, здавалося б, вулиці в тій частині міста просторіші, ніж у старому
середмісті, там доволі багато дитячих майданчиків, безліч перукарень,
майстерень, не один супермаркет
та ринок. А якщо дивитися на Сихів
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з неба (або принаймні через карту
ґуґл), то геометрія будинків виглядає
доволі цікаво, інколи навіть схоже на
гру тетріс.
Але коли ми повернулися до міста
й приїхали на Сихів до наших помешкань, то певний час відчували, як
рівномірні бездушні стіни та низька
стеля у такій, як ще тисячі однакових
квартир, почали натискати на голови і якось звужувати довколишній
та внутрішній простір. Стало якось
марудно. Захотілося абстрагуватися
й зануритися в комп’ютер.
І головне, що справа не у матеріальному оточенні, не у меблях, не
в речах – бо вдома у мене поміж
іншим теж є непогана радянська стінка. А справа в тому, що ці конкретні
стіни цієї ось квартири цього типового бездушного будинку тиснуть
на голову. І як тут посперечаєшся зі
своїми духовними, ментальними, нематеріальними потребами?
Тут маю на увазі навіть не потребу краси та естетики, бо на Сихові
цікаво пожити, щоб його пізнати
й роздивитися. Йдеться мені теж не
про спокій, бо у зелені поміж високими будинками тихіше, ніж посеред
жвавого центру чи на залюднених
вулицях. Хочеться навіть не історії,
бо з точки зору пізнання та цікавості історія радянська нічим не гірша
від якоїсь іншої, інколи вона навіть
переважає. А йдеться про щось ще

первинніше, глибше й потужніше:
про Бога й зумисну безбожність.
Бо якщо одна із Божих ідей полягає
в унікальності всього, неповторності
кожного каменя, кожної істоти чи
хмари, кожного відбитка пальця
(яких у кожного по десять!), то прагнення до абсолютної ідентичності,
однаковості всіх помешкань, меблів,
одягу й людей пахне чимось протилежним. Мабуть тому воно видається
безсенсовним. Бо який сенс?!
І я зітхнув з полегшенням: у гори
йти обов’язково! Ми йшли і томилися, раз у раз зауважували те, як
усі зайві, важкі, непотрібні, другорядні, дурні та ще якісь прикрі думки
виходять геть із голови, наче все
погане із тіла в сауні. Ми говорили
про те, що перше мозок робить собі простір для незвичної координації
рухів, додаткових зусиль й, разом із
тим, споглядання краєвидів. А потім,
коли ноги приносять тебе догори,
тіло сідає відпочити, то голова розслабляється, і в цілковитому мирі ти
думаєш про красу та філософію, про
неймовірну незмінність, велич, мир
та предвічність гір. Головне не приносити із собою шум. Тоді можна почути, як у практично абсолютній тиші
на тридцятиметровій висоті летить
птах, а звук такий, наче це у тебе
в навушниках. Усе поступово переповнюється сенсом, а наповнений
спокій рано чи пізно приводить тебе
до думок про Творця.
Маркіян Прохасько, Львів

Естетизація втечі

фільм

Про дебютний фільм Дмитра Мойсеєва „Такі красиві люди“
Восени в український
прокат виходить кінострічка
режисера і сценариста
Дмитра Мойсеєва „Такі
красиві люди“, зроблена за
державний кошт на кіностудії
ім. О.Довженка у 2013 році.
Поряд із довгоочікуваними:
„Плем’я“ (реж. Мирослав
Слабошпицький), „Поводир“
(реж. Олесь Санін), „Брати.
Остання сповідь“ (реж.
Вікторія Трофименко), прокат
яких також планований на
осінь, „Такі красиві люди“
вирізняються своєю легкістю,
меншою навантаженістю теми,
але, разом із цим, барвистістю
й естетичною зрілістю – усе
це може стати для фільму
запорукою глядацького успіху.
Дебютна повнометражна картина
Дмитра Мойсеєва є добрим прикладом, який засвідчує: наймолодше
покоління українських кінорежисерів
не бажає вбудовувати свої оповіді
в історико-політичні контексти, їх
цікавлять радше міжлюдські взаємини й універсальні ідеї. Дія „Таких
красивих людей“ винесена поза населені пункти, а персонажі фільму
виключені з характерного для сьогодення щільного павутиння суспільних
відносин, пронизаних мас-медіа.
Герої фільму – молоде подружжя
Кирило й Люба, їхній син Мар’ян та
одинока сусідка Марта (Поліна Войневич). Вони покинули марнотні міста й замешкали в двох будиночках
на морському узбережжі, відносно
далеко від інших населених пунктів. Свідомо вибравши таке життя
й обмеживши контакти з навколишнім світом, герої живуть скромно
та зі смаком, добре собі радять
у господарстві й розвагах. Єдиною
проблемою для них залишається
трагічна самотність Марти. Коли в її
житті неочікувано з’являється Іван
(Костянтин Данилюк) – чоловік, якого жінка готова покохати, сам герой
виявляється сповненим сумнівів щодо
того, чи може розділити власну долю
з Мартою, відмовившись від життя
у великому місті.
Іван пригнічений своїм соціальним
становищем дорослого чоловіка,
якому не вдається знайти праці, що

приносила б йому гідну винагороду
й була б у згоді з його життєвими
прагненнями. Іван інтелігентна
людина, має письменницький та
редакторський досвід, який, утім, не
стає популярним товаром на ринку
праці. Тому чоловік перебивається
випадковими заробітками в кав’ярні.
Іван стурбований, що нічого не може
принести в світ Марти. У певний
момент герой резюмує важливу аксіому сучасності: „Мусиш бути кимсь“,
і саме брак цього певного й суспільно визнаного статусу блокує розвиток його відносин із Мартою. Перед
героями фільму постає питання: чи
можуть вони бути разом? І якщо так,
то де можуть знайти своє місце, чи
є це місце взагалі?
Для режисера важливо було змоделювати два світи, виразно їх протиставивши. Спокійне аутсайдерське
життя на просторому узбережжі, де
люди сумлінно віддаються плідній
праці, – й життя в „нормальному“
світі, загублене в експресіоністично
тісних інтер’єрах, де кожен хоче
бути кимось іншим, де панує жадоба
і хтивість. Герої великої цивілізації
(випадковий гість, скупник риби,
колишній чоловік Марти, відвідувачі
кав’ярні) – брутальні, агресивні,
егоїстичні, зневажають інших. Приїзд
Марти до міста, аби віднайти й повернути коханого Івана, стає ніби
сходженням Орфея до пекла. Двом
світам притаманний різний ритм нарації. При перенесенні дії з узбережжя до міста сам темп і специфіка
життя провокують „зараження“
спокійної оповіді мотивами гонитви,
детективу. Зрештою, різниця між
двома моделями (варто зазначити,
що моделями взаємозалежними)
є головним конфліктом стрічки й робить її динамічною.

Винесення більшої частини дії поза обжиті цивілізацією терени є не
лише важливим елементом оповіді,
а й створює можливості для конструювання специфічної художньої композиції. Кадр заповнюється світлом,
кольором, шумом моря, часом, герої
стають вільним від нормативності
й конформності з суспільними структурами. Скажімо, такого персонажа,
як Кирило (Олег Стефан), – дивака, Божу людину, – важко уявити
в реаліс тичних сучасних контекстах,
які б неодмінно пригнічували героя.
Втім, за всіх кінематографічних засобів, які режисер використав для
розкриття емоційного стану героїв,
їхніх мотивацій, психологічного
заглиблення не відбувається, й більшість переживань і пристрастей залишаються радше ілюстративними.
Автори фільму добре грають колористикою та просторими пейзажами
– картинами неба, степу, піску та
моря. Так осмислено з кольорами
в українському кіно мало хто працює. Кремові, медові, піщані кольори
відповідають монотонності, спокою
й стагнації; блакить води й неба, зелень дерев і трав, святкова білизнаì
пофарбованих будівель – часу
кохання й пристрасті; натомість
чорнота в убраннях, тінь і тьмяність
інтер’єрів – жадобі, загнаному власними проблемами світові.
Варто звернути увагу й на специфіку трактування жінки (принаймні
окремої жінки) в цьому фільмі, на
його гендерний аспект. На перший
погляд, режисер представляє Марту
сильною, незалежною, рішучою та
самостійною (в традиції українського кіно такі риси зазвичай жінкам
непритаманні).
Героїня
чудово
радить собі з господарством, заробітком, тяжкою працею, життям
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поза ареалами цивілізації. З іншого
боку, автор однозначно вказує, що
єдиним недоліком Марти, тим, що
суперечить її повноцінності, – є відсутність чоловіка. Це те, що затьма-

Майдан проти
комплексу жертви
„Майдан“, Сергій Лозниця,
документальний фільм, 127
хвилин, Україна, у прокаті –
з 24 липня.

рює спокійну та приємну ідилію на
периферії цивілізації і стає приводом
до активніших контактів із зовнішнім
світом. Нерідко акцентовано на нежіночності головної героїні – її голосі,
праці, одязі – як на певному розладі.
Постать Івана ніби служить тому,
щоби знову розділити жіночу і чоловічу основу в Марті, аби повернути
героїні власну жіночу ідентичність.
Характерно, що і єдиною темою
розмов поміж Мартою і сусідкою
Любою є виключно чоловіки. Отже,
постать Марти нічим не виділяється
із загального грона „другорядних“
жіночих персонажів в українському
кіно останніх років десяти (за рідкісним винятком деяких героїнь Кіри
Муратової), і слід визнати, що за
жіночим обличчям „Таких красивих
людей“ стоїть традиційний чоловічий
погляд.
Зрештою, споетизовані береги
цивілізації „Таких красивих людей“ не
виглядають як позитивне розв’язання,
а радше виражають ескапічні настрої,
сантимент до „старого доброго“ ладу,
стають вічним поверненням до того,
що існувало тільки в уяві. У назві
фільму, даючи естетичну оцінку етичній позиції (жест, вартий художникатрадиціоналіста), Мойсеєв відкрито
свідчить на користь необхідності переосмислити головні цінності в сучасному житті. І ця думка, сформована
в легкому й романтичному ключі,
здається, доходить до глядача.
Олексій Телюк, Київ – Варшава
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Ми давно стільки не плакали, як
від початку Майдану. Не те щоб ми
стали тонкосльозими – було чого.
Останні вісім місяців багато українців провели біля екранів з новинами
стільки часу, як до того за все життя.
Оголені нерви під бездротовий
інтернет. Варто лише почути сумну
лемківську „Пливе кача“ – я не знаю,
у кого тепер не підступить клубок до
горла.
У фільмі Сергія Лозниці „Майдан“ цю пісню ми чуємо двічі – вже
у самому фіналі. І кульмінація настає на другому разі, коли повз
міріади вогників свічок Майданом
пропливають човни трун загиблих
із Небесної сотні. А біль, скорботу,
ненависть, мовчазний крик – усе це
бачимо на обличчях тих, хто прийшов із ними попрощатися. Ці емоції
справжні, їх ніколи не зіграти навіть
найталановитішим акторам. Вони
просто мовчать, вони майже не
плачуть, хоча ми тільки можемо собі
уявити, що вони відчувають. Це той
момент, де глядач не може не плакати. І що добре у цій картині – що
цей момент єдиний. На фільмі Сергія
Лозниці „Майдан“ майже не треба
плакати – і за це я йому вдячна. Бо
викликати сльози після Майдану не
складно. Але що ми тоді, окрім сліз,
побачимо?
Режисер навмисне уникав жорстоких сцен, смертей і крові. Пояснює,
що виносив їх за кадр, щоб не втратити картину. Бо є межі чутливості,
емоції затьмарюють сприйняття
і художній твір скочується до маніпуляції.
Картина не чинить емоційного насилля над глядачем. Найважче тут
– витримати статику і довгі плани.
Хоча довгі багатолюдні плани – тут
найсуттєвіше.
Це фільм про людські обличчя.
Вони – дійові особи не так фільму, як
самого життя, історичних подій. Це
історія прекрасних простих людей,
а не полководців і топ-негідників. Починається картина сценою виконання
гімну. У першому кадрі бачимо кілька
сотень облич і маємо достатньо часу

їх роздивитися. Подібна сцена віча з’являється ще двічі, і щоразу по
мірі розгортання подій здається, що
зморшки туги поглиблюються.
Чоловіки знімають шапки і починають гімн. Прим’яті пасма волосся,
кадр заливають сонячне світло
і надія. Якщо колись у когось виникне питання, чому Майдан називали
Революцією Гідності, треба показати
цю сцену – гідність задокументована
на обличчях.
Це фільм про деталі, роздивитися
які глядачу дають вдосталь часу.
Жартували, що дорого буде знімати
згодом художній фільм про Майдан
– відтворити такі декорації не кожній
студії комп’ютерної графіки під силу.
Тут маємо розкіш роздивитися всі
дрібнички – від написів у Київраді
до вишивки на кожушках колядників.
Через деталі можемо простежити
і зміну подій. От взяти капелюхи

– у першій сцені майданівці тримають у руках прості плетені шерстяні
шапки. Потім з’являються дві хутряні
– в одній спить чоловік на підлозі
захопленої КМДА, друга – облізла
і „крадена“ – на опудалі, що символізує Януковича. Згодом бачимо вже
помаранчеві будівельні каски, які
під кінець фільму міняють на зелені
військові, йдучи у „мирний наступ“
18 лютого. А наприкінці кільце замикається – чоловіки знову скидають
головні убори – відспівують Небесну
сотню.
Це фільм про стихії, якими тут є:
дим – сірий і чорний, сонце – грудне-

фільм

ве і майже весняне, газ – сльозогінний, пара над чаєм „Принцеса Майдану“ – з імбиром
і медом. І головна, невпокорена
стихія – народ.
„Я зробив цей фільм насамперед для себе. Я не міг не
приїхати і не зняти його“, – каже
режисер.
Сергій Лозниця пробув на
Майдані з 15 грудня до католицького Різдва. Наступні події,
до 5 березня, знімав оператор
Сергій Стеценко. Всього відзняли матеріалу на сто годин,
залишили дві. Працювати над
зображенням
допомагали
нідерландські спеціалісти. Побачивши стрічку, вони сказали
– напевне, ми вже не зможемо
стояти так і співати гімн, як
українці. Прем’єра відбулася
в Каннах.
На цьому фільмі глядачі забувають, що перед ними екран,
а не справжня сцена Майдану. Тому двічі встають співати
гімн, а на всі „Слава Україні!“
справно відповідають „Героям
слава!“.
Гімн розділяє картину на
три частини – мирну, початок
протистоянь на Грушевського
і лютневі сутички із беркутівцями. Окремих героїв фільм
не має – головною дійовою
особою виступає народ. Майдан – це трагедія хору, каже
режисер і свідомо не виділяє нікого з персонажів та не робить
крупних планів – тільки загальні
і, максимум, середні.
Кібернетик за освітою, Лозниця підходить до фільму як до
формули. Якщо врахувати всі
властивості сприйняття – від
особливостей проектування зображення на сітківку ока, закону
золотого перетину при побудові
композиції кадру, ритміки у монтажі, закласти у цю формулу
ще з десяток необхідних даних
– ми отримаємо фільм. Але якою
оптикою знімати душі?
До початку протистоянь на
Грушевського робоча назва
стрічки була дана за картиною
Пітера Брейгеля „Масляна
проти посту“. Фільм Лозниці
справді нагадує брейгелівські
полотна – багато героїв зі своїми життями, жодного центру,
ніхто не головний. Ці картини
можна розглядати годинами,
поки побачиш усіх.

Майдан Лозниці – це живописне полотно, перекладене
мовою кіно. Це картина, розгорнута у часі. Коли Лессінг
розділяв мистецтва на часові
і просторові, кіно ще не існувало. У „Майдані“ переважає простір – бо часто дія не відбувається і око стежить не за сюжетом,
а за візуальним наповненням. Як
екран заливає сонячне світло
або чорний дим спалених покришок.
Усім стрічкам Лозниці більше пасує назва „картина“, ніж
„фільм“. Його „Щастя моє“
жартома називають приквелом
до подій Майдану. У фінальній
сцені там розстрілюють несправедливих міліціонерів. Реакція
на „Щастя моє“ нагадує реакцію на „Майдан“ – рішуче „за“
або рішуче „проти“.
До фільму є багато претензій
від глядачів, особливо від тих,
хто був на Майдані. „Чого не
показані поранені й убиті?“,
„Оператор поставив камеру
на штатив і пішов покурити“,
„Знято, наче на камеру спостереження“ – за відстороненість
і малоемоційність. „Величезна
драматична подія, водомети
при мінус двадцять, поранені
і загиблі – і всього цього у фільмі немає. Прикро, що саме цей
фільм про Майдан побачать
найбільше людей у світі“, – казали глядачі після прем’єри на
Одеському кінофестивалі. Але
всі найдраматичніші кадри
Майдану світ уже побачив
у новинах. Він знає про жертв
режиму, і краще робити щось
світле, присвячене їхній пам’яті,
ніж тисячі разів прокручувати
криваві картинки. Чому українці так хочуть показувати ці
кадри – нам так подобається
викликати жалість? Чи це
ефект-вимога до мистецтва,
прищеплена шкільною програмою української літератури
– пригнічені і стражденні?
Можливо, варто вже нарешті
позбуватися комплексу жертви,
а постати сильним і незламним
народом героїв.
„Майдан“ Лозниці – це фільм
без комплексу жертви, якого ніяк не може позбутися українське
мистецтво. Український народ,
здається, вже позбувся.
Олена Павлова, Київ

Константи
Володимира
Даниленка
Володимир Даниленко. Грози
над Туровцем. Родинні хроніки,
Львів, Піраміда, 2014, Серія
„Приватна колекція“.
Володимир Даниленко завжди
видавався мені письменником, чиї
книжки можна сміливо радити, коли
розумні нефілологи запитують, що
почитати. Коли читач хоче не того
автора, довкола якого літературознавці ведуть мудровані розмови про
„константи й домінанти“ творчості,
символіку, архетипи тощо-тощо,
а хоче просто книжки для приємного
читання. Про що б не писав Даниленко – його текст затягує, бо цей автор
– передусім блискучий оповідач.
Критик Віктор Неборак вважає, що
деякі його тексти є готовими кіносценаріями.

І хоча „констант і домінант“, символіки, а також української історії, забав із мовою, міського тексту і всього
решти, що так полюбляють літературознавці, у творчості Даниленка
є доволі, небагато критиків беруться
про нього писати, і для мене це – загадка. Якщо шукати в цьому логіки,
а не звести все до карм і чакр, то таку непопулярність у дискурсі можна
пояснити хіба що „нетусовочністю“
цього автора. Втім, хоч його книжки
не є топовими позиціями книгарень,
його романи, повісті й оповідання, як
показало моє „Фейсбук“-опитування, читають немало опініон-мейкерів
сучукрліту; хоча критики обходять
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його стороною, викладачі на факультетах філології у багатьох вишах
полюбляють давати студентам його
тексти для аналізу.
Нова книжка Даниленка „Грози
над Туровцем“ містить багато з того,
що містять попередні тексти письменника, – захопливі сюжети, естетизм, дещицю містики, пристрасть
і еротизм (кохання в творах цього
автора завжди несамовите), забави
з мовою, мультикультурність (герої
є представниками різних націй, що
традиційно населяли Україну: українці, поляки, росіяни, євреї).
Книжка має підзаголовок із поясненням жанру – „Родинні хроніки“
– й об’єднує повість, роман і вісім
оповідань. Події всіх творів перетікають у Житомирі й селі неподалік
– Туровці (нагадаю, що Даниленко
народився в цьому селі, мешкав
у Житомирі й належить до так званої
Житомирської прозової школи, хоч
в останні десятиліття живе у Києві),
і майже всі тексти, як і передбачає
жанр, оповідають про членів одних
і тих самих родин у Туровці – нащадків і предків, які живуть у різні
епохи. Родину головного героя започатковує в Туровці джура гетьмана
Івана Самойловича – герой повісті
„Сповідь джури Самойловича“. Власне, цей герой засновує і саме село
Туровець, по смерті гетьмана поселившись у лісі самітником і назвавши
місцину після зустрічі з туром.
У центральному тексті книжки
– романі „Клітка для вивільги“ – оповідь ведеться від імені хлопця-підлітка, який усе літо їздить із мамою
з Туровця до Житомира, де мама
займається вокалом. Ця непересічна жінка на ім’я Аліна має геніальні
голос та слух – у дитинстві вона могла імітувати мови всіх довколишніх
тварин і мала, як каже її свекруха,
„лужену горлянку“. Вже дорослою
вона здатна запам’ятати будь-яку
прослухану один раз оперну арію,
навіть незнаними їй мовами, і заспівати точно так само або ще краще.
В Житомирі дорогою на базар вона
знайомиться з відомим перекладачем Борисом Теном, який заохочує
її взяти участь у конкурсі молодих
виконавців імені Лятошинського,
а також вводить її та сина у світ житомирської інтелігенції.
Як і в багатьох попередніх своїх
текстах, Даниленко вільно вводить
у сюжет реальних осіб. „Клітку для
вивільги“ населяють, крім перекладача Бориса Тена, письменник Євген
Концевич, епізодично з’являється
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львівський поет Грицько Чубай, письменник Валерій Шевчук, Борис Тен
згадує про свого друга, мовознавця
Євгена Кудрицького. Помітно, що
в цьому романі автор ставить собі за
мету показати богемне середовище
Житомира, навіть творить міф Житомира як „атмосферного“ інтелектуального міста, багатого на цікаві
особистості та на диваків – актора,
що із шаблею женеться по місту за
керівниками театру; лінгвіста, який
чіпляється до людей на вулицях і доводить, що відкрив мову Адама і Єви;
єврейського торговця, який гіпнотизує
людей, аби вони купували в нього
тюльку; скульптора-авангардиста,
що робить скульптури з винних пляшок тощо. Головна героїня твору та
її син спілкуються з житомирськими
інтелектуалами, й через це, попри перемогу в конкурсі, попри те, що Аліна
має такий голос, якого не має більше
ніхто на шостій частині земної кулі
(в одному з розділів оповідається про
те, як вона перемогла ризьку оперну
співачку номер один у Радянському
Союзі Аніту Озоліню), вона не може
зробити кар’єру, бо в її долю після доносу заздрісниці втручається всесильне КҐБ та звинувачує в дисидентстві.
Як і в багатьох текстах Даниленка,
художній конфлікт у цьому романі
збудований на боротьбі фатуму, обставин – з одного боку, та волі героїв
– з іншого. Кліткою для героїні стають
тоталітарна система й фатум.
Дух епохи – це ще одна риса Даниленкових творів. Він пише про речі,
універсальні для всіх епох і країн,
– про „людське, надто людське“, про
життєвість, яка перемагає будь-які
ідеології (наприклад, у повісті „Сповідь джури Самойловича“), але все
це завжди вплетено у контекст епохи. Часом Даниленко відходить від
основного сюжету, вдаючись до розповідей про речі на позір несуттєві
для контексту, – це один з улюблених
прийомів Даниленка у великій прозі: ретардація (штучне гальмування
розвитку сюжету). Через цей прийом
автор дає детальнішу характеристику простору (міста) й епохи (тієї,
в якій відбувається основна дія, або
попередніх, завдяки чому показує
людські історії в плині загальної
української історії). В „Клітці для вивільги“ таким відходом від сюжету є,
наприклад, розповіді Бориса Тена
про життя в концтаборах у 1930-х.
У переважній більшості Даниленкових текстів присутній естетизм
і мистецтво – персонажі часто ведуть
мову про малярство (наприклад,

у романі „Кохання в стилі бароко“,
2011), про музику, й самі герої нерідко є музикантами (як, скажімо, в повісті „Сонечко моє чорне й волохате“,
2012). Естетизм Даниленка межує
з гурманством: письменникові дуже
добре вдається описати враження
як від смаків (наприклад, смаків
різних вин), так і від творів мистецтва
– картин, музичних творів: „Спочатку
заграла флейта, і вона [мати] одразу
заспівала, а потім заквилили скрипки, розливаючи наростаючу меланхолію. Вона передавала містичний
відчай гоголівської панночки з психоделічними завиваннями, які розширювали свідомість і перетворювали
похмуре страждання молодої відьми
на втомлений відчай і безнадію. Її
густий і безмежний голос скаржився
на самотність і любовну тугу. Зал
впав у медитативний транс, і кожен,
хто чув її сповідальність, став причетним до потойбіччя, до світу мертвих,
який був поруч, можливо, на сцені
або серед глядачів“ (роман „Клітка
для вивільги“).
Зрештою, до жінок – героїнь своїх
текстів – Даниленко теж ставиться
по-гурманськи й описує їх, як мистецькі твори. Чи не в усіх текстах цього автора жінки – свавільні, шалені,
дуже привабливі, натомість чоловіки
– спокійні, розважливі, раціональні,
але втрачають голову від цих жінок
і змушені задовольняти їхні примхи,
терпіти їхні вибрики. Такою є й Аліна
у „Клітці для вивільги“. Здається, так,
як Даниленко пише тут про маму,
в українській літературі про мам іще
ніхто не писав. Оповідач веде про неї
мову, як про кохану, звертає увагу на
всі найдрібніші деталі її поведінки та
настроїв.
Інша риса Даниленкових творів
– мультикультурність. Причому неукраїнців автор завжди наділяє стереотипними для їхніх націй рисами.
Росіяни в Даниленка – зарозумілі
віроломні шовіністи, які дратуються,
коли з ними не переходять на російську (такими є й персонажі-росіяни „Клітки для вивільги“, за одним
винятком, про якого оповідач так
і каже, що він виняток: „позбавлений
типової для росіян пихи до інших
народів“); характеристики поляків
залежать від описуваної епохи,
принаймні у XVII столітті – бундючні
(оповідання „Стигми преподобного
Маська“); євреї – завжди підприємливі, понад усе прагнуть наживи
(оповідання „Стигми преподобного
Маська“, роман „Клітка для вивільги“). Втім, зазвичай герої цього авто-

ї та анотації
ра – і це можна вважати недоліком
прози Даниленка – дещо одновимірні: в них переважає якась одна риса.
Впродовж тексту Даниленкові герої
ніколи не змінюються, а їхня головна
риса впливає на розвиток подій.
Окремо слід сказати про мову творів цього письменника. Родзинкою
його текстів є говір поліщуків – ним
говорять дід і баба героя „Гроз над
Туровцем“. Ця ж баба Марина врядигоди з’являється і в інших Даниленкових творах (наприклад, у повісті „Сонечко моє чорне й волохате“, 2012).
Баба Марина, як можна дізнатися
з інтерв’ю з письменником, була його
реальною бабою, яка справді говорила такою чудернацькою мовою.
Можна припустити, що Даниленко
має за ціль зафіксувати цю мову, яку,
може, ні від кого вже й не почуєш.
Цей говір – це те, чим автор конструює міф окремого українського регіону – Полісся. Даниленкове Полісся
– це також грибний край (оповідання
„Крик гриба“).
Можна було б вважати невправністю те, що Даниленко постійний
у своїх мотивах. Але це тільки підтверджує тезу, що кожен письменник
усе життя пише одну книгу і що кожен
письменник, пишучи про інших, завжди пише тільки про себе.
Анастасія Левкова, Львів

Як правильно
пити зірки
Дмитро Лазуткін. Колядки
і вальси, Тернопіль,
Видавництво „Крок“, 2014.
Це книжка про час. Хоча на перше
прочитання здається, що вона про
любов, але вона про час. Цей час
осипається у віршах піском із дівочих
плечей на пляжах – і красиві жіночі
спини перетворюються на вигнуті
стінки пісочного годинника.
Цей час у Дмитра Лазуткіна виразно кольоровий і сенсибельний.
Весна пахне огірковим соком, а літо
залишається кавуновим зерням у порцеляновій мисці. Осінь – повільна,
як поцілунки і ртуть, а „зимове сонце
лежить мов надкушений апельсин“.
Січень і серпень – найчастіші гості
поезії Лазуткіна. Січневі рядки „на
снігу не замерзає кров / на морозі
правда очі коле“ відкривають збірку.
А серпень, особливо вночі, „пахне
дощем і бензином“.

А втім, що є час – це завжди
рух життя до смерті. У Лазуткіна
„смерть проходить поруч / проходить крізь нас ніби нічний експрес“.
Вона ніколи не омине нас, навіть
пройшовши повз – ми надто добре
знаємо, що колись теж купимо квиток на той експрес.

До збірки „Колядки і вальси“ увійшли нові вірші, старі, переклади
і тексти пісень. „Це книга для тих, хто
знає мене як лірика періоду “Добрих
пісень про поганих дівчат”, і водночас
– можливість познайомитися з експериментальними поезіями “Бензину”
і “Солодощів для плазунів”. Є кілька
вдосконалених текстів із моєї першої
збірки “Дахи”, котра виходила в 2003
році“, – каже автор у інтерв’ю наприкінці збірки і пропонує простежити
його метаморфози. Що ж, найпомітніша зміна – це перехід від римованого
до вільного вірша, але не остаточний,
зате помітне віднайдення нових ритмів, часто асиметричних і нетипових.
Це „серце б’ється і – вибивається
з графіку з ритму блюзнірської тиші“.
Пізні ритми і рими Лазуткіна теж вибиті з графіку – і на відміну від ранніх,
стають несподіваними. У кожному
наступному рядку отримуємо зовсім інше, ніж чекали за розкладом
– і в цьому поезія.
Із розділових знаків у віршах
– тільки тире, знаки запитання і трикрапки. Коми і крапки відсутні – це
вже інша поетика. У Лазуткіна тире
замість всього – це прямота і маскулінна різкість, яку інколи пом’якшує
лірика трикрапок. І знаки запитання
– бо що за поет, який не запитує?
З великої літери Дмитро Лазуткін
у цій книжці пише тільки святе: серпневе свято Спаса і футбольний клуб
Динамо.
„Українське кіно – це війна і паротяги“, – підсумував під час візиту до
Києва голлівудський викладач сценарної майстерності Роберт Маккі.

Після будь-якого вечора молодих
українських поетів логіку цього
спостереження цікаво перекинути
на вірші – і можна сказати: „Українська поезія – це риби і поїзди“.
Романтикою потягів захоплюються
багато сучасних авторів. І пишуть,
як Жадан, про „худобу, тавровану
мов плацкартну постіль“. Лазуткін
– особливо ранній – тут не виняток.
„Нам ранок дарує святий машиніст /
але провідник буде проти – бо доля
не цукор а щастя не чай“. А „вибитим
кеглем і розчавленим овочем“ поет
почувається серед тисяч людей саме
на планеті вокзалу. Вже пізніше ми
зустрічаємо в автора замість залізниці автозаправки, які просочують
тексти запахом бензину – і в цьому
теж його зміна.
Так само телефони – куди без них
сучасному поетові, який пише начебто про любов, а насправді про
час: „і ось починається час коли не
відповідає її телефон / ти віриш що
це саме телефон не відповідає а не
вона“. Або „твої коханки – це просто
перелік / спробуй зателефонувати
зранку – ранку не буде“.
Але що не зникає із системи образів Лазуткіна з роками – це зірки.
У текстах різних років вони закипають і пропалюють кишені. Тому закріплює їх автор особливо ретельно
– „зірки мов цвяхи / увігнані вчасно
/ у чорнозем небес“. Поет обіцяє:
„я всі зірки – зберу криницями
і зранку питиму“. І це останнє, з чим
він погодиться розлучитися: „я все
тобі віддам / можливо крім чекання
/ коли від самоти зриваються зірки“.
І себе поет теж рівняє із зіркою, хоча
і тимчасово зайнятою – „я тут сонцем
працюю“.
Із запахом бензину у тексти просочується маскулінність, хоча ця
домішка аж ніяк не розчиняє ліризм,
а тільки згущує. Жінка тут справжня,
світла, сполохана, наївна – „і недочута і переслухана, і божевільна,
і некерована“. А чоловік – якщо не
звір, то ловелас, що музику одеських
клубів вивчає за її підборами. Трохи
романтичний, трохи цинічний – і це
одночасно: „три презервативи на
щастя / віриш у магію чисел?“. Так,
це ще один наскрізний образ – і його
автор із традиційно низовинного
майстерно переводить на високе:
„я теж не буду без презерватива / це
правильно / та чомусь рідше доводиться чути: але я не буду без кохання / або так або ніяк / розумієш...“.
„Любов не минає“, – знову пише
Лазуткін і нам укотре здається, що
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культревю

рецензії т
тепер у цих віршах є те, що вже ніколи не зміниш, – світ Богдана. Саме
у поезії він оживає, пульсує і дихає
завжди.

книжка про любов, аж поки він не додає: „минає не любов а ефірний час“
– і все стає на свої місця.
Олена Павлова, Київ

Мар’яна Максим’як,
Бучач – Львів

Корабель
на пристані часу

Світ Параджанова
у текстах

Богдан Сольчаник. Кухні мого
покоління, Львів, Дизайн-студія
„Папуга“, 2014.
Збірка віршів Богдана Сольчаника
„Кухні мого покоління“ стала сумним
дебютом. Богдан, історик, викладач
Українського Католицького Університету, загинув від кулі снайпера на
Майдані 20 лютого 2014 року. Він
писав вірші не для когось – радше
для себе і про себе. Олександр Неберикут, автор передмови до збірки,
слушно зазначив, що Богданова
поезія – „це був перевірений спосіб
закарбувати на папері мимовільні
згустки сумнівів і спалахи емоцій“.
У віршах Богдан вчився слухати й розуміти себе, якоюсь мірою це уривки
його сповіді. В цій поезії немає пафосу, повчань або звинувачень. Натомість багато реалізму, самотності
та своєрідних передбачень:
Він покине тебе, з часу пристані
Корабель його кудись понесе.
Не побачиш більше очей, не почуєш
Крізь сон посвистувань
Там куди він іде, вже ніхто не міряє
відстаней.
[…]
Як побачиш його, готуйся прощатись,
Дай щось там у дорогу від себе.
Нитку.
І коли він піде, краще більше його
не чекати.
Пам’ять все, що потрібно, сховає
для тебе. Зроби так.
Чимало віршів пронизані міською
темою. Зокрема, багато Варшави
– не буквально, а радше як відлуння
чогось далекого. У Варшаві Богдан
Сольчаник був учасником докторської програми „Graduate School for
Social Research“ Польської Академії
наук і з 2013-го при Варшавському
університеті готував до захисту
дисертацію. У поезії відчувається,
що це місто надихало автора. Багато віршів, які увійшли до збірки,
датовані й марковані саме Варшавою – у той час, коли Богдан там
мешкав.
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Екранний світ Сергія
Параджанова. Збірка статей,
Київ, Дух і Літера, 2014.

Через поезію Богдан Сольчаник
розвивав особистий діалог, часто
повертаючись до тем, які його хвилювали. Навряд чи був готовий впустити
когось стороннього в цю розмову,
хіба що зробити це по якомусь часі
– обережно та вибірково. У книзі
чимало інтимної лірики – ніжної, але
разом із тим свіжої та не солодкавої.
У його текстах прочитується любов,
про яку чоловіки рідко пишуть так
чуттєво:
Любов на кінчиках пальців
Любов у кивку голови
Любов прокидається вранці
І треться коліном в живіт.
[…]
Любов у вигині талії
Любов у ямочках щік
Тільки Любов посміхається
Так, що спиняється світ.
Відвертий, провокативний, прямий у словах – саме таким був Богдан й залишається у спогадах друзів. Він не ховався від життя у мушлях
гамірних аудиторій чи бібліотек, але
суворо боронив свою самість. Твердий характер прочитується у його
поезії, яка сьогодні, після лютневих
подій на Майдані звучить по-особливому:
Де моя Революція?
Де завалена барикадами вулиця?
Де в грязюку пощада втоплена?
Де моїй Революції
Над тираном поваленим фото
зроблено?
Ясна річ, зберігши наснагу до
подальшої поетичної праці, Богдан
перевершив би майстерністю і масштабом свої юнацькі проби пера. У
такому разі світ, можливо, побачили
б інші вірші, в яких була би дещо інша
тональність, сюжети й адресати. Але

Сергій Параджанов і Україна.
Збірник статей і документів, Київ,
Видавничий дім „Києво-Могилянська
Академія“, 2014.
Сергій Параджанов увійшов в історію кіно як творець кіномови, в основі
якої – насичені поетичні метафори
й символізм. Цьогоріч режисеру могло б виповнитися дев’яносто. У видавництві „Дух і Літера“ до цієї дати
вийшла збірка „Екранний світ Сергія
Параджанова“, а Видавничий дім
„Києво-Могилянська Академія“ спільно з журналом „Кіно-Театр“ випустив
у світ книгу „Сергій Параджанов
і Україна. Збірник статей“. Обидва
видання – це спроби зібрати статті
кінознавців, мистецтвознавців та
упорядкувати їх так, щоб ознайомити читача з формуванням екранного
світу митця. Крім того, обидві збірки
містять ілюстрації з життя і творчості
Параджанова: фотографії, скановані
розкадровки фільмів, листів, візитних
карток, роботи Параджанова як художника.
Матеріали збірки „Екранний світ
Сергія Параджанова“ – це низка
статей, написаних у 1960–80-ті
роки невдовзі після виходу параджанівських фільмів на екран, а також
матеріали, написані нещодавно, які
свідчать про незникомий інтерес до
кінострічок режисера. Найбільше
уваги у збірці присвячено „Тіням
забутих предків“ – шість із семи розділів книги, – а також фільму „Колір
граната“, який свого часу був випущений в обмежений прокат та замовчувався у пресі. Натомість висока
оцінка фільму закордонними медіа
й визначними кіномитцями свідчила
про добру якість кінострічки. Що ж до
статей про фільми, зняті до „Тіней“, їх
у збірці обмаль – кінознавці мотивують це тим, що такі картини – ще не
зовсім параджанівські.
У збірці систематизовано ті мате-

ї та анотації
ріали, які дають цілісне уявлення про
особливості екранного світу, створеного Параджановим: співвідношення
монтажу й живопису, властивості
сенсових навантажень екранної
пластики та вихід з їхньою допомогою на проблеми філософські та
етичні. Фільми Параджанова розкривають, зокрема, проблему ставлення автора до героя. У низці статей

читач матиме змогу простежити, як
біографічні мотиви набувають у роботах режисера образного втілення,
інтегруються в художню тканину
фільмів. Наум Клейман свого часу
влучно описав вплив Параджанова
на розвиток кінематографа: „Він
вплинув на світовий кінематограф,
з’єднавши принципи сучасної культури з фольклором. Параджанов повернув кінематографу композицію,
споріднену з поетичною східною імпровізацією. […] Він оновив один із дуже важливих прийомів мистецтва, які
є у фресках, у народному мистецтві.
Саме завдяки йому вірменське кіно
стало явищем загальносвітовим“.
Окремим акцентом у збірці
„Екранний світ Сергія Параджанова“
виділено матеріали про режисера та
його творчість у період репресій.
Герберт Маршалл у статті „Справа
Серго Параджанова“ згадує зустріч
із режисером у складний час репресій 1973 року: „Параджанов живе
у Києві, у дуже непрезентабельному
багатоповерховому будинку, на
дев’ятому поверсі. Ми подзвонили,
двері відчинилися, і з-за них вилетів
справжній заряд динаміту з бородою. […] У тому, що це Параджанов,
не могло бути сумнівів. […] Загалом,
за весь час спілкування – ми не ви-

явили в Параджанова ані найменших
ознак ненормальності, божевілля чи
небезпеки, а побачили одного з найрозважливіших людей Радянського
Союзу“. Вже згодом, після п’ятнадцяти років забуття, період „перебудови“ був ознаменований реабілітацією Сергія Параджанова. З 1985-го
по 1990-й йому вдалося продовжити
експеримент зі створення на екрані
образного світу. Про успіх свідчить
низка детальних інтерв’ю, які брали
в нього у цей час радянські й закордонні журналісти.
До збірника „Сергій Параджанов
і Україна“ з книжкової серії „Кінематографічні студії“, що була започаткована журналом „Кіно-Театр“,
увійшли матеріали однойменної
конференції, що відбулася 14 листопада 2013 року в Центрі кінематографічних студій Національного
університету „Києво-Могилянська
Академія“. Серед них – документи
з розсекречених архівів КДБ, підготовані дослідницею українського
дисидентського руху 60-х Мартою
Дзюбою, які проливають світло
на передісторію ув’язнення Сергія
Параджанова. Також до видання
увійшли інтерв’ю з режисером, що
друкувалися в журналі „Кіно-Театр“ в 1990-ті. До слова, під час
розмови з Мирославою ОлексикБейкер з нагоди прем’єри фільму
„Ашик-Керіб“ у Києві в 1988 році
Сергій Параджанов зазначив про
своє ставлення до України: „Хочу
сказати глядачам, які дивляться цю
передачу, що я вірменин. Я колись
закінчив Інститут у таких великих
майстрів, як Олександр Довженко
та Ігор Савченко. І був направлений
на Україну, де полюбив українську
поезію, етнографію, костюм, прості
хати. […] І я розмовляю українською
мовою. Це моя мова. Мабуть, я не
зовсім оволодів нею, бо 15 років
сидів у радянській тюрмі, а за цей
час міг вивчити цю велику мову
і краще розмовляти. […] Прошу не
ображатися на мене, бо для мене це
– велика шана, що я жив на Україні,
любив цю землю“.
Загалом, у книзі „Сергій Параджанов і Україна“ розглянуто широкий комплекс питань як творчого, так
і соціально-політичного характеру.
В наукових дослідженнях автори
розглядають своєрідність творчого
стилю постановника „Тіней забутих
предків“, „Саят-Нови“ та нездійсненого фільму „Київські фрески“,
роль образотворчого мистецтва
в його режисурі, тогочасний мис-

тецький контекст. Ті, кого цікавить
доля Параджанова та причини його
арешту, зможуть познайомитись
із розсекреченими архівами КДБ,
а також сторінками „Щоденника“
Святослава Іванова, Голови тогочасного Держкіно України. Цінними
є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорика та інших людей, які спілкувалися
з режисером. Завершують книгу
думки Параджанова, висловлені
в Києві після прем’єри в Києві фільму
„Ашик-Керіб“.
Обидва збірники статей, виданих до 90-ліття від дня народження
Сергія Параджанова, дають читачеві
можливість пізнати світ вишуканих
параджанівських кінометафор. Разом із тим, обидві книги – це добрий
путівник для ознайомлення із мапою
творчої біографії режисера і його
доробку.
Мар’яна Максим’як,
Бучач – Львів

Метафори самотності
й любові Івана
Непокори
Іван Непокора. Пісні для О:
поетична збірка, Брустурів,
Дискурсус, 2014.
Іван Непокора – нове ім’я в молодій українській поезії. З’явився несподівано – без перемог у поетичних
конкурсах, участі у фестивалях, чи-

таннях. Щоправда, вірші Івана Непокори таки прозвучали на Львівському літературному фестивалі 2012
року, на „Ночі Поезії“, у виконанні
лауреатки „Молодої республіки поетів“ Марти Чаваги. Цього літа у літературній агенції „Discursus“ вийшла
перша збірка Непокори – „пісні для
О“, обрамлена передмовою Галини
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культревю

Крук та післямовою Остапа Сливинського.
Збірка складається із сорока
верлібрів у трьох частинах та одного
вірша-листівки, поза розділами. Маємо пісні „із двох кишень“, „підслухані“ та „колискові“. Колискові діляться
ще на дві частини. Остап Сливинський називає Непокору „одним із
найсумніших, наймеланхолійніших
українських поетів“. Сам Іван Непокора визначає настрій гостріше,
ніж просто смуток. Починає другу
частину „колискових“ так:
65 сторінок розпачу
дві нічим не подібні історії сукні
два сни – дві мандрівки туди
де бога вже немає
дві жінки
що голосять на роздоріжжі
два дощі
що почалися десь під землею
ще до того як ти прийшла
і тепер ти запитуєш
чим насправді є вірш?
Чи можна відповісти на це запитання, якщо вірити описаним
в одному з останніх віршів пліткам,
що „автор тих пісень п’є“, аби бути
непричетним до вірша? Однак саме
ці плітки виявляються ліричними провокаторами для творення поезії. Бо
що залишається поетові „культури
й народу що мене собі в собі зачав
обдарувавши й обібравши по самий
край“, як не поетизувати з приводу
буденних речей. Мотив – не новий,
тема „поезії щоденного“ – опрацьована багатьма. Але Іванові ця тема
добре вдається. І тоді віршем стає
історія про відомого українського
прозаїка, не описана у жоднім
інтерв’ю, історія, що не стала медіасенсацією. Це просто переказана
в інтимній розмові приватна деталь
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рецензії т
про автора, який „замість оберега
носив у кишені каштани“.
У „піснях для О“ – багато любові
й не менше самотності. Делікатні доторки, перетинання чужої території
і впускання на власну, на противагу
постійним кордонам, межам та відстаням, які вже не подолати, засторогам. Поезія Івана – про буденні
дивовижі. Іноді вони цілком звичні
та від того непомітні й нібито непоетичні, іноді зовсім неможливі та нелогічні – мимоволі усміхаєшся й думаєш: та бути цього не може! Остап
Сливинський у післямові називає їх
меланхолійними примхами.
кельнерка
яка перечепилася об поріг
замість матюкнутися
перерахувала всі пісні альбомуDummy
гурту Portishead
Герої Непокори дозволяють собі
дитинні витівки, хапаються за щирість як за останню нитку, що з’єднує
з реальністю. Витівки припиняються
тоді, коли
хтось увімкнув світло
і чоловік який нам здавався деревом
виявився жінкою
і каже
що справжніми були тільки стільці
та афіша –
решту вигадано
Ліричний герой Івана Непокори
– самотній, відчужений, протиставлений не світові, а людям – „їм“.
„Вони“ – незрозумілі, інакші. „Вони“
– спокусники, провокують „обирати
те, що найтонше“. Вони постійно чогось очікують, до чогось спонукають,
вони вимагають від ліричного героя
певних дій, „але я знову не маю чим
від них відкупитися“.
Збірка „пісні для О“ вражає цілісністю. Уважний читач буде винагоро-

джений: ключ до багатьох загадок
сховано наприкінці. Нерозшифрованими залишаються О. Частину
можливих трактувань Іван Непокора відкрив на презентації збірки
у Львові, тож дещо можу нагадати:
О – це Олеся Яремчук, Олег Стефан,
Олег Лишега та Остап Сливинський.
О – нуль, точка відліку, коло, крапка,
безкінечна пряма. Іван наголошує:
коло інтерпретацій – максимально
широке. Деякі вірші мають присвяти,
їхні герої – „настільки живі і реальні,
що відразу хочеться побалакати з Л.,
поділитися планами з О. чи покататися на роверах з Квітославою“ пише
у передмові Галя Крук. Як читачеві
сприймати такі вірші-послання? Чи
їхні герої водночас достатньо не персоніфіковані, аби вірш, написаний
для конкретної Іринки, сподобався
іншій (Іринці чи просто дівчині)?
(Іринці)
боже хто ця жінка
що приводить наче псів музику
й весну
що сама не відаючи того робить
мене
аж настільки самотнім та нещасним?
„пісні для О“ асоціативно відсилають читача до нумерованих „пісень“
Олега Лишеги. Пісенність тут треба
сприймати як первинну ліричність,
наближеність, інтимність, а не наспівність. Зрештою, ця назва нагадує
збірку верлібрів Юрія Андруховича
„Пісні для Мертвого Півня“. Написані
не для співу, деякі з них усе ж стали
відомими піснями, які виконував гурт
„Мертвий Півень“.
Зраджу таємницю – одну з „пісень
для О“ планує заспівати Соломія
Чубай разом зі своїм гуртом „Джалапіта“.
Богдана Неборак, Львів
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Війна надворі, а вони думають,
як поділити Україну. Проте,
може, не в останню чергу саме
невдалі територіальні поділи
заважають українцям зберігати
внутрішню єдність території
та породжувати таких монстрів,
як „ДНР“ чи „ЛНР“.
Ігор Луб’янов
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